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 چکیده
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 مقدمه .1

ی بازار هاینیبشیپو در  استبسیار پیچیده و دشوار ی امروزی هاسازمان عرصه رقابتی در
ه رقابتی و راهکارهای منطقی و اگر به عرص. دینمایمرا ترسیم  یتردهیچیپ آینده، وضعیت

 برای توصیه . در چنین شرایطی بهترینشوندیمرقابت حذف  از صحنه هوشیارانه توجه نشود،

. محققان است 8استراتژیک یادگیری امروز، ینیبشیپرقابلیغ دنیای در هاسازمانسرعت  افزایش
اهمیت فراوانی  ها ازسازمان نوسازی و بقا برای استراتژیک یادگیری که داشتند اظهار بسیاری

 اخیر مطالعات در اییندهفزآطور به استراتژیک یادگیری مفهوم به اینکهبرخوردار است و با توجه 
گونه برداشت کرد که یادگیری استراتژیک توانسته است توان اینمی است، مورداستفاده قرارگرفته

. اهمیت [83کند ]باز  مرتبط یادگیری پدیده مستقل در میان ساختارهای صورتبهجای خود را 
در راستای نیل به عمر طوالنی  هاسازماندر آن است که کلید موفقیت یادگیری استراتژیک 

اگر دچار فقر یادگیری شوند ممکن است به حیات  هاسازمان نیترموفق، زیرا شودیممحسوب 
در آینده  رونیازای خود استفاده کنند. هاتیقابلاز تمامی  توانندینمهرگز  خود ادامه دهند، اما

، تعهد و ظرفیت هاتیقابلادعای برتری کنند که قادر باشند از  توانندیمیی اهسازماننزدیک تنها 
 .[23] کنند یبرداربهرهسازمانی خود به نحو احسن  یادگیری افراد در تمامی سطوح

تکمیل و نیاز به  حوزه این پیشینهدنیای امروز، به اهمیت یادگیری استراتژیک در  با توجه
چه چیزی است، چگونه  واقعاًدرک کنند که  ترعمیقرهبران بتوانند توضیح دارد تا دانشمندان و 

استراتژی  تحقیقات مربوط به تازگیبه اگرچهآن را تسهیل کرد.  توانمیو چگونه  کندمیکار 
 حالبااین است، کرده استراتژیک نوسازی برای استراتژیک یادگیری بررسی و شناخت اقدام به

مندند و این موضوع باعث غفلت از اشتراک یادگیری سازمانی عالقهبه حوزه  کمی محققان تقریباً
از  یادگیری به بررسی عمدتاً استراتژیک یادگیری مورد در پیشین تحقیقات .شده است هاآن

 موضوع . این[83]اند پرداخته استراتژیک اشتباهات از یادگیری باألخصو  2وخطاآزمونطریق 
 به پاسخ در را خود رفتار هاسازمان که افتداتفاق می زمانی یکاستراتژ یادگیری که دهدمی نشان

-می استراتژیک هایشکست که حالی است این در اما؛ دهند تغییر قبلی استراتژیک اشتباهات

 متوجه تغییرات تا کند کمک هاسازمان به کرده و فراهم را ارزشمندی جدید دانش توانند
 .[2]خود شوند  موردنیاز استراتژیک

در کشور ایران  بنیاندانش هایشرکتاخیر شاهد رشد روزافزون  هایسالدر سوی دیگر،  از
 آن و تسهیم دانش خلق طریق از توسعه ایجاد برای عاملی مانند همیشه هاشرکت. این ایمبوده

 هایشرکت بدین ترتیب. اندبوده موردتوجهمتخصص  انسانی نیروی تربیت همچنین و
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 هایفرصتدر  گذاریسرمایه منظوربه تغییرات بازار تشخیصو مه حیات خود برای ادا بنیاندانش
ی یادگیری هاپژوهشمرور با همچنین  .هستند یازمند رویکرد یادگیری استراتژیکن ،نوظهور

موجود  در این زمینهمطالعات اندکی  شاهد آن هستیم که ،آنو با توجه به اهمیت  استراتژیک
ی موردبررستجربی و جامع  صورتبهی این پدیده بوده و کمتر زساشفافبه دنبال  است که
شناخت بیشتر  بنابراین این پژوهش تالش کرده است تا با ارائه مدلی به؛ است قرارگرفته

و در  ردازدبپ بنیاندانش هایشرکتدر آن و پیامدهای  علّی بررسی شرایط یادگیری استراتژیک،
مرحله پر کند. همچنین در  جانبههمه بررسین حوزه را با موجود در ادبیات ای خألتالش است تا 

کمی و اعتبارسنجی قرار  بررسی و تحلیلمورد  شدهطراحیدوم پژوهش سعی شده است تا مدل 
 گیرد.
 

 پژوهشپیشینه مبانی نظری و   .2

فرایندهای  رفتارها و به ،مکتب یادگیری استراتژیک محققان. یادگیری استراتژیک
 را به ارمغان آورد و آن را شرکت بلندمدت سازگاری قابلیت تواندکه می کنندیادگیری اشاره می

( 83۸7) 8مفهوم یادگیری استراتژیک توسط هنری مینتزبرگ. [82] نامندمی استراتژیک یادگیری
که استراتژی در طول  دهدمی. به گفته مینتزبرگ، یادگیری زمانی رخ [87] است یافتهتوسعه

 یادگیری اطالعات پردازش رویکرد با بسیاری شباهت استراتژیک، ادگیرییزمان ظهور یابد. 
 استراتژیک یادگیری ،اساس این پژوهشبر با نظر دیگر محققان،  راستاهم .[6] دارد 2سازمانی

 و شود تعریف سازمانی یادگیری خاص از ینوع باید که است استراتژیک فرایند در سطح یک
 هایشاستراتژیکه بتواند  ایگونهبه استراتژیک دانش پردازش برای سازمان اشاره دارد به توانایی

شود. در سازمانی می این مباحث باعث توسعه رویکرد سنتی یادگیری. [8] کند 3را بازآفرینی
-استراتژی تا است هاشرکت به سازمانی کمک یادگیری شود که هدف ازرویکرد سنتی بیان می

 از در رویکرد جدید، هدف کهدرحالیبخشند،  تحقق جرا کرده ورا ا خود شدهتعیین پیش های از
معرفی  از رقبا پیشی گرفتن برای شرکت هایاستراتژی استراتژیک توسعه و بازآفرینی یادگیری

 سازمان آن در که است ایحلقه دو یادگیری شامل استراتژیک یادگیری بنابراین،؛ [8] شودمی
 . یادگیری[2۸] کندمی موجود اهداف و هااستراتژی ،هارویه هنجارها، اقدام به تحلیل و اصالح

 برای را مؤثری اما تعدیالت کوچک ای کهحلقهتک یادگیری فرآیند با مقایسه در استراتژیک
 از باالیی به سطح تا سازدمی قادر را هاسازمانها و مسائل مشابه به همراه دارد، فرآیندها، رویه

در سطوح  یادگیری فرایند یک استراتژیک، یادگیری اینکه رنهایتد. [8]یابد  دست سازگاری
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را  خود استراتژی توانندمی کرده و درونی را دانش ،هاشرکت آن طریق از که است باالتر شرکت
 .دهند تغییر
 هاییمکانیزم ایجاد توانایی سازمانی، رفتار منظر از استراتژیک را ( یادگیری833۸) 8کوآدا 
 تفکر لحاظ از. همچنین [83] گیردمیگرفته  در نظر استراتژیک رفتار احیطر فرایند برای

 سطح در استراتژیک صورتبهبه دنبال ادغام تفکر با یادگیری  استراتژیک یادگیری استراتژیک،
 به مسئله حل مانند استراتژیک یادگیری استراتژیک، تغییر منظر از ،درنهایت .[26]است  فردی

 کندمی پیچیده مسائل حل برای باز سیستم اقدام به ایجاد یک سازمان یک آن در که رودمی کار
 و سازمانی رفتار استراتژی، طراحی هایدرزمینه دتوانمی استراتژیک یادگیری بنابراین،؛ [7]

  .قرار گیرد استفاده مورد مسئله حل فرایندهای
ارائه دهند  ستراتژیکا یادگیری برای نظری هایمدلتوانستند که  پژوهش تاکنون چندین

تواند در است می شدهارائه (833۸) کوآدا که توسط استراتژیک یادگیری فرآیندی مدل .[2۸]
کار رود. همچنین ه ها باستراتژیک سازمان گیریجهتتوضیح نقش دانش در توسعه بلندمدت و 

 و سازیتژیاسترا در خصوص (8338) 2سازمانی بورگلمنشناختی درونتوان از رویکرد بوممی
. [81]و  [3] بهره جست یادگیری سازمانی در خصوص( 8338) 3اطالعات هابر پردازش رویکرد

 استراتژیک اقدامات آن در ؛ یعنیشودمی شناختی بررسیتحت عنوان بوم سازمان کوآدا، مدل در
 یرییادگ در این میان نقش. [88] شودمی ایجاد مداوم صورتبهمحدود  منابع برای کسب 4جدید

یک  استراتژیک یادگیریهمچنین پایدار است.  استراتژیک، انتخاب و حفظ اقدامات مناسب و
 در برگرفتهرا  هاسازمان در یادگیری مختلف سطوح که است شدهتعریف اجتماعی یادگیری فرایند

( 833۸) کوآدا .است 6استراتژیک دانش تقسیم و 5استراتژیک دانش ایجاد فرایندهای و شامل
 و تبدیل اطالعات، را شامل ایجاد و کسب دانش، تفسیر استراتژیک یادگیری اصلی دهایفراین

 .[۸] داندمی سازمانی حافظه در دانش حفظ و اطالعات توزیع
است، با این تفاوت  کوآدا مدل مشابه( 2118) 7همکاران و توماس استراتژیک یادگیری مدل

استراتژیک  رویدادهای آن است که در کاستراتژی یادگیری تحلیلی فرایند که حاکی از یک
. دارد تأکید استراتژیک یادگیری ویژگی سه بر مدل این .شوند شناسایی از قبل ندتوانمیمرتبط 

دوم  .شودمی ریزیبرنامه شرکت استراتژیک اقدام با انطباق برای دانش کسب و اینکه ایجاد اول
 در استراتژیک دانش انتقال و حفظ تولید، برای را سازمان توانایی استراتژیک، یادگیری اینکه
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 یادگیری سوم اینکه دهدقرار می تأثیرشرکت را تحت  عملکرد ارتقای منظوربه مختلف سطوح
در  هاسازمان به که است 8استراتژیک یادگیری های حساس سازیمکانیسم استراتژیک مبتنی بر

 چارچوب و یک در را مدل دو نای اصلی عناصر ،8شکل . کندکمک می جدید دانش اهمیت درک
 یادگیری مختلف که شامل: سطوح شکل عناصر این .دهدنشان می مدل یک ساخت برای

