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 چکیده

 تبعبهو  یرقابت تیارتقا موقع یبرا ازیموردن هایسیستمو  فرآیندها، گرانی، بازهاروش دهندهنشان راهبردی نگاریآینده
عبارتی، به  .است قرارگرفتهی بسیاری هاشرکتها و سازمان موردتوجهو بر همین اساس  استآن ارتقای عملكرد سازمانی 

آینده محیطی و  راتییتغبرای مواجهه با  عملكرد خود راتوانند راهبردی می ینگارندهیآهای ها با کاربست قابلیتسازمان
های بر عملكرد سازمان نگاری راهبردیهآیند هایات قابلیتریتأث یبررس پژوهش نیهدف ابنابراین . سازمان بهبود بخشند

و ازنظر  یکاربرد هدف ازنظرحاضر  پژوهش است.مهم یادگیری سازمانی و خلق ارزش  نقشبر  دیتأکبا دفاعی کشور 
 یاست. جامعه آمار یمعادالت ساختار یابیمبتنی بر روش مدل  یهمبستگ - یفیها، پژوهشی توصداده ینحوه گردآور

ساده  یتصادف یریگروش نمونه که از دفاعی است یهان و مدیران سازمانکارشناسا نفر از ۸۴ شامل حاضر پژوهش
یادگیری  ی راهبردی بر یادگیری سازمانی،نگارندهیآنشان داد که  پژوهشهای نتایج تحلیل داده. است شدهاستفاده
همچنین بافتار سازمانی و ذهن  مثبت و معناداری بر عملكرد سازمانی دارد. تأثیر خلق ارزش وبر خلق ارزش ی سازمان

 مثبت و معناداری دارد. تأثیرسازمانی  یریگادیراهبردی بر  ینگارندهیآآگاهی بازیگران در رابطه 
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 مقدمه .1

 پرتحول دنیای در آینده بینیپیشجهانی،  جامعه در جدید مسائل پیاپی ظهور و هادگرگونی تغییرات، با افزایش

 است هاریزیبرنامهدر  اصلی در اصل مشكلریزان بسیار دشوار شده است. این تغییرات و تحوالت  برنامه برای
بوده و  هاسازمان یشرویهمواره از جمله مسائل پبرای دستیابی به آن  ریزیبرنامهو  اندازچشم میترس [.۴۹]

 نگاریآیندهدانش  گیریشكلباعث نسبت به عملكرد سازمان  یاریو هوش ندهیبر آ رگذاریتأث عواملیی شناسا
توان خود را در برخورد با  ،یراهبرد تیریچون مد یمیقد هایروشکه  است یدر حال نیاراهبردی شده است. 

و  هاتیظرفراهبردی با توجه به  ینگارندهیآ .[۴۹] اندداده از دست سرشار از عدم قطعیت دیجد طیشرا
با و  دهدیم های پیشرفتحوزهو شناخت  هتغییرات گستردتوانایی شناسایی ها سازمانی خود به هاتیقابل

بر . [4۴] کندیارائه مبرای رویارویی با این تغییرات  هاسازمانبه راهبردهای مناسب را کاربست این توانایی 
 برای رسیدن به مزیتها سازمان از بسیاری ی راهبردی، امروزهنگارندهیآی هاتیظرفو  هاتیقابلمبنای همین 

مناسب به مسیر رسیدن به  با اقدام بتوانند تا هستند ینگارندهیآ یهاتیفعال یسازادهیپ دنبال به 1پایدار رقابتی
آن در  کارگیریبهی و سازادهیپنحوه  ی راهبردی درنگارندهیآ، حالنیباا. [4۸]کنند  هموارخود را  آینده مطلوب

قاله در م ۴از حدود ) یمطالعاترشد سریع در حوزه  برخالفبا ضعف مشهودی مواجه است و این ضعف  هاسازمان
 .[11]نگاری راهبردی است ( و کاربردی آینده۴۴1۶مقاله در سال  1۸به حدود  ۴۴۴1سال 

مثل خلق ارزش و یادگیری  ۴بروندادهای سازمانیی ریگشكلباعث  تواندیم نگاری راهبردیآینده کاربست
سازی و پیاده استفاده، کارگیریبه. [1۴]دارند ها سازمان آتیپیشرفت  این بروندادها نقش مهمی درکه  شود

شناسایی  در هاآنبه ها در سازمان 3نگاری راهبردی با ایجاد یادگیری تطبیقیآیندهی هاتیظرفقابلیت و 
 با توانیم، اینكه چگونه حالنیباا. [3۶و  4۹] کندیمکمک شایانی های تغییر و نوسازی راهبردی فرصت

 سؤالدر سازمان ایجاد کرد مورد نوآوری و ارزش  و به دنبال آن سازمانی یادگیری، نگاری راهبردیآینده کاربست
و یادگیری سازمانی  یسازفعال اندازی وراه نگاری راهبردی درآینده نقش هاپژوهش یهاو یكی از شكافاست 

رد سازمانی عملك .[14و  31]سازمانی را بهبود بخشید  طریق بتوان عملكرد نیاز اتا  است در پی آن خلق ارزش
، برای حفظ سود، داشتن مزیت رقابتی، شدهنییتععبارت است از توانایی یک سازمان برای دستیابی به اهداف 

 .[۴4] مدتیطوالنافزایش سهم بازار و حفظ بقای 

 را روینگاری راهبردی آینده یهاتیقابلی سازادهیپمثبت و سازنده کاربست و  تأثیر توانیمشهودی  طوربه
مثبت وابسته به میزان  تأثیرولی این ؛ [1۶]کرد درک  راتییتغبهبود عملكرد سازمانی در مواجهه با  ارزش وخلق 

جدید و  یهادهیا با تجربه کسب ،هانیگزیجا مورد در بحث مانند سازمانی یادگیری نهادینه شدن فرآیندهای
به  و رقابتی جایگزین 4فناورانه یرهایمسانتخاب  از طریق. یادگیری سازمانی [1۸] استحل مسائل مشارکت در 

یون و  که طورهمانالبته . [3۹]کنند و آینده مطلوب بهتر عمل  به عملكرد دنیدررس ،کندیمکمک  هاسازمان
راهبردی روی یادگیری سازمانی و  ینگارندهیآ یهاتیقابل یرگذاریتأثکنند، نحوه می استدالل (۴۴1۸) همكاران

 . [14] بستگی دارد کنندهلیتعدبهبود عملكرد از طریق خلق ارزش به یكسری عوامل  تیدرنها
 بافتار بازیگران، آگاهی ذهن شامل سازمانی یهاتیقابل پژوهش این در پویا، یهاتیقابل نظریه مبنای بر

 به کمک و سازمانی یادگیری ی،نگارندهیآ اند که در رابطهشده گرفته نظر در و دوسوتوانی سازمانی سازمانی
 و توانایی اصل در سازمانی یهاتیقابلدارد.  یاژهیو نقش راهبردی و خلق ارزش نگاریآینده موفق یسازادهیپ

