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چکیده

تغییر و دگرگونیِ با شتاب از ویژگیهای این هزاره است .الزمه ایجاد تغییر آگاهی و دانش است تا بتوان از طریق
آن به خلق ارزشی جدید مبادرت نمود تا در میان رقبا سهمی کسب نماییم .هدف یادگیری سازمانی توانمندسازی
مدیران و کارکنان سازمانها برای مقابله با محیط پرتالطم تجاری و برتری رقابتی و پویایی سازمان است .تنها
منبع قدرت و ماندگاری سازمانها ،یادگیری بهتر و سریعتر نسبت به رقباست .هدف اولیه یادگیری سازمانی
افزایش کمیت و کیفیت عملکرد است که قابلیتهای استراتژیک را افزایش میدهند و شرکت را به تقویت یک
موقعیت مزیت رقابتی و بهبود نتایج قادر میسازد.
با توجه به نقش و اهمیت نوآوری استراتژیک در توسعه و بهبود سازمانی و به دلیل اهمیتی که نوآوری
استراتژیک در کسب مزیت رقابتی پایدار دارد ،این تحقیق بر آن است که به بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر
ظرفیت نوآوری استراتژیک بپردازد .جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکتهای دانش بنیان حوزه نانو است که بر
اساس فرمول نمونهگیری کوکران حجم نمونه آماری  16۱نفر تخمین زده شد .تحلیل ها با استفاده از نرمافزارهای
لیزرل به منظور ارزیابی مدل معادالت ساختاری و  PLSبرای تحلیل رگرسیون صورت گرفت .یافتههای به دست
آمده حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود داشته و سازوکارهای یادگیری
سازمانی در ظرفیت نوآوری استراتژیک تاثیرگذار است.
واژگان کلیدی :یادگیری سازمانی ،سازمان یادگیرنده ،نوآوری ،ظرفیت نوآوری راهبردی ،ظرفیت
جذب.
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 .1مقدمه