دهند پیوند می به هم را سطوح این که اصلی فرایندهای ،(سازمان و گروهی فردی،) استراتژیک
 جستجوی) پایه شناختی فرآیندهای و( استراتژیک دانش سازیپیاده و تفسیر توزیع، ایجاد،)

 استراتژیک یادگیری مفهوم اصلی عناصر هستند، جزء( استراتژیک سازیحساس و خالقانه
 .شودپرداخته می عناصر این در ادامه پژوهش به بررسی مختصر. هستند
 

 
 کیاستراتژ یادگیری کپارچهی چارچوب. 8شکل 

 

ر سطح مدیریت بندی استراتژی دشکل که معتقد بودند پیشین از مطالعات برخی برخالف
 استراتژیک در سطوح فعاالن از بسیاری توسط استراتژیک ، یادگیری[5]دهد ارشد سازمان رخ می

 که است استراتژی با رویکرد نوظهور شناسایی راستاهممهم  شود. اینسازمان ایجاد می مختلف
. [4]باشد  نند جداکفعالیت می آن در که ایزمینه و فرد از دتوانمین اقدام و تفکر دهدمی نشان

(. 8334)نانوکا،  دهدمی سازمان رخ و گروه فرد، سطح سه سازمان در در استراتژیک یادگیری
 یادگیری (. فرایند8)شکل  دهدمی رخ هاآن درون و سطوح این بین همچنین، یادگیری

 بیان( 8338) بورگلمن. شودمی آغاز فردی سطح در جدید استراتژیک دانش ایجاد با استراتژیک
 با مستقیم طوربه که شوندافرادی ظاهر می میان در بیشتر استراتژیک جدید که کندمی

 بالقوه رود که دانشانتظار می بنابراین،؛ هستند ارتباط در بازار شرایط تغییر و جدید تکنولوژیکی
 جاددارند، ای ارتباط شرکت خارجی محیط با که افراد مختلفبا و  سازمان مختلف هایبخش در

 سطح بتواند در باید ،شودمی متولد فردی سطح در استراتژیک جدید یک کههنگامی. [3] شود
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 یا رسمی هایگروه در لذا .[81باشد ] داشته سازمان در بیشتری تأثیر تیم فعالیت کند تا و گروه
 و تعاملی اقدام این یابد. نتیجهدانش جریان می تفسیر طریق از جدید اطالعات غیررسمی،

 سازمانی سطح در جدید جمعی دانش . سپس این[3]است  سازمانی جدید ایجاد دانش سازنده،
 فرآیند بنابراین،؛ گذاردمی تأثیرگروهی آتی  و فردی یادگیری در سطح بر و شودمی حفظ و اجرا

 در یادگیری آن شود که درمی کنندهتقویت چرخه یک دهیاستراتژیک باعث شکل یادگیری
 استراتژیک، از یک یادگیری اینکه نهایتاً شوند.با یکدیگر همسو و یکپارچه میمختلف  سطوح
 سطوح در دانش مختلف فرایندهای شامل که برخوردار بوده ماهیت تجمعی و اجتماعی ساختار
 .[85]است  سازمان مختلف

اطالعات بعد از پشت  موج سوم عصر. بنیاندانش هایشرکت واستراتژیک یادگیری 
ی کوچک هاسازمان، مبتنی بر اقتصاد و ایشبکهن اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد سر گذاشت

کوچک در توسعه فناوری،  هایشرکتکه  دهدمیمختلف نشان  هایپژوهشاست.  بنیاندانش
زیربنای  نظرانصاحبرونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نقش اساسی دارند و به گفته اکثر 

و  هاایدهجهت تبدیل  معموالً بنیاندانشکوچک  مؤسسات. روندمی به شمار بنیاندانشاقتصاد 
تحقیقات، نیازمند  سازیتجاریبر فناوری و  پایدار مبتنیبه محصول و ایجاد مشاغل  هانوآوری

که به دنبال آن فرایندهای محوری خود را بر اساس دانش  هستندجدید  هایدانشاستفاده از 
؛ یکی از مفاهیم [85] دارندبرمیگام  محوردانشمسیر اقتصاد انتخاب کرده و برای حرکت در 

 یادگیری قابلیت یک استراتژیک یادگیری. استجدید دانشی در این عرصه، یادگیری استراتژیک 

 صورتبه تا سازدمی قادر را بنیاندانش هایشرکت ارشد مدیریت هایتیم که است خاصی

 سازدمی قادر را هاشرکت و دنساز ادغام هااستراتژی در را سازمانیمختلف  حوسط تجارب مداوم

 .[۸] دهند پاسخ رشد، حال در استراتژیک اختالالت و انفصاالت هب تا
مواجهه در عرصه رقابت و ماندگاری در آن،  منظوربه بنیاندانش هایشرکتبر این اساس 

 صداید یادگیری و یادگیری آن فراین واسطهبهتا  هستندیادگیری استراتژیک  سازیپیادهملزم به 
یادگیری  موجببهمذکور  هایشرکتسازمان اعمال نمایند.  هایریزیبرنامهمکرر در  صورتبهرا 

استراتژیک را نتیجه بازسازی  هایمشیخطو  کنندمیاستراتژیک، دانشی در سطح شرکت کسب 
بر  تأکیدبا  توانمیرا  بنیاندانش هایشرکتاهمیت یادگیری استراتژیک در  درنهایت .کنندمی

، عامل اساسی رشد، ایجاد هاآن بازآفرینیجدید و  هایاستراتژیاین واقعیت بهتر درک کرد که 
 .[85] شودمیبرای باقی ماندن در رقابت محسوب  ایپایهارزش جدید و تدارک 
 پیشینه پژوهش

 ویژهبهریت یادگیری در سطح استراتژیک به موضوعی جذاب برای محققان مدی بااینکه
است، ولی کمتر  شدهتبدیلیادگیری سازمانی و مدیریت استراتژیک  درزمینهبه مطالعه  مندعالقه
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سیرن . گرددمیصورت گرفته در این زمینه ارائه  هایپژوهشبه آن پرداخته شده است. در ادامه 
بر عملکرد  ریوبهرهاکتشاف و  هایاستراتژی تأثیر( در پژوهشی به بررسی 2182) 8و همکاران

نشان داد که  پژوهشاین  .[25] به نقش متغیر میانجی یادگیری استراتژیک پرداختند با توجه
دانش  سازیپیادهانتشار، تفسیر و  یافتهسازمانفرایند یادگیری استراتژیک، از طریق عناصر درونی 

 آننتایج حاصل از  .ستا برداریبهرهاکتشاف و  هایاستراتژیاز  برداریبهرهاستراتژیک، قادر به 
و عملکرد را  برداریبهرهکامل ارتباط بین اکتشاف،  طوربهنشان داد که یادگیری استراتژیک 

استراتژی اکتشاف بر یادگیری استراتژیک  تأثیرکه  دهدمینشان  عالوه بر این،. کندمیمیانجی 
مؤثری به هر دو  طوربه ، یادگیری استراتژیکحالبااین. شودمیتعدیل  برداریبهرهتوسط سطح 

 .تا عملکرد مثبت را بهبود بخشد دهدمینوع استراتژی اجازه 
مفهوم توانایی یادگیری استراتژیک، ابعاد توانایی یادگیری  مطالعهدر ( 2183) 2مونهمچنین 

( گفتگو استراتژیک، 2( تمرکز خارجی، 8 هفت بعد: .نمود یبندتیاولوشناسایی و را استراتژیک 
( 7و  ( یادگیری تجربی6( تصورات نظم، 5( استراتژی محور، 4رکت استراتژیک، ( مشا3

 ابعاد توانایی یادگیری استراتژیک بر عملکرد مالی و درنهایتانعکاسی کشف شدند.  ییپاسخگو
میانگین تفاوت در هفت بعد از توانایی یادگیری  سرانجام،. قرار گرفت موردبررسیدانش 

دیگر سیرن  درجایی. [8۸] سازمانی و فردی مورد آزمایش قرار گرفت هایویژگیاستراتژیک با 
ی از فرآیند یادگیری استراتژیک و ایجاد یک چندبعدایجاد درک  باهدفی امطالعه( در 2182)

ی است چندبعدی به این نتیجه رسیدند که یادگیری استراتژیک یک ساختار ریگاندازهابزار برای 
 .[24] شودیمی دانش استراتژیک ظاهر سازادهیپتوزیع، تفسیر و  که از طریق فرایندهای ایجاد،

 نقشی استراتژیک یادگیری که دهدیم نشان ( در پژوهش خود833۸) کووادا عالوه بر این، 

 ایفا محصول، بهبود فرآیند در یچابکبه دستیابی جهت سازمان ساختن توانمند در اساسی

 دهدیم را توانایی این سازمان به ،مهارت و دانش به دستیابی برای جستجو کهیدرحال ،کندیم

 که شدهمشخص همچنین. بپردازد کوتاهی زمانمدت در مشکالت از وسیعی طیف حل به تا

 را دانش آن دانش اکتساب و دیآیم دست به استراتژیک، یادگیری طریق از هاسازمان موفقیت

( نیز در 2183) 3ایدریس و الروبای رنهایتد .[83] کندیم تبدیل جدید محصوالت و هاتیقابل به
آموزش استراتژیک بر چابکی استراتژیک به این نتیجه دست یافتند  تأثیربررسی  باهدفپژوهشی 

که یادگیری استراتژیک )ایجاد دانش استراتژیک، توزیع دانش استراتژیک، تفسیر دانش 
 .[88] در چابکی استراتژیک دارد توجهیقابل تأثیردانش استراتژیک(  سازیپیادهاستراتژیک و 

 

                                                                                                                             
1Siren et al. 
2Moon 
3Idris & Al-Rubaie 
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 پژوهش شناسیروش .3

 -شناسیگونه ایجاد مدل - اکتشافی طرح از استفاده پژوهش، این غایی هدف به توجه با
 از شدهگردآوری کیفی هایداده اتکای به نخست، مرحله در باید زیرا ،استمناسب 
 هایگزاره فرآیندی و دلم اساس بر سپس و کاوش موردمطالعه سازمان در کنندگان،مشارکت

 سازمان مزبور کارکنان سطح در و تدوین پژوهش هایفرضیه اول، مرحله از آمدهدستبه حکمی
اطالعات  وتحلیلبررسیبرای  ودر بخش کیفی از تئوری داده بنیاد  .شدمی آزمون کمی صورتبه

سه روش کدگذاری  833۸در سال  هاآناست.  شدهاستفادهاستراوس و کوربین  شدهارائهاز روش 
نیز از  هادادهپیشنهاد دادند: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی. برای گردآوری 

 شوندگانمصاحبهاست. در طی انجام مصاحبه به  شدهاستفادهنیمه ساختاریافته  هایمصاحبه
شناخت و تجربه و  زهاندابه، به جزییات و خوددارندتا تمامی آنچه در ذهن  شدمیفرصت داده 