                                                                                                                                                 
1 Sustainable Competitive Advantages 

۴ Organizational Outcomes 

3 Adaptive Learning 

4 Technological pathways 



 و راهبردی نگاریآینده رابطه تواندیم که است سازمان خارج و داخل در متنوع منابع از دانش یریکارگبه مهارت
 .[13]گیری سازمانی را تقویت کند یاد

 یهاتیقابل یرگذاریتأثمطالعات در حوزه نحوه  خألبا توجه به اهمیت ایجاد یادگیری سازمانی و همچنین 
راهبردی در خلق ارزش و بهبود عملكرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی، لذا مسئله اصلی این  ینگارندهیآ

راهبردی روی عملكرد سازمانی  ینگارندهیآ یهاتیقابل یسازادهیپ یرگذاریتأثپژوهش بررسی نحوه و چگونگی 
 سایی و بررسی فرایندشنا، تحقیق   مسئلهبنابراین ؛ از طریق ایجاد یادگیری و خلق ارزش در سازمان است

 . است رگذاریتأث عملكرد سازمانی چگونه برتا نشان دهد که است  نگاری راهبردی آینده یهاتیقابلکاربست 
  .شودنیز بررسی می و خلق ارزش راهبردی با یادگیری سازمانی ینگارندهینقش و ارتباط آ ،البته

 
 پژوهش و چارچوب نظری یمبان .2

 راهبردی و یادگیری سازمانی ینگارندهیآ

راهبرد،  یطراح دیبه روش جد ازین محیطی، یهاتیقطعو عدم  به دلیل پیچیدگی هاسازمانامروزه 
و  ینگارندهیآ یریکارگبهبا  هاسازمان رونیا از را شكل دهند. شانندهیدارند تا آ رییتغ تیریو مد یدهسازمان

همگام و  محیطی موجود تحوالت با را شانیرقابت تیموقعتوانند می ندهیو تحوالت آ راتییتغ ینیبشیپمطالعه و 
که  ینگارندهیدر حال وقوع در داخل و خارج سازمان، آ راتییتغ ینیبشیبا توجه به پ. همچنین ندینما راستاهم

 باشد تیعدم قطع طیدر شرا رانیمد یهایریگمیتصمو  یراهبرد یهاتیفعال در یازمانس یریادگیدربردارنده 
که  اندکرده دیتأکمحققان  به همین دلیل است که .[۴۹]کمک کند آشوبناک  یهاتیموقعبه مدیران در  تواندیم

 .[1۴و  ۶]دارد وجود  یریادگی یندهایو فرا ی راهبردیرانگندهیآ ی بینمحكم ارتباط
 و سازمانی عملكرد بهبود برای یالهیعنوان وسبه جدید دانش از استفاده و تولید فرآیند ،سازمانی یادگیری 

 تا سازدیم قادر را سازمان که پویا است فرآیندی سازمانی به بیانی دیگر یادگیری. [7] است رقابت افزایش

که عملكرد سازمان را  انجامدیم بهبود مستمر ندیبه فرآ راتییتغ نیا درنهایتو یابد  سازگاری تغییرات با سرعتبه
و  هاتیفعالاز ادغام  شدهخلق ارزش مزایای از یریگبهره .[1۹] شودیممنجر  یرقابت تیبه مزو کرده  ینگهدار
 یکو  یفرد هایقابلیت جادی، مستلزم اسازمانروزمره  اتیعمل مدیریت و در راهبردی ینگارندهیآ هایروش

 ی یکعنیاست،  یسازگار یشرط اصلسازمانی  یریادگی .[3۴] است یسازمان یریادگی یبرامناسب  ستمیس
ی در دهه .[4۸]است  آن هب و کارا یی مناسبو پاسخگو یخارج طیدر مح راتییاحساس تغ برایی سازمان قابلیت
 خوبیبه یادگیری فرآیندهای اساسی و نقش شدهطور گسترده موردقبول واقعمحور بهاقتصاد دانشتوسعه اخیر 

انتقال و ترویج دانش  ،در این حوزه عملكرد سازمانی به دلیل ظرفیت آن در ایجاد .[43]است شده مشخص
مبانی باعث پیدایش مطالعاتی شده است که رابطه این . [1۴]است منظور ایجاد نوآوری موردتوجه قرارگرفته به

 .[۶]اند دگیری سازمانی را مشخص کردهنگاری راهبردی و یابین آینده

 راهبردی ینگارندهیآهای تیقابل

در حوزه  هاتیظرفو  هاتیقابلبرای رسیدن به آینده مطلوب و اقدام در این راستا نیاز به یک سری  هاسازمان
و یادگیری  یراهبردی نگارندهیآ هایتیقابل بررسی رابطه پژوهش به نیازآنجاکه ا. [۴1] دارند ینگارندهیآ

افراد و ی راهبردی شامل گزینش راهبردی، پویش محیطی، نگارندهیآهای ، لذا در ادامه قابلیتپردازدیمسازمانی 
 شود.مختصر توضیح داده می طوربه روش استفاده ازو  هاشبكه

 استفاده از روش

 به بیانی دیگر، .استمند اطالعات نظام ریتفستحلیل و  در ی سازمانتوانمند فیروش، توص استفاده از
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، 1یسیونویسنار: مثالعنوانپژوهانه )بههای ساختارمند آیندهروشها از سازمان مندیمیزان بهره روشاستفاده از 
است و اساس بر این است  ندهیدر پردازش اطالعات مرتبط با آ و غیره( 3نگری، پس۴متقابل راتیتأثدلفی، تحلیل 

ی جابهکه  این است تأملقابل. نكته سازمان باشد راهبردمتناسب باهدف و  و استفاده از آن روش انتخاب که
 مؤلفهبنابراین چهار معیار در  ؛[1۶]شود ها در نظر گرفته ها، ظرفیت کلی مجموع روشبررسی تمامی روش

 و ۶یسازكپارچهی ظرفیت ،1مسئله، انطباق با 4از: انطباق با بافتار اندعبارتاست که  شدهاستفادهها استفاده از روش
روش  )مانند ینگارهای آیندهها و روشی بیشتر ابزارسازادهیو پ یریکارگبه ازآنجاکه. [33] 7ارتباطی ظرفیت

و  شودیمدلفی(. نیازمند مشارکت اعضای سازمان است. لذا از این طریق دانش بین اعضا به اشتراک گذاشته 
 .دهدیمیادگیری در این حین رخ 

 هاشبکهافراد و 

ها برای مخابره هایی است که سازمان از آنهای کارمندان و شبكهها، برای توصیف ویژگیافراد و شبكه
ی خارجی، کند. این بُعد متشكل از سه عنصر است: شبكهنگاری استفاده میهای آیندهکردن اطالعات و بینش

های ها، میزان مطابقت ویژگیشبكه. اولین عنصر از مردم و [34]نگاران ندهیآهای ی داخلی و ویژگیشبكه
ی داخلی، ی خارجی و شبكهکند. عناصر شبكهگیری میرا اندازه های مطلوب و دلخواهبا ویژگی نگارانندهیآ

