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 چکیده

 یقو دانش است تا بتوان از طر یآگاه ییرتغ یجادهزاره است. الزمه ا ینا یهایژگیبا شتاب از و یِدگرگون و ییرتغ
 یسازتوانمند یسازمان یادگیری. هدف ییمکسب نما یرقبا سهم یانمبادرت نمود تا در م یدجد یآن به خلق ارزش

تنها  سازمان است. یاییو پو یرقابت یو برتر یپرتالطم تجار یطمقابله با مح یها براو کارکنان سازمان یرانمد
 یسازمان یادگیری یههدف اول تر نسبت به رقباست.یعبهتر و سر یادگیریها، سازمان یمنبع قدرت و ماندگار

 یک یتدهند و شرکت را به تقویم یشرا افزا یکاستراتژ یهایتکه قابل استعملکرد  یفیتو ک یتکم یشافزا

 سازد.یقادر م یجو بهبود نتا ابتیرق یتمز یتموقع
 یکه نوآور یتیاهم یلو به دل یدر توسعه و بهبود سازمان یکاستراتژ ینوآور یتتوجه به نقش و اهم با

بر  یسازمان یادگیری یرتاث یبر آن است که به بررس یقتحق یندارد، ا یدارپا یرقابت یتدر کسب مز یکاستراتژ
که بر  استحوزه نانو  یاندانش بن یهاکارکنان شرکت قیتحق یبپردازد. جامعه آمار یکاستراتژ ینوآور یتظرف

 یافزارهاها با استفاده از نرمیلزده شد. تحل یننفر تخم 16۱ یکوکران حجم نمونه آمار یریگاساس فرمول نمونه
به دست  یهایافتهصورت گرفت.  یونرگرس یلتحل یبرا PLSو  یمدل معادالت ساختار یابیبه منظور ارز یزرلل

 یادگیری یوجود داشته و سازوکارها یقتحق یرهایمتغ ینب یرابطه مثبت و معنادار کهاز آن است  یآمده حاک
 گذار است.یرتاث یکاستراتژ ینوآور یتدر ظرف یسازمان
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 مقدمه .1

ها تاثیر عمیقی دارند. ها است که بر سازماندنیای امروزی دنیای تحوالت و تغییرات مداوم و عصر عدم تداوم
صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای حفظ، بقا وتداوم حیات خود با تغییراتی که سازمان لذا ضرورت دارد سازمان به

ی هم از موضوعات مرتبط با تغییر و تحوالت سازمانی نمایند تطبیق یابد. یادگیری سازمانرا با تهدید مواجه می
 [.  ۲۳است ]

 یادیباسرعت ز ییراترو به رو هستند. تغ اییندهو فزا یچیدهپ یهابا چالش یمختلف اجتماع یهاامروزه نظام

تجارب  یو اجتماع یاسیس ی،اقتصاد یطو شرا یصنف یهاوجود رقابت یها بواسطه[. سازمان16] دهدیم یرو
 [.  ۳۳و تکامل صنعت داشته اند ] یتکنولوژ ینبهبود مستمر را در تکو یاو  یانقالب ییراتدر تغ یادیز

 یاقتصاد هاییاستو س یرقابت یفضا ی،تکنولوژ یرمختلف نظ هایینهدر زم یطیو تحوالت مح ییرتغ
در  یطیمح ییراتتغ یادز . سرعتکندیم یجادا یبقا و تعال یها را براسازمان یقو تطب ییرها ضرورت تغدولت

مبدل کرده  التغییریعسر یخصوصاً در بازارها یرقابت یتمنشاء مز ینتر یرا به اصل یراهبرد یدوران حاضر، نوآور
 [.  ۱۳است ]

موفق باشند که  یاقتصاد یندر چن توانندیم ییاست. لذا کشورها یعسر ییراتبارز اقتصاد امروز، تغ ویژگی
 [.   ۱۲را داشته باشند ] ییراتتغ ینبا ا یقتطب یتقابل

ند و بنابراین، به اهای پویا و درحال تغییر مواج°ای با محیطها به صورت فزاینده عصر حاضر سازمان در
منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر در جهان کسب و کار 

 ییشرکتها و سازمانها روینباشند و از ا یار میدپا یرقابت یتها درصدد کسب مززمانسا یع،سر ییراتبا تغ یامروز
 ینهستند. در چن ییراتتغ یرشو پذ یریپذهستند، مجبور به انعطاف یرقابت یتحفظ مز یاو  یجادکه خواهان ا

کرده که  ییرتغ ینوآور یعبا تسر یرشد اقتصاد جهان یتها شده است. ماهسازمان یاصل گاهیهتک ینوآور ییادوره

 یدتوسعه محصوالت جد یشتر محصول و افزاچرخه عمر کوتاه یتکنولوژ یعه گسترش سریلوسرا بهآن
بدهند که  یاتپررقابت ادامه ح یایدر دن توانندیموفق هستند و م ییهاکرده است. امروزه سازمان یرپذامکان

را در سازمان  یدجد یهاهیششده را داشته باشند و دائماً افکار و اند یجادا ییراتمقابله و انطباق با تغ ییتوانا
 [.۲سازند ] یکاربرد
نوظهور برخوردار هستند. آنها  یدر اقتصادها یقابل توجه یاقتصاد یتاز اهم کوچک و متوسط  یهاشرکت 

در  یبزرگ ی. آنها نقش بالقوه نمایندیم یجادرا ا یناز مشاغل نو یاریدارند و بس ییزادر اشتغال یشتریسهم ب

 [.   ۳] نمایندیم یفاا یجهان یورود به بازارها آنو به تبع  ینوآور یارتقا یقاز طر ییکشورها ینرشد اقتصاد چن
آنها وابسته به  های مبتنی بر دانش هستند که بقا و موقعیتصنعتی سازمان ینهای نوسازمان امروزه

عنوان یکی از فاکتورهای طور فزاینده ای به[. امروزه نوآوری به۳۳خالقیت، نوآوری، کشف و ابتکار می باشد ]
های با تاست که شرکهای رقابتی محسوب می شود. دلیل این امر آناصلی موفقیت درازمدت شرکت در بازار

