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ــوان  ــر تخصــص و ت ــا تکیــه ب ــه ب ــار صنعــت خاورمیان شــرکت مهندســی معی
ــی  ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــه بخ ــا تجرب ــران ب ــی از مدی ــی جمع مدیریت
ــازوی مهندســی  ــن شــرکت ب ــخ 88/10/19 تأســیس شــد. ای کشــور، در تاری
ــو(  ــه )میدک ــی خاورمیان ــع معدن ــادن و صنای ــعه مع ــگ توس ــرکت هلدین ش
محســوب می گــردد تــا خدمــات مهندســی پــروژه هــای صنعتــی معدنــی ایــن 
ــرداری  ــرای دوران بهره ب ــاز ب ــورد نی ــی م ــش فن ــد و دان شــرکت را انجــام ده
ــل از  ــارب حاص ــر تج ــوی دیگ ــد. از س ــن نمای ــور را تأمی ــای مزب ــروژه ه از پ
مهندســی و مشــاوره پــروژه هــای میدکــو باعــث شــده اســت کــه ایــن شــرکت 
ــدن و  ــای بخــش مع ــروژه ه ــات مهندســی و اجــرای پ ــه خدم در عرصــه ارائ

ــی کشــور نیــز حضــور فعــال داشــته باشــد. صنایــع معدن

معرفی شرکت 
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مرکز یادگیری میدکو در یک نگاه
ــش  ــت افزای ــو بســتری آموزشــی جه ــی کســب وکار میدک آکادم
توانمندیهــا، دانــش و مهارت هــای کســب وکار بــرای متخصصیــن 

و مدیــران میدکــو طراحــی شــده اســت.
ــا مدیــران کســب وکار  مرکــز یادگیــری میدکــو ماموریــت دارد ت
ــای  ــن ارتق ــا ضم ــد ت ــت کن ــویی هدای ــمت و س ــه س ــود را ب خ
ــای ارتباطــی و کســب  ــای مهارت ه ــا ارتق ــود، ب ــای خ توانمندیه
ــد علمــی و  ســواد اقتصــادی مناســب، افزایــش ســود و ارتقــا برن
مهارتــی میدکــو بــر مبنــای دانــش مدیریت کســب  وکار متناســب  

بــا حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی رقــم بزننــد.
مرکــز آمــوزش کســب و کار میدکــو، کریــدوری اســت کــه 
یادگیــری و به کارگیــری »دانــش و مهارت هــای علمــی روزآمــد« 
در حــوزه »مدیریــت کســب  وکار و فنــون مرتبــط« را بــرای 
ــازد. ــم می س ــو فراه ــه میدک ــر مجموع ــرکت های زی ــران ش مدی

در افــق بلندمــدت، مرکــز آمــوزش کســب  وکار میدکــو بــر پایــه 
ــوزه  ــا ح ــده ب ــازی ش ــب  وکار )متناسب س ــت کس ــش مدیری دان
ــی،  ــای مدیریت ــت درس آموخته ه ــی( و ثب ــع معدن ــدن و صنای مع
ــو را  ــی« میدک ــی و مهارت ــد علم ــا برن ــود« و »ارتق ــش س »افزای

ــرار خواهــد داد. هــدف ق
مرکــز آمــوزش کســب و کار میدکــو، عــاوه بــر مدیــران، آمــوزش 
مهــارت کســب وکار را بــه تمــام بدنــه ســازمان و حتــی متقاضیــان 

بیرونــی مدنظــر دارد.
ایــن مرکــز کار مطالعاتــی و اجــرای خــود را بــه صــورت پایلــوت 
در شــرکت ممســکو از ســال 96 آغــاز کــرده اســت  کــه میتــوان 

از اهــداف ایــن مرکــز بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود.
ــران  ــطح مدی ــب وکار در س ــت کس ــاِی مدیری ــا مهارت ه   ارتق

شــرکت های زیرمجموعــه
  آمــوزش مدل هــای نویــن »مدیریــت کســب  و کار«، »طراحــی 

بــازار« و »مدیریــت نــوآوری و فنــاوری« بــه مدیــران
  طراحــی محتــوای آموزشــی بــر مبنــای آن دســته از مهارتهــای 
مــورد نیــاز جهــت ارزش آوری در چشــم انــداز حــوزه کســب و کار 

کو مید
و  رویکردهــا  حــوزه   در  مدیــران  دانــش  به روزرســانی    

نویــن فناوری هــای 
  آمــوزش علمــی و کارورزی حرفــه ای بــه منظــور پیــاده 
ســازی مدل هــا و انتقــال تجربیــات موفــق جهــت افزایــش ثــروت 

ــو ــب و کار میدک ــاء کس ــی و ارتق آفرین
  شناســایی، آمــوزش و اشــاعه درس های آموخته هــای مدیریتــی 

متناســب بــا قلمــرو کاری میدکــو و مجموعــه تحــت مدیریت 
ــی و شــبکه ای،  ــری گروه ــرای یادگی   ایجــاد بســتر مناســب ب
 هم افزایــی و خاقیــت ســازمانی در حــوزه مدیریــت کســب  و کار