کنند. عملكرد اصلی کلی توصیف می صورتبههای داخلی و خارجی یک سازمان را گستردگی و شدت رابطه
ی داخلی یک منبع وارد کنند و شبكه عنوانبهی را به داخل سازمان، شبكه خارجی این است که اطالعات خارج

ی بندجمع عنوانبه. [17]است  در سرتاسر سازماننگاری و انتشار اطالعات های آیندهبرای منتقل کردن بینش
ی و انتقال اطالعات در آورجمعو با  دیافزایم ینیبشیپ ندیها بر ارزش فراشبكهکه بعد افراد و  کرد انیب توانیم

 .شودیمسازمان باعث یادگیری و درک موضوعات مختلف 
 گزینش راهبردی
 کی جادیا یبرا تواندیمربوطه است که مهای از اطالعات قسمت آن و انتخاب ییشناساگزینش راهبردی 

در ابتدا شناسایی های جدید که فرصت یزمان .[۴1] ردیگقرار  استفاده موردسازمان  ندهیمنسجم از آ ریتصو
اقدام  بتوانند تا اینكه نمایند شیپاالآوری و را جمع رقابتی نوآورانه و ،باید اطالعات فناورانه هاسازمانشوند، می

ی برا دلخواه نهیگز ییدر شناسا یسازمان یهاتیبه فعال ۸یراهبرد نشیگز. به بیانی دیگر، را دریابندمناسب با آن 
 ن،یبنابرا؛ است 11یزیربرنامهو  1۴پردازی اندازچشم ،۹ریتفس از فرایندهای متأثر که [17] دداراشاره  یسازمان تحول
تا  سازدیرا قادر م سازمانکه ی راهبردی است نگارندهیآاز  قابلیت کیعنوان به راهبردی گزینش تیقابل ن،یبنابرا

 .یادگیری در سازمان را بكار گیرد و آن دسته از اطالعات مرتبط برای کند ریرا تفس خود طیمند محطور نظامبه
 پویش محیطی

                                                                                                                                                 
1 Scenario technique 
۴ Cross-impact analysis 
3 Backcasting 
4 Match with context 
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پویش در محیط برای کسب دانش جدید، یک ساز و کار سازمانی است که سازمان را در شناخت و کسب 
و اثربخش به تغییرات با  موقعبهبرای واکنش ها همچنین سازمان .کندمیجدید کمک  هایفناوریدانش و 

. [۴1و  1۶] پویش محیطی را مدنظر قرار دهند خارجی این تغییرات، نیاز است تا یهاشرانیپاستفاده از تعیین 
 شدهانجام پویش حوزه .[۴3]نیاز به بررسی و تحلیل اطالعات مرتبط با گذشته و حال است  کار نیابرای 

است که در تعامل  یفناور و ی، اجتماعی، اقتصادیاسیس هایحوزهشامل که  شودیم دهینام پویشعنوان عمق به
فراتر  محیطی ممكن است پویش. [۴] هستند رگذاریتأث سازمان یرونیب طیدر مح رییو تغ ییایبر پو یرگذاریو تأث

ها ممكن است را که اقدامات آن صنایعو  هاسازمان ریداده در سارخ راتییباشد تا تغ ی سازماننظر یاز مرزها
توان گفت پویش محیطی به رخدادهای یادگیری و می .[۴1]کند بررسی مربوط به رقابت سازمان نباشد،  ماًیمستق

های یكی از مشوقو  کندیمفناورانه را تسهیل  یهافرصتدر محیط سازمان اشاره دارد که شناسایی  روندها
توانند کسب دانش از طریق پویش محیطی می هاسازمان است. اصلی برای مشارکت در فرآیند یادگیری سازمانی

 .[۴۸]دهد به آینده و در حین آن یادگیری را ارتقا  وطمرب
 گر یادگیری سازمانیعوامل تعدیل

و اقداماتی  هاتیها نیاز به فعالپیش رو، سازمان یهاتیبا توجه به تغییرات زیاد، ناپیوستگی باال و عدم قطع
د. یكی نپایدار برس به موفقیت نندباشد تا بتوا نگرانهندهیآدارند که توأم با تصمیم سازی مبتنی بر بینش راهبردی 

 سازمانتوانایی  توانیحاصل از آن م یهاراهبردی است که با استفاده از ارزش ینگارندهی، آهاتیاز این فعال
ها و معیارهای سایی شاخصشناها، . یكی از این ارزش[3۹]برای مواجه با آینده را تا حد بسیار زیادی افزایش داد 

 تأثیر . باوجود[31]دهد ها قرار میدر اختیار سازمانرا  یریگمیبرای تغییر است که ابزار الزم برای تصم الزم
، ها در برابر تغییراتسازمان بهنگام راهبردی در خلق ارزش و افزایش قابلیت یادگیری و واکنش ینگارندهیآ

که  دنداری( بیان م۴۴1۸) هارتمنو  سارپونگ .هستند آنمؤثر  یریکارگبه به قادر کمی هایسازمانمتأسفانه 
 و عامل ذهن آگاهی بازیگران دو راهبردی، باید ماهیت ینگارندهیبرای ایجاد یادگیری و خلق ارزش توسط آ

استفاده از  با یادگیری سازمانی و خلق ارزش به منظور توسعه .[37] قرار بگیرد یموردبررس بافتار سازمانی
طور آگاهانه و متعهدانه در سازمان تالش نگاری راهبردی، نیاز است که همه بازیگران سازمان بهآینده یسازادهیپ

 اجرا آگاه ذهنی با و متفكرانهباحالت  را راهبردی نگاریآینده یریکارگحاصل از به یهاهیرو ،د. اگر بازیگراننکن
 هاییفعالیت . بر مبنای همین تمایل،کندیافزایش پیدا م اههییادگیری از این رو و ارزیابی برایها آن تمایل کنند،

 و یادگیری ،1آگاه ذهن بازیگران این. کنندیم حمایت است نیاز تغییر آن در که ییهاحوزه از که دهندمی انجام را
 .[۴7] داشت خواهند رو پیش پیچیده مسائل برای بدیل هایایده اجرای و یسازادهیپ در بیشتری خالقیت

 یادگیری راهبردی، ینگارندهیآ یسازادهیپ بین رابطه در ۴سازمانی بافتار بازیگران، آگاهی ذهن عالوه بر
 از حاصل یهاهیرو تأثیر میزان تعیین در مهم بسیار ملیعا چراکه است کنندهنییتع بسیار ارزش خلق و سازمانی

بافتار توسط شش  .[4۴]ها هست رغیب یادگیری و ثبات پایدار در سازمانت بر راهبردی نگاریآینده یسازادهیپ
سازمان، ماهیت راهبرد، شناخت سازمانی، منشأ مزیت رقابتی، پیچیدگی محیط و  اندازه شود:معیار توصیف می

 پویایی محیط سازمان.
با توانند خود را نمیو  دانندیرا دشوار م وستهیناپ راتییدر مواقع تغ عیسر یسازگار ،هااز سازمان یاریبس