 هایپژوهشگاهمتخصصان مدیران و در این پژوهش  کنندگانمشارکتسابقه کار خود ارائه دهند. 
دقیقه برآورد شده است. همچنین  45تا  31مصاحبه برای هر نفر بین  زمانمدت. است بنیاندانش

-است. نمونه شدهدهاستفاگلوله برفی  گیرینمونهدر بخش کیفی از روش  هادادهبرای گردآوری 

نفر  85کنندگان در این پژوهش یافت و مشارکت نظری ادامه اشباع به هامقوله رسیدن تا گیری
 .اندبوده

( از معیار 833۸مطابق با نظر استراوس و کوربین ) ،اعتبارسنجی مدل پژوهش منظوربه
ش تا چه حد در انعکاس پژوه هاییافته. مقبولیت یعنی اینکه [27] است شدهگرفتهمقبولیت بهره 

 باورقابل، موثق و موردمطالعهو خواننده در مورد پدیده  گرپژوهش، کنندگانمشارکتتجارب 
در این  هاآن ترینمعروفکه پنج مورد از  شدهمعرفیاست. ده شاخص برای معیار مقبولیت 

: حساسیت است قرارگرفته مورداستفادهپژوهش برای ارتقای دقت علمی و روایی و پایایی، 
، تناسب، عمق و استفاده از بازخورد مطلعین. در این پژوهش شناسیروش، انسجام گرپژوهش

حساس بوده و  هایافتهو  کنندگانمشارکتنسبت به موضوع تحقیق،  گرپژوهشسعی شده که 
 هایبا مقایسه پردازینظریه مندنظامرا جدی بگیرند. در این پژوهش همچنین از یک روش  هاآن

است که در بخش  ذکر شایانمتعدد و روند مناسب برای کسب نتایج استفاده گردیده است. 
و  موردمطالعهپژوهش با تجارب متخصصان حوزه  هاییافتهسعی شد تا  تا حد امکانتناسب 

داشته باشد که بدین منظور از مشارکت استادان و مدیران  خوانیهمسازگاری و  کنندگانمشارکت
است. همچنین به تشریح جزییات پرداخته شد تا  شدهگرفتهبهره  موردمطالعهه متخصص در حوز
پژوهش غنا و عمق بخشیده شود. عالوه بر این، از بازخورد مطلعین  هاییافتهبدین طریق به 

اعمال  شدهگزارشدر خصوص نظریه  هاآنمداوم استفاده گردیده و سعی شد تا نظرات  صورتبه
که خبرگان در حوزه مدیریت بوده و به موضوع  کنندگانمشارکتاز تن هفت درواقعگردد. 
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 اشراف مناسب داشتند، پارادایم کدگذاری اعمال شد و با روش کای دو مورد تحلیل موردبررسی
 قرار گرفت.

 گرپژوهش ایگردد که پرسشنامهنشان می در خصوص ابزار پژوهش در بخش کمی، خاطر 
 از برآمده اصطالحات و تعابیر نکات، بر مبتنی سنجه ینا تدوین شد؛ گویه 52 با ساخته

 بر حاکم زنده روح تا بود شدهتهیه پژوهش مرحله نخست در کنندگانمشارکت هایقولنقل
 هایشرکت متخصصان و استادانجامعه آماری بخش کمی نیز شامل  شود؛ حفظ 8پژوهش

در دسترس مورد  غیر احتمالی یریگنمونهنفر بوده است که به روش  75به تعداد  بنیاندانش
 پیمایش قرار گرفتند.

 
 هایافتهها و تحلیل داده .4

. منظور از کدگذاری باز شودمیروی کاغذ، کدگذاری باز آغاز  هامصاحبهبعد از پیاده کردن 
 .[27] اجزای مفهومی ممکن است ترینکوچکبه  شدهگردآوریمجموعه  بررسی و تحلیل

مفاهیم مشابه  عنوانبهرا  هاآنرا خوانده و  هامصاحبهاز  آمدهتدسبهاطالعات  گرپژوهش
در  شوندهمصاحبهها به همراه کد مربوط به متن مصاحبه یک نمونه داده. کندمی بندیدسته

در خصوص  (P6)ششم  کنندهمشارکت، بخشی از مصاحبه مثالطور بهاند. شدهارائه 8جدول 
 زیر است: قراربهاول(  سؤال) یادگیری استراتژیک علّی شرایط
و تهدیدات محیط خودشان  هافرصتباید بتوانند  {بنیاندانش هایشرکت} هاشرکتاین  به نظرم»

 قطعاً استفاده کنند، خب  هاآننتوانند از  هاشرکتی که در بازار وجود دارد و این هایفرصترا بشناسند. اگر 
ما نیاز به  بنیاندانش هایشرکت، هافرصتستفاده از این افتد ... در کنار ایادگیری هم اتفاق نمی

به دنبال یادگیری  اصالًنباشد،  هاآنجدید و نو داشته باشند؛ اگر این احساس نیاز در  هایتکنولوژی
که رقابت سخت است و  دهندمیدر حالی دارند به فعالیت ادامه  هاشرکتاین  اآلننخواهند رفت. 

خودش را به  بنیاندانشاست که بتوانند محصوالت  ترموفقبنابراین شرکتی ؛ اندرقابتیبسیار  هاقیمت
 «از محصوالت مشابه خارجی و یا حتی داخلی عرضه کند. ترپایینقیمتی 

 
 اول سؤالخصوص  در P6 کنندهمصاحبههای های مفهومی در داده. برچسب8 جدول

 های مفهومیبرچسب سؤالشماره  شوندهمصاحبهکد 

P6 8 

 بازار هایفرصتشناخت 

 دیجد یها یفناور کشف

 ادیز پذیریرقابت

 در بازار یمتیق جنگ

 

                                                                                                                             
1 In Vivo 
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زیر مقوله هستیم. نحوه  عنوانبه هاآن بندیدستهبه دنبال  ،هادادهتمامی  بعد از کدگذاری باز
به مسئله  تا حد زیادی هاآن گذارینامو  شدهشناساییتصمیم برای تشکیل و ساخت زیر مقوالت 

 هاآنو سبک متن مصاحبه مرتبط است و از  گرپژوهشپژوهش، سطح دانش و پارادایم ذهنی 
آمده  4و  3و  2 هایجدولدر و محوری کلیه کدهای باز  در پژوهش حاضر .[84] پذیردمی تأثیر

 است.
 

 علل یادگیری استراتژیک باز یکدگذار. 2جدول 

 مفاهیم هازیر مقوله هامقوله

ی
علّ

 
ی

مان
از

س
 

را
ش

(
ی

 ط
ی

علّ
) 

 خالقانه یجستجو
 
 

 مشارکت در ایجاد دانش
 بازار هایفرصتشناخت 

 نگرآینده کشف دانش
 کاوش بدون محدودیت

 توسعه دانش در سطوح مختلف

 هایاستراتژی
 یاکتشاف

اکتشاف خالق 
 گرایانه

 تفکر خارج از چارچوب
 کشف فناوری های جدید

 تولید نوآورانه
 خالقانه طی کردن مسیرهای

اکتشاف 
 بازارگرایانه

 ورود به بازارهای جدید
 کسب مشتریان جدید

ی
علّ

 
ی

یط
ح

م
 

را
ش

(
ی

 ط
ی

علّ
) 

 طیمح ییایپو

 تالطم فنی

 ثباتبیمحیط ناپایدار و 
 تغییرات بسیار فناوری

 عدم الگوی فناوری ثابت
 ی شرکتفن طیدر شرا راتتغیی

 تالطم بازار

 تقاضا بینیپیشعدم 
 ترجیحات مشتریان یبینپیشعدم 

 زیاد پذیریرقابت
 جنگ قیمتی در بازار

 
توان اقدام به کدگذاری انتخابی یا گیری پارادایم کدگذاری محوری میحال پس از شکل

 روایت توصیفی درباره آن کرد.

های پژوهش شامل شرایط علّی بر اساس پارادایم کدگذاری محوری، خط ارتباطی میان مقوله
دیگر، مدل فرایند کیفی عبارتپارادایم کدگذاری محوری و به 2شکل شد.  و پیامدها مشخص

ریزی کرده و به بررسی و شرح اجزای دهد. در ادامه، کدگذاری انتخابی را پیپژوهش را نشان می
 پردازیم.مدل کیفی پژوهش می
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 مقوله محوری باز یکدگذار. 3جدول 

 مفاهیم زیر مقوله مقوله

ور
ح

ه م
ول

مق
 ی

 کیاستراتژ یریادگی

 اطالعات بازار یگردآور -
 علّیاطالعات فراتر از بازار ف کسب -
 کیاطالعات استراتژ یدسترس تیقابل -
 فعاالنه اطالعات مهم اشتراک -
 کیاطالعات استراتژ در خصوصگفتگو  -
 اعضا یاز تفکر انتقاد استقبال -
 کیدرباره دانش استراتژ اظهارنظر -
 کیاز دانش استراتژ کارگیریبه -
 ندهایدر فرا کیاستراتژدانش  نمود -

 
 پیامدهای یادگیری استراتژیک باز یکدگذار. 4جدول 

 مفاهیم  زیر مقوله مقوله

یپ
ها

مد
ا

 

 

 کیاستراتژ یچابک

 آنی در سطحی باالتر تصمیم -
 علّیهای بد محصول فحذف ویژگی -
 ایجاد محصوالت جدید برای مشتریان جدید -
 نوآوری در خلق بازار -

 پویا هایقابلیت توسعه

 شرکت هایقابلیتبهبود  -
 سریع منابع بندیشکل -
 توسعه تطابق با تغییرات بازار -
 هافرصتدرک بهتر تهدیدات و  -
 ی جاریهارویهاصالح  -

 و تحول رییتغ ساززمینه

 ترغیب افراد و سازمان به عملکرد بهتر -
 یسازمان یاجزا نیب یبهبود سازگار -
 توسعه توانایی نوسازی سازمان -
 فراد در کارتوجه به مشکالت ا -
 رانیمفروضات مد رییتغ -
 فناوری آمادگی تحول -
 یطیمح یازهایهمساز کردن سازمان با ن -
 نو یازهایبا ن کارکنانهمسو ساختن  -

 عملکرد بهبود

 شرکت بخشرضایتعملکرد  -
 کسب حداکثری رضایت مشتریان -
 پتانسیل حداکثری شرکت -
 توسعه افراد -

 فروش رشد
 بهبود گردش مالی -
 افزایش فروش -
 فزایش درآمد شرکتا -
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 . مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش2شکل 

 

 کدگذاری انتخابی

های در این بخش، ارتباط دادن میان مقوالت و اعتبار بخشیدن به روابط از طریق داده
 گردد.گیرد. حال به تفکیک، سیر داستان تمامی مقوالت ارائه میقرار می تأکیدمصاحبه مورد 
 علّیشرایط 