مرکــز آمــوزش کســب  وکار میدکــو، آن دســته از مهارت هایــی را 
مدنظــر قــرار می دهــد کــه »در کســب  وکار میدکــو ارزش آفریــن 
ــی « را  ــای مدیریت ــی نیروه ــی و مهارت ــکاف دانش ــوده« و »ش ب

ــازد. ــرف می س ــو برط ــم انداز میدک ــه چش ــتیابی ب ــرای دس ب
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برنامه کالن فرآیندی مرکز آموزش کسب و کار میدکو

چالش  های آموزش عالی در دوران کرونا 
ــدم  ــن ق ــام، اولی ــی در ای ــوزش عال ــت آم ــای وضعی ــرای ارتق ب
ــر  ــی ب ــی مبتن ــوزش عال ــی آم ــای اساس ــش ه ــایی چال شناس
رویکــرد نقادانــه در قالــب پژوهــش هــای کیفــی اســت. شناســایی 
ــد در  ــت کارآم ــاد مدیری ــث ایج ــی باع ــوزش عال ــای آم چالش ه
ایــام کرونــا و جلوگیــری از هدررفتــن وقــت، انــرژی و کمــک بــه 
آمــوزش عالــی می شــود.  بــر ایــن اســاس چالــش هــای اساســی 
حــوزه آمــوزش عالــی را بایــد بــه منظــور اســتقرار جایــگاه آموزش 

ــرار داد. ــی مــورد شناســایی ق عال
از جملــه اســتراتژی هــای مرکــز آمــوزش کســب و کار میدکــو در 

دوران کرونــا ویــروس را میتــوان بــه 
  برنامه ریــزی ارائــه خدمــات آموزشــی از طریــق پلــت فرم هــای 

ارائــه دهنــده آموزش نظیــر: SKYROOM، ایســمینار و ... 
 LMSLATITUDELEARNI اســتفاده از پلــت فــرم ابــری  
ــرکت  ــده درش ــد ش ــی تولی ــوای اختصاص ــه محت ــرای ارائ NG ب

ــرد. ــاره ک ــازی اش ــورت مج ــت بص معیارصنع
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چکیده
هدف:

بــا توجــه بــه ادبیــات موضــوع تغییــرات اســتراتژیک، روشــن اســت کــه یادگیــری ســازمانی و پویایــی ســازمانی از جملــه مهم تریــن 
ــا بررســی اثــرات واســطه ای یادگیــری  حوزه هــای مطالعاتــی بوده اســت. هــدف ایــن مقالــه گســترش ادبیــات مدیریــت اســتراتژیک ب

ســازمانی و نقــش تعدیل کننــده پویایــی محیــط بــر رابطــه بیــن تغییــر اســتراتژیک و عملکــرد شــرکت اســت.
طراحی/روش/رویکرد: 

نظرســنجی بــا اســتفاده از پرسشــنامه بــرای 650 پاســخ دهنــده کــه هــم در ســطح مدیــران شــرکت های بــزرگ و هــم مدیــران ســطح 
تجــارت از 22 بانــک اصلــی ســپرده گــذاری )بانــک هــای تجــاری( و شــعب آنهــا در سراســر کشــور بودنــد، اجــرا شــد. درمجمــوع، 630 
پرسشــنامه برگردانــده شــد و 587  مــورد پــس از تمــام فرایندهــای آماده ســازی داده هــا اســتفاده شــد. تحلیــل مســیر بــرای آزمــودن 

فرضیه هــا در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از PLS هوشــمند 31 مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
یافته ها: 

ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه اثــر واســطه ای مهمــی از یادگیــری ســازمانی بــر رابطــه بیــن تغییــر اســتراتژیک و عملکــرد شــرکت 
ــن  ــا ای ــیر ب ــب مس ــای ضرای ــد، جهت ه ــت نش ــی یاف ــی محیط ــی در پویای ــی قابل توجه ــش تعدیل کنندگ ــه نق ــر چ ــود دارد. اگ وج

فرضیــه ســازگار هســتند. تمــام روابــط بیــن ســاختارها معنــی دار هســتند.
محدودیت های پژوهش/پیامدها:

بــرای مدیــران بــرای درک نــوع محیــط و یادگیــری کــه متناســب بــا انــواع تغییــرات اســتراتژیک بــرای بهبــود عملکــرد شــرکت اســت، 
بســیار حایــز اهمیــت اســت.  آشــکار اســت کــه تغییراتــی کــه فعــال و یادگیــری ســازمانی تولیــدی نیســتند ممکــن اســت بــرای یــک 
شــرکت خطرنــاک بــه نظــر برســند. بــا ایــن حــال، ســازمان ها بایــد یــاد بگیرنــد کــه ایــن تغییــر را ترکیــب کننــد تــا بتواننــد در یــک 

محیــط رقابتــی پویــا رقابــت کننــد.
اصالت/ ارزش:

ــر روی صنایــع تولیــدی و ساخت وســاز در  مطالعــات در مــورد تغییــرات اســتراتژیک، پویایــی محیــط و یادگیــری ســازمانی اساســا ب
ــژه ســازمان های بانکــی در کشــورهای در حــال  ــه وی ــات، ب ــر در بخــش خدم ــا کم ت ــز شده اســت، ام کشــورهای توســعه یافته متمرک
توســعه، مطالعــه شده اســت. نیجریــه یکــی از ایــن کشورهاســت. بنابرایــن، ایــن مطالعــه بــر ارتبــاط بیــن تغییــر اســتراتژیک و عملکــرد 
شــرکت، نقــش تعدیل کننــده پویایــی محیــط و اثــر واســطه ای یادگیــری ســازمانی در چارچــوب حســاب های ســپرده بانکــی نیجریــه 

متمرکــز اســت.
ــاری( ،  ــک تج ــپرده گذاری) بان ــک س ــرکت، بان ــرد ش ــتراتژیک، عملک ــر اس ــازمانی، تغیی ــری س ــی، یادگی ــی محیط ــا: پویای کلیدواژهه

ــه نیجری
نوع مقاله:

مقاله پژوهشی

1   Smart PLS3

تاثیــر واســطه ای یادگیــری ســازمانی 
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ــرکت ــرد ش عملک پریسا یوردخانی



7

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

خبرنامه توسعه مدیریت | شماره 51 - مرداد 1399

1- مقدمه : 
ای  نیجریــه  شــرکتهای  تجــاری  محیــط  پویایــی  اخیــراً 
بخصــوص صنایــع بانکــی آن را وادار کــرد تــا نســبت بــه  تغییــر 
مــداوم اســتراتژی تحــت عنــوان "تغییراســتراتژی” شــناخته 
 ;1989  Boeker  ;2013  ,Antwi and Binfor( شــود 
 Kraatz  ;2017,Dominguez-Cc and Barroso-Castro

.)2001,and Zajac
ــات  ــتراتژیک و مطالع ــت اس ــات مدیری ــتراتژی در ادبی ــر اس تغیی
ــت)  ــه اس ــرار گرفت ــادی ق ــه زی ــورد توج ــر م ــات دیگ و تحقیق
 ;1978  ,Hofer and Schendel  ;1980  ,Hofer
 Vithessonthi and  ;2001,Kraatz and Zajac
ــزی  ــه ری ــای برنام ــش ه Thoumrungroje,2011( و در بخ
ســازمان هــای بــزرگ انجــام مفاهیــم آن پیــش بینی شــده اســت. 
تغییــر اســتراتژی یــک رونــد بســیار ضــروری اســت زیــرا اقدامــی 
اســت کــه از آن طریــق شــرکت هــا بــه تغییــر محیطــی و رقابتــی 
 Kraatz and(بــرای عملکــرد موفقیــت آمیز شــان خنثــی میکنــد
ــی  ــی محیط ــوان پویای ــت عن ــرات تح ــن تغیی Zajac,2001(.ای
ــن  ــت )Dess and Beard, 1984(. بنابرای ــده اس ــناخته ش ش
ــادرت  ــتراتژی مب ــر اس ــه تغیی ــه ب ــد ک ــاد بگیرن ــد ی شــرکتها بای
کننــد کــه بــا محیــط ســازگار گردنــد بطــور یکــه عملکــرد بهتــر 
 Hofer(  و مزیــت رقابتــی نســبت بــه رقبــای خــود کســب کننــد

2001,Kraatz and Zajac  ;1978  ,and Schendel
اســتراتژی     )2015  ,Thoumrungroje  ;2015,Nitin  
ــرا  ــد زی ــگ دارن ــاط تنگات ــم ارتب ــا ه ــا ب ــرد آنه شــرکتها و عملک
 ,Jones(ــردد ــی گ ــرکت م ــری ش ــت پذی ــود رقاب ــب بهب موج
هنــوز  متاســفانه   .)2005,  Kor and Mahoney  ;2003
بســیاری از شــرکتها تغییــر اســتراتژی را بــه منظــور ســازگاری بــا 
 Vithessonthi ;( محیــط بصــورت مســتمر انجــام نمــی دهنــد
ایــن  حاضــر  حــال  در   .)2011,and Thoumrungroje
ــرکتها در  ــتراتژی ش ــم در اس ــرات منظ ــا تغیی ــه آی ــوع ک موض
عملکــرد آنهــا تاثیــر مــی گــذارد از طریــق یادگیــری و آمــوزش 
ســازمانی و کاهــش نقــش پویایــی محیطــی مــورد مطالعــه قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
بــرای  اثربخــش  و  کارا  رویکــرد  یــک  ســازمانی  یادگیــری 
ــورد  ــی م ــد و توانای ــی باش ــب و کار م ــکات کس ــائل و مش مس
ــور  ــه منظ ــری ب ــاف پذی ــق انعط ــرای تطبی ــازمان را ب ــاز س نی
 Vithessonthi ; (.ــد ــی نمای ــم م ــت فراه ــریع صنع ــد س رش
and Thoumrungroje,2011(. اســتراتژی شــرکت رابطــه 
ــا عوامــل و متغیرهــای  ــا عملکــرد آن دارد کــه همــواره ب قــوی ب
واســطه ای و مداخلــه گــر ماننــد یادگیــری ســازمانی در ارتبــاط 
ــا  ــط پوی ــا در محی ــازد ت ــی س ــادر م ــرکت را ق ــرا ش ــت، زی اس
ــت  ــود در نهای ــه خ ــد ک ــت نمای ــود را تثبی ــی خ ــای رقابت مزای
 Kor ;2003 ,Jones(عملکــرد ســازمان را بهتــر مــی کنــد
and Mahoney ,2005(گرچــه شــرکتها بایــد بــه ســرعت 
ممکــن نســبت بــه اقدامــات خــود در جهــت تطبیــق بــا محیــط 
ــی  ــرات م ــن تغیی ــا ای ــط ب ــای مرتب ــه ه ــی هزین ــوند ول آگاه ش
 ;1989,Bartlett and Ghoshal(توانــد قابــل ماحظــه باشــد
 Vithessonthi and ;2003,Prahalad and Lieberthal

ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــات نش Thoumrungroje,2011(. مطالع
یــاد گیــری ســازمانی مــی توانــد بــه عنــوان یــک واســطه موثــر در 
ارتبــاط بــا تغیــر اســتراتژی و پویایــی محیطــی عمــل نمایــد. ایــن 
ــد از یــک منبعــی )ماننــد یادگیــری  ــرات واســطه ای مــی توان اث
ســازمانی( باشــد کــه میــزان ایــن ارتبــاط را در یــک محیــط پویــا 

ــد. ــن نمای تعیی
ــت،  ــریعی در رقاب ــم و س ــرات نامنظ ــا، تغیی ــط پوی ــک محی در ی
ــن در  ــود دارد و ای ــن وج ــررات و قوانی ــا مق ــن آوری ی ــا، ف تقاض
شــرایطی اســت کــه اطاعــات یــا در دســترس نیســت و یــا غیــر 
دقیــق و ناقــص اســت )Aktas et al., 2011(. مطالعــات قبلــی 
ــا محیــط آن  ــود کــه اســتراتژی ســازمان موفــق ب حاکــی از آن ب
 Nandakumar ;1987,Dessand Keats (رابطه مثبــت دارد
ــه منظــور بهبــود عملکــرد  2010(. موفقیــت اســتراتژی جدیــد ب
 Davies and( ســازمان بــه عوامــل مختلفــی وابســته مــی باشــد
کــه  آنجایــی  از   .)1995,2007 ,Kotter  ;2004 ,Walters
پویایــی محیطــی غیرقابــل پیــش بینــی بــودن تغییــر در محیــط 
ــتراتژی  ــن اس ــه بی ــر رابط ــه ب ــد ک ــی ده ــان م ــازمان را نش س
ــذا ایــن  ســطح کان شــرکت و عملکــرد آن تاثیــر مــی گــذارد ل
تحقیــق بــر آن اســت کــه بــه طــور تجربــی نقــش متعــادل کننــده 
ــا تغییــر اســتراتژیک و عملکــرد  پویایــی محیطــی را در ارتبــاط ب

شــرکت روشــن نمایــد. 
بــا ایــن وجــود مطالعــات گذشــته در ارتبــاط بــا تغییــر اســتراتژی 
و عملکــرد شــرکت )Antwi and Binfor, 2013(. تمرکــز 
ــطه  ــر واس ــی و تاثی ــده محیط ــادل کنن ــش متع ــر نق ــری ب کمت
ای یادگیــری ســازمانی و عملکــرد شــرکت دارد بعــاوه مطالعــات 
قبلــی ماننــد  )Zúñiga ;2008 ,Bergh and Lim(بیشــتر بــر 
ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــاختمانی در کش ــدی و س ــرکتهای تولی ش
ــر شــرکتهای خدماتــی در کشــورهای در حــال  و تاکیــد کمتــر ب

ــه معطــوف اســت.  توســعه بخصــوص نیجری
ــرد  ــتراتژیک و عملک ــرات اس ــن تغیی ــق خــاء بی ــن تحقی ــذا ای ل
شــرکت در بســتر بانــک هــای ســپرده گــذاری نیجریــه از طریــق 
بررســی اثــرات واســطه ای یادگیــری ســازمانی و نقــش متعــادل 
کننــده پویایــی محیطــی را پــر مــی نمایــد. بررســی تجربــی اثــر 
واســطه ای یادگیــری ســازمانی و نقــش متعــادل کننــده پویایــی 
محیطــی بــر روی روابــط بیــن تغییــر اســتراتژی و عملکــرد 
ــر  ــش تغیی ــم و درک نق ــران در فه ــان و مدی ــه محقق ــرکت ب ش
ــک  ــا کم ــای پوی ــط ه ــرد در محی ــود عملک ــتراتژی در بهب اس