کند تا کمک می هاسازمانلذا ذهن آگاهی بازیگران و بافتار سازمانی به . [44] شرایط محیطی جدید سازگار کنند
مناسب بیندیشند؛ که این امر منجر به یادگیری  حلراهو مسائل متنوع و متغیر مواجهه شوند و  هاچالشبا 
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 0۸  ... با در نظر گرفتن یبر عملکرد سازمان یراهبرد رینگاندهیآ راتیتأث

 

 .شودیمخلق ارزش  تیدرنهاسازمانی و 

 ارزش راهبردی در خلق ینگارندهیآ هایقابلیت کارگیریبه

 یی، شناسایعال تیریتوسعه نگاه بلندمدت مد :در خلق دانش شامل یراهبرد ینگارندهیآ یهاتیفعال راتیتأث
 استی داخل یهاشبكه شیو افزا یراهبرد تیسازمان، بهبود تمرکز و هدا ندهیو آ یجار تیعوامل مؤثر بر وضع

کاهش عدم ( 1: کندیم یبندمیدسته تقس چهاررا به  ینگارندهیخلق ارزش آ ابعاد (۴۴1۴روهربک ). [۸]
 اقدامات ( آغاز۴سنجد؛ می را است جادشدهیا محیط در که قطعیت عدم بودن کنترلرقابلیغ : میزان1تیقطع

هایی برای افزایش قابلیت خود در پاسخ روشهایی که تغییر ناپیوسته را تجربه کردند به دنبال : سازمان۴داخلی
 ،نهادها ،ها)سازمان 3اقدام برای دیگران بر تأثیر( 3 ها هستند؛ها و کسب فرصتبهنگام، اجتناب از تهدید

دهد که در خارج از سازمان )توسط سایر تعداد و ارزش اقداماتی را نشان می :(نفعانیذ گریو د یمل یهادولت
ها ی فعالیتدهد که اهداف اولیه: تأثیراتی را نشان می4ثانویه یای( مزا4و  اندشدهانجام( رانیگمیتصمسازمان و 

ی رقابت هیسرما کیعنوان دانش بهبا توجه به نقش  .[3۴] انداند، اما ارزش اضافی برای سازمان ایجاد کردهنبوده
عملكرد  به بهبود تیدرنهاکه  شودیمتلقی ارزش منبع خلق عنوان به یدانش سازمان منبع محور، دگاهید از

و افراد شاغل  یسازمان یاستفاده از دانش نهفته در ساختارها، جادشدهیاهدف این ارزش  .کندیکمک م هاسازمان
به کاهش عدم قطعیت و افزایش قابلیت پاسخ به هنگام به  جادشدهیاتا از طریق فرآیند یادگیری  در سازمان است

 .[۴۴] کمک کند هاسازمانتغییرات در 

 عملکرد سازمانی

و یكی از نقاط مورد اختالف محققان است  عملكرد سازمانی موضوعی است که بسیار در مورد آن بحث شده
که  دارندیم( بیان ۴۴13و همكاران ) . شوارتز[4]آن وجود ندارد  یریگاندازهچراکه رویكرد واضحی برای  [13]

و توسعه،  هاپژوهشمثل شدت  ییهاشاخصاست که با  هاسازمانعملكرد سازمانی اغلب مرتبط با نوآوری 
 یریگاندازهفروش، سود و استخدام  ازلحاظو توسعه، گرایش همكاری و رشد سازمان  هاپژوهش یهانهیهز
اید شامل هر دو بخش عملكرد که سنجش عملكرد سازمانی ب کندیم( پیشنهاد 1۹۹۹. ویكالند )[4۴] شودیم

مرتبط با عملكرد سازمانی  یهاشاخص. مرور [1۴] مرتبط با مسائل مالی و عملكرد مرتبط با رشد سازمان باشد
 نظر گرفتهمنابع مالی باید در  یجابهکه دو شاخص منابع انسانی و سازمانی دو شاخص حیاتی که  دهدیمنشان 
. لذا مفهوم دهدیمسازمان را افزایش  از این منابع، شانس موفقیت مؤثرچراکه دستیابی و استفاده  [۴1]شوند 

برای بررسی عملكرد سازمانی، نیاز به بررسی رابطه بین  عملكرد در این پژوهش مرتبط با موفقیت سازمان است.
خالقیت  یهالیپتانسوری و خلق ارزش باعث تشویق توسعه نوآ چراکهخلق ارزش و پایداری سازمانی است 

از افراد، کارمندان، مدیران و )از منابع مختلف از داخل سازمان  هاسازمان. منبع خلق ارزش برای [۴۴] شودیم
. خلق ارزش هدف اصلی تمامی ردیگیمنشات ( ، شرکا، مشتریان و غیرهکنندگاننیتأمصاحبان( و خارج سازمان )

. [۴۶] دیآیمبه دست  هاتیفعالو هماهنگی  یدهسازمانبرای  هاآنیی ویژه است که از طریق توانا وکارهاکسب
 ارزشبا نرخ باالتر خلق  هاسازمانو  شودیم وکارهاکسبساختاری برای  یهاتیمزخلق ارزش تبدیل به 

بیشتری به کارمندان خود  یهافرصتبازارهای سرمای را بهبود بخشند و  بهرشد کنند، دسترسی  ترعیسر تواندیم
 و خلق ارزش  [41] گذاردیم تأثیرخلق ارزش سازمانی روی عملكرد سازمانی  مكانیزم  و قابلیت .[11]اعطا کنند 

 و ارزیابی عملكرد سازمانی است. یریگاندازهحیاتی برای عامل 
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 پژوهشپیشینه 

این سه ، یادگیری سازمانی، خلق ارزش و عملكرد سازمانی، مقاالت نگاریآیندهحوزه با توجه به مطالعات 
 تأثیر» در پژوهش (۴۴1۸)بات و آرورا  حوزه مورد تحلیل قرار گرفتند که در ادامه به آنها اشاره شده است.

مدرن  وکارکسب: دارندیم، بیان «ایاالت بالتیک : شواهدی ازهابانکنگاری راهبردی بر عملكرد های آیندهقابلیت
راهبردی  ینگارندهیآ یهاتیقابلبررسی اثر  این پژوهشاند. هدف راهبردی نموده ینگارندهیآای به توجه فزاینده
کاربرد  در این پژوهشراهبردی  ینگارندهیآ شدهمشخص عد. پنج باستایاالت بالتیک  یهابانکبر عملكرد 
حاضر در  طالعهمبا  ذکرشده. تفاوت پژوهش [1است ]روش، افراد، سازمان رسمی و فرهنگ  استفاده ازاطالعات، 

و همكاران  ونی این پژوهش است. یهاینوآورگزینش راهبردی و پویش محیطی است که از  هایقابلیت
به بررسی  «ی و یادگیری سازمانیسازكپارچهقابلیت ی تأثیر نگاری شرکتی و نوآوری:آینده»پژوهش ( در۴۴1۸)

