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 .1مقدمه

در یک بازار رقابتی ،اجرای دقیق راهبرد برای حفظ بقای سازمانی در بلندمدت امری ضروری
است .امروزه سازمانها به سختی برنامههای راهبردیشان را اجرا میکنند [ .]14سازمانها غالبا در
اجرای راهبرد خود ناموفق هستند؛ زیرا سیستم ،مدیریت کالن و منسجمی برای عملیاتیکردن
راهبردها در اختیار ندارد .بیشتر سازمانها سیستم رسمی برای اجرای راهبردهای خود ندارند .نتایج
پژوهشها نشان میدهد ،سازمانهایی که سیستم اجرای راهبرد رسمی و یکپارچه دارند از عملکرد
باالیی برخوردار هستند .اگر سازمانها در فرآیند عملیاتیکردن راهبرد ،مهارت کافی را کسب کنند،
میتوانند به اهداف راهبردی خود دست یابند .موضوع اجرایی کردن راهبرد سالهاست در مبانی
نظری مدیریت راهبردی مورد بیتوجهی و غفلت واقع شده است .ارزیابی دورههای آموزشی مدیریت
راهبردی در دانشگاههای معتبر مدیریت بازرگانی دنیا نشان میدهد که کانون توجه این دورههای
آموزشی تدوین راهبرد است و توجه کمی به موضوع عملیاتی کردن راهبرد میشود .پیامد غفلت
سیستم آموزشی از عملیاتی کردن راهبرد آن است که مدیران سازمانهای امروزی دارای مهارتهای
الزم و کافی در تدوین و طرحریزی راهبرد میباشند؛ اما مهارت و دانش الزم در زمینه عملیاتی کردن
راهبردهای تدوینشده را ندارند [.]21
مرحله اجرای راهبردها و پیادهسازی آن به مراتب دشوارتر از تدوین برنامه راهبردی است؛ زیرا در
این مرحله ایدهها و جهتگیریهای راهبردی را باید به عمل تبدیل کرد و از آنجاکه مدیران به
اندازهای که به تدوین راهبرد تاکید و توجه میکنند به اجرای راهبردها توجه کافی ندارند ،بسیاری از
راهبردها اجرا نمیشوند .از اینرو سازمانها باید شرایط مساعدی فراهم کنند تا راهبردها بتوانند به
سرعت و بهطور دقیق و موفق به اجرا درآیند .سازمانها باید محیطی برای اشتراک ،انتقال و تبادل
دانش در میان اعضا ایجاد کنند و افراد را برای مفهومیکردن تعامالت خویش آموزش دهند .با توجه
به افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی سازمانها ،ایجاد تفکر سیستمی و بینش مشترک در
سازمان و همچنین برقراری یادگیری سازمانی و تبدیل یادگیری فردی به سازمانی احساس میشود.
یادگیری سازمانی فرآیندی است پویا که سازمان را قادر میسازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد.
این فرآیند شامل :تولید دانش جدید ،مهارتها و رفتارها میشود .یادگیری سازمانی راه اصلی ایجاد
کار دانشی و بهبود کارآیی سازمان است .پس یک سازمان موفق باید در یادگیری پویا باشد [.]25
مسائل اصلی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی علمی برای آنها میباشد این است که آیا اجرای
راهبرد میتواند در ارتقاء عملکرد شرکتهای پتروشیمی تأثیرگذار باشد؟ و آیا یادگیری سازمانی
میتواند در این اثرگذاری دارای نقش میانجیگری باشد یا خیر؟ با توجه به مطالب عنوانشده ،اهمیت
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شرکتهای پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشور ایران ،خال تئوریکی بررسی میزان اجرای راهبرد بر
عملکرد ،خال تئوریک موجود در بررسی نقش میانجیگری یادگیری سازمانی در این رابطه ،نوآوری
موضوع پژوهش و نتایجی که از کاربرد آن برای مدیران و شرکتهای پتروشیمی حاصل خواهد شد،
ضرورت انجام مطالعه حاضر شکل گرفت.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

اجرای راهبرد .اجرا در لغتنامه وبستر ،به معنای تمامکردن و یا انجامدادن تعریف شده است .در
لغتنامه اکسفورد ،به معنای تأثیر عملی دادن به و کسب اطمینان از تکمیل واقعی کاری از طریق
ایجاد معیار و شاخص میباشد .در اکثر مقاالت و کتب بررسی شده ،اجرا را بهعنوان یکی از مراحل
چندگانه راهبرد میدانند؛ ولی برای تعریف اجرا اجماع نظر وجود ندارد؛ بنابراین دیدگاههای مختلف در
این زمینه مطرح شده است.
برخی از تعاریف که در پژوهشهای مدیریت راهبردی بیشتر ارجاع داده شده است به شرح زیر
میباشد:
ـ فلود و همکاران ( :)2000اجرای راهبرد عبارتاست از :عملیاتیکردن موفقیتآمیز تصمیمات
راهبردی.
ـ میلر و همکاران ( :)2004اجرای راهبرد به همه فرآیندها و خروجیهایی اشاره دارد که برای عملیاتی
کردن تصمیمات راهبردی الزم هستند.
ـ لی و همکاران ( :)2008اجرای راهبرد فرآیندی پیچیده ،تکراری و پویاست که مجموعهای از
تصمیمات و فعالیتها تشکیل شده که توسط مدیران و کارکنان اجرا میشود و تحت تأثیر تعدادی
عوامل درون و برونسازمانی قرار دارد .منظور از اجرای راهبرد ،تحقق بخشیدن به برنامههای
راهبردی و دستیابی به اهداف مورد نظر است.
ـ مکلنان ( :)2011اجرای راهبرد به روش تبدیل راهبرد برنامهریزی شده به فعالیتهای عینی برای
محقق شدن آن و اینکه چگونه فعالیتهای بیشتر را میتوان با اهداف کلی هماهنگ ساخت ،مربوط
میشود.
ـ سودرلند ( :)2010اجرای راهبرد به معنی به اجرا درآوردن تغییرات راهبردی در سازمان است که
برای پیادهسازی مقاصد راهبردی ضروری است [.]6
پس از تدوین راهبردهایی که باید به اجرا درآیند ،مدیریت راهبردی پایان نمییابد .باید به افکار
راهبردی جامعه عمل پوشانید .اگر شرایط زیر بهوجود آید جامعه عمل پوشانیدن به افکار بسیار آسان
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میشود :مدیران و کارکنان سازمان را درک کنند ،خود را جزئی از سازمان بدانند و از مجرای مشارکت
در عملیات مربوط به تدوین راهبرد ،خود را نسبت به موفقیت سازمان متعهد نمایند .اگر کارکنان و
مدیریت سازمان راهبردها را درک نکنند و نسبت به اجرای آنها خود را متعهد ندانند ،تالشهایی که
در راه اجرای راهبرد صورت میگیرد با مسائل و مشکالت عمده مواجه خواهند شد .اجرای راهبرد بر
سازمانها ،از باال تا پایین ،اثر خواهد گذاشت و بر همه سطوح بخشی و وییفهای تاثیر میگذارد.
تدوین موفقیتآمیز راهبرد نمیتواند اجرای موفقیتآمیز آنها را تضمین کند .مدیریت در اجرای
راهبرد با مسائلی همچون :تعیین اهداف ساالنه ،تدوین سیاستها ،تخصیص منابع ،تغییر ساختار
کنونی سازمان ،تجدید ساختار ،تجدید نظر در پاداش و برنامههای انگیزشی ،کاهش مقاومتهایی که
در برابر تغییرات ایجاد میشود ،وفقدادن مدیران با راهبرد ،تقویت فرهنگی که پشتیبان راهبرد باشد،
تطبیق فرآیندهای تولید/عملیات با راهبرد ،تشکیل یک واحد منابع انسانی اثربخش روبهرو است .اگر
در اجرای راهبرد وضع بهگونهای باشد که سازمان ناگزیر شود در مسیری بسیار جدید گام بردارد ،تغییر
مدیریت بسیار ضروری است [.]5
عناصر اجرای راهبرد .در این بخش بر اساس تقسیمبندی اکوموس ( )2003که عناصر اجرای
راهبرد را به سه گروه فرآیندی ،محتوایی و زمینهای تقسیم کردهاند ،هر یک از عناصر توضیح داده
میشود.
عوامل زمینهای