دنیای امروزی دنیای تحوالت و تغییرات مداوم و عصر عدم تداوم ها است که بر سازمان ها تاثیر عمیقی دارند.
لذا ضرورت دارد سازمان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای حفظ ،بقا وتداوم حیات خود با تغییراتی که سازمان
را با تهدید مواجه می نمایند تطبیق یابد .یادگیری سازمان ی هم از موضوعات مرتبط با تغییر و تحوالت سازمانی
است [.]۲۳
امروزه نظامهای مختلف اجتماعی با چالشهای پیچیده و فزایندهای رو به رو هستند .تغییرات باسرعت زیادی
روی میدهد [ .]16سازمانها بواسطهی وجود رقابتهای صنفی و شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تجارب
زیادی در تغییرات انقالبی و یا بهبود مستمر را در تکوین تکنولوژی و تکامل صنعت داشته اند [.]۳۳
تغییر و تحوالت محیطی در زمینههای مختلف نظیر تکنولوژی ،فضای رقابتی و سیاستهای اقتصادی
دولت ها ضرورت تغییر و تطبیق سازمانها را برای بقا و تعالی ایجاد میکند .سرعت زیاد تغییرات محیطی در
دوران حاضر ،نوآوری راهبردی را به اصلی ترین منشاء مزیت رقابتی خصوصاً در بازارهای سریعالتغییر مبدل کرده
است [.]۱۳
ویژگی بارز اقتصاد امروز ،تغییرات سریع است .لذا کشورهایی میتوانند در چنین اقتصادی موفق باشند که
قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند [.]۱۲
در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزایندهای با محیط °های پویا و درحال تغییر مواجا ند و بنابراین ،به
منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند .به بیان دیگر در جهان کسب و کار
امروزی با تغییرات سریع ،سازمان ها درصدد کسب مزیت رقابتی پایدار می باشند و از اینرو شرکتها و سازمانهایی
که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستند ،مجبور به انعطافپذیری و پذیرش تغییرات هستند .در چنین
دورهایی نوآوری تکیهگاه اصلی سازمان ها شده است .ماهیت رشد اقتصاد جهانی با تسریع نوآوری تغییر کرده که
آنرا بهوسیله گسترش سریع تکنولوژی چرخه عمر کوتاهتر محصول و افزایش توسعه محصوالت جدید
امکانپذیر کرده است .امروزه سازمانهایی موفق هستند و میتوانند در دنیای پررقابت ادامه حیات بدهند که
توانایی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند و دائماً افکار و اندیشههای جدید را در سازمان
کاربردی سازند [.]۲
شرکتهای کوچک و متوسط از اهمیت اقتصادی قابل توجهی در اقتصادهای نوظهور برخوردار هستند .آنها
سهم بیشتری در اشتغالزایی دارند و بسیاری از مشاغل نوین را ایجاد مینمایند .آنها نقش بالقوه ی بزرگی در
رشد اقتصاد چنین کشورهایی از طریق ارتقای نوآوری و به تبع آن ورود به بازارهای جهانی ایفا مینمایند [.]۳
امروزه سازمانهای نوین صنعتی سازمان های مبتنی بر دانش هستند که بقا و موقعیت آنها وابسته به
خالقیت ،نوآوری ،کشف و ابتکار می باشد [ .]۳۳امروزه نوآوری به طور فزاینده ای بهعنوان یکی از فاکتورهای
اصلی موفقیت درازمدت شرکت در بازار های رقابتی محسوب می شود .دلیل این امر آناست که شرکتهای با
ظرفیت ایجاد نوآوری قادر خواهند بود سریعتر و بهتر از شرکت های غیر نوآور به چالش های محیطی پاسخ دهند
[ .]۲2خالقیت در محصوالت ،خدمات ،رویهها و فرایندها اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است .خالقیت
نقش مهمیدر روند نوآوری دارد و نوآوری که ارزش بازار را دارد ،خالق و پشتیبان عملکرد و تغییر است .در
سازمانها محرک ها و موانع پیش روی خالقیت شرکت را پیش میبرند یا مانع آن میشوند [.]۰1
نوآوری ،فرایندی تبدیل اختراع یا ایده به محصول یا خدمت قابل عرضه در بازار است میکند [ .]۱6مارکیدز
نوآوری راهبردی را به منزله یک روش کامالً متفاوت رقابت در یک صنعت میداند که از طریق شکستن قوانین
بازی و اند یشیدن به روشهای جدید پدیدار میشود .یک عنصر اصلی از نظر او عبارت است از :مفهومسازی
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مجدد آن چه کسب و کار در مورد آن است و اینکه کدام روش منجر به راه متفاوت بازی کردن مسابقه بهطور
صحیح در صنعت میشود.
چریتو و مارکیدز نوآوری راهبردی را چنین تعریف میکنند« :نوآوری در مدل تجاری که به یکروش جدید
بازیکردن مسابقه میانجامد و نوآوران راهبردی بهمنزله شرکتهای حملهکننده که مدلهای تجاری متفاوت را
بهکار میگیرند ،هستند [.]۰۳
سازمانها به توانمندیشان در خلق نوآوری اهمیت میدهند ،چیزی که آینده آنها بهوضوح بهآن وابسته است
و انبوهی از مشاوران مشغول ترغیب سازمان ها درمورد اهمیت و فایده مشاوره خود در این زمینه هستند .نوآوری
یک عامل توضیحدهنده قدرتمند در پشت تفاوت عملکردی سازمانها است .سازمانهای نوآور بهرهوری و درآمد
بیشتری نسبت به سایرین خواهند داشت .شرکتهایی که موفق به نوآوری میشوند در مقایسه با رقبای ناتوان
خود ،پیشرفت بیشتری میکنند [.]1۸
در سال  1۳۸۸جوانمرد و سخایی در رابطه با مهارتهای فردی ،یادگیری سازمانی و نوآوری پژوهشی را به
انجام رساندند .بر اساس پژوهش آن ها عملکرد سازمان و افراد وابسته به عواملی چون مهارت فردی ،یادگیری و
نوآوری راهبردی است و این عوامل با هم رابطه مثبت و معناداری دارند[.]۲6
سلیم و سلیمان پژوهشی در مورد تاثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری و اثر نوآوری بر عملکرد سازمانی تحت
عنوان" یادگیری سازمانی ،نوآوری و عملکرد" انجام دادند که در نهایت بیان داشتند یادگیری سازمانی تسهیل
کننده قابلیت نوآوری است و همچنین نوآوری تاثیر مثبتی بر روی عملکرد شرکت میگذارد [.]۱2
گارسیا مورالز و همکاران طی پژوهشی درباره تجزیه و تحلیل یک رشته عوامل و قابلیتهای راهبردی که
نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهند ،عنوان نمودند یادگیری سازمانی و نوآوری تاثیر
مثبتی بر بهبود عملکرد سازمانی دارد [.]۲1
لوپز و همکاران در پژوهشی با عنوان " یادگیری سازمانی بهعنوان یک عامل تعیین کننده در عملکرد
سازمانی" بیان نمودند با توجه به افول برخی شرکتهای مطرح و کاهش قدرت رقابتی بسیاری از شرکتها در
بازار جهانی و نیاز به تجدید سازمان و تحول ،عالقه به یادگیری سازمانی افزایش یافته است .درنهایت آنها بیان
میدارند که یادگیری سازمانی هم به نوآوری و هم رقابتپذیری و هم به نتایج مثبت اقتصادی منجر میگردد
[.]۳6
یادگیری سازمانی :یادگیری سازمانی فرایندی است که سازمان دانش جدید و بینش را ازطریق تجربیات
مشترک و متداول افراد درون سازمان ایجاد کرده و گسترش میدهد و بهصورت بالقوه میتواند بر عملکرد اثر
بگذارد و موجب بهبود توانمندیهای شرکت شود [.]۲2
یادگیری سازمانی اساس و بنیان بهدست آوردن مزیت رقابتی پایدار و متغیر کلیدی در افزایش عملکرد
سازمانی است .برای زنده ماندن در محیطهای شومپتری سازمانها باید بتوانند با افزایش پیچیدگی و تغییر
سرعت باال کنار بیایند .فرض اساسی این پژوهش آن است که یادگیری سازمانی مراحل قابل تفکیکی مطابق با
مدل هابر دارد که در شکل  1نشان داده شده است.