  .[14] نگاری شرکتی بر نوآوری پرداختندآینده تأثیر
 تأثیر که ندو اظهار داشت ندکرد نیرا تدو یمدل 1منبع محور گاهدیدو  ایپو یهاتیقابلنظریه  با استفاده از 

و نگاری شرکتی آینده نیرابطه ب کهیشود، درحالمیمیانجی  یسازمان یریادگیبا  یبر نوآور تیشرک نگاریآینده
یادگیری سازمانی را بر نوآوری بررسی  تأثیرمقاله مذکور  شود.می لیتعد كپارچهی یهاتیباقابل یسازمان یریادگی
 یهاهیپایكی از  عنوانبهیادگیری سازمانی بر خلق ارزش  تأثیردر این پژوهش به بررسی  کهیدرحال کندیم

بررسی  ( در 13۹1همكاران )خاشعی و  است که از نوآوری اصلی این پژوهش است. شدهپرداختهاصلی نوآوری 
ی اجرا ایتا چه اندازهکه  پردازندمیاین مسئله به  «یسازمان یادگیری و راهبرد اجرای عملكرد، ارتقای الگوی»

 یاثرگذار نیدر ا تواندمیباشد و یا یادگیری سازمانی  تأثیرگذار سازمان یریادگی در ارتقاء عملكرد تواندیم راهبرد
مثبت  تأثیرنشان داد که اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی  پژوهش . نتایجباشد یگریانجینقش م یدارا

ذکر شده  طالعهاما آنچه پژوهش حاضر را با م؛ دارد رانیای میپتروش یهاشرکتمعناداری بر عملكرد سازمانی 
در نظر گرفتن نقش مهم و با اهمیت خلق ارزش بر عملكرد سازمانی است که در مقاله نامبرده به  کندمیمتمایز 

  .[1۹] آن توجهی نشده است
 بیبا ترک رانیا یعملكرد بانكدار یارتقا یلیتحل یوهایسنار» پژوهش( در 14۴۴همكاران )جنیدی جعفری و 

 ،دانش جذب ظرفیت هایقابلیت ترکیب از یریگبهره با «یشرکت ینگارندهیآجذب دانش و  تیظرف هایقابلیت
به  پژوهش. در این [1۸] ایران پرداختند بانكی نظام سازمانی عملكردبه بررسی نوآوری  شرکتی و ینگارندهیآ

است که از نقاط مشترک با پژوهش حاضر  شدهپرداختهبر عملكرد سازمانی  ینگارندهیآ هایقابلیت تأثیربررسی 
 است. شدهگرفتهنقش یادگیری سازمانی و خلق ارزش در این مقاله نادیده  یولاست؛ 

موفق  یسازادهیبر پ یدهسازمان یندهایفرآ رییتغ راتیتأث یبررس» پژوهش( در 13۹۸و همكاران ) یهمت

 هایهیو رو یدهسازمان یندهایدر فرآ راتییچهار بعد حاصل از تغ «یورزش یهادر سازمان یراهبرد ینگارندهیآ
در  راتییحاصل از تغ دیجد یسازمان یهاهیدهد که روینشان م پژوهش نیا جیمرتبط با آن را مشخص کردند. نتا

در صنعت ورزش اثر مثبت و  یراهبرد ینگارندهیآ یسازادهیدر اجرا و پ تیبر عدم موفق یدهسازمان یندهایفرآ
 یبر رو گرانیباز یذهن آگاهو  یبافتار سازمان ریمتغگر سه لیتعد تأثیرمقاله به  نی. در ا[13] معنادار دارد

 این دو پرداخته شده است که از یراهبرد نگاریآیندهموفق  سازیپیادهو  دیجد یسازمان هایرویه نیب یرابطه
 سازیپیادهعوامل در  نیگر ا لینقش تعد یتفاوت که به بررس با ایندر پژوهش حاضر استفاده شده است. متغیر 
 سازیپیاده هایخروجیاز  یكی عنوانبه یسازمان یریادگیعوامل را در  نیو نقش ا پردازندیم نگاریآیندهموفق 
 یشرکت ینگارندهیمدل آ یطراح» مطالعه( در 13۹۸همكاران )جنیدی جعفری و  .کنندمین یرا بررس نگاریآینده

                                                                                                                                                 
1 Resource-based View 



 05  ... با در نظر گرفتن یبر عملکرد سازمان یراهبرد رینگاندهیآ راتیتأث

 

ی شرکتی بر نگارندهیآهای قابلیت تأثیربه بررسی  «ی(بانكدار موردمطالعه: صنعت) یو اثر آن بر عملكرد سازمان
 . [17] عملكرد سازمانی در صنعت بانكداری پرداختند

و  یبه بررس ،ییو محتوا یندیاز دو منظر فرا یشرکت ینگارندهیآ مبانی نظری مرور  ضمن مقاله نیدر ا
 را شرکتی نگاریآینده که است آن از حاکی نتایج شده است.پرداخته یشرکتی نگارندهیها و ابعاد آمؤلفه لیتحل

 صنعت در شرکتی نگاریآینده هایمؤلفه یبندرتبه داد. همچنین ارتقاء و بررسی های پیشنهادیمؤلفه با توانمی

 است. اثرگذار سازمانی عملكرد بر شرکتی ینگارندهیآ که داد نشان است. نتایج شدهیبررس نیز ایران بانكداری
 پژوهش مفهومی چارچوب

اثرگذار بر  یهامؤلفهدر این پژوهش بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش تالش شد  یطورکلبه
و عملكرد سازمانی ارزش  خلق یادگیری سازمانی، کنندهلیتعدنگاری راهبردی با رویكرد قابلیت و عوامل آینده
 و فرضیات پژوهش ارائه شده است. پژوهش یمفهوممدل  شدهکسبدر ادامه با توجه به نتایج . شدسایی شنا

 

 

 مفهومی پژوهش مدل .1شكل 

 
 بر یادگیری سازمانی دارد. مثبت و معناداری تأثیری راهبردی نگارندهیآفرضیه اول: 
 .بر خلق ارزش دارد معناداریمثبت و  تأثیریادگیری سازمانی فرضیه دوم: 

 بر عملكرد سازمانی دارد.معناداری مثبت و  تأثیر خلق ارزش فرضیه سوم:
بر راهبردی ی نگارندهیآدر  معناداریمثبت و  بافتار سازمانی و ذهن آگاهی نقش تعدیل گر فرضیه چهارم:

 یادگیری سازمانی دارد.
 
 پژوهش شناسیروش .3

از نوع ، پژوهشی توصیفی هادادهنحوه گردآوری  ازنظرنوع استفاده کاربردی و  ازلحاظحاضر  پژوهش
یابی معادالت ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و مدیران همبستگی مبتنی بر روش مدل

 یرهایمتغگیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت سنجش نهاست که در آن از روش نمو دفاعی یهاسازمان
 رتیكل یادرجهپنجاستاندارد( و طیف  یهاپرسشنامهبر اساس مطالعات پیشین و پرسشنامه )پژوهش از 

خصصان و خبرگان استفاده نفر از مت 1۴روایی پرسشنامه با روش محتوایی از نظرات  دیتائشد. جهت  یریگبهره
از  ،پژوهش هافرضیهبرازش مدل با  یبرا یمختلف معادالت ساختار یكردهایرو نیدر پژوهش حاضر از بشد. 