ای عبارت است از حوادث، وقایع یا رویدادهایی که به وقوع یا گسترش پدیده علّی شرایط
 .[27] انجامدمی

یادگیری  علّی عواملی که شرایط ازجمله: خالقانه یجستجوسازمانی. مقوله  علّی
است. در این خصوص باید اشاره کرد که از نگاه  خالقانه یجستجو، استاستراتژیک 

استراتژیک  یادگیری سویبهبنیان دانش هایشرکتشود تا عث میعاملی که با کنندگانمشارکت
 هایفرصتبرای استفاده از  هاشرکتحرکت نمایند، ایجاد دانش جدید و اکتشافی است که این 

و  هاشرکتایجاد دانش که توسط این  هایفعالیتبنابراین این ؛ کنندمحیطی اقدام به آن می
، تحت عنوان جستجوی خالقانه شودمیف خود انجام شدن به اهداف مختل نائل منظوربه

نقش بنابراین ؛ را سبب خواهد شد بنیاندانش هایشرکتکه یادگیری استراتژیک  شدهشناخته
 باارزشیادگیری  یو عوامل اصل اتیاز ضرورایجاد دانش استراتژیک که  در خالقانه یجستجو

کنندگان در خصوص زعم یکی از مشارکتبه باشد.مهم و حساس  اریبس تواندمی است استراتژیک
 بنیاندانش هایشرکتهای جستجوی خالقانه دانش در که یکی از ویژگی نگرآیندهکشف دانش 

 است:
اموری را که  و حتیرا بفهمند هستند در حال رخ دادن  ی کهامور باید تالش کنند تا هاشرکتاین »

اگر بتوانند از  هاشرکتاین  به نظرم کالًنیز بفهمند.  را ردامکان رخ دادن دا باشد و شاید رخ دهد یا بالقوه
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را  موقعیتشانند توانمی برند،بهره است  نگرآیندهکه مربوط به آینده است و  حدسی و دانش شناخت این
 «تقویت کنند. ازپیشبیشدانش و یادگیری خودشان را  و بشناسند

کنندگان، عواملی دیگری که مشارکتاز نگاه ی: اکتشاف یاستراتژسازمانی. مقوله  علّی
کند، استراتژی اکتشافی کمک می بنیاندانش هایشرکتبه گسترش یادگیری استراتژیک در 

 هایشرکتکه  کندمیفرض  ،شدهگردآوریی کیفی هادادهاست. این پژوهش با بررسی 
ی اطالعات برای به جستجو، کشف و گردآور گیرندمیی که از استراتژی اکتشافی بهره بنیاندانش

در  اولدستبر دانش جدید و  تأکیدبنابراین ؛ پردازندمیجدید  ایتوسعه هایفرصتشناسایی 
در ایجاد و گسترش  کنندگانمشارکتعواملی است که از نگاه  ازجملهپیگیری این استراتژی 

ی بوده است بوده است. آنچه تاکنون شناسایی شد، مربوط به مباحث تأثیرگذاریادگیری استراتژیک 
پرداخته و در بخش استراتژی  به ارائه فناوری خالق گونه صورتبه بنیاندانش هایشرکتکه 

نیز  کنندگانمشارکتاما مباحث دیگری از سوی ؛ اندشده بندیدستهگرایانه اکتشافی خالق
و  دهدمیاست که جدای از مباحث فناوری، بازارها و مشتریان جدید را هدف قرار  شدهمطرح
 .اندشده بندیدستهدر بخش استراتژی اکتشافی بازارگرایانه  روازاین

یادگیری استراتژیک را  عّلی یکی دیگر از شرایط: طیمح ییایپو سازمانی. مقوله علّی
تغییرات در فناوری، تنوع در  وسیلهبههای پویا در نظر گرفت. محیط طیمح ییایپوتوان می

گذاشته، خدمات موجود را  تأثیر هاشرکتتقاضای محصول بر  ترجیحات مشتریان و نوسان در
بنابراین با توجه به تغییرات متعدد در ؛ [22]است  یافتهتوسعهمنسوخ کرده و نیازمند امکانات 

یادگیری استراتژیک ندارد.  کارگیریبهجز  ایچاره بنیاندانشهای بخش فناوری و بازار، شرکت
پویا دور از  هایمحیطدر  بنیاندانش هایشرکتیری استراتژیک در احتمال توسعه یادگ ،روازاین

کنندگان در راستای تالطم فنی بیان داشت، گونه که یکی از مشارکتهمان. نیستانتظار 
 توانند به یادگیری استراتژیک کمک نمایند:می هاتالطم
خاص و  رویهیکند توانمین بنیاندانش هایشرکتدر حال تغییر است و این  دائماًنیازهای بازار »

مشخص و ثابت حرکت کنند،  رویهیک بر اساسمشخص داشته باشند که از آن پیروی کنند؛ چون اگر 
آن  بر اساسکه  شودمیهمین نیازهایی که مشتریان دارند باعث  مثالً . شودمی هاآنباعث شکست 

جدید  هاییادگیریی جدید و هانوآوریال باید به دنب دائماً هاشرکتتکنولوژی تغییر کند و در این حین 
 «د.آن بتوانند بقای شرکت را حفظ کنن بر اساسبروند که 

 ای که سلسلهمقوله یا پدیده محوری عبارت است از حادثه، اتفاق یا واقعه . مقوله محوری
 لسله رفتارها بهشود تا آن را اداره کرده یا اینکه سسوی آن رهنمون میکنش/کنش متقابل به

کنندگان، مقوله اصلی در های مشارکتزعم پژوهش و برآمده از دیدگاهبه. [27]اند مرتبط هاآن
استراتژی  کارگیریبهاست؛ بدین معنی که پویایی محیط و « کیاستراتژ یریادگی»سازمان، 

 بنیاندانش هایشرکتد منجر به یادگیری استراتژیک در توانمیاکتشافی و یا جستجوی خالقانه 
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که در باال ذکر گردید، سعی در یادگیری  علّی بنا به شرایط بنیاندانشهای ردد. درواقع شرکتگ
مستمر و  ایگونهبهرا  هااستراتژیاستراتژیک و ایجاد دانش استراتژیک دارند تا بدین طریق 

و  تمامی اطالعات و دانش مهم کنندمیتالش  هاشرکتمتناسب با تغییرات بازآفرینی کنند. این 
فهم یکسان  منظوربه کرده و گردآوری هاآنراهبردی بازار را حتی قبل از نیازسنجی استراتژیک 

د چرخه توانمیکلیه کارکنان، در تمامی سطوح نشر و تفسیر کنند. اجرای دانش استراتژیک 
ک یادگیری استراتژی توانمیدانش، ن مؤثر سازیپیادهیادگیری استراتژیک را تکمیل کند و بدون 

 بیان شد. کنندگانمشارکتدر مصاحبه یکی از  خوبیبهدانست. این مهم  شدهتمامرا 
که با مشتریان یا محصوالت با  QCمختلف مثل بازاریابی یا  هایبخشدر  هاشرکتکارکنان »

وارد شرکت  هااینجستجو کرد. دانشی که توسط  هااینمحیط خارجی در ارتباط هستند، دانش را باید از 
است.  گرفته انجامای نمود پیدا کند وگرنه کار بیهوده هاشرکتمختلف  هایبخششود باید در می

محصوالت شرکت باید دانش جدید را نشان دهد؛ ساختارها و فرایندها باید دانش جدید را نشان دهد؛ 
 .«طورهمینسازمانی هم  هایسیستم

در سازمان  کیاستراتژ یریادگبین یو مقوله اصلی م علّی حال بر اساس آنچه درباره شرایط
 گیرد:طرح شد، اولین قضیه )گزاره حکمی( پژوهش به شرح زیر شکل می

برای  علّی ، شرایططیمح ییایپوی و اکتشاف یاستراتژ، خالقانه یجستجوهای مقوله. 1 هیقض

 شوند.محسوب می بنیاندانش هایشرکتدر  کیاستراتژ یریادگی

 پیامدها

 هایشرکتیکی از پیامدهایی یادگیری استراتژیک در  اتژیک:مقوله چابکی استر
توانند با یادگیری بنیان میهای دانش، چابکی استراتژیک است. درواقع شرکتبنیاندانش

ایجاد نمایند. تعدادی  گیریچشماستراتژیک گوی سبقت را از رقبای خود دزدیده و مزیت رقابتی 
 عّلین ایجاد محصوالت جدید و یا ارتقای محصوالت فکنندگان بر پیامدهایی همچواز مشارکت

 اند.داشته تأکیدپیامد یادگیری استراتژیک  عنوانبه شرکت
ی از پیامدهای یادگیری استراتژیک در یکپویا  هایقابلیت پویا: هایقابلیت مقوله توسعه

قابلیت پویا را ( 2117. هلفات و همکاران )اندقرارگرفتهمورد شناسایی  بنیاندانش هایشرکت
اند. با توجه به ظرفیت یک سازمان برای خلق، گسترش و اصالح هدفمند منابع تعریف کرده

های پویا و رود یادگیری استراتژیک منجر به توسعه قابلیتمباحثی که مطرح شد، انتظار می
راتژیک کنندگان، یادگیری استبنیان شود. یکی از مشارکتدانش هایشرکترقابتی در  هایمزیت

 منابع دانسته است. ترسریعبندی را عاملی برای اصالح و شکل

 چنین بیان داشت: کنندگانمشارکتیکی از 
د توانمی. شرکت کندمیشرکت بهبود پیدا  هایقابلیتاز طریق یادگیری استراتژیک  به نظرم»

 «د تجربه کندتوانمیسریع را  تغییرات به نظرمعاجز بود.  هاآناز انجام  قبالًکارهایی را انجام دهد که 



 431 یک استراتژ یادگیری یامدهایمفهوم، علل و پ ییشناسا

 
 

 

 هایشرکتیکی از پیامدهایی که یادگیری استراتژیک در  :و تحول رییتغ ساززمینهمقوله 
تواند به همراه داشته باشد، ایجاد تغییر و تحول در شرکت است. طبق نظرات بنیان میدانش

از یادگیری  امر جهت تحقق این و رشد سازمان است ساززمینهتغییر و تحول گرآوری شده، 
تواند یادگیری استراتژیک با ترغیب افراد به عملکرد بهتر میتوان بهره جست؛ استراتژیک می

ند داشته توانمینقش به سزایی در این راستا  هاشرکتساز تحول سازمان باشد. مدیران زمینه
 کنندگان بوده است:صراحت موردتوجه مشارکتباشند و این موضوع به

 هاشرکتو تحول در  راتییبرای تغ آوردند به دستآن دانشی را که از محیط  دیرهبران با و رانیمد»
 شرکت وجود دارند هایالیهای که در بازدارنده روهایین نباشد یادگیری استراتژیک پس اگر .بکار ببرند ..