حافظه سازمانی

تفسیر اطالعات

توزیع اطالعات

شکل  1مدل یادگیری سازمانیهابر1۳۳1

کسب دانش
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در این شکل چهار مرحلهی یادگیری سازمانی که مطابق مدل هابر ارائه شده نشان داده شده است که عبارتند
از کسب دانش ،توزیع دان ،تفسیر دانش و ذخیره ی سازمانی .به تفکیک میتوان این مراحل را به شرح زیر
توضیح داد:
 )1کسب دانش :کسب دانش فرایندی است که توسط آن دانش بهدست میآید .بسیاری از فعالیتهای
رسمیسازمانی درصد به دست آوردن اطالعات یا دانش است .فعالیتهایی از قبیل تحقیقات مشتریان،
تحقیق و توسعه ،مرور عملکرد و تحلیل محصول رقبا [ ]۲۰و به نقل از داگسون ،یادگیری سازمانی در
حالحاضر کانون توجه است [.]1۰
 )۲توزیع اطالعات :فرایندی است که توسط آن اطالعات بهدست آمده از منابع مختلف به اشتراک گذاشته
میشود و در نتیجه منجر به اطالعات یا فهم جدید خواهد شد .باید توجه داشت که عوامل گوناگونی بر
تفسیر افراد از اطالعات تأثیر میگذارد که تمامیاین عوامل باید لحاظ شود .تفسیر اطالعات رابطه ی
مستقیم با ادراک و نگرش افراد دارد؛ چرا که افراد با نگرشهای متفاوت برداشت و ادراک متفاوتی از
اطالعات یکسان خواهند داشت.
 )۳تفسیر اطالعات :فرایندی که بهواسطه آن اطالعات توزیع شده یک یا چند معنی قابلفهم مشترک پیدا
میکنند .باید توجه داشت که عوامل گوناگونی بر تفسیر افراد از اطالعات تأثیر میگذارد که تمامی این
عوامل باید لحاظ شود .تفسیر اطالعات رابطهای مستقیم با ادراک و نگرش افراد دارد؛ چرا که افراد با
نگرشهای متفاوت برداشت و ادراک متفاوتی از اطالعات یکسان خواهند داشت.
 )۱ذخیره سازمانی :ذخیره سازمانی وسیلهای است که دانش در آن برای مصرف آینده نگهداری میشود
[.]۲۰
سازوکارهای یادگیری سازمانی .برای اهداف این مقاله ضروری است تا معنای سازوکار یادگیری روشن
گردد و این مفهوم باز و عملیاتی گردد .یادگیری به یک اصطالح فراگیر تبدیل شده است .این دیدگاه به یادگیری
به عنوان مکانیزمی برای کسب دانش از منابع خارجی و داخلی اشاره دارد :جمعآوری دانش برای نوآوری از درون
سازمان و کسب دانش موجود در سازمان از منابع خارج از شرکت .فرایندهای مختلف هزینهبر و عمدی که
مهارتهای فنی اضافی و دانش را از طریق افراد و سازمان گردآوری مینماید .یادگیری در اینجا به منابع
مختلف دانش اشاره دارد که داخل و خارج شرکت هستند یک رویکرد جامع برای یادگیری که تمام راههای ورود
را که ممکن است دانش ،مهارت و سایر منابع شناختی مورد نیاز را برای انجام فعالیتهای نوآورانه کسب نماید
دربر میگیرد [.]6
فرایند یادگیری که پیشتر با عنوان مکانیزم یا سازوکار یادگیری عنوان شده شامل چهاربخش است .اکتساب
و فراگیری دانش که به دوبخش منابع داخلی و خارجی تقسیم شده است .فرایند تبدیل دانش به بخشهای
جامعهپذیری دانش و مدون کردن دانش تفکیک میشوند .کسب دانش خارجی فرایندی است که افراد دانش
ضمنی و یا مدون را از خارج از سازمان به دست میآورند .کسب دانش داخلی فرایندی است که اشخاص از
طریق انجام فعالیتهای متفاوت درون سازمان مانند کارهای روزمره یا از راه بهبود فرایندها ،سازمان تولید،
تجهیزات و محصوالت موجود کسب مینمایند.
جامعهپذیری دانش فرایندی است که افراد دانش ضمنی خود (مدلهای ذهنی و مهارتهای فنی) را
بهاشتراک میگذارند .به بیاندیگر هرگونه فرایند رسمی یا غیررسمیکه دانش ضمنی از شخص و یا گروهی از
افراد به دیگران انتقال یابد .تدوین دانش فرایندی است که دانش ضمنی افراد (یا بخشی از آن) واضح میگردد.
به بیاندیگر فرایندی که دانش ضمنی به مفهومیصریح در قالب یا روشی سازمانیافته و قابل دسترس بیان
میشود که به سادگی قابل فهم است [ .]1۳سازوکار یادگیری سازمانی تنظیمات ساختاری و رویهای نهادینه شده
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به سازمانها اجازه میدهد تا اطالعات مربوط به عملکرد سازمان را بهطور سیستماتیک جمع آوری ،تجزیه و
تحلیل ،ذخیره ،انتشار و استفاده کنند [.]۱۰
سازوکارهای یادگیری سازمانی خلق ،اکتساب و انتقال دانش و تعدیل رفتار در جهت انعکاس دانش و بینش
جدید است [ .]۲۲چارچوبهای یادگیری سازمانی معموالً حاوی مفاهیم متعددی هستند و واحدها و سطوح
مختلف تجزیه و تحلیل را مورد بررسی قرار میدهند .یادگیری سازمانی یک فرایند مداوم جمع آوری ارزش یا
دانش است که در بستر یک محیط یادگیری شامل بهدست آوردن ،تفسیر و اشتراک اطالعات برای ایجاد معنا
است .یادگیری فردی منبع تغذیه یادگیری گروهی و سازمانی از طریق فرایند تعامل ،یک پارچگی و همکاری
(نهادینه شدن) است [.]۱۱
سازوکارهای یادگیری سازمانی شامل محیط یادگیری؛ شناسایی نیازهای یادگیری و توسعه؛ بر آورده ساختن
نیازهای یادگیری و توسعه؛ اجرای دانش فراگرفته شده در عمل است .یادگیری سازمانی بر پایه سازوکار آگاه
شدن ،تعبیر و تفسیر ،انسجام بخشی و نهادینه کردن استوار است [ .]1۲در جدول  1سعی شده تا فهرستوار به
این موارد اشاره گردد.
جدول  .1سازوکارهای یادگیری سازمانی
سازو کارهای یادگیری سازمانی

شماره

نویسنده

1

هابر 1۳۳1

2

گاروین 1۳۳۳

3

پاپر و لیپشیتز 1۳۳۸

4

ویگ ۲۵۵۲

5

فیگوئردو ۲۵۵۳

6

کروسان و بردرو ۲۵۵۳

آگاه شدن ،تعبیر و تفسیر ،انسجام بخشی و نهادینه کردن.