استفاده شد. این روش واریانس محور بوده و به  یحداقل مربعات جزئ كردیبا رو یساختار ریمس یسازروش مدل

 افراد و شبكه ها

 ذهن آگاهی

بافتار 
 سازمانی

 پویش محیطی

 هااستفاده از روش

 گزینش راهبردی

نگاری آینده
 راهبردی

 خلق
 ارزش

 

یادگیری 
 سازمانی

عملكرد 
 سازمانی

 



و  هاهینظر یال اس، امكان بررس یپ نی. همچن[1]است وابسته و مستقل  یرهایمتغ انیرابطه م فیدنبال توص
، عدم PLSیكی دیگر از دالیل محبوبیت و پرکاربرد بودن روش  .[3]سازد یفراهم م زمانهمطور ها را بهسازه

ه حتی به حجم نمونه تا آنجاست ک PLSها است. عدم حساسیت نیاز به استفاده از حجم باالی نمونه در پژوهش
 باشد.  هاپژوهش یرهایمتغتواند کمتر از تعداد کل تعداد نمونه می

 استفاده شد. برای و بارهای عاملی (CR) یبیترک، پایایی کرونباخآلفای  روش ها ازسنجش پایایی سازه برای
 اسمارت پی ال اسافزار نرم از آمدهدستبه مقدار درنهایت که باشد 7/۴ باالی باید کرونباخ آلفای پژوهش پایایی

پایایی مناسب  یدهندهنشاناست که  ۹1۴/۴با پژوهش معادل  پرسشنامه متغیرهای کرونباخ آلفای برای
 .پرسشنامه است

 
 های پژوهشافتهیها و داده لیتحل  .4

برازش  ،یریگبرازش مدل اندازه یاسه مرحله كردیپژوهش از رو هافرضیهمدل و آزمون  یمنظور بررسبه
 یابزارها یو روای ییایپا یبه بررس یریگاستفاده شد. برازش مدل اندازه یو برازش مدل کل یمدل ساختار

مكنون را مورد آزمون  یهاریمتغ طو رواب هاهیفرضی و الگو ساختار پردازدیپژوهش م یهاو سازه یریگاندازه
 .[41]دهد یقرار م

و  . فورنلشودگیری استفاده میهای اندازههای پایایی و روایی مدلخصگیری از شاهای اندازهبرازش مدلدر 
 (۴ها، سازه از یک هر ترکیبی پایایی (1 :کنندیم پیشنهاد را معیار ، سههاسازه پایایی بررسی ( جهت1۹۸1) الرکر

 بارهای مجموع نسبت درواقع ترکیبی . پایایی[۹] های عاملی(بارها )گویه از یک هر ییای( پا3کرونباخ و  یآلفا
 آلفای به نسبت جدیدتری معیار این مكنون به مجموع بارهای عاملی بعالوه واریانس خطا است. متغیرهای عاملی

 محاسبه یكدیگر با هایشانسازه همبستگی به توجه با مطلق، بلكه صورتبه نه را هاسازه پایایی که است کرونباخ
مناسب برای ارزیابی پایایی درونی  معیاری کالسیک برای سنجش پایایی و مقیاسی، خکرونبا یآلفا کند. معیارمی

تر از آن بوده و مقادیر پایین 7/۴قبول برای پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ باالتر از شود. مقادیر قابلمحسوب می
 .به معنی عدم پایایی الزم است

 است 7/۴از  شتریشاخص ب نینشان داد که مقدار ا 1جدول ی و آلفای کرونباخ در بیترک ییایپا یبررس جینتا 
 در بررسی پایایی سازه از معیار ضرایب بارهای عاملی شد. دیها تائهیگو ی و آلفای کرونباخبیترک ییایپا نیو بنابرا

 پردازد ومی هسازآن  سازه با کی یهاشاخص یبه محاسبه مقدار همبستگ یعامل یبارهاقرار گرفت.  یموردبررس
پایایی باشد  4/۴از  شتریب ایمقدار برابر  نیاگر ا .است مشاهدهقابل متغیر پنهان و ریمتغ نیقدرت رابطه ب انگریب

شاخص وجود  نیاست؛ لذا برازش مدل با ا 4/۴ از شتریب یعامل یبارها ۴با توجه به شكل . [14]است مورد تأیید 
 دارد.

 
 روایی و پایایی متغیرهای پژوهش نتایج .1 جدول

 شدهاستخراج انسیمتوسط وار پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 7۴1/۴ ۹۴1/۴ ۸۶۴/۴ استفاده از روش

 73۴/۴ ۹11/۴ ۸۶7/۴ گزینش راهبردی

 ۶1۹/۴ ۸۸1/۴ ۸۴7/۴ پویش محیطی

 ۶۴۴/۴ ۸1۹/۴ 711/۴ هاشبكهافراد و 

 71۸/۴ ۹17/۴ ۸۶3/۴ یادگیری سازمانی

 7۸1/۴ ۹3۶/۴ ۹۴۹/۴ خلق ارزش

 7۴۹/۴ ۹۴7/۴ ۸۶4/۴ عملكرد سازمانی



 04  ... با در نظر گرفتن یبر عملکرد سازمان یراهبرد رینگاندهیآ راتیتأث

 

 شدهاستخراج انسیمتوسط وار پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 717/۴ ۸31/۴ 7۴۴/۴ کنندهلیتعدعوامل 

 
 پنهان متغیر تبیین میزان سنجش استفاده شد. برای ها از روایی همگراسازه روایی سنجش از سوی دیگر در

 واریانس متوسط شاخص برای. شودمی استفاده 1همگرا روایی شاخص از ریپذمشاهده متغیرهای توسط
 انسیمتوسط وار ریمقاد یتمام ،1با توجه به جدول . [۹]است  قبولی قابل ، مقدار1/۴ مقدار حداقلشده استخراج
همگرا  ییگفت که پرسشنامه پژوهش از روا توانیاست، لذا م 1/۴پژوهش باالتر از  ریشده هر شش متغاستخراج

 برخوردار است. یمطلوب

 
 پژوهش در حالت استاندارد یریگاندازهمدل  .۴شكل 

 

قدرت  Q2 اریمعشود. می استفاده t و 2Rو  Q2 ریمقادهای معناداری در برازش مدل ساختاری از معیار
که مقدار  یحالتر د شود.های وابسته محاسبه میکند. این معیار برای تمامی سازهبینی مدل را مشخص میپیش

متوسط و ف، یضع انگریب بیباشد به ترت 31/۴و یا  11/۴، ۴۴/۴ بیبه ترت وابستهسازه  کیدر مورد  اریمع نیا
بر اساس نتایج این آزمون، مقادیر مثبت بوده و نشان از کیفیت مطلوب است. بینی سازه پیش ی بودن قدرتقو

 یری پژوهش دارد.گاندازهمدل 

 
  2Qبینی مدلمعیار قدرت پیش شدهمحاسبه ریمقاد. ۴جدول 

 SSE/SSO-1 متغیر

 3۴۴/۴ یادگیری سازمانی

 311/۴ خلق ارزش

 3۶۶/۴ عملكرد سازمانی

 
 زایدرونهای وابسته یا متغیرهای پنهان مربوط به سازه 2Rمعیار بعدی برای بررسی برازش مدل، ضرایب 

بر یک  زابرون چندسازهیک یا  تأثیرمیزان  از نشان که است مسیر تعیین ضریب دهندهنشان معیار اینمدل است. 