ــد. شــایانی مــی نمای

2- مرور ادبیات و بررسی فرضیه ها
ــری ســازمانی  ــر اســتراتژی یادگی ــر اســتراتژی و تغیی 2-1- تغیی
یکــی از مهم تریــن عرصه هــا در مدیریــت اســتراتژیک اســت. 
ــش  ــی افزای ــع اصل ــی از مناب ــوان یک ــه عن ــتراتژیک ب ــر اس تغیی
تغییــر  واقــع،  در  شده اســت.  شــناخته  ســازمانی  عملکــرد 
ــی افزایــش عملکــرد  ــع اصل ــه عنــوان یکــی از مناب اســتراتژیک ب

ســازمانی شــناخته شده اســت.
 ,Sanchez  ;2001  ,Kraatz and Zajac  ;1980  ,Hofer(

)2015  ,Thoumrungroje  ;1995
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تکــرار  طریــق  از  می توانــد  ســازمان  یــک  اول،  وهلــه ی  در 
ــرده اســت،  ــت ک ــا را ثاب ــی آن ه ــه کارای ــه تجرب ــره ک ــور روزم ام
مخاطــرات را کاهــش دهــد. بــه گفتــه ی نلســون و وینتــر )1982(، 
ــا عــدم قطعیــت شــدیدی مواجــه  هنگامــی کــه یــک ســازمان ب
ــه اســتفاده از دانــش موجــود انباشته شــده در  می شــود، تمایــل ب
ــری  ــن، در یادگی ــود. عاوه بر ای ــر می ش ــته قوی ت ــات گذش تجربی
ســازمانی، ظرفیــت انباشته شــده از طریــق یادگیــری توســط 

ــدی دارد. ــات دوره بع ــت اقدام ــده ای در جه ــر عم عمــل تاثی
 )1982 ,Nelson and Winter ;1999 ,.Crossan et al( 
یادگیــری بــا بحــث در مــورد حرکــت اســتراتژیک ســازگار اســت. 

) 1993 ,.Amburgey et al(
 بــه طــور قطــع می تــوان گفــت کــه قابلیــت یــک ســازمان بــرای 
ــان  ــری درمی ــرای رقابت پذی ــک مولفــه ی ضــروری ب ــری، ی یادگی
ســازمان های مــدرن امــروزی اســت. یادگیــری ســازمانی  باهــدف 
ایجــاد فرصتــی بــرای  تغییــر شــرایط،  مســیر جدیــدی بــرای یک 
ــه ســازمان  ــی ب ــن حیات ــن تمری ــرد و ای ــد ک ــاز خواه ســازمان ب
بــرای بهبــود مشــتری ها و اجــرای پروژه هــا کمــک خواهــد کــرد. 

 )2012 ,.Santos-Vijande et al(
ــه  ــرای سازمان هاســت ک ــی ب ــه ی مهم ــازمانی مولف ــری س یادگی
ــرد  ــن عملک ــد و همچنی ــرار می ده ــدف ق ــتری را ه ارزش مش
ســازمانی آن هــا را بــا اســتفاده از رویکردهــای کارآمــد و موثــر در 
ــی در  ــا رشــد ســریع صنعت ــر ب ــاق انعطاف پذی ــا و انطب موقعیت ه

ــد. ــش می ده ــر افزای دوره اخی
 ;2012  ,Patterson  ;2012  ,.Santos- Vijande et al(  
 Vithessonthi and  ;2015  ,Thoumrungroje

  .)2011  ,Thoumrungroje
در ایــن حالــت، یــک ســازمان بــا تجربــه ی چشــم  گیر در زمینــه ی 
ــه  ــرای ب ــا را ب ــات و آگاهی ه ــی، اطاع ــارکتی و رقابت ــدام مش اق
ــرای یادگیــری  حداقــل رســاندن عــدم قطعیــت و فرصت هایــی ب

تغییــرات اســتراتژیک بــه دســت خواهــد آورد.
  .)2012 ,Patterson ;2012 ,.Santos-Vijande et al( 

ــک  ــرا ی ــه ظاه ــت ک ــن اس ــش  ای ــن پژوه ــرض ای ــن رو، ف از ای
ــه  ــر اســتراتژیک، ب ــه تغیی ــه ی بیشــتر در زمین ــا تجرب ســازمان ب
ــخص  ــان مش ــدت زم ــری در م ــرد بهت ــتری عملک ــال بیش احتم
ــه:  ــد ک ــان می کن ــر بی ــه ی زی ــن، فرضی ــت. بنابرای ــد داش خواه

H1 :  تغییــر اســتراتژیک دارای یــک تاثیــر قابــل 
توجــه بــر یادگیری ســازمانی اســت.