 «.باشد آمیزموفقیت رییتغکه  دهندمیاجازه ن

که در نظر یکی از پیامدهای مثبت یادگیری استراتژیک مقوله بهبود عملکرد: 
، هاگزارشاست. طبق  هاشرکت، بهبود عملکرد قرار گرفت ییکنندگان مورد شناسامشارکت

 زمانی که درواقعشرکت باشد.  بخشرضایتمنبع غنی عملکرد تواند دگیری استراتژیک مییا
-زمان با تغییرات مکرر استراتژی یاد میمه، انددرحرکت یادگیری استراتژیک سویبه هاسازمان

عواملی که در بخش  ازجمله. یابندمیبه حداکثر پتانسیل تولید محصوالت دانشی دست  و گیرد
که به فرصت رشد  استاست، توسعه افراد  شدهبندیدسته بنیاندانش هایشرکتعملکرد 

 :داشت کنندگان بیانیکی از مشارکت بارهدراینکارکنان توجه دارد و 
محیطی را فراهم می کنه که ضمن  افتدیمها یادگیری استراتژیک اتفاق نی که در آهایشرکت»

و  شودمیاونها هم تقویت  هایظرفیتو  هاپتانسیلآنکه کارکنانش در جهت اهداف شرکت حرکت کنند 
 «شود.فرصت رشد کارکنان مهیا می

ادگیری استراتژیک را همین مقوله رشد ترین پیامد یشاید بتوان بدیهی: رشد فروشمقوله 
مستقیم و غیرمستقیم به آن اشاره شد. رشد فروش  صورتبهها فروش دانست که در اکثر پاسخ

 یهاسنجه نیتریدیکلدرآمد شرکت را نشان دهد و یکی از  افزایش و یا کاهشتواند میزان می
-محسوب میاستراتژیک  یهایریگمیتصمیک ابزار مهم در  واست  شرکتیهر  ارزیابی فعالیت

 ها بدین ترتیب است:کنندهنقل یکی از مشارکت .شود
از  خصوصبهبا استفاده از اطالعاتی که  اآلنتومان میفروختم،  xمن این کاال را  مثالطوربهاگر »

 xت تونم کارایی محصولم را در بازار بهتر کنم، کمتر از قیممیاد و می به دستواحدهای تحقیق و توسعه 
های موفقیت است برای شرکت کینیافروش بیشتر. خب  میفروشم و این یعنی قیمت کمتر و

 «شود.به فروش و به طبع آن درآمد شرکت ختم می زیچهمهاند. درحال فعالیت یسختبهی که بنیاندانش

 شود:بندی میترتیب دومین قضیه نیز به شرح زیر صورتاینبه
 رییتغ ساززمینهپویا،  هایقابلیت ، توسعهکیاستراتژ یچابک ک، پیامدهاییادگیری استراتژی. 2قضیه 

 .را به دنبال خواهد آورد فروش رشدو عملکرد  بهبود، و تحول



 4318 تابستانـ  38مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    438

 های احصا شده )روایی محتوا(ها و شاخصتائید مقوله
های احصا شده شاخصهای فرعی( و همچنین )مقوله هامقوله ریزدر این بخش جهت تائید 

شده است. در رابطه با بخش اول نظرات های خبرگان بهره گرفتهها، از فراوانی پاسخاحبهاز مص
 شدهتعریف باارزشای )به مقوالت اصلی، از پاسخ دوگزینه هامقوله ریزمرتبط بودن  در خصوص

برای گزینه بله یا « یک»با مقوله اصلی و  زیر مقولهبرای گزینه خیر یا عدم ارتباط « صفر»
دهد. است که امکان تحلیل دستی را به محقق می شدهاستفادهبا مقوله اصلی(  زیر مقولهط ارتبا

 . (5)جدول  این نتایج حاصل پاسخگویی هفت تن از اساتید و دکترین مدیریت دانشگاه بوده است
 

 کننده )خبرگان(مشارکت نظرات هفت از حاصل فراوانی .5 جدول

 هامقوله ریز
وانی فرا کنندهکد مشارکت

 کل
 وزن

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 

 33/1 7 8 8 8 8 8 8 8 خالقانه یجستجو

 33/1 6 8 8 1 8 8 8 8 یاکتشاف یاستراتژ

 2۸/1 5 8 8 1 8 8 8 1 طیمح ییایپو

در  هامقوله ریز فراوانی کل جمع
 عّلی مقوله شرایط

2 3 3 3 8 3 3 8۸ 8 

 28/1 7 8 8 8 8 8 8 8 کیاستراتژ یچابک

 28/1 7 8 8 8 8 8 8 8 ایپو هایقابلیتتوسعه 

 28/1 7 8 8 8 8 8 8 8 و تحول رییتغ ساززمینه

 8۸/1 6 8 8 8 8 8 8 1 بهبود عملکرد

 28/1 7 8 8 8 8 8 8 8 رشد فروش

در  هامقوله ریز فراوانی کل جمع
 مقوله پیامدها

4 5 5 5 5 5 5 34 8 

 
و فراوانی  شدهارائه کنندهمشارکتبر اساس نظرات هفت  زیر مقولهفراوانی هر  5جدول در 

فراوانی کل  بر اساس زیر مقولهوزن هر  تیدرنهااست و  شدهمحاسبه هاآنکل هرکدام از 
از  بررسی و تحلیلبوده است در مراحل بعدی  81/1است. وزن مقوالتی که کمتر از  آمدهدستبه

دهد که نشان می هامقوله ریزدر مورد هریک از ها این فراوانی. [27]گردد لیست خارج می
 اند.نموده دیتأکدارند یا اینکه چقدر  نظراتفاقها تا چه حد در مورد یک مفهوم کنندهمشارکت

ای گزینه 5خبرگان در طیف ، نظرات شدهکسبهای در بخش مربوط به مفاهیم و شاخص
ها با مقوالت اطمینان بودن شاخصلیکرت مورد تحلیل قرار گرفت تا بدین طریق از مرتبط 

)جدول  شده استدو بهره گرفتهآزمون کایحاصل گردد. به دلیل پیچیدگی بیشتر این تحلیل، از 
6). 
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 شده احصاء هایشاخص یبرا دویکا آزمون جینتا. 6جدول 

 2X Sig احصاء شده هایشاخص هامقوله

جو
ست

ج
 ی

نه
قا

ال
خ

 

ایجاد  هایفعالیتتا کارکنان خود را در  دکننمیتالش  بنیاندانش هایشرکت. 8
 دانش اکتشافی مشارکت دهند.

67/85 114/1 

 باارزشبازار  در موجود هایفرصتو شناخت  در جستجو هاشرکت. این 2
 .کنندینماستراتژیک کوتاهی 

67/85 114/1 

 نگرآیندهکشف دانش هستند که  هایفعالیتبه دنبال  بنیاندانش هایشرکت. 3
 وده و با عدم اطمینان همراه است.ب

67/81 138/1 

 114/1 67/85 .کنندمیدر کاوش محیط محدودیت استراتژیکی اعمال ن هاشرکتاین  معموالً .4

 114/1 67/85 ، توسعه بیشتر دانش در سطوح مختلف است.هاشرکتکه هدف این  معتقدم من .5

تژ
را

ست
ا

 ی
اف

ش
کت

ا
 ی

انه
رای

 گ
الق

 خ
ف

شا
کت

ا
 

فناورانه  یهاایده دنبال به "چارچوب از خارج" تفکر با بنیاندانش هایتشرک .6
 .هستند جدید

67/81 138/1 

 در کشف خود توانایی به را وابستهخود  یهاتیموفق بنیاندانش یهاشرکت .7
 .دانندیم جدید فناوری

67/81 138/1 

 هاشرکت برای که کنندمی تولید خدماتی و محصوالت بنیاندانش هایشرکت .۸
 .هستند نوآورانه

67/81 138/1 

 نیازهای برآوردن برای خالقانه یهاراه دنبال به بنیاندانش هایشرکت .3
 .هستند خود مشتریان

67/81 138/1 

ف
شا

کت
ا

 
انه

رای
رگ

ازا
ب

 

 114/1 67/85 است. واردشده دیجد یبه بازارها شدتبه بنیاندانش هایشرکت .81

را  یمشتر دیجد هایگروه تا کنندمیفعاالنه تالش  بنیاندانش ایهشرکت .88
 .هدف قرار دهند

67/81 138/1 

ایپو
ی

ی
 

ح
م

ی
 ط

ی
 فن

طم
ال

ت
 

ی و غیره، فناور ،یاقتصاد یروهایتوجه به ن بنیاندانش هایشرکت طیمح .82
خواهد  از این محیط یریادگیبر  هاشرکتتالش و ناپایدار است و  ثباتبی بسیار

 .بود

67/81 138/1 

 114/1 67/85 است. ادیز اریبس بنیاندانش هایشرکتاطراف  طیمح فناوری در راتییتغ .83

در بلندمدت  بنیاندانش هایشرکتوجود ندارد تا از فناوری مشخص  ییالگو .84
 استفاده کنند. هاآنبتوانند از 

67/85 114/1 

 طیدر مح یرقابت یهاواکنش یر فناورد رییمانند تغ یفن طیدر شرا راتییتغ .85
 است. باال اریبس بنیاندانش یهاشرکت

67/85 114/1 

طم
ال

ت
 

زار
با

 

 هایشرکتکه  دهدمیرخ  یو فناور یمشتر یدر تقاضا مکرراً  راتییتغ .86
 .کندمیخود  داتیمداوم تول رییرا مجبور به تغ بنیاندانش

67/85 114/1 

 114/1 67/85 کرد. بینیپیش توانمی یسختبهرا  انیرمشت حاتیو ترج ازهاین .87

 تیفعال هایویژگیباال بوده و از اهم  هاتیفعال نای بازار در رقابت شدت .8۸
 است. بنیاندانش هایشرکت

67/85 114/1 

 138/1 67/81 برقرار است یمتیق یهاجنگ، هاشرکت نای بازار در .83

ی
دگ

ا
ری

 ی

 

س
ا

تژ
را

ت ی
 ک

 نیازسنجی از بازار قبل شود تا اطالعاتتالش می بنیاندانش هایشرکت در .21
 ، گردآوری گردد.هاآناستراتژیک برای استفاده از 

67/81 138/1 

 114/1 67/85 جدیدی یهاایده و اقدام به گردآوری اطالعات بنیاندانش هایشرکت .28
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 2X Sig احصاء شده هایشاخص هامقوله

 است. عّلیفناوری ف بازار و از فراتر که کنندمی

 آن به که کسانی برای یراحتبه استراتژیک مهم و اطالعات ،هاشرکت این در .22
 .است یدسترسقابلدارند  نیاز