های محیطی پاسخ دهند های غیر نوآور به چالشظرفیت ایجاد نوآوری قادر خواهند بود سریعتر و بهتر از شرکت
 یتمهم است. خالق یگریاز هر زمان د یشاکنون ب یندهاو فرا هایهدر محصوالت، خدمات، رو یت[. خالق۲2]

است. در  ییرعملکرد و تغ یباندارد، خالق و پشت که ارزش بازار را وآوریدارد و ن یروند نوآور درینقش مهم
 [.۰1] شوندیمانع آن م یا برندیم یششرکت را پ یتخالق یرو یشها و موانع پها محرکسازمان

 یدز[.  مارک۱6] کندیمقابل عرضه در بازار است  خدمت یابه محصول  یدها یااختراع  یلتبد یندیفرا نوآوری،
 ینشکستن قوان یقکه از طر داندیصنعت م یکروش کامالً متفاوت رقابت در  یکرا به منزله  یراهبرد ینوآور

 یسازاز نظر او عبارت است از: مفهوم یعنصر اصل یک. شودیم یدارپد یدجد یهابه روش یشیدنو اند یباز
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طور کردن مسابقه به یوت بازکدام روش منجر به راه متفا ینکهچه کسب و کار در مورد آن است و امجدد آن

 .شودیدر صنعت م یحصح
 یدجد روشیککه به  یدر مدل تجار ینوآور: »کنندیم یفتعر ینرا چن یراهبرد ینوآور یدزو مارک چریتو

متفاوت را  یتجار یهاکننده که مدلحمله یهامنزله شرکتبه یو نوآوران راهبرد انجامدیمسابقه م کردنیباز
 [.۰۳هستند ] گیرند،یکار مبه

آن وابسته است وضوح بهها بهآن یندهکه آ یزیچ دهند،یم یتاهم یدر خلق نوآور یشانبه توانمند هاسازمان
 یهستند. نوآور ینهزم ینمشاوره خود در ا یدهو فا یتها درمورد اهمسازمان یباز مشاوران مشغول ترغ یو انبوه

و درآمد  یورنوآور بهره یهااست. سازمان هاسازمان یتفاوت عملکردقدرتمند در پشت  دهندهیحعامل توض یک
ناتوان  یبا رقبا یسهدر مقا شوندیم یکه موفق به نوآور ییهاخواهند داشت. شرکت یریننسبت به سا یشتریب

 [.1۸] کنندیم یشتریب یشرفتخود، پ
را به  یپژوهش  یو نوآور یسازمان یادگیری ی،فرد یهادر رابطه با مهارت ییجوانمرد و سخا 1۳۸۸در سال 

و  یادگیری ی،چون مهارت فرد یها عملکرد سازمان و افراد وابسته به عواملانجام رساندند. بر اساس پژوهش آن
 [.۲6دارند] معناداریعوامل با هم رابطه مثبت و  یناست و ا یراهبرد ینوآور

تحت  یبر عملکرد سازمان یو اثر نوآور ینوآوربر  یسازمان یادگیری یردر مورد تاث یپژوهش یمانو سل سلیم
 یلتسه یسازمان یادگیریداشتند  یانب یتانجام دادند که در نها "و عملکرد ینوآور ی،سازمان یادگیری "عنوان

 [.۱2] گذاردیشرکت م لکردعم یبر رو یمثبت یرتاث ینوآور یناست و همچن ینوآور یتکننده قابل
که  یراهبرد هاییترشته عوامل و قابل یک یلو تحل یهدرباره تجز یپژوهش یمورالز و همکاران ط گارسیا

 یرتاث یو نوآور یسازمان یادگیریعنوان نمودند  دهند،یقرار م یررا تحت تاث یسازمان یادگیریو  یسازمان ینوآور
 [.۲1دارد ] یبر بهبود عملکرد سازمان یمثبت

کننده در عملکرد  یینعامل تع یکعنوان به یسازمان یادگیری"با عنوان  یو همکاران در پژوهش لوپز
ها در از شرکت یاریبس یمطرح و کاهش قدرت رقابت یهاشرکت ینمودند با توجه به افول برخ یانب "یسازمان

 یانها بآن یتاست. درنها یافته زایشاف یسازمان یادگیریسازمان و تحول، عالقه به  یدبه تجد یازو ن یبازار جهان
 گرددیمنجر م یمثبت اقتصاد یجو هم به نتا یریپذو هم رقابت یهم به نوآور یسازمان یادگیریکه  ددارنیم

[۳6.] 
 یاتتجرب یقرا ازطر ینشو ب یداست که سازمان دانش جد یندیفرا یسازمان یادگیری: یسازمانیادگیری  

بر عملکرد اثر  تواندیصورت بالقوه مو به دهدیکرده و گسترش م یجادمشترک و متداول افراد درون سازمان ا
 [.۲2شرکت شود ] هاییبگذارد و موجب بهبود توانمند

عملکرد  یشدر افزا یدیکل یرو متغ یدارپا یرقابت یتآوردن مز دستبه یاناساس و بن یسازمان یادگیری
 ییرو تغ یچیدگیپ یشبتوانند با افزا یدها باسازمان یشومپتر هاییطزنده ماندن در مح یاست. برا یسازمان

مطابق با  یکیقابل تفک مراحل یسازمان یادگیریپژوهش آن است که  ینا ی. فرض اساسیایندسرعت باال کنار ب
 نشان داده شده است.  1شکل هابر دارد که در مدل

 

 
 1۳۳1هابریسازمان یادگیریمدل   1  شکل

 

 توزیع اطالعات تفسیر اطالعات حافظه سازمانی کسب دانش
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هابر ارائه شده نشان داده شده است که عبارتند که مطابق مدل یسازمان یادگیری یشکل چهار مرحله ینا در

 یرمراحل را به شرح ز ینا توانیم یک. به تفکیسازمان ی یرهدانش و ذخ یر، تفسدان یعاز کسب دانش، توز
 داد: یحتوض

 هاییتاز فعال یاری. بسآیدیم دستبهاست که توسط آن دانش  یندیکسب دانش: کسب دانش فرا (1
 یان،مشتر یقاتتحق یلاز قب هایییتدانش است. فعال یادرصد به دست آوردن اطالعات  سازمانییرسم
در  نیسازما یادگیری[ و به نقل از داگسون، ۲۰محصول رقبا ] یلو توسعه، مرور عملکرد و تحل یقتحق