2-2- تغییــرات اســتراتژیک و تغییــرات اســتراتژیک علمکــرد 
ســازمان بــه عنــوان کمکــی بــرای بهبــود عملکــرد در نظــر گرفتــه 
 Kraatz and  ;1978  ,Hofer and Schendel( می شــوند 

 )2015 ,Nitin  ;2001 ,Zajac
می تواننــد  و    .)1976 ,.Schendel et al  ;1980 ,Hofer(

ــند. ــازمان ها باش ــش س ــرای جه ــزاری ب اب
مطالعــات پیشــین تصدیــق می کننــد کــه ورود ســازمان بــه 
بــر  تاثیــر تصمیم گیــری  بازارهــای یــک محصــول جدیــد، 

  )1997 ,Boeker( .تغییــرات اســتراتژیک را بررســی می کنــد
همچنیــن تغییــر اســتراتژیک بــه عنــوان تغییــری در بــازار 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــی نی ــترش جفرافیای ــول و گس محص
اســت  )Westphal and Fredrickson, 2001(؛ و تغییــر 
 Gioia and( .در جهت گیــری مجــدد ســازمان موثــر اســت
ــن  ــه بی ــل توج ــت و قاب ــه ای مثب Chittipeddi, 1991(  رابط
تغییــر اســتراتژیک و عملکــرد ســازمانی برقــرار شــده اســت 
 Zúñiga- Vicente and  ;2008  ,Bergh and Lim(
تغییــر  بــر  مدیریتــی  تغییــر   .)2006  ,Vicente-Lorente
Domínguez-Cc and Barroso-( .اســتراتژیک تقــدم دارد

)2017  ,Castro
کرده انــد  تصدیــق    Barroso-Castro و   Domínguez-Cc
کــه بازســازی یــک تیــم مدیریتــی رده بــاال، شــرط کافــی بــرای 

ــک ســازمان اســت. ــر اســتراتژیک در ی تغیی
مدیــران ســطح بــاال عملکردهــای مهمــی در  تصمیم گیــری 

اســتراتژیک  و انتخاب هــای اســتراتژیک موفــق دارنــد.
 ,Hambrick  ;2001  ,Carpenter and Fredrickson(   
 Hambrick et ;1984 ,Hambrick and Mason ;2007

  )1998 ,.Miller et al  ;1993 ,.al
کــه ممکــن اســت درجــه ای را کــه تغییــرات اســتراتژیک در یــک 
ســازمان مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد تحت تاثیــر قــرار دهنــد. 
ــط   ــال 1963 توس ــه در س ــازمانی ک ــار س ــه رفت ــاس نظری براس
Cyert و March پایــه ریــزی شــده اســت، مدیــران ســطح بــاال 
معمــوال ســطوح اهــداف عملکــرد را بــه طــور دوره ای بــا عملکــرد 

ــد. ــه می کنن ــازمانی مقایس س
 Bergh and Lim  ,)1997(  Barker and Duhaime(  
 Zúñiga-Vicente  ,)2008(.Naranjo-Gil et al  ,)2008(

))2006(  and Vicente-Lorente
بــرای مثال Zúñiga-Vicente و Vicente-Lorente  در ســال 
ــر  ــی ب ــر مثبت ــر اســتراتژیک تاثی ــه تغیی ــد ک ــات کردن 2006 اثب
احتمــال بقــای ســازمانی در برخــی از بانک هــای اســپانیا داشــته 
اســت. عــاوه بــر ایــن  Bergh و Lim  در ســال 2008 دریافتنــد 
کــه اســتفاده از چرخــش بــه عنــوان بخشــی از اســتراتژی تجدیــد 
ــی دار  ــازمان ها معن ــی س ــرد مال ــرای عملک ــازمانی، ب ــاختار س س
ــه  ــری را ب ــی، عملکــرد بهت ــه قبل ــا تجرب اســت و ســازمان هایی ب
دنبــال یــک اقــدام تجدیــد ســاختار نســبت بــه ســازمان هایی بــا 

ــد. ــر دارن ــه کم ت تجرب
تجربــی  شــواهدی    1997 ســال  در   Duhaime و   Barker
ــتراتژیک  ــرات اس ــه تغیی ــه درج ــد ک ــد و نشــان دادن ــه کردن ارائ
ــت  ــاز و قابلی ــه نی ــز، ب ــش موفقیت آمی ــک چرخ ــده در ی انجام ش
ســازمان بــرای جهــت دادن مجــدد بــه اســتراتژی خــود بســتگی 
دارد. بــا ایــن حــال، شــواهدی هــم  از تاثیــر منفــی تغییــر 

ــود دارد. ــازمانی وج ــرد س ــر عملک ــتراتژیک ب اس
بــرای مثــال Naranjo-Gi در ســال 2008 اثــر منفــی یــک تغییر 
اســتراتژیک را بــر عملکــرد اجرایــی یــک ســازمان را بررســی کــرد. 
ــه  ــتراتژیک ب ــرات اس ــورد تغیی ــی در م ــن، مطالعات ــر ای ــاوه ب ع
برخــی موضوعــات چالــش برانگیــز در رابطــه بــا مقاومــت در برابــر 
تغییــر در بیــن اعضــای ســازمان پرداختــه انــد. بــه طــور خــاص، 
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تحقیقــات تغییــر ســازمانی، مقاومــت کارمنــدان را بــه تغییــر بــه 
عنــوان یــک عامــل مهــم در تعییــن نتیجــه تغییــرات اســتراتژیک 

ــد. ــان می ده نش
 ;1999  ,Folger and Skarlicki  ;2007  ,1995  ,Kotter(

 )2002  ,Trader- Leigh
ــرد  ــر عملک ــی ب ــر قابل توجه ــتراتژیک تاثی ــر اس ــن، تغیی بنابرای
ــگر  ــل، پژوهش ــن دالی ــاس ای ــر اس ــت. ب ــد داش ــازمانی خواه س

ــد: ــرح می کن ــر را مط ــه زی فرضی

H2: تغییــر اســتراتژیک دارای اثــر قابــل توجهی 
ــر عملکرد ســازمان اســت. ب

2-3- یادگیــری ســازمانی و عملکــرد اجرایــی مــورد بررســی های 
پژوهشــگرانه قــرار گرفتــه اســت.