رهبری .رهبران و فرآیندهای رهبری به دلیل ایجاد ارتباط بین متغیرهای سطح فردی و سطح کالن
سازمان مورد توجه قرار گرفتهاند .رهبران بهعنوان عضوی از سازمان که در موضع نفوذ باال ،تاثیر در
نتایج و فرآیندهای سازمانی و کسی که بهعنوان الگو در سازمان است ،تعریف شده است [ .]10رهبری
نقش تسهیلکننده را در فرآیند مدیریت راهبردی ایفا میکند و بهعنوان مسئول نهایی موفقیت راهبرد
شناخته میشود .ماهیت نقش مدیر عامل اجرایی و رهبر ،اقدامات وی و تعهد جدی او به راهبرد
انتخاب شده منجر به تعهد دیگر افراد سازمان به اجرای راهبرد میشود [.]1
ساختار .ساختار سازمانی در واقع فعالیتها را به گونهای تقسیم میکند که به صورت اثربخش انجام
شوند .اما این تقسیم کار باید با راهبرد نیز هماهنگ باشد .طراحی ساختار مناسب میتواند احتمال
موفقیت راهبرد را افزایش دهد و از طرفی طراحی ساختار بدون توجه به راهبرد سازمان میتواند باعث
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شکست راهبرد شود؛ بنابراین تکامل هماهنگ ساختار و راهبرد بسیار اهمیت دارد [ .]9بهطورکلی
تغییر در راهبردهای سازمانی به دو دلیل ایجاب میکند که ساختار سازمان تغییر یابد .نخست ،ساختار
عاملی است که شیوه تعیین اهداف و سیاستها را مشخص میکند .برای مثال ،اهداف و سیاستها بر
حسب ساختار جغرافیایی سازمان تعیین میشوند .دومین دلیل عمده در مورد اینکه تغییر در راهبردها
موجب تغییر در ساختار میشود ،این است که ساختار تعیینکننده شیوهای است که منابع تخصیص
خواهند یافت .اگر ساختار سازمانی بر اساس گروههایی از مشتریان گذاشته شده باشد ،در این صورت،
منابع بر آن اساس تخصیص خواهند یافت .به همین شیوه ،اگر ساختار سازمانی بر اساس واحدهای
وییفهای گذاشته شده باشد ،در آن صورت منابع بر حسب واحدهای وییفهای یا کارکردی تخصیص
مییابند [.]5
فرهنگ .تعدادی از دانشمندان به اهمیت نقش فرهنگ در اجرای راهبرد اشاره کردهاند [.]8 ،23
مدیریت فرهنگی نقش مهمی در اجرای راهبرد ایفا میکند .بهکارگیری دقیق فرهنگ و روشهای
اجرایی ،موجب موفقیت اجرا و بهکارگیری ناصحیح این روشها باعث بروز مشکالت زیادی میشود.
جنبههای گوناگونی از فرهنگ وجود دارد .از نظر اجتماعی ،فرهنگ اشاره به توسعه و پیشرفت قوای
عقالنی و اخالقی از طریق آموزش و یادگیری ،روشنگری و تعالی ذائقه ناشی از آموزش زیباشناسی و
خردمندی ،سالیق و رفتارهای یک گروه یا کالس از مردم و مرحلهای از پیشرفت تمدن دارد .این
جنبه از فرهنگ ،در عین جالب بودن ،کمکی به مسئوالن مجری تغییرات سازمانی و اجرای راهبرد
نمیکند .فرهنگ میتواند بر پنج فرآیندی که در قلب سازمان جای دارند اثر بگذارد .این پنج فرآیند
عبارتاند از :همکاری ،تصمیمگیری ،کنترل ،ارتباطات و تعهد [.]1
عوامل محتوایی