7

پخارل وهالت ۲۵1۵

محیط یادگیری و شناسایی؛ نیازهای یادگیری و توسعه ،برآورده ساختن
نیازهای یادگیری و توسعه؛ اجرای دانش فراگرفته شده در عمل.

کسب اطالعات ،توزیع اطالعات ،تعبیروتفسیراطالعات ،ذخیره سازمانی
(نهادینه کردن).
خلق ،اکتساب و انتقال دانش و تعدیل رفتار در جهت انعکاس دانش و
بینش جدید.
جمع آوری ،تجزیه و تخلیل ،ذخیره ،انتشار و استفاده.
شناسایی و جذب داده ،اطالعات و دانشهای مورد نیاز سازمان از محیط
درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیمها و اقدامهای سازمان و افراد.
اکتساب دانش از بیرون ،اکتساب دانش از دورن،عمومیشدن (جامعه
پذیری ) دانش ،رمزگذاری (تدوین) دانش.

سازوکار تشخیص .بررسی و ارزیابی عوامل موجود در محیط خارجی یک سازمان ،نقطه شروع عملکرد
سازمانی به شمار میآید [ .]۰۰بهوسیله تاثیرگذاری بر سازوکار تشخیص یک سازمان ،در حقیقت توانایی سازمان
در معرفی و کسب اطالعات جدید تغییر میکند و در نهایت ساختار دانش سازمان تغییر خواهد کرد [ .]۰۸درواقع
با تاثیرگذاری بر سازوکار تشخیص یک سازمان بر منطق غالب یک سازمان تاثیر گذاشته شده است [.]12
شدت تالشهای یک سازمان برای کسب دانش خارجی جدید بر توسعه سایر ظرفیتهای یک سازمان به
طور مثبت تاثیرگذار است.کسب دانش خارجی به خصوص برای شرکتهایی که درحال استفاده از یک راهبرد
پیشرفته و فعال هستند عامل حیاتی به شمار میآید [ ،]۳۱لذا تولید هوش بازار برای سازمانهایی که دارای
راهبرد فعال هستند در جهت ایجاد و شکل دهی بینشی عمیق از تحوالت بازار و مشتریان موجود در بازار
ضروری است .بنابراین محیط یک سازمان باید به طور دائم برای تتشخیص نوآوریهای بالقوهای که در محیط
سازمان موجود است و نیز برای تشخیص فرصتها و تحوالتی که در محیط وجود دارد ارزیابی گردد [.]11
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ارزیابی محیطی میتواند در استفاده از ایدههایی که توسط کارکنان ،عرضهکنندگان ،مشتریان و نیز
ارزیابیکنندگان صنعت به سازمان کمک کند .نکته بااهمیت در این میان این است که سازوکار تشخیص که
همان تولید دانش در سازمان و استفاده از اطالعات جدید در خارج سازمان است و باید هر فردی در سازمان به
عنوان رصد کنندگان سازمان باشند که اطالعات را از محیط جمع آوری و برای تولید نوآوری راهبردیی به کار
بندند [.]۳۸
سازوکار تطبیق :تطبیق ،توانایی یک شرکت را برای تحلیل ،پردازش ،ادغام و درک اطالعات خارجی
جمعآوری شده افزایش میدهد .بنابراین تطبیق ،فرایند بازسازی است که به موجب آن دانش جدید با دانش
موجود در سازمان ادغام میگردد [ .]۳۲در حقیقت باوجود پیشرفتهای فناوری اطالعاتانبوهی از اطالعات برای
سازمان فراهم شده که این امر منجر به ایجاد سیستمهای غنی از اطالعات و سیستمهای فقیر از تحلیل و تفسیر
اطالعات شده است [.]۱۳
سازمانها با کمبود دانشعملی و تفسیر و تحلیل دانش مواجه هستند .پس اگر سازوکار شناخت منجر به
افزایش دانش و اطالعات سازمان میشود ،باید سازوکار تطبیق هم به موازات آن ارتقا یابد تا توانایی درک مفهوم
و تحلیل اطالعات فراهم شده و در نهایت مرتبط نمودن آن به دانش موجود در سازمان افزایش مییابد .در
حقیقت تحلیل و تفسیر و ارزیابی اطالعات مربوط به محیطخارجی به سازمان کمک میکند که فرصتهای جدید
را شناسایی کند [.]۸
مالکیت اطالعات موجود در بازار خودش به تنهایی منجر به نوآوری میگردد [ ،]۳2برخی از محققان بیان
داشته اند که دانش و اطالعات کسب شده از بازار هنگامیکه بین مدیران به اشتراک گذاشته میشود و مورد
بحث و تفسیر قرار میگیرد ،نوآوری را ایجاد میکند .درحالت متضاد این قضیه گاهی اوقات سازمانها تالش
میکنند تا محیط خود را به گونهای بیشاز اندازه مشوش تصور کنند .در این حالت بهتر است که سازمان
حساسیت خود را نسبت به محیط کاهش دهد و از دیدگاه چندگانه برای اسکن محیط استفاده کند [.]1۳
درحقیقت وقتی که سازمانها یاد میگیرند که از عدسیهای مختلف برای بررسی و مشاهده اطالعات
جمعآوری شده استفاده کنند قادر خواهند بود که از اطالعات یکسان ،دانش جدیدی را ایجاد کنند [ .]۱1پس
اشتراک تفسیرها و تحلیلهای افراد مختلف از اطالعات منجر به شکلگیری دانش جدید از اطالعات یکسان
خواهد شد.
سازوکار بهره برداری :در مقایسه با سازوکارهای تشخیص و تطبیق ،سازوکار بهرهبرداری بیشتر به جنبههای