 [. 1۰حاضر کانون توجه است ]حال
آمده از منابع مختلف به اشتراک گذاشته  دستبهاست که توسط آن اطالعات  یندیاطالعات: فرا یعتوز (۲

بر  یتوجه داشت که عوامل گوناگون یدخواهد شد. با یدفهم جد یامنجر به اطالعات  یجهو در نت شودیم
 یاطالعات رابطه  سیرلحاظ شود. تف یدعوامل با اینیکه تمام گذاردیم یرافراد از اطالعات تأث یرتفس

از  یمتفاوت برداشت و ادراک متفاوت یهااد دارد؛ چرا که افراد با نگرشبا ادراک و نگرش افر یممستق
 خواهند داشت. یکساناطالعات 

 یدافهم مشترک پقابل یچند معن یا یکشده  یعواسطه آن اطالعات توزکه به یندیاطالعات: فرا یرتفس (۳
 ینا یکه تمام گذاردیم یرافراد از اطالعات تأث یربر تفس یتوجه داشت که عوامل گوناگون ید. باکنندیم

افراد دارد؛ چرا که افراد با  شبا ادراک و نگر یممستق یااطالعات رابطه یرلحاظ شود. تفس یدعوامل با
 خواهند داشت. یکساناز اطالعات  یمتفاوت برداشت و ادراک متفاوت یهانگرش

 شودیم ینگهدار یندهمصرف آ یاست که دانش در آن برا اییلهوس یسازمان یره: ذخیسازمان یرهذخ (۱

[۲۰.] 
روشن  یادگیریسازوکار  یاست تا معنا یمقاله ضرور یناهداف ا یبرا .یسازمان یادگیری سازوکارهای

 یادگیریبه  یدگاهد ینشده است. ا یلتبد یراصطالح فراگ یکبه  یادگیریگردد.  یاتیمفهوم باز و عمل ینگردد و ا
از درون  ینوآور یدانش برا یآور: جمعداشاره دار یو داخل یکسب دانش از منابع خارج یبرا یزمیبه عنوان مکان

که  یو عمد برینهمختلف هز یندهایسازمان و کسب دانش موجود در سازمان از منابع خارج از شرکت. فرا
به منابع  ینجادر ا یادگیری. نمایدیم یآورافراد و سازمان گرد یقو دانش را از طر  یاضاف یفن یهامهارت

ورود  یهاکه تمام راه یادگیری یجامع برا یکردرو یکو خارج شرکت هستند  لمختلف دانش اشاره دارد که داخ
 یدنوآورانه کسب نما هاییتانجام فعال یرا برا یازمورد ن یمنابع شناخت یررا که ممکن است دانش، مهارت و سا

 [.6] گیردیدربر م
عنوان شده شامل چهاربخش است. اکتساب  یادگیریسازوکار  یا یزما عنوان مکانب تریشکه پ یادگیری فرایند

 یهادانش به بخش یلتبد یندشده است. فرا یمتقس یو خارج یدانش که به دوبخش منابع داخل یریو فراگ

است که افراد دانش  یدینفرا ی. کسب دانش خارجشوندیم یکدانش و مدون کردن دانش تفک یریپذجامعه
است که اشخاص از  یندیفرا ی. کسب دانش داخلآورندیمدون را از خارج از سازمان به دست م یاو  یضمن
 ید،سازمان تول یندها،از راه بهبود فرا یاروزمره  یمتفاوت درون سازمان مانند کارها هاییتانجام فعال یقطر

 .نمایندیو محصوالت موجود کسب م یزاتتجه
( را یفن یهاو مهارت یذهن یهاخود )مدل یکه افراد دانش ضمن است یندیدانش فرا پذیریجامعه

از  یگروه یااز شخص و  یدانش ضمن کهیررسمیغ یا یرسم یندهرگونه فرا دیگریان. به بگذارندیاشتراک مبه

. گرددیاز آن( واضح م یبخش یاافراد ) یاست که دانش ضمن یندیدانش فرا ین. تدویابدانتقال  یگرانافراد به د
 یانو قابل دسترس ب یافتهسازمان یروش یادر قالب  صریحیبه مفهوم یکه دانش ضمن یندیفرا دیگریانبه ب

شده  ینهنهاد اییهو رو یساختار یماتتنظ یسازمان یادگیری[. سازوکار 1۳قابل فهم است ] یکه به سادگ شودیم
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و  یهتجز ی،جمع آور یستماتیکطور سرا به مربوط به عملکرد سازمان العاتتا اط دهدیبه سازمانها اجازه م

 [.۱۰انتشار و استفاده کنند ] یره،ذخ یل،تحل
 ینشو ب دانش انعکاس در جهت رفتار یلو تعد دانش و انتقال ، اکتسابخلق یسازمان یادگیری سازوکارهای

ند و واحدها و سطوح هست یمتعدد یممفاه یمعموالً حاو یسازمان یادگیری یها[. چارچوب۲۲است ] یدجد
 یاارزش  یمداوم جمع آور یندفرا یک یسازمان یادگیری. دهندیقرار م یرا مورد بررس یلو تحل یهمختلف تجز

معنا  یجادا یو اشتراک اطالعات برا یرآوردن، تفس دستبهشامل  یادگیری یطمح یکدانش است که در بستر 
 یو همکار یپارچگ یکتعامل،  یندفرا یقاز طر یو سازمان یگروه یادگیری یهمنبع تغذ یفرد یادگیریاست. 