67/85 114/1 

 بین فعال طوربه و استراتژیک مهم اطالعات ،بنیاندانش هایشرکت در .23
 .شودمی گذاشته اشتراک به مختلف هایبخش

67/85 114/1 

 معموالً  شود،برقرار می بنیاندانش هایشرکتکه در  یمالقاتجلسات و  در .24
 جدید بحث و گفتگو شود. استراتژیک اطالعات در خصوصتا  شودمیتالش 

67/81 138/1 

 مواجه استراتژیک مهم و جدید اطالعات با بنیاندانش هایشرکت کهیهنگام .25
 .کنندمیل مفروضات مشترک سازمان استقبا در خصوصهستند، از تفکر انتقادی 

67/81 138/1 

که دانش استراتژیک تفسیر  ییهاراه در خصوصافراد  معموالً  هاشرکتاین  در .26
 .کنندیم، اظهارنظر شودمی

67/81 138/1 

-کسب می هاکارگروه استراتژیکی که توسط ، دانشبنیاندانش هایشرکت در .27

 .گیردمی قرار استفادهمورد فرآیندهای و خدمات محصوالت، بهبود برای شود،
67/85 114/1 

-اخذ می جدید استراتژیک دانش اساس بر که تصمیماتی هاشرکتاین  در .2۸

 .دهدمینشان  سازمانی و فرایندهای هاستمیسخود را در تغییر  شوند،
67/85 114/1 

بک
چا

 ی
تژ

را
ست

ا
ی

 ک

در  هایریگمیتصمشود تا بنیان باعث میدانش هایشرکتدر  یریادگی .23
 آنی اخذ شود. صورتبه و میتافراد و باالتر از  یسطح

67/85 114/1 

بد  یهایژگیوآموزند که از طریق یادگیری استراتژیک می هاشرکت نیا .31
 کنند. حذفخود را محصوالت موجود 

67/81 138/1 

 دیمحصوالت جد جادیابنیان با یادگیری مستمر به دنبال دانش هایشرکت .38
 هستند. دیجد انیمشتر یبرا

67/85 114/1 

 114/1 67/85 کنند.بسیار نوآور و خالق عمل می در خلق بازار هاشرکت نیا .32

ه 
سع

تو
ت

بلی
قا

اه
 ی

 ایپو
توسعه نخواهد  بنیاندانش هایشرکت تیقابل ا،یپو هایمحیط در نظرم به .33

 .کیاستراتژ یریادگیمگر با  افتی
67/81 138/1 

 یرقابت تیند به کسب مزتوانمی خود منابع مجدد بندیشکلبا  هاکتشر نیا .34
 اقدام کنند.

67/81 138/1 

با تا خود را هرچه بهتر  اندتالشدر  از طریق یادگیری بنیاندانش هایشرکت .35
 تطبیق دهند.بازار  راتییتغ

67/81 138/1 

 داتیو تهد هافرصتدر درک و شناخت  هاشرکت نیایادگیری استراتژیک،  با .36
 .کنندمیبهتر عمل  یطیمح

67/81 138/1 

قادر به اصالح  بنیاندانش هایشرکتشود تا باعث می استراتژیک یریادگی .37
 معمول خود شوند. یهارویه

67/85 114/1 

نه
می

ز
از

س
 

 رییتغ
و 

ول
ح

ت
 

تر به کارکرد به بنیاندانش هایشرکت بیمنجر به ترغاستراتژیک  یریادگی .3۸
 شودمی

67/81 138/1 

 رینظ یسازمان یعناصر و اجزا انیمتوانند با یادگیری می هاشرکت نیا .33
 ایجاد کنند. یسازگار ندهایساختار و فرآ ،یاستراتژ

67/81 138/1 

توانایی با یادگیری استراتژیک  بنیاندانش هایشرکترود که می انتظار .41
 بخشند. توسعه را نوسازی خویشتن

67/81 138/1 
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 2X Sig احصاء شده هایشاخص هامقوله

تا  شودمیبا توجه کردن به دانش جدید و راهبردی، تالش  هاشرکتاین  در .48
 مشکالت افراد در کار مرتفع گردد.

11/4 416/1 

فروضات م به نظرمحاکم شود،  بنیاندانش هایشرکتیادگیری در  چنانچه .42
 خواهد کرد. رییتغنیز  نسبت به کارکنان رانیمد

67/5 225/1 

 آمادگی تحول بنیاندانش هایشرکتشود تا استراتژیک باعث می یریادگی .43
 کند. را کسب فناوری و تکنولوژی

67/81 138/1 

همساز کردن سازمان با از طریق یادگیری به دنبال  بنیاندانش هایشرکت .44
 ی هستند.طیمح یازهاین

67/81 138/1 

رفتار کارکنان و همسو ساختن آن  رییتغطریق یادگیری به دنبال  ها ازشرکت .45
 هستند. نو یازهایبا ن

11/24 111/1 

ود
هب

ب
 

رد
لک

عم
 

و  رانیمد یبرا بنیاندانش هایشرکت عملکرد استراتژیک، سطح یریادگی .46
 .کردخواهد  ترکنندهیراضرا  رهیمدئتیه

67/85 114/1 

 انیمشتر تیند رضاتوانمی خوبیبه از طریق یادگیری بنیاندانش هایشرکت .47
 کنند. نیتأمخود را 

67/81 138/1 

کامل خود  تیو ظرف لیند به پتانستوانمی، از طریق یادگیری هاشرکت نیا .4۸
 .ابندیدست 

67/85 114/1 

 جادیافراد ا یفرصت را برا نیا از طریق یادگیری بنیاندانش هایشرکت .43
 انجام دهند.شکل ممکن  نیتا کار خود را به بهتر کنندمی

67/85 114/1 

شد
ر

 
ش

رو
ف

 

 هایشرکتدر  یدر گردش مال یقطع شافزای استراتژیک با یریادگی .51
 .همراه خواهد بود بنیاندانش

67/81 138/1 

 138/1 67/81 با یادگیری استراتژیک افزایش خواهد یافت. بنیاندانش هایشرکت فروش .58

 114/1 67/85 دگیری استراتژیک افزایش خواهد یافت.با یا بنیاندانش هایشرکت درآمد .52

 
تمامی شاخص،  52از مجموع دهد، دو نشان میآزمون کای و 6 جدول طور که نتایجهمان

مورد درصد  5به علت برخورداری از سطح معناداری کمتر از یادگیری استراتژیک  هایشاخص
دیگر عبارتبه. هستندهای مربوطه ؤلفهتائید قرارگرفته و از نظر خبرگان، کامالً مرتبط با م

و قادر به سنجش مؤلفه شده نتشخیص داده  هامؤلفهها مستقل از توان گفت که این شاخصمی
 .هستند

گیری حاضر در های اندازهقبول بودن مدلدر مرحله دوم، پس از اطمینان نسبی از قابل حال
بنابراین ؛ پردازیمساختاری پژوهش می مدلشده، به آزمون و بررسی مدل معادله ساختاری تدوین
های اصلی پژوهش، آمده از مرحله کیفی و در پاسخ به پرسشدستبر اساس مدل مفهومی به

 ند از:شوند که عبارتهای زیر تدوین میفرضیه
 بر یادگیری استراتژیک اثر مثبت و معنادار دارد. علّی شرایط در عوامل سازمانی  .8

 بر یادگیری استراتژیک اثر مثبت و معنادار دارد. علّی طشرای درعوامل محیطی  .2
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 یادگیری استراتژیک بر پیامدهای حاصله از اجرای آن اثر مثبت و معنادار دارد. .3

معادالت ساختاری  گیری و مدلتعدادی مدل اندازهشده مستلزم آزمون آزمون فرضیات تدوین
، به ترتیب PLS با توجه به الگوریتم شود.پرداخته می هاآن تفصیل به آزمونپژوهش است که به

 به بررسی برازشدر این بخش . شودمیپرداخته  ،، ساختاری و کلییریگمدل اندازهبه بررسی 
(، CR)ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی یا  8سه معیار پایایی شاخص با یریگمدل اندازه

 ارائه 7جدول در آن  بخشی از که نتایج شودیو روایی واگرا پرداخته م (AVE)روایی همگرا 
 است. شده

 یریگاندازهی هامدل برازش .7جدول 

 پنهان مرتبه دوم مؤلفه 
پنهان مرتبه  مؤلفه

 اول

آلفای 

 کرونباخ

7/0< 

پایایی 

 ترکیبی

7/0< 

 
AVE 

(>0.5) 

 سازمانی علّی

)آلفای کرونباخ= 
34/1) 

)پایایی ترکیبی= 
35/1) 

 73/1 33/1 31/1 جستجوی خالقانه 

 یاکتشاف یاستراتژ
 (31/1)آلفای کرونباخ= 
 (۸5/1)پایایی ترکیبی= 

 ۸7/1 ۸7/1 ۸8/1 انهیگرااکتشاف خالق

 ۸3/1 ۸3/1 74/1 انهیبازارگرا اکتشاف

 محیطی علّی
 طیمح ییایپو

 (35/1)آلفای کرونباخ= 
 (34/1)پایایی ترکیبی= 

 78/1 31/1 ۸6/1 یتالطم فن

 75/1 32/1 ۸3/1 تالطم بازار

 56/1 32/1 ۸2/1 کیاستراتژ یریادگی مقوله محوری

 پیامدها
 (۸3/1)آلفای کرونباخ= 
 (71/1)پایایی ترکیبی= 

 ۸3/1 35/1 33/1 کیاستراتژ یچابک

 66/1 ۸۸/1 ۸2/1 ایپو هایقابلیت توسعه

 67/1 34/1 33/1 و تحول رییتغ ساززمینه

 61/1 ۸3/1 73/1 عملکرد بهبود

 ۸8/1 32/1 ۸۸/1 فروش رشد

 
 7/1مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای متغیرهای پنهان مرتبه اول و دوم باالتر از 

 AVEی مقادیر مقایسه همچنینشده است که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد. محاسبه
نشان از مناسب  5/1متغیرهای پنهان مرتبه اول و متغیرهای پنهان مرتبه دوم با مقدار استاندارد 

 بار عاملی سؤاالت ر این میان،د .[81] شودمی تائیدبودن این معیار داشته و روایی همگرای مدل 
تا  اندشدهحذفهای بعدی بوده و در تحلیل 4/1سوم عملکرد و پنجم توسعه قابلیت پویا کمتر از 

                                                                                                                             
1. Item Reliability 
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ی مناسبی برخوردارند و بار عاملاز و ابعاد  سؤاالتقرار نگیرند. سایر  هاآن تأثیرسایر معیارها تحت 
 فورنل و الرکر از روش منظور سنجش روایی واگرا،بهالزم نیست.  هاآناز  کیچیهحذف  رونیازا