 ,Huber ;1978 ,Argyris and Schön ;1999 ,Argyris(
 )1990 ,Senge ;1988 ,Levitt and March  ;1991

یادگیــری بــه  فراینــدی اشــاره دارد کــه نیازمنــد تحــول اساســی 
 .)1992 ,.Barr et al( ــی اســت ــای ذهن در مدل ه

بــه طــور مشــابه، یادگیــری ســازمانی بــه عنــوان شــیوه ای بــرای 
بهبــود پتانســیل هایی کــه توســط مشــتری ارزش گــذاری شــده و 
 .)1992 ,.Barr et al( دارای وجــوه گوناگــون اســت، اشــاره دارد
بــه طــور کلــی، از یادگیــری ســازمانی بــه عنــوان مهم تریــن ابــزار 
بــرای دســتیابی بــه تغییــر اســتراتژیک ســازمان ها یــاد می شــود.

 )1999 ,.Crossan et al ;2014 ,.Aragón et al( 
ــودن  ــی ب ــر روی چندوجه ــی ب ــق همگان ــک تواف ــن ی همچنی

یادگیــری ســازمانی وجــود دارد.
 )1999 ,.Crossan et al ;2014 ,.Aragón et al( 

مــروری بــر پژوهش هــای مرتبــط نشــان می دهــد کــه یادگیــری 
در حالت هــای فــردی، گروهــی و ســازمانی دارای مفهــوم اســت.

 Crossan and Bedrow  ,)1999  ,1976(  Argyris(
 Levinthal and March 1985( Fiol and Lyles ,)2003(

   )1993(
و سطوح مختلفی در یادگیری سازمانی وجود دارد.

 ;1991 ,Huber ;1985 ,Fiol and Lyles ;1999 ,Argyris( 
 )1982 ,Meyer

از نظــر تئــوری، یادگیــری ســازمانی بــه شــیوه ای گفتــه می شــود 
کــه در آن ســازمان بــه دنبــال دســتیابی بــه اطاعــات، دانــش و 
ــا هــدف فعالیــت  ــرای بهبــود مهارت هــای خــود ب ــی ب قابلیت های

و رقابــت در محیــط رقابتــی اســت.
 )2003 ,Crossan and Bedrow(

ــه  ــوان ب ــازمانی را می ت ــری س ــده، یادگی ــن ای ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــود  ــدگاه خ ــی دی ــرای دگرگون ــازمان ب ــک س ــل ی ــوان تمای عن
از طریــق یادگیری زدایــی سیســتم ها، راهبردهــا، روش هــا و 
ارائــه ی دســتورالعمل هایی کــه توانایــی گســترش و تقویــت 

ــرد. ــف ک ــد، تعری ــی را دارن ــت رقابت قابلی
ــر عملکــرد   در نتیجــه، یادگیــری ســازمانی تاثیــرات فراگیــری ب

ســازمان دارد زیــرا یادگیــری ســازمانی نــه تنهــا به بیان چیســتی، 
چرایــی، چگونگــی و زمــان اقــدام صورت گرفتــه می پــردازد، بلکــه 
ــد و ناشــناخته  ــه شــرایط جدی ــه توصیــف چگونگــی واکنــش ب ب
نیــز می پــردازد. اگرچــه یادگیــری عمومــا بــرای ســازمان ها 
ســودمند اســت، برخــی از اندیشــمندان اســتدالل می کننــد کــه 
یادگیــری ممکــن اســت تاثیــرات خطرناکــی در شــرایط خاصــی 

داشــته باشــد.
 ,Levitt and March  ;1993  ,Levinthal and March

 )1988
یادگیــری  قابلیت هــای  از  باالیــی  ســطح  بــا  ســازمان هایی 
ســازمانی نســبت بــه ســازمان هایی کــه از قابلیــت کمتــری 
برخــوردار هســتند،  تمایــل بیشــتری دارنــد تــا خــود را متناســب 

ــد . ــازماندهی کنن ــددا س ــی مج ــرات محیط ــا تغیی ب
 ,Levitt and March  ;1993  ,Levinthal and March(

 )1988
ــای  ــت پژوهش ه ــورد حمای ــتدالل م ــن اس ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
ــازمانی و  ــری س ــان یادگی ــه ی می ــت رابط ــت و اهمی ــر اس اخی
 Argyris and  ;1999  ,Argyris( اســت.  ســازمانی  رکــود 