 [.۱۱شدن( است ] ینه)نهاد
بر آورده ساختن  و توسعه؛ یادگیری یازهاین شناسایی یادگیری؛ یطشامل مح یسازمان یادگیری سازوکارهای

سازوکار آگاه  یهبر پا یسازمان یادگیری دانش فراگرفته شده در عمل است. یاجرا و توسعه؛ یادگیری یازهاین
وار به شده تا فهرست یسع 1 دول[. در ج1۲کردن استوار است ] ینهو نهاد یانسجام بخش یر،و تفس یرشدن، تعب

 موارد اشاره گردد. ینا
 

 یسازمان یادگیری یسازوکارها .1 جدول

  سازو کارهای یادگیری سازمانی نویسنده شماره

 1۳۳1هابر  1
سازمانی ، ذخیره تعبیروتفسیراطالعات،توزیع اطالعات ،کسب اطالعات

 .)نهادینه کردن(
 

 1۳۳۳گاروین  2
و  دانش انعکاس در جهت رفتار و تعدیل دانش و انتقال ، اکتسابخلق

 .جدید بینش
 

  .جمع آوری، تجزیه و تخلیل، ذخیره، انتشار و استفاده 1۳۳۸پاپر و لیپشیتز  3

 ۲۵۵۲ویگ  4
های مورد نیاز سازمان از محیط اطالعات و دانششناسایی و جذب داده، 

 .های سازمان و افرادها و اقدامدرونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم
 

 ۲۵۵۳فیگوئردو  5
شدن )جامعه عمومی،اکتساب دانش از دورن، اکتساب دانش از بیرون

 .رمزگذاری )تدوین( دانش ،پذیری ( دانش
 

  شدن، تعبیر و تفسیر، انسجام بخشی و نهادینه کردن.آگاه  ۲۵۵۳و بردرو کروسان  6

 ۲۵1۵هالت پخارل و 7
برآورده ساختن ، نیازهای یادگیری و توسعه؛ شناساییو  محیط یادگیری

 .اجرای دانش فراگرفته شده در عمل نیازهای یادگیری و توسعه؛
 

 
نقطه شروع عملکرد  ،سازمان یک یخارج یطعوامل موجود در مح یابیو ارز یبررس .یصتشخ سازوکار

سازمان  ییتوانا یقتسازمان، در حق یک یصبر سازوکار تشخ یرگذاریتاث یلهوس[. به۰۰] آیدیبه شمار م یسازمان
[. درواقع ۰۸خواهد کرد ] ییرسازمان تغ شساختار دان یتو در نها کندیم ییرتغ یدو کسب اطالعات جد یدر معرف

 [.12گذاشته شده است ] یرسازمان تاث یکسازمان بر منطق غالب  یک صیبر سازوکار تشخ یرگذاریبا تاث

سازمان به  یک هاییتظرف یربر توسعه سا یدجد یکسب دانش خارج یسازمان برا یک یهاتالش شدت
راهبرد  یککه درحال استفاده از  ییهاشرکت یبه خصوص برا یاست.کسب دانش خارج یرگذارطور مثبت تاث

 یکه دارا هاییزمانسا یهوش بازار برا ید[، لذا تول۳۱] آیدیبه شمار م یاتیو فعال هستند عامل ح یشرفتهپ
موجود در بازار  یاناز تحوالت بازار و مشتر یقعم ینشیب یو شکل ده یجادراهبرد فعال هستند در جهت ا

 یطکه در مح یابالقوه هایینوآور یصتتشخ یبه طور دائم برا یدسازمان با یک یطمح یناست. بنابرا یضرور
 [.11گردد ] یابیوجود دارد ارز یطکه در مح تیها و تحوالفرصت یصتشخ یبرا یزسازمان موجود است و ن
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 یزو ن یانکنندگان، مشترعرضه که توسط کارکنان، هایییدهدر استفاده از ا تواندیم یطیمح ارزیابی

که  یصاست که سازوکار تشخ ینا یانم یندر ا یتصنعت به سازمان کمک کند. نکته بااهم کنندگانیابیارز
در سازمان به  یهر فرد یدبا ودر خارج سازمان است  یددانش در سازمان و استفاده از اطالعات جد یدهمان تول

به کار  ییراهبرد یرنوآو یدتول یو برا یجمع آور یطعنوان رصد کنندگان سازمان باشند که اطالعات را از مح
 [.۳۸بندند ]

 یپردازش، ادغام و درک اطالعات خارج یل،تحل یشرکت را برا یک ییتوانا یق،: تطبیقتطب سازوکار
با دانش  یداست که به موجب آن دانش جد یبازساز یندفرا یق،تطب ین. بنابرادهدیم یششده افزا یآورجمع

 یاز اطالعات برا یانبوهاطالعات یفناور  هاییشرفتباوجود پ تیق[. در حق۳۲] گرددیموجود در سازمان ادغام م
 یرو تفس یلاز تحل یرفق هاییستماز اطالعات و س یغن هاییستمس یجادامر منجر به ا ینسازمان فراهم شده که ا

 [.۱۳اطالعات شده است ]
دانش مواجه هستند. پس اگر سازوکار شناخت منجر به  یلو تحل یرو تفس یعملبا کمبود دانش هاسازمان

درک مفهوم  ییتا توانا یابدهم به موازات آن ارتقا  یقسازوکار تطب یدبا شود،یدانش و اطالعات سازمان م یشافزا
. در یابدیم یشدر سازمان افزا موجودمرتبط نمودن آن به دانش  یتاطالعات فراهم شده و در نها یلو تحل

 یدجد یهاکه فرصت کندیبه سازمان کمک م خارجییطاطالعات مربوط به مح یابیو ارز یرو تفس یلتحل یقتحق
 [.۸کند ] ییرا شناسا

 یاناز محققان ب ی[، برخ۳2] گرددیم یمنجر به نوآور ییاطالعات موجود در بازار خودش به تنها مالکیت
و مورد  شودیبه اشتراک گذاشته م یرانمد ینب کهیداشته اند که دانش و اطالعات کسب شده از بازار هنگام

ها تالش سازمان اوقات یگاه یهن قضی. درحالت متضاد اکندیم یجادرا ا ینوآور گیرد،یقرار م یربحث و تفس
حالت بهتر است که سازمان  یناندازه مشوش تصور کنند. در ا ازیشب یاخود را به گونه یطتا مح کنندیم

 [.1۳استفاده کند ] یطاسکن مح یچندگانه برا یدگاهکاهش دهد و از د یطبه محخود را نسبت  یتحساس
و مشاهده اطالعات  یبررس یمختلف برا هاییکه از عدس گیرندیم یادها که سازمان یوقت درحقیقت

[. پس ۱1کنند ] یجادرا ا یدیدانش جد یکسان،شده استفاده کنند قادر خواهند بود که از اطالعات  یآورجمع
 یکساناز اطالعات  یدجد شدان یریگافراد مختلف از اطالعات منجر به شکل هاییلو تحل یرهااشتراک تفس