                                                                                                                                                 
1 Convergent Validity 



یک مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل  زادرون یهاسازه. هر چه مقدار این مقدار برای دارد زادرونسازه 
 مطلوب است. زادرون یهاسازهبا توجه به جدول زیر این معیار برای است. 
 

 ضریب تعیین مقدار .3 جدول
 تعیین ضریب متغیر

 141/۴ یادگیری سازمانی

 31۶/۴ خلق ارزش

 4۶1/۴ عملكرد

 
اری از . در برازش مدل ساختاست یحالت معنادارپژوهش در  یاصل هیفرض یساختار یالگو انگریب 3شكل 

 کهیدرصورتست ا هاسازه نیسنجش رابطه ب یبرا یارعیم tمقدار  شود.استفاده می tهای معناداری مقادیر معیار
 ۹1 نانیپژوهش در سطح اطم هیها و تأیید فرضسازه نیشود نشان از صحت رابطه ب شتریب ۹۶/1از  tی مقدار

 .درصد است

 
 ساختاری در حالت استاندارد مدل .3شكل 

 

 ی، جدول بررسPLSافزار نرم لیوتحلهیتجزاز  آمدهدستبه تیاستاندارد و آماره  بیحال با توجه به ضرا
 .داد لیتشك توانیرا م هاهیفرض

 
 جدول 4. نتایج بررسی فرضیهها

 نتیجه آماره t یمعنادار مسیر فرضیات

 دیتائ ۸۶1/۴ ۴۴4/۴ یادگیری سازمانی راهبردی ینگارندهیآ 1

 دیتائ ۴۴7/1 ۴۴/۴ خلق ارزش یادگیری سازمانی ۴

 دیتائ ۶1۴/۶ ۴۴/۴ عملكرد سازمانی خلق ارزش 3

آگاهی( بر  سازمانی و ذهنبافتار گر )نقش تعدیل  4
 یادگیری سازمانی برراهبردی  ینگارندهیآ

 دیتائ ۶۶3/۴ ۴۴/۴

 
 توان گفت:های جدول فوق میبر اساس روابط بین متغیر



 55  ... با در نظر گرفتن یبر عملکرد سازمان یراهبرد رینگاندهیآ راتیتأث

 

یادگیری بر  (=۸۶1/۴T >۹۶/1) و معناداریمثبت  تأثیر راهبردی ینگارندهیآطبق آزمون فرضیه اول، 
خلق بر  (=۴۴7/1T >۹۶/1) معناداریمثبت و  تأثیریادگیری سازمانی دوم،  آزمون فرضیهطبق دارد.  سازمانی

سازمانی  عملكرد بر (=T ۶1۴/۶>۹۶/1معناداری )مثبت و  تأثیر خلق ارزش سوم،طبق آزمون فرضیه  .دارد ارزش
 ینگارندهیآدر  مثبت و معناداری ذهن آگاهی نقش تعدیل گربافتار سازمانی و  طبق آزمون فرضیه چهارم، دارد.

تننهاوس  ،مدل یبرازش کل ییكویسنجش ن نییتع یبرا دارد. یادگیری سازمانیبر  (T=۶۶3/۴>۹۶/1راهبردی )
  نمودند. شنهادیرا پ 1جی او اف ( شاخص۴۴۴1همكاران )و 

عملكرد  ینیبشیپجهت  یمالک عنوانبهو است  یو ساختار یریگمدل اندازه شاخص دربرگیرنده هر دو این
با سه  اریمع نیا جی. نتاشودیبرازش مدل کامل م یبا تأیید برازش آن، بررس . لذا[4۶] شودیمدل استفاده م یکل

مدل  یبرازش کلی متوسط و قوف، یضع ریمقاد انگریب بیکه به ترت شودیم سهیمقا 3۶/۴و  ۴1/۴، ۴1/۴ مقدار
 آید:می به دستاین معیار از فرمول زیر  .[11]است 

 
 

 نتیجه برازش کلی مدل. 1جدول 
Communality R2 GOF 

1۴1/۴ ۴1۴/۴ 33/۴ 

 
نشان از  است که ۴1/۴که باالتر از مقدار  بوده 33/۴ نزایبه م GOF یبرا آمدهدستبهبا توجه به مقدار 

 .مناسب مدل دارد اریبرازش بس
 
 و پیشنهاد گیرینتیجه .5

راهبردی بر عملكرد سازمانی با در نظر گرفتن  ینگارندهیآ یهاتیقابل راتیتأثحاضر بررسی  پژوهشهدف 
دفاعی بود. پس از مرور ادبیات و ارائه مدل مفهومی  یهاسازماننقش یادگیری سازمانی و خلق ارزش در 

 پژوهشو مدل مورد آزمون قرار گرفت.  یآورجمعدفاعی  یهاسازمانآماری از  یهادادهپژوهش، اطالعات و 
راهبردی و عملكرد سازمانی کمک نمود. نخست اینكه، این پژوهش  ینگارندهیآری حاضر از جهاتی به توسعه نظ

 ینگارندهیآ یهاتیقابل تأثیردر حوزه بررسی  هاپژوهشبه دلیل داشتن نگاه کاربردی، نوآورانه است و جز اولین 
دفاعی کشور است و  یهاسازمانراهبردی بر یادگیری سازمانی و به دنبال آن خلق ارزش و عملكرد سازمانی در 

به  پژوهشمتغیرهای  زمانهمبررسی  باتالش نمود تا گامی در جهت کاهش شكاف علمی بردارد و همچنین 
 یهاتیقابلکه کاربست  دهدیمان تایج پژوهش نشتحلیل ن ارائه الگوی مفهومی جدیدی پرداخته است.