رفتاری یک سازمان اشاره مینماید .سازوکار بهرهبرداری بیشتر در ارتباط با رویههای عملیاتی در حال تغییر
سازمان با هدف ترکیب و اتصال دانش جدیداً کسب شده و تطبیق داده شده سازمان با فعالیتهای عملیاتی
سازمان است [.]۰2
برای انجام این فعالیت باید از فرایندهای تبدیل ،درونیسازی و در نهایت کدگذاری مجدد استفاده نمود [.]1۱
همچنین سازوکار بهرهبرداری میتواند به عنوان ظرفیت یک سازمان برای تغییر فرایندهای رفتاری یک سازمان
نیز تعریف شود .در این حالت تغییر و دگرگونی در ظرفیتهای رفتاری موجود در سازمان میتواند زمینه سازی
برای ایجاد ظرفیتهای جدید در سازمان باشد [.]۳۰
بنابراین میتوان اینگونه توضیح داد که ظرفیت بهرهبرداری میتواند منجر به تغییراتی در رویههای عملیاتی
جاری سازمان شود که برای ایجاد ارزش جدید سازمان و همچنین نوآوری راهبردی سازمان ضروری است [.]۱
نوآوری :افزایش مهیج رقابت جهانی همراه با تغییر جهت به اقتصاد بر مبنای دانش ،تاکید مجدد برای
نوآوری را ایجاد میکند .نوآوری در راس همه چیزهایی که توسط اقدام کارآفرینانه پشتیبانی میشود قرار دارد و
هدفش ایجاد ارزش از طریق کاربرد دانش است [.]۱۸
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نوآوری راهبردی .در بازارهای نامطمئن و در حال دگرگونی و پیچیده امروزی شرکتها باید دارای
فاکتورهای اساسی باشند تا آنها را قادر سازد که ارزشآفرینی کنند و مزیت رقابتی کسب نمایند .این نظریه در
سالهای اخیر بهدلیل بحرانهای اقتصادی جهانی و رکود حاصل از آن تقویت شده است [.]۰
به عنوان عوامل اساسی در رقابت شرکتها میتوان از نوآور بودن و سرمایه انسانی نام برد .نوآور بودن
بهمعنای ظرفیت شرکت در ایجاد نوآوری است که به نوبهخود بیانگر ظرفیت تولید محصوالت جدید ،خدمات،
بازارها و ایجاد فرایندهای جدید یا بهبود روندهای موجود است .نوآوری شامل هر نوع ارزشافزوده جدید به
شرکت شامل تجهیزات ،محصوالت ،فرایندها ،خط مشیها و طرحها است [ .]۰۳سازمانهایی که اساس کار خود
را بر مبنای گردآوری دانشهای نوین و ادغام آن در رویههای خود قرار دادهاند ،قادر بودهاند که این دانش تازه
بهدست آمده را اهرمی برای رسیدن به مزیتهای راهبردی قرار دهند .بنابراین سازمان ها در صدد ایجاد
روشهایی نوین از طریق نوآوری هستند .افق جدیدی به سمت کسب مزیت رقابتی پایدار که بهواسطه آن
شرکت قادر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان نسبت به رقبا [ ]۳خواهد بود و آن همان نوآوری راهبردی است.
سازمانها به دنبال راهبردهایی بودند که بتوانند با آن ارزش برتر برای مشتریان خود ایجاد کنند و این
مفهومی است که باعنوان نوآوری راهبردی از آن یاد میگردد .نوآوری راهبردی موفقیتآمیز از بررسی
انتخابهای گوناگون موجود حاصل میگردد .همچنین شرکتی که دارای خالقیت باشد ،دائماً در حال پردازش
ایدههای جدید است .بهعبارت بهتر دائماً درحال پردازش سواالتی همچون چهچیزهای جدید ،چرا و چگونههای
جدید است .نوآوری راهبردی به مفهوم رقابت درصنعت موجود به روشی کامالً متفاوت است که ارزشهای
مشتری را مجددًا تعریف و ارتقا میبخشد [ .]2اگر سازمان بخواهد از فشار نیروهای محیطی جان سالم بهدر برد و
مصون باقی بماند باید یک منبع داخلی برای تولید مداوم ایدههای متنوع خالق و نوآور راهبردیی ایجاد نماید.
ظرفیت نوآوری راهبردی :شرکتها نیاز دارند تا ظرفیت خود را به طور مداوم برای برخورداری از نوآوری
راهبردی مستمر افزایش دهند .یافتن و توسعه بازارهایی که رقابت در آنها یا وجود ندارد و یا کمرنگ است و حفظ
و صیانت از این بازارها از این قبیل موارد هستند [ .]۳۵لذا مفهوم ظرفیت نوآوری راهبردی بهعنوان ظرفیت
سازمان برای تولید مستمر ایدهها و نوآوریهای راهبردی تعریف میشود .روشها و راههای موثر به عنوان
سازوکارهای یادگیری راهبردیی نگریسته میشوند که سازمان باید در پی ایجاد آن باشد .لذا سازوکارهای
یادگیری ظرفیتهایی را ایجاد و تعدیل میکنند که میتوانند به مزیتهای رقابتی کلیدی تبدیل گردند.
زمانبندی ،هزینه و اثرات یادگیری باعث ظهور تفاوتهای عملکرد قوی دربین بنگاههای دارای قابلیتهای پویا
به طرز چشمگیری میشود .عالوهبر این تفاوتهای اولیه کوچک در بین بنگاهها میتواند در عملکرد شرکتها
تفاوت قابل توجهی ایجاد کند [.]۰۲
پیشینه پژوهش