 خواهد شد.
 یهابه جنبه یشترب یبردارسازوکار بهره یق،و تطب یصتشخ یبا سازوکارها یسه: در مقایبهره بردار سازوکار

 ییردر حال تغ یاتیعمل هاییهدر ارتباط با رو یشترب یبردار. سازوکار بهرهنمایدیسازمان اشاره م یک یرفتار

 یاتیعمل هاییتشده سازمان با فعال داده یقکسب شده و تطب یداًو اتصال دانش جد یبسازمان با هدف ترک
 [. ۰2سازمان است ]

[. 1۱مجدد استفاده نمود ] یکدگذار یتو در نها سازییدرون یل،تبد یندهایاز فرا یدبا یتفعال ینانجام ا برای
سازمان  یک یرفتار هاییندفرا ییرتغ یسازمان برا یک یتبه عنوان ظرف تواندیم یبردارسازوکار بهره ینهمچن

 یساز ینهزم تواندیموجود در سازمان م یرفتار هاییتدر ظرف یو دگرگون ییرحالت تغ ینشود. در ا یفتعر یزن
 [.۳۰در سازمان باشد ] یدجد هاییتظرف یجادا یبرا

 یاتیعمل هاییهدر رو ییراتیمنجر به تغ تواندیم یبرداربهره یتداد که ظرف یحتوض گونهینا توانیم بنابراین
 [.۱است ] یسازمان ضرور یراهبرد ینوآور ینسازمان و همچن یدارزش جد یجادا یسازمان شود که برا یجار

 یمجدد برا یددانش، تاک یجهت به اقتصاد بر مبنا ییرهمراه با تغ  یرقابت جهان یجمه یش: افزانوآوری
قرار دارد و  شودیم یبانیپشت ینانهکه توسط اقدام کارآفر یزهاییدر راس همه چ ی. نوآورکندیم یجادرا ا ینوآور

 [.۱۸کاربرد دانش است ] یقارزش از طر یجادهدفش ا
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 یدارا یدها باشرکت یامروز یچیدهو پ ینامطمئن و در حال دگرگون یدر بازارها .یراهبرد نوآوری

در  یهنظر ین. ایندکسب نما یرقابت یتکنند و مز ینیآفرباشند تا آنها را قادر سازد که ارزش یاساس یفاکتورها
 [.۰شده است ] یتو رکود حاصل از آن تقو یجهان یاقتصاد یهابحران یلدلبه یراخ یهاسال

نام برد. نوآور بودن  یانسان یهاز نوآور بودن و سرما توانیها مشرکت رقابت در یاساسعوامل  عنوان  به
خدمات،  ید،محصوالت جد یدتول یتظرف یانگرخود باست که به نوبه ینوآور یجادشرکت در ا یتظرف یمعنابه

به  دیافزوده جدشامل هر نوع ارزش آوریموجود است. نو یبهبود روندها یا یدجد یندهایفرا یجادبازارها و  ا

که اساس کار خود  ییها[. سازمان۰۳ها است ]و طرح هایخط مش یندها،محصوالت، فرا یزات،شرکت شامل تجه
دانش تازه  یناند که ااند، قادر بودهخود قرار داده هاییهو ادغام آن در رو یننو یهادانش یگردآور یرا بر مبنا

 یجادها در صدد اسازمان ینقرار دهند. بنابرا یراهبرد هاییتبه مز یدنرس یبرا میدست آمده را اهربه
واسطه آن که به یدارپا یرقابت یتبه سمت کسب مز یدیهستند. افق جد ینوآور یقاز طر یننو ییهاروش

 است. هبردیرا یخواهد بود و آن همان نوآور [۳نسبت به رقبا ] یانشرکت قادر به ارائه خدمات بهتر به مشتر
 ینکنند و ا یجادخود ا یانمشتر یبودند که بتوانند با آن ارزش برتر برا ییهابال راهبردبه دن هاسازمان

 یاز بررس یزآمیتموفق یراهبرد ی. نوآورگرددیم یاداز آن  یراهبرد یاست که باعنوان نوآور یمفهوم
در حال پردازش  باشد، دائماً یتخالق یکه دارا یشرکت ین. همچنگرددیگوناگون موجود حاصل م یهاانتخاب

 یهاچرا و چگونه ید،جد هاییزچهمچون چه یعبارت بهتر دائماً درحال پردازش سواالتاست. به یدجد هاییدها
 یهاکامالً متفاوت است که ارزش یبه مفهوم رقابت درصنعت موجود به روش یراهبرد یاست. نوآور یدجد

در برد و جان سالم به یطیمح یروهایسازمان بخواهد از فشار ن[. اگر 2د ]بخشیو ارتقا م یفرا مجددًا تعر یمشتر
 .یدنما یجادا ییمتنوع خالق و نوآور راهبرد هاییدهمداوم ا یدتول یبرا یمنبع داخل یک یدبماند با یمصون باق

 یاز نوآور یبرخوردار یطور مداوم براخود را به یتدارند تا ظرف یازها ن: شرکتیراهبرد ینوآور ظرفیت

کمرنگ است و حفظ  یاوجود ندارد و  یاکه رقابت در آنها  ییو توسعه بازارها یافتندهند.  یشمستمر افزا یهبردرا
 یتعنوان ظرفبه یراهبرد ینوآور یتظرف فهوم[. لذا م۳۵موارد هستند ] یلقب ینبازارها از ا یناز ا یانتو ص

موثر به عنوان  یهاها و راه. روششودیم یفتعر یراهبرد هاییو نوآور هایدهمستمر ا یدتول یسازمان برا
 یآن باشد. لذا سازوکارها یجادا یدر پ یدکه سازمان با شوندیم یستهنگر ییراهبرد یادگیری یسازوکارها
گردند.  یلتبد یدیکل یرقابت هاییتبه مز توانندیکه م کنندیم یلو تعد ایجادرا  هایییتظرف یادگیری

 یاپو هاییتقابل یدارا یهابنگاه ینبدر یعملکرد قو یهاباعث ظهور تفاوت یادگیری و اثرات ینههز ی،بندزمان