راهبرد .از موانع اصلی سد راه اجرای موثر راهبرد ،راهبرد ضعیف و یا مبهم است .مدیران اذعان دارند
که نبود یک راهبرد صحیح و منطقی ،اغلب مشکالتی اساسی به بار می آورد .نکته مهم این است که
راهبرد ناصحیح و بدون اعتبار ،اجرای ضعیف را به دنبال دارد [ .]23با چنین دیدگاهی چهار نکته یا
مقولهای که از ویژگیها و جنبههای ضروری تدوین راهبرد هستند و فعالیتهای اجرایی و موفقیت
آنها را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتاند از:
ـ نیاز به طرحریزی دقیق راهبردهای مشخص در هر دو سطح شرکت و کسب وکار.
ـ اهمیت حیاتی یکپارچهسازی راهبردهای سطوح شرکت و کسب وکار و بازنگری آنها.
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ـ نیاز به تعریف اجزای عملیاتی کلیدی راهبرد ،انتقال آن به تمام سازمان و اندازه گیری رهآوردهای
اجرایی.
ـ اهمیت درک الزامات راهبرد و تاثیر آنها بر توسعهی منابع و قابلیتهای سازمانی و اثر این منابع و
قابلیتها بر اجرای راهبرد [.]3
عوامل فرآیندی