بیشتر از ضرایب هر سازه،  AVEجذر  کهچونو مطابق این روش در این تحقیق  استفاده شد
 شد. تائیدمتغیرهای تحقیق دیگر بود بنابراین روایی بین  یهاسازهآن سازه با  همبستگی

مربوط  2Rضرایب و  zضرایب معناداری به بررسی معیارهای  برازش مدل ساختاریدر بخش 
آمده است  3که در شکل  طورهمان ؛ کهپرداخته شدمدل )وابسته(  یزابه متغیرهای پنهان درون

بنابراین در  .تاس 36/8تمامی ضرایب به این دلیل که قدر مطلق ضرایب اعداد معنادار بیشتر 
 .شودمی تائیددرصد روابط بین متغیرهای مدل ساختاری  35سطح اطمینان 

 

 تی همراه با مقادیر شدهیم. مدل ترس3شکل 

یطی( در متغیرهای مستقل مدل )عوامل سازمانی و مح نقش تائید نشانه 2R همچنین ضرایب
بررسی برازش  منظوربهمچنین . هاستوابسته )یادگیری استراتژیک( تغییرات متغیر  بینیپیش

مربوط به  )مجذور ضرایب میانگین مقادیر اشتراکی و ضرایب تعیین( GOF8 معیارمدل کلی از 
تحلیل  (۸8/1) شده برآوردمقدار به با توجه . استفاده شدهای معادالت ساختاری بخش کلی مدل

 یهاهیشده، فرضمدل ارائه برازشپس از اطمینان از  نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. هاداده
ضرایب معناداری  چون های آماری،دین منظور و با توجه به برون دادب .بررسی شدپژوهش 

 ضرایب مسیر و دار بودناین مطلب حاکی از معنی ،است 36/8مسیرهای میان متغیرها بیشتر از 
 .استها فرضیه تائید

                                                                                                                             
1. Goodness Of Fit 
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 شامل ضرایب بارهای عاملی شدهیممدل ترس .4 شکل

 
 درنشان داد که  Smart PLSافزار معادالت ساختاری با استفاده از نرم یسازنتایج مدل

های اول و دوم، عوامل سازمانی و محیطی بر یادگیری فرضیه درصد در 35سطح اطمینان 
 3/4برابر است با  هاکند. درواقع عدد معناداری این فرضیهمثبت و معنادار اعمال  تأثیراستراتژیک 

رگرسیونی مخالف صفر بوده و فرض تابعیت  خطبیدهد شکه نشان می (t-value>36/8) 2/4و 
نتیجه  گریدعبارتمردود است؛ به از متغیرهای مستقل یادگیری استراتژیک وابسته متغیر نکردن

 هایشرکتبرای یادگیری استراتژیک  مؤثرعوامل سازمانی و محیطی متغیرهایی  گیریم کهمی
 هایو با فرض ثابت بودن سایر عوامل و شرایط، افزایش یک واحد در متغیر است بنیاندانش

 رود.تغییر در یادگیری استراتژیک انتظار می 43/1و  52/1عوامل سازمانی و محیطی،  مستقل
بر یادگیری استراتژیک  مؤثر، در بین عوامل سازمانی دهدمینشان  4چنانچه نتایج شکل 

همچنین در . استدر این میان  مؤثرعامل  نیترمهم 35/1 عامل جستجوی خالقانه با ضریب
. استاکتشافی، اکتشاف خالق گرایانه اثرگذارتر از اکتشاف بازارگرایانه  هایاستراتژیمیان 
 3۸/1بر یادگیری استراتژیک با ضریب  مؤثربر این تالطم فنی در بخش شرایط محیطی عالوه
در و مسائل فنی نشان از اهمیت خالقیت  هایافته این درمجموع .استاز تالطم بازار  ترمهم

 دارد. بنیاندانش هایشرکت
 بر تواندیمسوم یادگیری استراتژیک  فرضیه درصد در 35سطح اطمینان  همچنین در

برای پیامدهای  کند. درواقع عدد معناداری این فرضیهمثبت و معنادار اعمال  تأثیرپیامدهای آن 
 فروش رشد، عملکرد بهبود، و تحول رییتغ ساززمینه، ایپو هایقابلیت عهتوس، کیاستراتژ یچابک



 411 یک استراتژ یادگیری یامدهایمفهوم، علل و پ ییشناسا

 
 

 

و با فرض ( t-value>36/8) 86/886، 37/28، 3۸/7، 64/83، 62/83برابر است با به ترتیب 
، 67/1، 72/1یادگیری استراتژیک،  ثابت بودن سایر عوامل و شرایط، افزایش یک واحد در متغیر

رود. نتایج حاکی از آن است که تغییر در یادگیری در پیامدها انتظار میتغییر  32/1و  74/1، 57/1
 را بر چابکی تأثیرو کمترین  بنیاندانش هایشرکتفروش  رشد را بر تأثیراستراتژیک بیشترین 

و  رییتغ، ایپو هایقابلیت توسعهپیامدهای  به نسبت سایر پیامدها دارد. هاشرکتاین  کیاستراتژ
این دو طیف قرار آوردند در میان  به دستبا توجه به ضرایب مسیری که  ملکردع بهبودو  تحول
 دارند.
 

 یریگجهینت .5

اتفاقات  و رویدادها نیاز دارند تا به بنیاندانش هایشرکت ،امروزی متغیر و آشفته محیط در
 درویکر محیط، این پاسخ دهند. در رسمی استراتژیک یزیربرنامهچرخه  از یک ترسریعبسیار 

 بر و هداد تشخیص را بازار تغییرات سرعتبهسازد تا قادر  را هاآنتواند می استراتژیک یادگیری
مفهوم، علل و است  شده رو تالش پیش پژوهش در رو،ازاین .نوظهور تمرکز نمایند هایفرصت

 مرحلهدر  نیهمچنشود.  شناسایی داده بنیاد نظریهاستفاده از پیامدهای یادگیری استراتژیک با 
کمی و  بررسی و تحلیلمورد  شدهطراحیمدل  ،یریپذمیتعمتعیین میزان  منظوربه دوم پژوهش

 .گرفتاعتبارسنجی قرار 
 را محیطی مؤلفهمفهوم و  2با را  عوامل سازمانی مؤلفه ،پژوهش بخش اولدر  نتایج حاصله

. دشناسایی کر نیانبدانش هایشرکت یادگیری استراتژیک علّیشرایط  عنوانبهمفهوم  8با 
ی چابکی پیامدها دارای یادگیری استراتژیک، کنندگانمشارکتبر اساس نظر بر این، عالوه

نتایج  .است تغییر و تحول، بهبود عملکرد و فروش ساززمینهپویا،  هایقابلیتاستراتژیک، توسعه 
 مدل یریپذمیتعماعتبار و نشان از در بخش دوم پژوهش نیز  معادالت ساختاری یسازمدل

 .را دارد پژوهش
خالق گونه و  صورتبهتوان مدعی شد که پیگیری دانش جدید می علّیدر توضیح عوامل 

ای در یادگیری شده است، نقش گسترده خالقانه یجستجوکه از آن تعبیر به  بدون محدودیت
به جستجوی هوشمندانه  کهاست  خالقانه یمسیر ،یادگیریمسیر  درواقعاستراتژیک دارد. 

دستیابی به  تا مراحل الزم برای کندمیکمک  بنیاندانش هایشرکتبه  و این مهم پردازدیم
 کاسی و گلدمن هاییافتهبا  راستاهم توانمیاین نتیجه را  بپیمایند.را  یادگیری استراتژیک

 بر که هستند مهمی شناختی جزء فرآیندهای قانهخال جستجویدانست مبنی بر اینکه  (2181)
 .[4اند ]خورده گره استراتژیک یادگیری با فرایند و گذارندیم تأثیر جدید دانش توسعه

http://www.ideativity.net/
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نمود  بیان توانمیسازمانی  علّیدومین مفهوم  عنوانبهدر تشریح مقوله استراتژی اکتشافی 
مستقیم  صورتبه دارزمانی و شافاکت یاستراتژ با تدوین یک بنیاندانش هایشرکتکه 

 درواقع. دینمایمرا در کسب یادگیری یاری  هاآن آورند کهمی به دستاطالعاتی از محیط 
های شرکت بنابراین؛ کندمی تأکیدکه مولد دگرگونی است  یادگیری اکتشافی بر استراتژی

خود  علّیف مسیرهای از باید ،بازار جدید هایفرصت و یافتن استراتژی تجدید منظوربه بنیاندانش
( در 833۸کوودا )در این راستا  .[86] ندینماحرکت  استراتژیک یادگیری به سمت و دور شده

 یادگیری های پدیدهویژگی ترینبنیادی از یکی اکتشاف و خالقیت د کهکنبیان می مطالعات خود
یادگیری  سویبهکننده  بینیپیش عنوانبه یادگیری از حرکت دهندهنشان و است استراتژیک

در  استراتژیک یادگیری ترین ابعاداساسی از اکتشافی استراتژی بنابراین،؛ استراتژی است عنوانبه
 .[۸است ] شدهگرفته نظر

این نیز  ومواجه کرده است  ییهاچالشرا با  بنیاندانشهای تغییرات ناپایدار محیطی، شرکت
ی یککه در این پژوهش محیط  پویایی درواقع. تبرای یادگیری استراتژیک اس زنگ هشداری
 هایمحیطدر  هاسازمان. زندیم هاشرکتدر موفقیت این  حرف اول را، است علّی دیگر از شرایط

 یادگیری رویکرد ،میان این در هستند.اتفاقات  و رویدادهاآشفته ملزم به واکنش سریع نسبت به 
 تغییرات سرعتبهسازد تا قادر می را هاآن و شده هاشرکت استراتژیک یادگیریتواند منجر به می
 ، ایجاد(2118توماس و همکاران ) .نوظهور تمرکز نمایند هایفرصت بر و هداد تشخیص را بازار

 مسائل یا رویدادها شناسایی منظوربه خارجی محیط و بررسی جستجوحاصل  را استراتژیک دانش
 .[7است ]با نتایج این پژوهش  راستاهمکه  دانندیم سازمان یک به مربوط مهم

 ،شدهشناسایییکی از پیامدهای مرتب خواهد شد.  یادگیری استراتژیک بر ییپیامدها حال
یادگیری استراتژیک از نواقص  واسطهبهمدیران بدین معنی است که  و استچابکی استراتژیک 

 بازارهای و جستجو نوآورت محصوال تولیدو امکان  گشتهآگاه  ،کنندمیبازاری که در آن فعالیت 
 نقشی استراتژیک یادگیری که کندمیبیان  (833۸) کووادا در این راستا،. آوردیمفراهم را  جدید

کند می ایفا محصول، بهبود فرآیند در یچابکبه دستیابی جهت سازمان ساختن توانمند در اساسی
 دستیابی در استراتژیک گیرییاد نقش بر (211۸) 8پیترسندیگر  یامطالعه. همچنین در [۸]