ها عملکرد شرکت در تواندیها مبنگاه ینکوچک در ب یهاول یهاتفاوت ینبر ا. عالوهشودیم یریگبه طرز چشم
 [.۰۲کند ] یجادا یتفاوت قابل توجه

 پیشینه پژوهش

و رجر  یبادزگر ین. همچنافتدیاتفاق م یو سازمان یفرد یادگیریدراثر  یکه نوآور کندیم یان( ب1۳۸۳استانا )
(، ۲۵۵۰) یوگر یقاتدارد. تحق یراهبرد ینوآور یتارتباط مثبت با ظرف یسازمان یادگیریکه  یافتند( در1۳۳۳)

با هم  یراهبرد یآورو نو یسازمان یادگیریکه  دنشان دا یز( ن۲۵۵6و همکاران ) ی( و ج۲۵۵2آلبرتو و همکاران )
 [.1ارتباط معنادار دارند ]

 بینییشپ ییخود و با استفاده از توانا ینوآور هاییتقابل یشمعتقد است با افزا یادگیری یندکه به فرا شرکتی
 یبرا یقو یتدارد، ظرف یدر خلق نوآور هایفناور ینکه ا یو کاربرد یدجد هاییفناور ی،مشتر یازهایو درک ن

 شودیکه باعث م آوردیها به دست مآن هایتو شکس هایتاز موفق یادگیرینقاط قوت و ضعف رقبا و  یدنفهم
 یتحما یتاز خالق یسازمان یادگیریرا کمتر از دست بدهند.  یمشتر یاز تقاضا یناش یهاها فرصتشرکت

 [.۲۳] کندیم
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 یادگیری. کنندیم یبررس یسازمان یآورنو ینددر فرا یرا روند یسازمان یادگیریها از شرکت یادیز تعداد

 یراز دهدیم یشخود را افزا یسازمان ینوآور یتظرف یادگیریمتعهد به  یاست. سازمان ینوآور یبانپشت یسازمان
 ینرا از دست بدهد. چن آوردیبازار در حال ظهور به وجود م یرا که تقاضا ییهاسازمان کمتر امکان دارد فرصت

هستند  ترییشرفتهبهتر و پ یآورفن یرا دارند، دارا یانمشتر یازو درک ن بینییشپ ییدانش و توانا ییهاسازمان
سازمان و عملکرد موثر آن  یبقا یبرا یسازمان یادگیری یت. اهمبرندیبهره م ینوآور یبرا یو از آن تکنولوژ

 [.۲۵روشن است ]
و  یاتو فرض بخشدیشرکت را بهبود م یردراهب ینوآور هاییتظرف ی،سازمان یادگیری سازوکارهای

را  یرفتار راهبرد هاییندفرا یزن یتو در نها نمایندیمجدد م یسازمانده یاو  ییرسازمان را تغ یراهبرد هاییهرو
 [.۳1] بخشندیبهبود م

 یاربس یامر ینوآور یجادا ینمودن بر دانش در راستا یریتمد رویناست. از ا یدانش الزمه خلق نوآور وجود
 ین. بیندنما یتهدا یو خلق نوآور یجاددانش را به سمت  ا یریتاهداف مد بایستیها ماست و سازمان یاتیح

هستند،  یکدیگردو مقوله الزم و ملزوم  ینو تنگاتنگ وجود دارد و ا یممستق یارابطه یدانش و نوآور یریتمد
 یتظرف یشافزا یبه معنا ین[ که ا۰۱] شودیم ادیجاز قبل ا یشب ینوآور یددانش بهتر عمل نما یریتهرچه مد

 است. یراهبرد ینوآور
را  یو مهم یدینقش کل یسازمان یادگیریو  یکه نوآور شودیم یدنکته تاک ینبرا یریت،مد مبانی نظری در
 یاآشفته و پو یدر بازارها یرقابت یتکسب مز یبرا یدیکلعامل یسازمان یادگیری دارند. یرقابت یتمز یشدر افزا

 یو عملکرد سازمان یمانند نوآور یمهم رقابت ضوعاتبا مو یسازمان یادگیریارتباط  یقاتشناخته شده است. تحق
سر گذاشته و است را پشت ییبه محصول نها یهمواد خام اول ییررا که بر اساس تغ یصنعت. ما عصردهدیرا نشان م

 یرا برا یزیکیو ف یموانع ذهن یوستهطور پبه یدها باکه درآن سازمان یماشده یاننبوارد عصر خالقانه جامعه دانش

 [. 1۵بشکنند ] یساز یو جهان ینوآور یادگیری،
العمر مادام یادگیریبه  ینوآور یها براطور که انسانمعتقد است که همان یسازمان یادگیری ینهدر زم تورانی

و  ینوآور یبرا یزها ن(، سازمانآیدیشمار مبه یمهم در توسعه نوآور یراهبرد یادگیری،نوع  یندارند ) ا یازن
است  یادگیرندهسازمان  یی،هاسازمان ینو معمول چن مهستند. شکل مرسو یازمندالعمر نمادام یادگیریبه  یاییپو

 آموزد،یکه به تجربه م ییهاافراد خود و بر اساس درس هایییها و توانااز دانش، هنرها، ارزش یریگکه با بهره
مستمر رفتار،  یشیبازاند یعنی ی،سازمان یادگیریو عملکرد خود را بهبود بخشند.  کندیم ییربه طور مستمر تغ

همه  یو قابل دسترس برا یدانش کاربرد یلها و تبدآزمون مستمر تجربه ی،ذهن یهافرض یشامان پبی یوارس

 ییتوانا یشعالوه بر افزا یادگیریسازمان باشند.  یاساس یهاکه درارتباط با هدف ینحوافراد سازمان، به
ذهن انسان را انبان  یادگیری،. رساندیم یاری یزن یو یو نوآور یتبه توسعه خالق یط،با مح یسازگار

فرا « انستند »یاجتماع یتهایمسئول یرشو پذ یشیبلکه او را به تفکر، بازاند خواهد،ینم یگراند هاییشهاند
 [.۰6] خواندیم

 یراهبرد ینوآور یتو قابل یسازمان یادگیریجذب و  یتظرف ینهها در زمکه اشاره شد پژوهش طورهمان
و  یعوامل در عملکرد کل ینکه ا ینقش یلبه دل ینبنابرا شود،یم یدهمنسجم د یکمتر به صورت پژوهش تجرب