ارتباطات .ارتباطات مکانیزمی است که توسط آن پیامهای رسمی و غیر رسمی درباره راهبرد (فعلی
یا جدید) ارسال میشود .آنچه که نقش ارتباطات را در اجرای راهبرد حائز اهمیت میکند ،این است
که دیدگاهها و راهبردهای مرکزی و اصلی ،توسط ارتباطات در سطح سازمان گسترش مییابد و به
سطوح پایینی سازمان میرسد .یکی از اصول اجرای راهبرد این است که اجرای راهبرد باید کار روزانه
تمام افراد سازمان باشد که دستیابی به آن تنها با داشتن ارتباطات نامحدود در سطح کل سازمان
میسر میشود .در میان ارتباطات موجود در سازمانها که همه آنها برای پیشبرد و اجرای راهبرد
ضروری و الزم هستند ،بر روی ارتباطات عمودی تاکید بیشتری شده است .یکی از ضعفهای موجود
در ارتباطات عمودی ،نداشتن ارتباط موثر بین سطوح باالی مدیریت با سطوح پایینتر است [.]7
پاداش و انگیزش .محرکهای مناسب برای اجرای موفق راهبرد بسیار حیاتی هستند .با داشتن
معیارهای عقالنی ،دادن پاداش عملکرد بسیار مهم است که با اهداف راهبردی هماهنگ و ثابت باشد
[ ]2و باید از اینکه افراد برای اجرای راهبرد متعهد و مشتاق هستند اطمینان حاصل کرد .همچنین
ضروری است که سازمان قادر به تصحیح اشتباهات ناشی از تصمیمات یا اقدامات راهبردی باشد .در
صورتیکه افراد بابت کارهای نادرست پاداش بگیرند اجرا درست پیش نمیرود؛ رفتارها و کنشهای
افراد باید با نتایج مورد نظر همخوانی داشته باشند؛ همچنین گاهی شرکتها برای تحقق اهدافشان
مجبور به تغییر مشوقهای مدیران میشوند [.]3
منابع .در حوزه منابع و اهمیت آن در اجرای راهبرد ،تخصیص منابع از جایگاه خاصی برخوردار است؛
زیرا در صورت موجود بودن منابع ،عدم تخصیص یا تخصیص نامناسب آنها میتواند باعث عدم
موفقیت راهبرد شود .تخصیص منابع فرآیند حصول اطمینان از در دسترس بودن و تامین منابع مالی،
انسانی ،زمان ،مهارتها و دانش الزم است .این فرآیند ارتباط تنگاتنگی با طرحریزی عملیاتی و
همچنین تاثیر زیادی بر ارتباط ،آموزش و مشوقهای سازمانی دارد .در بیان اهمیت منابع در اجرای
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راهبرد ،چندلر راهبرد را اینگونه تعریف میکند " :تعیین اهداف اساسی و بلندمدت یک سازمان و
منطبق کردن مجموعه فعالیتها و تخصیص منابع مربوط به آن اهداف" و به همین دلیل ،الزم است
هنگام تدوین راهبرد به منظور انطباق با سازمان ،این سوال مطرح شود که " چه شایستگی و منابعی
در اختیار داریم که میتوانند بر روی نتایج مورد انتظار سازمان تاثیر بهسزایی بگذارند؟" و پس از
پاسخگویی به این سوال است که میتوان به سراغ اهداف و تدوین راهبرد برای واحد کسب وکار
رفت .یکی از مهمترین و حیاتیترین عوامل موثر بر اجرای راهبرد ،منابع انسانی است که در کنار سایر
عوامل مانند سیستمهای اطالعاتی و مدیریت نقش اساسی بر عهده دارند [.]24
آموزش .خصوصیتی که باعث ایجاد اهمیت و جایگاه خاص برای امر آموزش در سازمانها و نقش
آن در اجرای راهبرد شده است ،ارتباطی است که این موضوع با سایر عوامل اثرگذار در اجرای راهبرد
مانند منابع و تخصیص منابع ،نیروی انسانی ،ارتباطات ،فرهنگ ،ایجاد تغییرات سازمانی و کاهش
مقاومت در برابر آن ،انگیزش و همچنین یادگیری سازمانی دارد .آموزش موجب تسهیل و شکلگیری
درست ارتباطات سازمانی میشود و یکی از موضوعاتی که درباره نیروی انسانی مطرح است ،تعیین و
تعریف دورههای آموزشی مناسب است که مهارتها و آگاهی الزم را برای کارکنان فراهم میآورد .در
بیان اهمیت آموزش ذکر این نکته ضروری است که در ارائه آموزش بهعنوان یک عامل کلیدی مجزا
بهعنوان عامل وابسته به یکی از عوامل کلیدی است [.]19
کنترل و ارزیابی .کنترل در فرآیند اجرا عنصر حیاتی است .تا جاییکه پژوهش ها نشان میدهد
شرکتهایی که در اجرای راهبرد موفق عمل کردند ،کنترل و ارزیابی بهعنوان مهمترین بعد در اجرای
موفق بوده است [ .]9اهمیت کنترل از آنجاست که  )1بازخوری فراهم میآورد که از مجرای آن
میتوان نتایج مورد نظر و واقعی را با هم مقایسه کرد )2 ،به تقویت روشها و تصمیمات اجرایی
کمک میکند )3 ،سازو کار اصالحی فراهم میآورد تا اجرا در مسیر درست ادامه یابد و  )4امکان
یادگیری و انطباق برای سازمان ایجاد میکند [.]3
یادگیری سازمانی .یادگیری سازمانی فرآیندی پویاست که شامل حرکت بین سطوح عملکرد و از
سطح یادگیری فردی به گروهی و سپس به یادگیری سازمانی و بالعکس است .تحلیل یادگیری
بهعنوان یک فرآیند ،سه مفهوم اصلی را معرفی میکند .نخست دانش و به خصوص استفاده یا ایجاد،
پخش و یکپارچگی آن در سازمان ،تبدیل به یک منبع راهبردی کلیدی میشود و پایه قابلیت
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یادگیری سازمان میشود .دوم ایجاد و نشر دانش دال به وجود تغییرات داخلی است که ممکن است
ناشی از هر دو سطح رفتاری و مفهومی باشد .و در آخر اینکه این تغییرات به فرآیند بهبود مستمر
میانجامد که عملکرد سازمان را نگهداری کرده یا به بحث میگذارد و حتی به مزیت رقابتی بر پایه
تفاوتهای قابلیت یادگیری دست پیدا کند [ .]15ایجاد قابلیت یادگیری سازمانی در درجه اول بر پایه
تعهد قوی نسبت به یادگیری است.
تعهد مدیریتی .مدیریت باید یک دید راهبردی در رابطه با یادگیری تثبیت کند که آن را به یک
عنصر مرکزی قابل دسترس و یک ابزار ارزشمند برای تأثیر دستیابی به نتایج بلندمدت کند و در
نهایت مدیریت باید نقش یک رهبر را در فرآیند تغییر ایفا کند و مسئولیت ایجاد سازمانی را به عهده
بگیرد که توانایی بازسازی خود و مواجهه با چالشهای نو را داشته باشد .بدین منظور باید مدلهای
ذهنی کهنه را از بین برد؛ زیرا با وجود اینکه برای تفسیر واقعیت در یک زمان خاص بهتر به نظر
میرسند؛ ولی ممکن است بهعنوان یک مانع عمل کنند [.]13 ،15
تفکر سیستمی .قابلیت یادگیری بر پایه وجود یک ضمیر جمعی است که کمک میکند سازمان
به عنوان سیستم نگریسته شود که هر عضو باید به منظور دستیابی به نتیجه رضایتبخش همکاری
کند .دیدگاه سیستمی کمک به تشکیل گروههای پیرامون شخصیت را معمول مینماید .همه افراد و
بخشهای تشکیلدهنده سازمان باید چشمانداز روشنی از اهداف سازمان و چگونگی عملکرد خودشان
داشته باشند .دیدگاه سیستمی شامل شناسایی روابط بر پایه تعامل اطالعات است و موجب بهبود
مدلهای ذهنی میشود [.]12 ،16
فضای باز و آزمایشگری .یادگیری نیازمند جوی باز و پذیرای ایدهها و نظرات جدید ،اعم از داخلی
و خارجی است و اجازه میدهد دانش فرد پیوسته جدید بوده ،گسترش و بهبود یابد .برای ایجاد جوی
از گشودگی ،نیاز به تعهد قبلی به تنوع و دگرگونی فرهنگی و کارکردی ،همچنین آمادگی برای
پذیرش انواع عقاید و تجربهها و یادگیری از آنها ،پرهیز از نگرشهای خودمحورانه نسبت به بهتر
بودن ارزشها ،باورها ،و تجربههای شخصی نسبت به سایرین [ .]17گشودگی در برابر ایدههای
جدیدی که از داخل و یا خارج سازمان میآید ،زمینه تجربهآموزی یعنی جنبة اساسی برای یادگیری
مولد را فراهم میکند .گشودگی بر پایة استفادة از روشهای متفاوت ،راهحلهای منعطف ابتکاری را
برای مسائل فعلی و آتی ایجاب میکند تجربهآموزی نیازمند فرهنگی است که خالقیت ،توانایی اقدام
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جسورانه ،آمادگی برای پذیرش ریسکهای حساب شده و حمایت از این ایده که فرد میتواند از
اشتباهات خود بیاموزد را ارتقا بخشد [.]13
انتقال و به اشتراک گذاشتن دانش .یک بخش کلیدی در یادگیری سازمانی ،گسترش دانش
سازمان بر پایه انتقال و به اشتراک گذاشتن دانش است که بهصورت فردی کسب شده است .انتقال
به معنای بخش درونی دانش ،بهخصوص از طریق مکالمه و ارتباطات بین افراد است .تیمهای کاری
یا مالقاتهای کارکنان شرایط ایدهآلی برای اشاعه نظرات بهصورت آزاد میباشد .نقش پایهای این
تیمهای کاری در پرورش یادگیری سازمانی با تاکید بر تیمهای چند مهارته ذکر شده است .یادگیری
تیمی با استفاده از به اشتراک گذاشتن دانش کسبشده فردی ،به ایجاد یک مجموعه مکتوب از دانش
ممزوج با فرهنگ سازمانی کمک میکند و فرآیندها و مسیرهای کار و سایر عناصر حافظه سازمانی را
میسازد .این حافظه اجازه میدهد دانش ،بعدها در شرایط مختلف دوباره بهدست آمده و استفاده شود
که سازمان را قادر به یادگیری مستمر با وجود تغییر و گردش طبیعی در اعضا میکند [.]15
پیشینه پژوهش .سی هونگ چو و همکاران( )2013به بررسی "نقش میانجی فرآیند یادگیری
سازمانی در تاثیر راهبرد مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانهای کره" پرداخته است .هدف
اصلی از این پژوهش بررسی روابط بین راهبردهای مدیریت منابع انسانی ،فرایند یادگیری سازمانی و
بهبود عملکرد در زمینه کسب وکارهای کره است .از  640نمونهای که بررسی شد نتایج نشان میدهد
که فرآیندهای یادگیری سازمانی در هر سه سطح ناثیر مستقیم معناداری با عملکرد سازمانی دارد و
همچنین باعث به حداکثر رسیدن شیوههای راهبرد مدیریت منابع انسانی میشود .کاتسوهیکو شیمیزو
( )2008در مطالعه خود به اجرای راهبردهای جدید و یادگیری سازمانی با تاکید بر اجماع پرداخته
است .این پژوهش به بررسی اثرات اجماع و یادگیری سازمانی در اجرای راهبرد جدید میپردازد .با
مطالعاتی که بر روی  113گروه در یک شرکت بزرگ صورت گرفت متوجه شدند که عملکرد گروه،
زمانی که اجماع در مطالب راهبرد در حد متوسط قرار دارد ،پایین است و هر چه این اجماع بیشتر،
عملکرد باالتر است .نتایج نشان میدهد که یادگیری سازمانی و اجماع در مورد مطالب راهبردی نقش
مهمی در اجرای راهبرد ایفا میکند.
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 .3روششناسی پژوهش