 که دنیایی در سازمان رهبری به جدید یهاراه پیشنهاد طریق از سازمان در استراتژیک یچابکبه

 .[28است ]ه درک تأکید ،شودمی توصیف سریع تغییرات با
 یک پویای قابلیتتعیین شد. یادگیری استراتژیک دومین پیامد پویا  هایقابلیت، طبق نتایج

 استراتژیک یادگیری چارچوب فرایندهایی که در اقدامات یا در سازمانی ویژگی نوانعبه شرکت
ارتباط بسیار  ساز تیقابل اقدامات اینطبق مطالعات . شودگرفته می در نظراست،  شدههیتعب

                                                                                                                             
8 Pietersen 



 411 یک استراتژ یادگیری یامدهایمفهوم، علل و پ ییشناسا

 
 

 

( مستمر بهبود یا حلقه تک یادگیری) افزایشی هایسازمانی در ماهیت یادگیری تیباقابلنزدیکی 
 نقش استراتژیک یادگیری بنابراین؛ [8] دارد( استراتژیک تغییر یا حلقه دو یادگیری) و رادیکال

 .دارد پویا هایقابلیت توسعه و ایجاد در مهمی
 و تحول رییتغبه بهبود  توانمی شودمیاز پیامدهای دیگری که در این راستا متوجه سازمان 

ای تغییر در استراتژی شرکت و یا هی که مشخصه اصلی آن سریبنیاندانششرکت اشاره کرد. 
آماده تغییر و دگرگونی باشد تا با شرایط جدید یا نیازهای دانشی،  هرلحظهمحصول است، باید 

یکی از پیامدهای  جانبههمهبنابراین انطباق پیدا کردن ؛ نوآوری، اطالعاتی و فناوری سازگار شود
مفروضات سنتی مدیر  کهیدرصورتعنوان کرد که  توانمیو  است استراتژیک مثبت یادگیری
در این  آمادگی ایجاد تحول را دارد. هرلحظهیادگیری استراتژیک قرار بگیرد،  تأثیرسازمان تحت 

 دتوانمی استراتژیک یادگیری بیان کردند که مفهوم پژوهشی( در 2116کوین و همکاران )راستا، 
بر روی  بلکه ،استراتژیک باارزش عدانشی وسی کسب روی بر تنهانه و باشد داشته زیادی اشکال

 .[5کند ]مینیز تمرکز  هاسازمانتحول تغییر و 
رکت شعملکرد . هستندپیامدهای پژوهش حاضر  ازجملهبهبود عملکرد و فروش  درنهایت

که رقبا از آن  یدانش ایدانش استراتژیک  کهیدرصورتو  کندمیپس از یادگیری افزایش پیدا 
 بخشرضایتنفعان عملکرد شرکت برای ذی قطعاًشود،  کاربردهبهمان هستند، در ساز بهرهیب

 کنندمیکه عنوان  است( 2118) همکاران و توماس بامطالعه راستاهماین نتیجه خواهد شد. 
 سطوح در استراتژیک دانش انتقال و حفظ تولید، برای را سازمان توانایی استراتژیک، یادگیری
مولر و همکاران  همچنین .[7دهد ]قرار می تأثیرشرکت را تحت  دعملکر ارتقای منظوربه مختلف

 محصوالت در پایدار خودکفایی اساسی راهکارهای از یکی ( در پژوهشی بیان کردند که2182)

 .[8است ]یادگیری استراتژیک  ارتقای ،و رشد فروش استراتژیک
 :گرددیم، پیشنهادهای زیر ارائه شدهمطرحبدین ترتیب با توجه به نتایج 

-تکنولوژی تجربه کردن و اطالعات یآورجمع منظوربه جدید بازارهای به شرکت ورود -

 و جستجوی یعلف استراتژیک تفکر مرزهایمنجر به از بین رفتن که  ی جدیدها
 ؛شود هافرصت صحیح

نیازهای  رفع منظوربه دیجد هاییفناورف نگاه وسیع و نامحدود به اطراف و کش -
 ؛خالقانه ایگونهبهمشتریان 

 ن؛در جهت بهبود و توسعه سازما یادگیریو موانع  هاچارچوبرفع  -

 کنندهعرضهچنین اذعان داشت با تعدد محصوالت مشابه و  توانمیدر این تالطم بازار  -
باید در راستای ایجاد خدمات خاص قدم بردارند و  بنیاندانش هایشرکتدر بازار، 
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یکی از دالیل انتخاب محصوالت توسط مشتریان قیمت متناسبی ارائه نماید؛ زیرا 
 ؛شودمی کنندگانعرضهکه منجر به جنگ قیمتی بین  هاستآنقیمت 

از  شدهکسبی را فراهم نمایند تا اطالعات هایارباید سازوک بنیاندانش هایشرکت -
باشد.  یدسترسقابلکلیدی شرکت  هایبخش الخصوصعلّیمحیط در سرتاسر شرکت 

ای نسبت به دانش جدید مطلع شود و در استفاده و هر فرد موجه کهبه این صورت 
 ؛اشتراک آن نیز سهیم گردد

باید سعی نمایند از حداکثر پتانسیل خود در جهت ارائه  بنیاندانش هایشرکت -
محصوالت جدید استفاده کنند و در جهان رقابتی به جایگاهی ویژه ارتقا یابند. با 

و رضایت حداکثری مشتریان  گرددمیی مشتریان مرتفع پیشروی در این مسیر نیازها
 ؛شودمیحاصل 

اطالعات و دانش سازمانشان باید با محیط  یروزرسانبهبرای  بنیاندانش هایشرکت -
تغییرات جدیدی در آن محیط رخ  کهیدرصورتاطرافشان تبادالت زیادی برقرار نماید تا 

وسعه بخشد؛ بدین طریق یادگیری و به داد، سازمان نیز حرکت نماید و دانش خود را ت
 .گیردمیدنبال آن نوآوری در سازمان صورت 

 



 411 یک استراتژ یادگیری یامدهایمفهوم، علل و پ ییشناسا

 
 

 

 منابع
1. Ambrosini, V., Bowman, C. & Collier, N. (2009). Dynamic capabilities: 

An exploration of how firms renew their resource base. British Journal 

of Management 20: S1, S9–S24. 

2. Anderson, B.S., Covin, J.G. & Slevin, D.P. (2009). Understanding the 

relationship between entrepreneurial orientation and strategic learning 

capability: An empirical investigation. Strategic Entrepreneurship 

Journal, 3(3), 218-240. 

3. Burgelman, R. A. (1988). Strategy making as a social learning process: 

The case of internal corporate venturing. Strategic Management, 18(3), 

74-85. 

4. Casey, A. J. & Goldman, E. F. (2010). Enhancing the ability to think 

strategically: A learning model. Management Learning, 41(2), 167-185. 

5. Cohen, W. & Levinthal, D. (1990). Absorptive capacity: A new 

perspective on learning and innovation. Administrative Science 

Quarterly 35, 128–152. 

6. Danaei Fard, H., Alvani, SM. & Azar, A. (2007). Qualitative research 

methodology in management: A comprehensive approach. Tehran: 

Eshraghi. 

7. Grundy, T. (1994). Strategic learning in action: How to accelerate and 

sustain business change. New York: McGraw-Hill. 

8. Halawi, L. A. (2005). Knowledge management systems' success in 

knowledge-based organizations: An empirical validation utilizing the 

DeLone and McLean IS success model. Nova Southeastern University. 

9. Hedberg, B. (1981). How organizations learn and unlearn. In P. C. 

Nystrom & W. H. Starbuck (Eds.), Handbook of organization design, 1, 

3-27. London, UK: Oxford University Press. 

10. Huber, G. P. (1991). Organizational learning: The contributing processes 

and the literatures. Organization Science, 2(1), 88–115. 

11. Idris, W. M. S., & Al-Rubaie, M. T. K. (2013). Examining the impact of 

strategic learning on strategic agility. Journal of Management and 

Strategy, 4(2), 70. 

12. Kenny, J. (2006). Strategy and the learning organization: a maturity 

model for the formation of strategy, The Learning Organization, 13(4), 

353-368. 

13. Kuwada, K. (1998). Strategic learning: The continuous side of 

discontinuous strategic change. Organization Science, 9(6), 719-736. 

14. Makkizadeh, F., Farajpahlou, A., Osareh, F., & Sheniyailagh, M. (2012). 

Identification of Factors Affecting Academic Users’ Acceptance of 

Web-Based Databases: A Grounded-Theory Approach. Journal of 

Academic librarianship and Information Research, 46(1). 



 4318 تابستانـ  38مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    411

15. Massa, S., & Testa, S. (2009). A knowledge management approach to 

organizational competitive advantage: Evidence from the food sector. 

European Management Journal, 27(2), 129-141. 

16. McGrath, R. G. (2001). Exploratory learning, innovative capacity, and 

managerial oversight. Academy of Management Journal, 44(1), 118–

131. 

17. Mintzberg, H. (1994a). The fall and rise of strategic planning. Harvard 

Business Review 72:1-107–114. 

18. Moon, H. (2013). Organizational Strategic Learning Capability: 

Exploring the Dimensions (Doctoral dissertation, University of Georgia). 

19. Mueller, B. A., Titus, V. K., Covin, J. G., & Slevin, D. P. (2012). 

Pioneering orientation and firm growth: Knowing when and to what 

degree pioneering makes sense. Journal of Management 38: 5, 1517–

1549. 

20. Nonaka, I. (1994). A Dynamic theory of organizational knowledge 

creation. Organizational Science, 5(1). 14-37. 

21. Pietersen, W. (2002). Reinventing strategy: Using strategic learning to 

create and sustain breakthrough performance. New York: John Wiley & 

Sons. 

22. Roberts, N. (2015). Absorptive capacity, organizational antecedents, and 

environmental dynamism‖, Journal of Business Research, 68(11), 2426-

2433. 

23. Sadeghi T., Heidari S., Vanaki Z., Khosroangam M., & Rodini A. 

(2014). Organizational learning capabilities of nurses. Management 

Journal. 2(8), 56-63. 

24. Sire´n C. A. (2012). Unmasking the capability of strategic learning: A 

validation study .The Learning Organization.Vol. 19 No. 6.pp. 497-517. 

25. Siren, C. A., Kohtamäki, M., & Kuckertz, A. (2012). Exploration and 

exploitation strategies, profit performance, and the mediating role of 

strategic learning: Escaping the exploitation trap. Strategic 

Entrepreneurship Journal, 6(1), 18-41. 

26. Sloan, J. (2006). Learning to think strategically. Amsterdam: Elsevier. 

27. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded 

theory procedures and techniques. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage. 

28. Thomas, J. B., Sussman, S. W., & Henderson, J. C. (2001). 

Understanding “Strategic Learning”: Linking organizational learning, 

knowledge management, and sense-making. Organization Science, 

12(3), 331-345. 