پژوهش به  ین( ایراندر ا یژهو به)  ینهزم ینجامع در ا یهافقدان پژوهش یلسازمان دارند و به دل یرقابت یتمز
 [.۱۵است ] یراهبرد ینوآور یتو ظرف یسازمان یادگیری ینرابطه ب یدنبال بررس

 

 شناسی پژوهشروش .2

 شدند: یانب یرپژوهش به قرار ز فرضیات
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 دارد. یمثبت و معنادار یرتاث یراهبرد نوآورییتبر ظرف یسازمان یادگیری سازوکار -

 دارد. یمثبت و معنادار یرتاث یراهبرد یبر نوآور یصتشخ سازوکار -
 دارد. یمثبت و معنادار یرتاث یراهبرد یبر نوآور یقتطب سازوکار -
 دارد. یمثبت و معنادار یرتاث یراهبرد یبر نوآور یبهره بردار سازوکار -

 یتآن بر ظرف یراتو تاث یسازمان یادگیریشده  یانب یسازوکارها یپژوهش و بررس یشینهتوجه به پ با
 شد. یمترس پژوهشیمدل مفهوم یراهبرد ینوآور

اثر  یراهبرد ینوآور یتکه بر ظرف یسازمان یادگیریسازوکار  هایجنبهیشده است تا تمام یمدل سع ینا در
 شده است. یانب یمدل مفهوم ۲ مشابه رفع گردد. در شک یهامدل یگذار است در نظر گرفته شود و کاست
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .3

: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه یاییها و سنجش پاداده یابزار گردآور ی،نوع طرح پژوه
پژوهش از پرسشنامه  یرهایمنظور سنجش متغاست. به یمایشیتحقیق توصیفی از نوع پها داده گردآوری 

بدون نظر، مخالف، کامال مخالف(  ق،)کامال موافق، مواف یاینهگز ۰ یفاستاندارد استفاده شد. سواالت با ط
افزار رمگیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از ناند. بنابراین به منظور اندازهشده یریگاندازه

۲1 Spss  .انجام گردیده است 

گفت پرسشنامه از  توانیاست م 2/۵ یباال یقتحق یرهایهمه متغ یکرونباخ برا یآلفامقدار  کهآنجا از
 ذکر شده است. ۲ل ودر جد یقتحق یرهایکرونباخ متغ یآلفا یزانبرخوردار است. م یقابل قبول یاییپا

 
 یقتحق یرهایکرونباخ متغ یآلفا یزانم .۲ جدول

 آلفای کرونباخ متغیر

 ۸6۲/۵ تشخیص

 ۸۰۱/۵ تطبیق

 262/۵ بهره برداری

 ۳12/۵ یادگیری سازمانی

 ۸6۸/۵ ظرفیت نوآوری راهبردی

 ۳۳۸/۵ آلفای کل پرسشنامه

 
است  یکرتها از نوع لداده یاسمق یناست و همچن نرمال یعتوز یها داراداده ینکهبا توجه به ا یقتحق ینا در
 spss یپژوهش از نرم افزارها یهاداده یلتحلویه. به منظور تجرشودیاستفاده م یرسونپ یهمبستگ یباز ضر
 .است استفاده شده PLSو  ۲1نسخه 

 

 هاها و یافتهتحلیل داده .4

نفر  ۳۱( و تعداد %2۳9۳نفر از پاسخ دهندگان مرد ) 1۳۵ ینمونه آمار 16۱نمونه. از  یشناختیتجمع یفتوص

مدرک  ی( دارا%6۳9۰نفر ) 11۱و  یمدرک کارشناس یدهندگان دارا( از پاسخ%۳۵9۰نفر )۰۵( بودند. %۲۵92زن )
( %۳29۸نفر ) 6۲سال،  ۰تا  یکارسابقه یدهندگان داراپاسخ از( %۲۳9۲نفر ) ۳۸و باالتر بودند.  ارشدیکارشناس

( %۳92نفر ) 16سال و  ۲۵تا  1۵ ینب یکارسابقه ی( دارا%۲۳9۳نفر ) ۱۸سال،  1۵تا  ۰ ینب یکارسابقه یدارا
 سال بودند. ۲۵از  یشب یکارسابقه یدارا

 پژوهش یرهایمتغو ضریب همبستگی نرمال بودن  آزمون
و  شودیم ییداست پس فرض  تا ۵۰/۵بزرگتر از  یقتحق یرهایمتغ یبرا ینادارسطح مع ینکهبا توجه به ا

 نرمال است.  یقتحق یرهایمتغ یشده برا یجمع آور یهاکه داده گیریمیم یجهنت
اشاره کرد معموالً در  یدبا ینجا. در ادهدیرا نشان م یرهامتغ ینب یرسونپ یهمبستگ یبضرا یسماتر ۳ جدول

 یبچنانچه ضر گیرد،یقرار م یمورد بررس یردو متغ ینها رابطه بکه در آن ییهاآزمون یناز چن گیرییجهنت
 ینو چنانچه مقدار ا شودیم یابیارز یفر ضعیدو متغ ینرابطه ب ید،آ دستبه ۲۰/۵کمتر از  یردومتغ ینب یهمبستگ

 ینباشد به ا 6/۵از  یشرابطه ب ینکه ا یرابطه متوسط و در صورت ینا گیرد قرار ۲۰/۵ – 6/۵ یدر دامنه  یبضر

 وجود دارد.  یردو متغ ینب یمعنا است که رابطه قو
  
 یقتحق یرهایمتغ ینب یهمبستگ یس: ماتر۳جدول
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 آلفای کرونباخ متغیر

 ۸6۲/۵ تشخیص

 ۸۰۱/۵ تطبیق

 262/۵ برداریبهره

 ۳12/۵ یادگیری سازمانی

 ۸6۸/۵ نوآوری راهبردیظرفیت 

 ۳۳۸/۵ آلفای کل پرسشنامه

 
درصد  ۳۳ یناندر سطح اطم یرهاهمه متغ یقتحق یرهایمتغ ینب یرسونپ یهمبستگ یبضر یجتوجه به نتا با

 ۳و  ۲ هایشکلدر  های متغیرهای تحقیقنتایج تحلیل عاملی تأییدی سازه وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار
 اند.خالصه شده