توسعه فرضیهها و مدل مفهومی .در این بخش مدلی مفهومی و محقق ساخته ،بهمنظور بررسی
ارتقای عملکرد سازمانی بر اساس اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی ارائه شده است .باتوجه به بررسی
مبانی نظری و نقشی که اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی ،هر یک به تنهایی بر عملکرد سازمانی
داشته است ،سه متغیر اجرای راهبرد ،یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی به منظور مدلسازی انتخاب
شدهاند .که اجرای راهبرد با سه عامل سنجیده میشود:
 .1عوامل محتوایی ،که با راهبردهای تدوین شده سنجیده میشود.
 .2عوامل فرآیندی ،این عامل با برنامهریزی عملیاتی ،تخصیص منابع ،ارتباطات ،کارکنان و نظارت و
کنترل سنجیده میشود.
 .3عوامل زمینهای شامل شرایط خارجی و داخلی است .شرایط خارجی شامل :عدم قطعیت محیطی در
محیط کالن و خرد است و شرایط داخلی شامل :ساختار سازمانی (ساختار رسمی و غیررسمی مقوالت
سیاسی) ،فرهنگ سازمانی (ایدئولوژیهای غالب ،سنتها ،هنجارها و ارزشها) و یادگیری سازمانی
(توانایی یادگیری مجریان پروژهها و کل سازمان از فرآیند) ،است [.]19
در این مطالعه برای سنجش یادگیری سازمانی از مدل گومز و همکاران ( )2005استفاده شده
است که در این مدل یادگیری سازمانی با چهار متغیر تعهد مدیریت به یادگیری ،تفکر سیستمی،
فضای باز و آزمایشگری و انتقال و به اشتراکگذاری دانش ،سنجیده شده است .و برای ارزیابی
عملکرد از شاخصهای بازگشت سرمایه ( )ROAکه از تقسیم سود خالص شرکت (درآمد) به کل
داراییها بهدست میآید ،بازگشت فروش ( )ROSو بازگشت برابری (حقوق صاحبان سهام) ()ROE
که با تقسیم سود خالص شرکت (درآمد ) به حقوق صاحبان سهام میشود ،استفاده شده است.
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یادگیری
H3

سازمانی

عملکرد
H1

H4

H2
اجرای راهبرد

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیهها

ـ بین یادگیری سازمانی و اجرای راهبرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ـ بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ـ بین اجرای راهبرد و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ـ بین اجرای راهبرد و عملکرد با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
این پژوهش جزو پژوهشهای کاربردی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه
خاص است؛ به عبارت دیگر پژوهشهای کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشوند و
نتایج این پژوهش میتواند مورد استفاده شرکتهای پتروشیمی قرار گیرد .پژوهش حاضر به علت
اینکه به توصیف وضعیت جامعه مورد پژوهش خود از طریق پیمایش میدانی میپردازد جزو
پژوهشهای توصیفی-پیمایشی قرار دارد .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پتروشیمی ایران در
نظر گرفته شده است .در این پژوهش بهمنظور انتخاب شرکتهای پتروشیمی روش نمونهگیری در
دسترس استفاده شده و با توجه به اینکه پاسخ به سواالت پژوهش مستلزم داشتن آگاهی راهبردی از
سوی پاسخدهندگان میباشد؛ بنابراین جامعه آماری پژوهش را مدیران ارشد شرکت در سطح اعضای
هیات مدیره ،معاونین و مدیران بخشهای مختلف سازمانی و سرپرستانی که با کارکنان و مدیریت
میانی و مدیر عامل در ارتباط بودند و با مسائل راهبردی سازمان آشنایی عمیق داشتند ،تشکیل داده
است .با وجود محدودیتهای مطرحشده از روش "مطلعین کلیدی" برای جمعآوری دادهها استفاده
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شد؛ زیرا ویژگیهای سازمانی مورد مطالعه تنها توسط افرادی خاص از سازمان قابل درک بوده است؛
بنابراین با توجه به نظر واحد منابع انسانی هر شرکت،بهطور متوسط  250نفر افراد و کارشناسان
صاحبنظر شناسایی شدند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  150پرسشنامه پخش شد که با
بهکارگیری شیوههای حداکثرسازی نرخ پاسخها که عبارتاند از بهرهگیری از سازمان حمایتکننده
(شرکت ملی صنایع پتروشیمی  ،)NPCموقعیت فرد درخواستکننده پاسخ و پیگیری پاسخنامهها از
سوی پژوهشگر ،تعداد 142پرسشنامه برگشت داده شد که از این تعداد  6پرسشنامه معیوب بود و در
نهایت 136پرسشنامه جهت بررسی و تحلیل دادهها استفاده شد .پرسشنامه پژوهش حاضر از مبانی
نظری پژوهش ،طراحی و تدوین شده است .بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه ،دو نوع روایی محتوا و
روایی سازه در نظر گرفته شد .اعتبار محتوای پرسشنامه با اتکا به نظر متخصصان و کارشناسان
محترم تأیید و اصالحات الزم بهعمل آمد و تحلیل عاملی نیز برای تعیین روایی سازه پژوهش استفاده
شد که نتایج تحلیل عاملی نشان میدهد همه شاخصهای مربوط به متغیر یادگیری سازمانی ،اجرای
راهبرد و عملکرد سازمانی از مقادیر تی (بیشتر از  )1/96و بار عاملی (بیشتر از  )0/4برخوردارند و برای
متغیر یادگیری سازمانی ،اجرای راهبرد و عملکرد سازمانی شاخصهای مناسبی محسوب میشوند و از این
طریق روایی پرسشنامه تایید شد .بهمنظور محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه و اطمینان از هماهنگی
درونی ابزار اندازهگیری پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ متغیرهای
پرسشنامه نشاندهندة پایا بودن پرسشنامة پژوهش حاضر است.
جدول  .1آلفای کرونباخ پرسشنامه پژوهش
متغیر