استانا ( )1۳۸۳بیان میکند که نوآوری دراثر یادگیری فردی و سازمانی اتفاق میافتد .همچنین گریبادز و رجر
( )1۳۳۳دریافتند که یادگیری سازمانی ارتباط مثبت با ظرفیت نوآوری راهبردی دارد .تحقیقات گریو (،)۲۵۵۰
آلبرتو و همکاران ( )۲۵۵2و جی و همکاران ( )۲۵۵6نیز نشان داد که یادگیری سازمانی و نوآوری راهبردی با هم
ارتباط معنادار دارند [.]1
شرکتی که به فرایند یادگیری معتقد است با افزایش قابلیتهای نوآوری خود و با استفاده از توانایی پیشبینی
و درک نیازهای مشتری ،فناوریهای جدید و کاربردی که این فناوریها در خلق نوآوری دارد ،ظرفیت قوی برای
فهمیدن نقاط قوت و ضعف رقبا و یادگیری از موفقیتها و شکستهای آن ها به دست میآورد که باعث میشود
شرکتها فرصتهای ناشی از تقاضای مشتری را کمتر از دست بدهند .یادگیری سازمانی از خالقیت حمایت
میکند [.]۲۳
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تعداد زیادی از شرکتها یادگیری سازمانی را روندی در فرایند نوآوری سازمانی بررسی میکنند .یادگیری
سازمانی پشتیبان نوآوری است .سازمانی متعهد به یادگیری ظرفیت نوآوری سازمانی خود را افزایش میدهد زیرا
سازمان کمتر امکان دارد فرصتهایی را که تقاضای بازار در حال ظهور به وجود میآورد را از دست بدهد .چنین
سازمانهایی دانش و توانایی پیشبینی و درک نیاز مشتریان را دارند ،دارای فنآوری بهتر و پیشرفتهتری هستند
و از آن تکنولوژی برای نوآوری بهره میبرند .اهمیت یادگیری سازمانی برای بقای سازمان و عملکرد موثر آن
روشن است [.]۲۵
سازوکارهای یادگیری سازمانی ،ظرفیتهای نوآوری راهبردی شرکت را بهبود میبخشد و فرضیات و
رویههای راهبردی سازمان را تغییر و یا سازماندهی مجدد مینمایند و در نهایت نیز فرایندهای رفتار راهبردی را
بهبود میبخشند [.]۳1
وجود دانش الزمه خلق نوآوری است .از اینرو مدیریت نمودن بر دانش در راستای ایجاد نوآوری امری بسیار
حیاتی است و سازمانها میبایست اهداف مدیریت دانش را به سمت ایجاد و خلق نوآوری هدایت نمایند .بین
مدیریت دانش و نوآوری رابطهای مستقیم و تنگاتنگ وجود دارد و این دو مقوله الزم و ملزوم یکدیگر هستند،
هرچه مدیریت دانش بهتر عمل نماید نوآوری بیش از قبل ایجاد میشود [ ]۰۱که این به معنای افزایش ظرفیت
نوآوری راهبردی است.
در مبانی نظری مدیریت ،براین نکته تاکید میشود که نوآوری و یادگیری سازمانی نقش کلیدی و مهمی را
در افزایش مزیت رقابتی دارند .یادگیری سازمانی عاملکلیدی برای کسب مزیت رقابتی در بازارهای آشفته و پویا
شناخته شده است .تحقیقات ارتباط یادگیری سازمانی با موضوعات مهم رقابتی مانند نوآوری و عملکرد سازمانی
را نشان میدهد .ما عصرصنعتی را که بر اساس تغییر مواد خام اولیه به محصول نهایی است را پشتسر گذاشته و
وارد عصر خالقانه جامعه دانشبنیان شدهایم که درآن سازمانها باید بهطور پیوسته موانع ذهنی و فیزیکی را برای
یادگیری ،نوآوری و جهانی سازی بشکنند [.]1۵
تورانی در زمینه یادگیری سازمانی معتقد است که همان طور که انسانها برای نوآوری به یادگیری مادامالعمر
نیاز دارند ( این نوع یادگیری ،راهبردی مهم در توسعه نوآوری بهشمار میآید) ،سازمانها نیز برای نوآوری و
پویایی به یادگیری مادامالعمر نیازمند هستند .شکل مرسوم و معمول چنین سازمانهایی ،سازمان یادگیرنده است
که با بهرهگیری از دانش ،هنرها ،ارزشها و تواناییهای افراد خود و بر اساس درسهایی که به تجربه میآموزد،
به طور مستمر تغییر میکند و عملکرد خود را بهبود بخشند .یادگیری سازمانی ،یعنی بازاندیشی مستمر رفتار،
وارسی بیامان پیش فرضهای ذهنی ،آزمون مستمر تجربهها و تبدیل دانش کاربردی و قابل دسترس برای همه
افراد سازمان ،بهنحوی که درارتباط با هدفهای اساسی سازمان باشند .یادگیری عالوه بر افزایش توانایی
سازگاری با محیط ،به توسعه خالقیت و نوآوری وی نیز یاری میرساند .یادگیری ،ذهن انسان را انبان
اندیشههای دیگران نمیخواهد ،بلکه او را به تفکر ،بازاندیشی و پذیرش مسئولیتهای اجتماعی« دانستن» فرا
میخواند [.]۰6
همانطور که اشاره شد پژوهشها در زمینه ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری راهبردی
کمتر به صورت پژوهش تجربی منسجم دیده میشود ،بنابراین به دلیل نقشی که این عوامل در عملکرد کلی و
مزیت رقابتی سازمان دارند و به دلیل فقدان پژوهشهای جامع در این زمینه ( به ویژه در ایران) این پژوهش به
دنبال بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و ظرفیت نوآوری راهبردی است [.]۱۵
 .2روششناسی پژوهش