(، ۴۴1۸مثبت و معناداری دارد که با مطالعات یون و همكاران ) تأثیرراهبردی بر یادگیری سازمانی  ینگارندهیآ
 . ( در یک راستا است۴۴11( و ریشارت و همكاران )۴۴1۹بوتز و همكاران )

اصلی هر سازمان دفاعی برای درک تغییرات در محیط خارجی  یهاتیقابلیكی از  عنوانبهیادگیری سازمانی 
راهبردی  ینگارندهیآ یهاتیقابلکاربست ، درمجموع. و پاسخگویی بهنگام و مناسب به این تغییرات است

 یهافرصتخالقیت و توانایی شناسایی  دفاعی شود و یهاسازمانموجب ارتقای یادگیری سازمانی در  تواندیم
به استفاده بهتر از دانش موجود و کسب و  جدید را افزایش دهد یهادهیاظرفیت درک ، دهد جدید را ارتقا

                                                                                                                                                 
1 GOF 



 مندنظامبررسی راهكارهایی مانند  رونیازا. کندحیط خارجی و داخلی سازمان کمک جدید از م یهامهارت
 بلندمدتاهداف تعیین ، منابع اطالعاتی متنوع و گستردهاستفاده از  سازمان،پیشرفت مرتبط با نیاز  یهاحوزه

 یاندازراهو و اهداف سازمان  افتارمنطبق بر ب یهاروش، استفاده از سازمان یهاارزشو  اندازچشمبا  منطبق
برای کمک به یادگیری سازمانی به  دانشی گذارخلق و اشتراک یبرا یعنوان بستربه ی ارتباطی قویهاشبكه

  .شودیمدفاعی پیشنهاد  یهاسازمان
ی نگاشت فناورره ی،روش دلفی همچون نگارندهیآی هاروشی دفاعی از هاسازمان شودیمهمچنین توصیه 

 بلندمدتی گذاراستیسدر فرآیندهای  هاروشاستفاده کنند چراکه کاربست و نهادینه کردن این  پردازیسناریوو 
ی دفاعی کمک هاسازماندر  و به خلق ارزش شودیم جدید و راهبرد پردازی سبب یادگیری و کسب دانش

 مثبت و معناداری بر خلق ارزش دارد و تأثیر یسازمان یریادگنتایج پژوهش حاکی از آن است که ی .کندیم
ی هاافتهی .کندیمتبیین و تسهیل  را خلق ارزشو ی راهبردی نگارندهیآ نیرابطه ب، سازوکاریک عنوان به

کاهش عدم قطعیت و افزایش قابلیت پاسخ بهنگام آن یادگیری سازمانی و به دنبال  که با دهدیمپژوهش نشان 
 و گموندون روهربککه نتایج پژوهش  شودیمایجاد  هاسازمانبرای  بلندمدت افزودهارزشبه تغییرات روزافزون، 

ی نگارندهیدرواقع، آاست.  راستاهمی این پژوهش هاافته( با ی۴۴11) اتویوک( و ۴۴1۴) ( و پالكویت۴۴11)
 راهكارهایی مانند رونیازا منجر به حل مسائل و خلق ارزش شود.ها، دانش و مهارت ادغامو  بیترک راهبردی با

فرایند و بهبود  رندگانیگمیتصمفراهم کردن اطالعات برای  ،شناسایی تغییرات و تحوالت مرتبط به سازمان
جدید، ایجاد ظرفیت برای درک  یهافرصتو توانایی شناسایی افزایش قابلیت ایجاد خالقیت  ،تصمیم سازی

جدید و نوین در محیط  یهامهارتبا کسب  شدهکسبنو و نوآورانه در سازمان و کاربست بهتر دانش  یهادهیا
  .شودیمسازمان و خارج آن پیشنهاد 

ی هاتیقابلست کارب و بافتار سازمانی در رابطه بین های ذهن آگاهیریمتغکه  ددانشان  پژوهش جینتا
که با  در این رابطه دارند مثبتی کنندهلیتعداست و نقش  رگذاریتأث و یادگیری سازمانی ی راهبردینگارندهیآ

 توأمانبا کاربست  توانندیمدفاعی  یهاسازمان ( مطابقت دارد.13۹۸همتی و همكاران ) هاپژوهشنتایج 
که نیاز به یادگیری، خالقیت، نوآوری و تغییر  ییهاحوزهو  هاتیفعالراهبردی و حمایت از  ینگارندهیآ یهاتیقابل

و  اندازچشمبا در نظر گرفتن  هاسازمانچنین این مدارند به افزایش یادگیری سازمانی کمک شایانی کنند. ه
یر در سازمان مقاومتی صورت آیندهای تغیخود، بافتار سازمانی را در جهتی قرار دهند که با فر بلندمدتاهداف 

 محیط واکنش مناسب صورت گیرد. هاییایپوو  هایدگیچیپدر برابر نگیرد و 
یک  عنوانبه راهبردی( ینگارندهیآ یهاتیقابل کارگیریبه)با  که خلق ارزش دهدیمنشان  هاهیفرضآزمون 

جنیدی جعفری و  یهاپژوهشبا  آمدهدستبهدارد که نتیجه  یدارامعنمثبت و  تأثیربر عملكرد سازمانی رابط 
با این  راستا است کیدر  باًیتقر( ۴۴1۸( و بات و آرورا )13۹۸(، جنیدی جعفری و همكاران )13۹۹همكاران )

 یهاتیقابلبه بررسی نقش یادگیری سازمانی و خلق ارزش در ارتباط بین  هاپژوهشتفاوت که در این 
( به بررسی ۴۴1۴ملكرد سازمانی پرداخته نشده است و تنها در پژوهش سولیوان و همكاران )و ع ینگارندهیآ

اصلی پژوهش حاضر  یهاینوآوراست. در اصل یكی از  شدهپرداختهنقش خلق ارزش در بهبود عملكرد سازمانی 
و ارزیابی  یریگازهاندخلق ارزش یک فاکتور حیاتی برای  کهییازآنجابررسی نقش میانجی این دو متغیر است. 

 کنترلرقابلیغ هایی برای کاهش میزانروش شودیمدفاعی پیشنهاد  یهاسازمانبه ، عملكرد سازمانی است
ها و کسب ، افزایش قابلیت خود در پاسخ بهنگام، اجتناب از تهدیدجادشدهیا محیط در که قطعیت عدم بودن

 ها در نظر بگیرند. فرصت
، نهادها و دیگر ذینفعان جهت اقدام باشند تا تعداد و هاسازمانبر  تأثیربرای  یسازوکارهمچنین به دنبال 

 شودیمانجام  هاآنگیران برای کمک به اهداف سازمانی و تصمیم هاسازمانارزش اقداماتی که توسط دیگر 
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راهبردی بر  ینگارندهیآ یهاتیقابلکاربست  تأثیربه بررسی  شودیمبه پژوهشگران پیشنهاد  افزایش یابد.
 شودیمپیشنهاد  بپردازند. پژوهش یهاافتهیو مقایسه آن با  هاسازمان، هاشرکتعملكرد سازمانی در سایر 

راهبردی، میزان اعتقاد و  ینگارندهیآ یهاتیقابلپژوهشگران به بررسی و پژوهش در مورد کیفیت استفاده از 
 ینگارندهیآ یهاتیقابلنتایج حاصل از کاربست اعی با دف یهاسازماننحوه برخورد مدیران و کارشناسان در 

ایجاد فرآیندهای یادگیری  تأثیربه بررسی  شودیمپیشنهاد  و صنایع بپردازند. هاسازماندر دیگر  راهبردی
 راهبردی بپردازند. ینگارندهیآ یهاتیقابل یسازنهینهادسازمانی پایدار بر کاربست و 
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