آلفای کرونباخ

یادگیری سازمانی
اجرای راهبرد
عملکرد سازمانی
کل پرسشنامه

0/878
0/909
0/871
0/924

 .4تحلیل یافتهها

در این پژوهش از مدلیابی معادلههای ساختاری ،ریشه میانگین خطای دوم تقریب و شاخصهای
برازش مطلق جهت آزمون فرضیهها و برازندگی مدل استفاده شده است .این مدل یک رویکرد جامع
برای آزمون فرضیهها درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است .در این پژوهش به منظور
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بررسی و تحلیل دادهها از نرمافزار لیزرل استفاده شده است .از آنجاکه در این پژوهش متغیر میانجی
یادگیری سازمانی وجود دارد و فرضیه اصلی پژوهش به دنبال بررسی نقش میانجی متغیر مذکور بین
متغیر اجرای راهبرد (متغیر مستقل) و عملکرد سازمانی (متغیر وابسته) میباشد .به منظور بررسی این
فرضیه از مدل برن و کنی ( )1986استفاده شده است و ساختار این مدل به این شکل است که ابتدا
تاثیر متغیر مستقل را بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار میدهد و در نهایت با استفاده از متغیر
میانجی (یادگیری سازمانی) تاثیر متغیر مستقل را بر وابسته سنجیده و فرضیه اصلی پژوهش را بررسی
میکند.
سیمای آزمودنیها .پژوهش حاضر برروی  136نفر از مدیران  13شرکت پتروشیمی انجام شده
است.
جدول  .2نتایج آمار توصیفی
ویژگی جمعیتشناختی
جنسیت

سطح تحصیالت

سابقه خدمت

عنوان شغلی

زن
مرد
دیپلم
کاردانی یا کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
کمتر از  5سال
بین  6تا  10سال
بیشتر از  11سال
عضو هیئت مدیره
معاون
مدیر ارشد
کارشناس خبره

فراوانی

درصد

104
32
8
52
76
30
43
63
0
20
39
77

76/5
23/5
5/9
38/2
55/9
22/1
31/6
46/3
0
14/7
28/7
6/56

ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش .چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر کمتر از
 0/25بهدست آید ،رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیابی میشود و چنانچه مقدار این ضریب در دامنه
 0/25–0/6قرار گیرد این رابطه متوسط و در صورتی که این رابطه بیش از  0/6باشد به این معنا
است که رابطه قوی بین دو متغیر وجود دارد.
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جدول  .3ضریب همبستگی
متغیرهای پژوهش

1

2

یادگیری سازمانی
اجرای راهبرد
عملکرد سازمانی

1/00
**0/789
**0/352

1/00
**0/512

*p<0.05

3

1/00

*p<0.01

تحلیل مسیر

نمودار  .1مدلسازی معادلههای ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)
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نمودار  .2مدلسازی معادلههای ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)
جدول  .4بررسی فرضیههای اول ،دوم و سوم
مسیر مستقیم
اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی
اجرای راهبرد و عملکرد سازمانی
یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی

ضریب مسیر ()
0/93
0/69
./64

آماره t
11/45
4/07
5/11

()
0/86
0/47
0/40

نتیجه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه

در فرضیه اول با توجه به ضریب مسیر  0/93و همچنین آماره  tبه مقدار  ،11/45میتوان گفت:
در سطح اطمینان  99درصد بین اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد؛
بنابراین فرضیه اول پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود .مقدار ضریب تعیین چندگانه برابر 0/86
شده است .این ضریب توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی میکند؛ بر این
اساس متغیر اجرای راهبرد رویهمرفته توانسته است  86درصد از تغییرات یادگیری سازمانی را
پیشبینی کند؛ همچنین مسیر مستقیم تأثیر اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی به
ترتیب با ضریب مسیرهای  0/69و  0/64در سطح خطای استاندارد معنادار بوده و با احتمال %99
میتوان بیان کرد که اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه معناداری دارند.
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جدول  .5بررسی فرضیه چهارم
ضریب مسیر ()

آماره t

اجرای راهبرد (بدون متغیر یادگیری سازمانی)

0/69

4/07

اجرای راهبرد (با در نظر گرفتن یادگیری سازمانی)

0/30

1/64

مسیر مستقیم

با توجه به نقش متغیر میانجی ،یادگیری سازمانی مقدار ضریب مسیر بین دو متغیر اجرای راهبرد
و عملکرد از مقدار  0/69به مقدار  0/3کاهش پیدا کرد ،میتوان گفت متغیر میانجی دارای اثر نسبی
بر رابطه این دو متغیر میباشند.
برازندگی مدل .مجموعه وسیعی از معیارها و شاخصهای برازندگی وجود دارند که میتوانند برای
اندازه گیری برازش کل مدل استفاده شوند.
ریشه میانگین خطای دوم تقریب .اولین معیار برای تعیین برازش کل مدل ،ریشه میانگین توان
دوم خطای تقریب است که با عنوان « »RMSEAنشان داده میشود .زمانی که مقدار این آماره
کمتر از  0/05باشد نشان میدهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است ،در صورتی که مقدار آن
بین  0/05و  0/08باشد برازش قابل قبول ،اگر بین  0/08و  0/1باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از
 0/1باشد برازش ضعیف است.
شاخصهای برازش مطلق .دو معیار بعدی برای برازش مدل بهعنوان شاخصهای برازش مطلق
معروفند .این معیارها با عنوان « »GFI AGFIدر خروجی یاهر میشوند .این شاخصها باید بین
صفر و یک باشند و مقادیر باالتر از  0/9حاکی از برازش قابل قبول مدل است.
شاخصهای نسبی برازش .اندازهگیریهای برازش بعدی که در خروجی برنامه یاهر میشوند ،به
مقایسه شاخصهای برازش نسبی میپردازند و نشان میدهند تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل
خط پایه که در واقع مدل استقالل است ،مناسبتر میباشند .بهطورکلی در کار با برنامه لیزرل ،هر
یک از شاخصهای بهدست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا برازندگی آن نیستند؛
بلکه شاخصها باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر شوند.
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جدول  .6شاخصهای برازش مدل
نام شاخص
X2/df
NFI
NNFI
IFI
CFI
GFI
RMSEA