فرضیات پژوهش به قرار زیر بیان شدند:
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 سازوکار یادگیری سازمانی بر ظرفیتنوآوری راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد. سازوکار تشخیص بر نوآوری راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد. سازوکار تطبیق بر نوآوری راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد. سازوکار بهره برداری بر نوآوری راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد.با توجه به پیشینه پژوهش و بررسی سازوکارهای بیان شده یادگیری سازمانی و تاثیرات آن بر ظرفیت
نوآوری راهبردی مدل مفهومیپژوهش ترسیم شد.
در این مدل سعی شده است تا تمامیجنبههای سازوکار یادگیری سازمانی که بر ظرفیت نوآوری راهبردی اثر
گذار است در نظر گرفته شود و کاستی مدلهای مشابه رفع گردد .در شک  ۲مدل مفهومی بیان شده است.

شکل  ۲مدل مفهومی پژوهش
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 .3مبانی نظری و پیشینه پژوهش

نوع طرح پژوهی ،ابزار گردآوری داده ها و سنجش پایایی  :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه
گردآوری دادهها تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است .بهمنظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه
استاندارد استفاده شد .سواالت با طیف  ۰گزینهای (کامال موافق ،موافق ،بدون نظر ،مخالف ،کامال مخالف)
اندازهگیری شدهاند .بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد ،از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرمافزار
 Spss ۲1انجام گردیده است.
از آنجاکه مقدار آلفای کرونباخ برای همه متغیرهای تحقیق باالی  ۵/2است میتوان گفت پرسشنامه از
پایایی قابل قبولی برخوردار است .میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق در جدول  ۲ذکر شده است.
جدول  .۲میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
آلفای کرونباخ

متغیر
تشخیص
تطبیق
بهره برداری

۸6۲/۵
۸۰۱/۵
262/۵

یادگیری سازمانی
ظرفیت نوآوری راهبردی
آلفای کل پرسشنامه

۳12/۵
۸6۸/۵
۳۳۸/۵

در این تحقیق با توجه به اینکه دادهها دارای توزیع نرمال است و همچنین مقیاس داده ها از نوع لیکرت است
از ضر یب همبستگی پیرسون استفاده میشود .به منظور تجریهوتحلیل دادههای پژوهش از نرم افزارهای spss
نسخه  ۲1و  PLSاستفاده شده است.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

توصیف جمعیتشناختی نمونه .از  16۱نمونه آماری  1۳۵نفر از پاسخ دهندگان مرد ( )%2۳9۳و تعداد  ۳۱نفر
زن ( )%۲۵92بودند۰۵ .نفر ( )%۳۵9۰از پاسخدهندگان دارای مدرک کارشناسی و  11۱نفر ( )%6۳9۰دارای مدرک
کارشناسیارشد و باالتر بودند ۳۸ .نفر ( )%۲۳9۲از پاسخدهندگان دارای سابقهکاری تا  ۰سال 6۲ ،نفر ()%۳29۸
دارای سابقهکاری بین  ۰تا  1۵سال ۱۸ ،نفر ( )%۲۳9۳دارای سابقهکاری بین  1۵تا  ۲۵سال و  16نفر ()%۳92
دارای سابقهکاری بیش از  ۲۵سال بودند.
آزمون نرمال بودن و ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش
با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از  ۵/۵۰است پس فرض تایید میشود و
نتیجه میگیریم که دادههای جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.
جدول  ۳ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان میدهد .در اینجا باید اشاره کرد معموالً در
نتیجهگیری از چنین آزمونهایی که در آن ها رابطه بین دو متغیر مورد بررسی قرار میگیرد ،چنانچه ضریب
همبستگی بین دومتغیر کمتر از  ۵/۲۰بهدست آید ،رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیابی میشود و چنانچه مقدار این
ضریب در دامنه ی  ۵/۲۰ – ۵/6قرار گیرد این رابطه متوسط و در صورتی که این رابطه بیش از  ۵/6باشد به این
معنا است که رابطه قوی بین دو متغیر وجود دارد.
جدول :۳ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق
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آلفای کرونباخ
۵/۸6۲
۵/۸۰۱
262/۵
۳12/۵
۸6۸/۵
۳۳۸/۵

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق همه متغیرها در سطح اطمینان  ۳۳درصد
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی سازه های متغیرهای تحقیق در شکلهای  ۲و ۳
خالصه شدهاند.