  

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

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه .5

خود است و خال احساس  یههنوز در مراحل اول یراهبرد ینوآور ینهدر زم یقاتبراساس مطالعه برگستون، تحق

مفهوم  یانبرآن بود که با ب یپژوهش سع ین. در ایردباعث شد که مطالعه حاضر شکل بگ ینهزم ینشده در ا
 یص،تشخ یمرتبط با سازوکارها یممفاه یسازو شفاف ینهزم یندر ا یشینو مطالعات محققان پ یراهبرد ینوآور
 ینوآور یتسه سازوکار بر ظرف ینکه ارتباط ا تحقیق یگذشت، مدل مفهوم رویشکه از پ یبردارو بهره یقتطب

 یادگیری یسازوکارها یپژوهش حاضر، بررس یمطرح گردد. هدف اصل نماید،یم یسازمان را بررس یراهبرد
 [.۰۵] شودیها مدر سازمان یراهبرد ورینوآ یتظرف یشاست که منجربه افزا یسازمان
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که در قسمت  یپژوهش هاییافتهاست.  نامهیانپا یپژوهش یدستاوردها یرو تفس یلبخش تحل ینا هدف

 هاییتفصل محدود یندر ا یج،نتا یربر تفسعالوه ینهستند. همچن یرو تفس یلتحل یازمندآورده شده ن یشینپ
بالقوه مدل در  ربردهایو کا شودیم یشنهادپ یآت یقاتتحق یبرا ی. موضوعات پژوهششوندیم یانپژوهش ب

 .شوندیم یحعرصه عمل تشر
چگونه موثر  یراهبرد ینوآور یتبر ظرف یسازمان یادگیری یپژوهش عبارت بود از: سازوکارها یاصل سوال

 است؟
 شده بودند: یگونه صورت بند ینبد یسواالت فرع ی،طبق سوال اصل بر

 چگونه اثر گذار است؟ یراهبرد ینوآور یتبر ظرف یص: سازوکار تشخ1 یفرع سوال -
 چگونه اثر گذار است؟ یراهبرد ینوآور یتبر ظرف یق:  سازوکار تطب۲ یفرع سوال -
 چگونه اثر گذار است؟ یراهبرد ینوآور یتبر ظرف یبردارکار بهره: سازو۳ یفرع سوال -

 پژوهش پاسخ داده شده است؟ یو فرع یجاست که به سواالت اصل ینسوال ا حال

 یادگیریگفت: سازوکار  توانیم 12۸/1۲به مقدار  تی آماره ینو همچن 6۳۰/۵ یرمس یببا توجه به ضر 
 یهفرض یندارد؛ بنابرا یمثبت و معنادار یرتاث یراهبرد ینوآور یتدرصد بر ظرف ۳۳ یناندر سطح اطم یسازمان

 .شودیم ییدپژوهش معنادار است و تا یاصل
 یادگیریبا  یکه نوآور کنندیم یانب یادگیریو  یآورو راشمن در پژوهش خود درباره ارتباط نو هارتلی

 [. ۲۱] شودیم ریزییهپا یسازمان
در  یصگفت: سازوکار تشخ توانیم ۳1۳/۲به مقدار   آماره تی ینو همچن ۲۱۱/۵ یرمس یببا توجه به ضر 

اول  یفرع یهفرض یندارد؛ بنابرا یمثبت و معنادار یرتاث یراهبرد ینوآور یتدرصد بر ظرف ۳۰ ینانسطح اطم
 .   شودیم ییدپژوهش معنادار است و تا

در  یقگفت: سازوکار تطب توانیم ۲1۳/۱به مقدار   آماره تی ینو همچن ۱۲۸/۵ یرمس یبتوجه به ضر با
دوم  یفرع یهفرض یندارد؛ بنابرا یمثبت و معنادار یرتاث یراهبرد ینوآور یتدرصد بر ظرف ۳۳ ینانسطح اطم

 .   شودیم ییدت و تاپژوهش معنادار اس
در  یگفت: سازوکار بهره بردار توانیم ۳۰۰/۰به مقدار   آماره تی ینو همچن ۰۱1/۵ یرمس یبتوجه به ضر با

سوم  یفرع یهفرض یندارد؛ بنابرا یمثبت و معنادار یرتاث یراهبرد ینوآور یتدرصد بر ظرف ۳۳ ینانسطح اطم
 .   شودیم ییدپژوهش معنادار است و تا

در  یاندانش بن یهاانجام گرفته و با پرسش از خبرگان شرکت یهاو پژوهش یاتنظر یبررس یقطر از
 گام برداشته شد. یبه اهداف فرع یابیدست یراستا

انجام گرفت که خود به  ییهاشرکت یبر رو یسازمان یادگیری یسازوکارها ی: بررسیپژوهش پیشنهادات
وجود داشته  ییبا آن آشنا یشبوده و کم و ب یرشروشن مورد پذ ینشو وجود ب یدانشگاه یالتوجود تحص یلدل

 .یرندقرار گ یمورد بررس یزن یگرد یهاسازمان گرددیم یشنهادپ یناست، بنابرا
 یگرید یرهایمتغ توانیم ینگردند، بنابرا یتتقو یزن یگریممکن است با عوامل د یراهبرد ینوآور ظرفیت

 در نظر گرفت. یزرا ن
روبرو  یفراوان یهاهستند که با چالش یینوپا یهاشرکت یان،دانش بن یها: شرکتییاجرا پیشنهادات

از مشکالت را پوشش داده و  یافراد بتواند بخش یو باالبردن توانمند یداخل هاییندتمرکز بر فرا یدهستند. شا
 را باال برد. یو نوآور یتخالق یتفظر توانیم یسازمان یادگیری هاییزمها باشد. با به کار بردن مکانآن یگشاراه
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. گرددیم یدر بازار پرتالطم و رقابت یتفعال یبرا یدیجد یهانو منجر به گشوده شدن پنجره هایایده

که مورد غفلت واقع شده  یانیها توجه نشده، مشترکه تاکنون به آن ییهاموجود در بخش هاییتاستفاده از ظرف
 است. یرقابت یتکسب مز یبرا یراه یدجد یاند و بازارها
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