مقدار بهدست آمده

حد مجاز

2/27
0/93
0/92
0/95
0/95
0/90
0/067

 3و کمتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
کوچکتر از 0/08

نتایج متغیرهای مدل
جدول  .7خروجی دادههای آماری
2

متغییرها

ضریب مسیر

آماره T

تعهد مدیریت
تفکر سیستمی
به اشتراکگذاری و انتقال دانش
فضای باز و آزمایشگری
عوامل محتوایی
عوامل زمینهای
 -ساختار سازمانی

./88
./59
./60
./76
./83
./93
./86

6/54
7/58
10/31
11/64
14/14
11/95

R
./77
./348
./36
./57
./68
./86
./73

فرهنگ سازمانی

./89

12/59

./79

 رهبری عدم قطعیتعوامل فرآیندی
 -برنامهریزی عملیاتی

./39
./80
./87
./88

4/52
10/81
12/67
12/50

./15
./64
./75
./77

 ارتباطات -تخصیص منابع

-

-

کارکنان
کنترل و ارزیابی

./89

12/35

./79

./78
./71

10/07
9/30

./608
./501

./40

4/71

./16
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همانطور که مشاهده میشود تمام شاخصهای مورد نظر بار عاملی بیشتر از  0/4و سطح
معناداری بیشتر از  1/96دارند و بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که این شاخصها ،شاخصهای
مناسبی برای سنجش متغیرها میباشند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