شکل  ۲تحلیل عاملی تائیدی در حالت تخمین ضرایب مسیر
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شکل  ۳تحلیل عاملی تائیدی در حالت معناداری ضرایب()t-value

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

براساس مطالعه برگستون ،تحقیقات در زمینه نوآوری راهبردی هنوز در مراحل اولیه خود است و خال احساس
شده در این زمینه باعث شد که مطالعه حاضر شکل بگیرد .در این پژوهش سعی برآن بود که با بیان مفهوم
نوآوری راهبردی و مطالعات محققان پیشین در این زمینه و شفافسازی مفاهیم مرتبط با سازوکارهای تشخیص،
تطبیق و بهرهبرداری که از پیشرو گذشت ،مدل مفهومی تحقیق که ارتباط این سه سازوکار بر ظرفیت نوآوری
راهبردی سازمان را بررسی مینماید ،مطرح گردد .هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی سازوکارهای یادگیری
سازمانی است که منجربه افزایش ظرفیت نوآوری راهبردی در سازمانها میشود [.]۰۵
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هدف این بخش تحلیل و تفسیر دستاوردهای پژوهشی پایاننامه است .یافتههای پژوهشی که در قسمت
پیشین آورده شده نیازمند تحلیل و تفسیر هستند .همچنین عالوهبر تفسیر نتایج ،در این فصل محدودیتهای
پژوهش بیان میشوند .موضوعات پژوهشی برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود و کاربردهای بالقوه مدل در
عرصه عمل تشریح میشوند.
سوال اصلی پژوهش عبارت بود از :سازوکارهای یادگیری سازمانی بر ظرفیت نوآوری راهبردی چگونه موثر
است؟
بر طبق سوال اصلی ،سواالت فرعی بدین گونه صورت بندی شده بودند:
 سوال فرعی  :1سازوکار تشخیص بر ظرفیت نوآوری راهبردی چگونه اثر گذار است؟ سوال فرعی  :۲سازوکار تطبیق بر ظرفیت نوآوری راهبردی چگونه اثر گذار است؟ سوال فرعی  :۳سازوکار بهرهبرداری بر ظرفیت نوآوری راهبردی چگونه اثر گذار است؟حال سوال این جاست که به سواالت اصلی و فرعی پژوهش پاسخ داده شده است؟
با توجه به ضریب مسیر  ۵/6۳۰و همچنین آماره تی به مقدار  1۲/12۸میتوان گفت :سازوکار یادگیری
سازمانی در سطح اطمینان  ۳۳درصد بر ظرفیت نوآوری راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه
اصلی پژوهش معنادار است و تایید میشود.
هارتلی و راشمن در پژوهش خود درباره ارتباط نوآوری و یادگیری بیان میکنند که نوآوری با یادگیری
سازمانی پایهریزی میشود [.]۲۱
با توجه به ضریب مسیر  ۵/۲۱۱و همچنین آماره تی به مقدار  ۲/۳1۳میتوان گفت :سازوکار تشخیص در
سطح اطمینان  ۳۰درصد بر ظرفیت نوآوری راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه فرعی اول
پژوهش معنادار است و تایید میشود.
با توجه به ضریب مسیر  ۵/۱۲۸و همچنین آماره تی به مقدار  ۱/۲1۳میتوان گفت :سازوکار تطبیق در
سطح اطمینان  ۳۳درصد بر ظرفیت نوآوری راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه فرعی دوم
پژوهش معنادار اس ت و تایید میشود.
با توجه به ضریب مسیر  ۵/۰۱1و همچنین آماره تی به مقدار  ۰/۳۰۰میتوان گفت :سازوکار بهره برداری در
سطح اطمینان  ۳۳درصد بر ظرفیت نوآوری راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه فرعی سوم
پژوهش معنادار است و تایید میشود.
از طریق بررسی نظریات و پژوهشهای انجام گرفته و با پرسش از خبرگان شرکتهای دانش بنیان در
راستای دستیابی به اهداف فرعی گام برداشته شد.
پیشنهادات پژوهشی :بررسی سازوکارهای یادگیری سازمانی بر روی شرکتهایی انجام گرفت که خود به
دلیل وجود تحصیالت دانشگاهی و وجود بینش روشن مورد پذیرش بوده و کم و بیش با آن آشنایی وجود داشته
است ،بنابراین پیشنهاد میگردد سازمانهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرند.
ظرفیت نوآوری راهبردی ممکن است با عوامل دیگری نیز تقویت گردند ،بنابراین میتوان متغیرهای دیگری
را نیز در نظر گرفت.
پیشنهادات اجرایی :شرکتهای دانش بنیان ،شرکتهای نوپایی هستند که با چالشهای فراوانی روبرو
هستند .شاید تمرکز بر فرایندهای داخلی و باالبردن توانمندی افراد بتواند بخشی از مشکالت را پوشش داده و
راهگشای آن ها باشد .با به کار بردن مکانیزمهای یادگیری سازمانی میتوان ظرفیت خالقیت و نوآوری را باال برد.
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ایدههای نو منجر به گشوده شدن پنجرههای جدیدی برای فعالیت در بازار پرتالطم و رقابتی میگردد.
استفاده از ظرفیتهای موجود در بخشهایی که تاکنون به آن ها توجه نشده ،مشتریانی که مورد غفلت واقع شده
اند و بازارهای جدید راهی برای کسب مزیت رقابتی است.
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