با توجه به نتایج میتوان استنباط کرد که یافتههای تجربی بهطور وسیع از مدل مفهومی پژوهش
حاضر حمایت میکنند و عالوه بر تأیید اثرگذاری اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی بر عملکرد
سازمان ،نقش میانجیگری یادگیری سازمانی در تأثیرگذاری اجرای راهبرد بر عملکرد سازمان را نیز
مورد تأیید قرار میدهند .یافتههای تجربی فرضیه اول رابطه بین اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی را
تایید میکند که نتایج این فرضیه با پژوهش لیندا گلدمن ( )2005مطابقت دارد .لیندا گلدمن ()2005
در مطالعه خود با عنوان " تدوین و اجرای راهبرد بهعنوان یادگیری سازمانی" به این نتیجه رسید که
یادگیری سازمانی پلی است بین تدوین راهبرد و اجرای آن که باعث تسهیل تدوین و اجرای راهبرد
میشود .نتایج فرضیه دوم رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان را تایید میکند که نتایج
این فرضیه با پژوهش سارنگ سعادت ( )1389هم راستاست .سعادت در مطالعه خود با عنوان" ارتباط
بین مولفههای یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران" به این نتیجه رسید که بین مولفههای یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی (عملکرد مالی و
دانشی) ،در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد که در این
پژوهش از مدل یادگیری یانگ و همکاران ( )2004استفاده شده است که مولفههای یادگیری در این
مدل یادگیری مستمر ،پژوهش و گفتوگو ،یادگیری تیمی ،توانمندسازی ،ارتباط سیستمی و رهبری
راهبردی است .فرضیه سوم پژوهش که رابطه بین اجرای راهبرد و عملکرد سازمان میباشد نیز مورد
تایید قرار گرفت .نتایج فرضیه چهارم (فرضیه اصلی پژوهش) رابطه بین اجرای راهبرد و عملکرد را با
تاکید بر نقش میانجیگری یادگیری سازمانی تایید کرده است .نتایج این فرضیه با پژوهش سی
هونگ چو و همکاران ( )2013همراستاست .سی هونگ چو به بررسی "نقش میانجی فرآیند یادگیری
سازمانی در تاثیر راهبرد مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانهای کره" پرداخته است .هدف
اصلی این پژوهش ،بررسی روابط بین راهبردهای مدیریت منابع انسانی ،فرآیند یادگیری سازمانی و
بهبود عملکرد در زمینه کسب وکارهای کره است .نتایج نشان میدهد که فرآیندهای یادگیری
سازمانی ناثیر مستقیم معناداری با عملکرد سازمانی دارد و همچنین باعث به حداکثر رسیدن شیوههای
راهبرد مدیریت منابع انسانی میشود.
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بر اساس این نتایج ،از بین شاخصهای اجرای راهبرد ،عوامل زمینهای بیشترین تأثیر را در اجرای
راهبرد داشتهاند که در بین عوامل زمینه ای ،فرهنگ سـازمانی بیشـترین بـار عـاملی را داشـته اسـت.
نهادینه کردن فرهنگ ارتباطات ،هماهنگی و همکاری در بین کارکنان و بخشها و همچنین فرهنـگ
مسئولیتپذیری در سازمان و هماهنگکردن فرهنگها ،خرده فرهنـگهـا و ارزشهـای سـازمان بـا
راهبردها میتواند اجرای راهبرد را بهبود بخشد .در بین عوامل زمینهای ،رهبری کمتـرین بارعـاملی را
داشته است که با توجه به اینکه رهبری عاملی مهم در اجرای راهبردهاسـت بایـد در فرآینـد اجـرای
راهبرد رهبرانی را برگزید که متعهد باشند و از مهارت کافی در اداره کردن افراد طـی فرآینـد اجـرای
راهبرد برخوردار باشند؛ عالوه بر این رهبـران بایـد در تـدوین راهبـرد سـازمان مشـارکت داشـته و از
راهبردها ،سیاستها و دستورالعملها حمایت کنند .بعد از عوامل زمینهای ،عوامل فرآینـدی در مرتبـه
دوم تأثیرگذاری قرار دارد که در بین عوامل فرآیندی ،ارتباطات بیشترین بارعاملی را به خود اختصاص
داده است که طبق مبانی نظـری ،عامـل ارتباطـات اهمیـت چشـمگیری در اجـرای راهبـرد دارد کـه
سازمانها برای ایجاد ارتباطات مؤثر میتوانند از پیامهای روشن برای اطـالعرسـانی اسـتفاده کننـد و
اطالعات به اشتراک گذاشته شود ،از حالتهای چندگانه ارتباطی (از باال به پـایین ،از پـایین بـه بـاال،
رسمی و غیر رسمی) برای تبادل مفاهیم ضمنی به آشکار استفاده کننـد و از برنامـه عملیـاتی ،برنامـه
آموزشی و مشوقها بهعنوان ابزاری برای ارتباطات سازمانی استفاده شود.
کنترل و ارزیابی که طبق ادبیات نظری یکی از عوامل مهم و حساس عوامل فرآینـدی اسـت ،در
این پژوهش کمترین بار عاملی را گرفته است .برای تقویت این مرحله شرکتهای پتروشیمی بایـد در
طول فرآیند اجرا نظارت مستمر بر فعالیتها داشته باشند .کانالهای ارتباطی در بین سـطوح مختلـف
ایجاد کنند که بخشهای مختلف امکان بازخور دادن را داشته باشند و همچنـین شـرکت بایـد بتوانـد
پاسخگویی مناسب به بازخورها داشته باشند.
عوامل محتوایی در این پژوهش نسبت به دو عامل دیگر دارای کمترین تـأثیر در اجـرای راهبـرد
هستند .برای تقویت این عامل شرکتهای پتروشیمی باید تعریف شفاف و دقیقی از اهداف راهبردها و
طرحهای جدید داشته باشد .تدوین کنندگان باید از دانش و مهـارت مـدیریت تغییـر برخـوردار باشـند.
برنامه ها باید با مشارکت تمام سطوح سازمان تدوین شود تا بتوانند یک برنامه و راهبرد قوی و محکم
ارائه دهند .یکی از موانع اصلی سد راه اجرای مؤثر راهبرد ،راهبرد ضعیف و یـا مـبهم اسـت .مـدیران
اذعان دارند که نبود یک راهبرد صحیح و منطقی مشکالتی اساسی به بار میآورد .نکتـه مهـم مـورد
نظر آنها این است که راهبرد ناصـحیح و بـدون اعتبـار ،اجـرای ضـعیف را بـه دنبـال دارد .اگـر چـه
راهبردهای خوب هم میتواند دستخوش اجرای ضعیف طـرحهـا و فراینـدها شـود؛ امـا راهبـردهـای
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نسنجیده با وجود تالشهای مناسب در مرحلهی اجرا بهطور یقین نتایجی بد بهدنبال خواهنـد داشـت.
در حقیقت اجرای خوب با راهبرد خوب و مناسب آغاز میشود.
از بین شاخصهای یادگیری سازمانی ،تعهد مدیریت بـه یـادگیری ،بیشـترین و تفکـر سیسـتمی،
کمترین تأثیر را داشته است و فضای باز و انتقال دانش در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .با توجه بـه
اینکه انتقال و به اشتراکگذاری دانش و تفکر سیستمی کمترین بارعـاملی را در یـادگیری سـازمانی
داشته باید برای تقویت انتقال و به اشتراکگذاری دانش محیطـی فـراهم شـود کـه کارکنـان امکـان
صحبت بین خودشان در مورد ایدهها ،برنامهها و فعالیتهای جدید و کارآمد در سازمان را داشته باشند
در سازمان باید کارها بهصورت همکاری دستهجمعی صورت گیرد ،سازمان آنچه را که در موقعیتهای
گذشته یاد گرفته است را با استفاده از ابزارهایی مانند پایگاههای داده باید ذخیرهسازی کند و همچنین
در سازمان باید همیشه خطاها و شکستها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند و دانشی که از این طریق
بهوجود میآید باید مستند و منتقل شود .بهدلیل گردش شغلی و انتقال کارکنان ،به اشـتراکگذاشـتن
دانش درون سازمانی برای جلوگیری از دست دادن اطالعات ،الزم و ضروری اسـت .حتـی اگـر یـک
سازمان تعهد یادگیری داشته باشد و دارای چشم انداز مشـترک باشـد ،بـدون انباشـت دانـش محـدود
خواهد بود.
ـ با توجه به فرضیه اصلی که بین اجرای راهبرد و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی یادگیری
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،استنباط شد که یادگیری سازمانی ،اجرای راهبرد را
تسهیل میکند؛ بنابراین توجه به یادگیری سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است که میتوان با
فراهم آوردن محیطی که یادگیری سازمانی را موجب میشود از جمله ایجاد زیرساختهایی برای
انتقال دانش مانند سیستم ( )ERPو ایجاد محیطی امن برای ایدههای نو و خالق و همچنین تشکیل
جلسههای آموزشی ،اجرای راهبرد را بهبود بخشید.
با توجه به فرضیه دوم که بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
ـ تشکیل کانون تفکر :با توجه به متغییر بودن محیط و روبهرو شدن با مسائل و مشکالت ناشناخته،
لزوم وجود کانون تفکر در شرکتها ضروری به نظر میرسد .این کانون میتواند متشکل از افراد خبره
در حوزههای مختلف شرکت باشد .کانون تفکر میتواند با تشکیل جلسههایی در دورههای مشخص از
نظرات و ایده های افراد استفاده کند و از آن برای رویارویی با مشکالت و حل آنها استفاده کند.
ـ تشکیل کمیته نظارت بر اجرایی شدن صحیح راهبردها :با توجه به اینکه کنترل اجرای راهبردها
یکی از عوامل مهم موفقیت اجراست و همچنین با توجه به نتایج دادهها ،کنترل که یکی از عوامل
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فرآیندی است در پایینترین سطح قرار دارد ،پیشنهاد میشود که کمیتهای از مدیران سطوح مختلف
تشکیل شود که با برگزاری جلسهها و پیگیری راهبردها ،اجرای بهتر آن را تعقیب کنند و موانع را در
حین اجرا شناسایی و برطرف کنند.
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