 )1978  ,Schön
بــا توجــه بــه مفاهیــم یادگیــری ســازمانی، Danneels  در ســال 
2002 تاییــد کــرده اســت کــه فعالیت هــای نــوآوری محصــول بــه 
ــری ســازمانی، قابلیت هــای ســازمان  ــرای یادگی ــزاری ب ــوان اب عن
ــازی آن  ــه نوس ــان ب ــول زم ــه در ط ــش داده و در نتیج را افزای

ــد. ــک می کن کم
پایــش یادگیــری ســازمانی کار دشــواری اســت و ارزیابــی کمــی 
ــت.  ــوارتر اس ــب دش ــز به مرات ــان نی ــل اطمین ــی قاب ــه روش آن ب
)Bergh and Lim, 2008(  بنابرایــن، یادگیــری ســازمانی مرتبا 
ــا اســتفاده از فاکتورهــای ســاده اندازه گیــری  ــی شــده و ب عملیات
می شــود )Lord and Ranft, 2000(. تعــدادی از پژوهش هــای 
ــد  ــان می ده ــازمانی نش ــری س ــرات یادگی ــون تاثی ــی پیرام تجرب
ــر اهــداف  ــرات مثبــت قابل توجهــی ب ــری ســازمانی اث ــه یادگی ک

ســازمان ها دارد.
 Uhlenbruck et al.)Nadolska and Barkema ,)2002(
 Uhlenbruck et ,)2002(. ,)2005( Sampson ,)2007(

 ))2004( al  Zollo and Singh
ــی و  ــری خارج ــه یادگی ــود ک ــتدالل می ش ــن، اس ــر ای ــاوه ب ع
ــر  ــازمان ها تاثی ــزات اختصاصــی س ــا و تجهی ــر فراینده ــی ب داخل
ــای  ــاد مزیت ه ــه ایج ــر ب ــود منج ــه خ ــه نوب ــه ب ــذارد، ک می گ

 )2002 ,.Schroeder et al(.رقابتــی در تولیــد می شــود
ــوع  ــن ن ــه ای ــت ک ــوان گف ــی می ت ــری درون ــف یادگی در توصی
ــری  ــه یادگی ــی ک ــد، درحال ــازمان رخ می ده ــری درون س یادگی
ــازمانی و در  ــن س ــری بی ــوع یادگی ــک ن ــوان ی ــه عن ــی ب بیرون

ــود. ــف می ش ــندگان تعری ــتری و فروش ــا مش ــل ب تعام
)2002 ,.Schroeder et al(

 مطالعــات پیشــین توصیــه می کننــد کــه انــدازه ی یــک ســازمان 
ــه ی  ــه به نوب ــی شــود ک ــار اطاعات ــه اضافه ب ممکــن اســت منجرب

خــود مانعــی بــرای یادگیــری ســازمانی اســت.
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 Gongming et  ;1998  ,Barkema and Vermeulen(
 )2008  ,.al

عملکــرد کلــی یــک ســازمان بســتگی بــه عوامــل مختلفــی دارد 
کــه از آن میــان می تــوان بــه دســتیابی بــه پیشــرفت اســتراتژیک 
ــاره  ــتراتژیک  اش ــر اس ــز تغیی ــب و موفقیت آمی ــرای مناس و اج

کــرد.
 )2000 ,.Zajac et al ;2004 ,Davies and Walters(  

ــش کار  ــط پرتن ــه در محی ــی ک ــازمانی هنگام ــی جــذب س توانای
می کنــد بــرای عملکــرد ســازمانی اهمیــت بیشــتری پیــدا 
ــد  ــای جدی ــرای ایده ه ــداوم ب ــور م ــه ط ــد ب ــرا بای ــد. زی می کن
ــورد بررســی موشــکافانه  ــرات محیطــی م ــا تغیی ــرای تناســب ب ب
اهمیــت    )1990  ,Cohen and Levinthal( بگیــرد  قــرار 
یادگیــری و به کاربســتن آگاهی هــای تــازه در حفــظ ســطح 
 ,.Beer et al( باالیــی از تناســب بــا محیــط بیرونــی اســت
ــی  ــر قابل توجه ــازمانی دارای اث ــری س ــن، یادگی 2005(. بنابرای
ــوم  ــه ی س ــاس، فرضی ــن اس ــت. برای ــازمانی اس ــرد س ــر عملک ب

ــود: ــان ش ــر بی ــورت زی ــه ص ــد ب می توان

ــر  ــی ب ــر قابل توجه ــازمانی اث ــری س H3: یادگی
ــازمان دارد. ــرد س عملک

ــه عنــوان عوامــل  ــی محیطــی و عملکــرد ســازمانی ب 2-4- پویای
بقــای ســازمان در محیــط پویــای امــروزی وابســته بــه شایســتگی 
 Di( ــت ــود اس ــع خ ــگاه مناب ــدی پای ــازمان در پیکربن ــک س ی
ــه ی  ــازمان نتیج ــرد س ــر عملک Stefano et al., 2010(. تغیی
یــک محیــط پویــا اســت )Fayzollahi et al., 2013(. رابطــه ی 
ــاد  ــا ابع ــی ب ــازمانی موضوع ــرد س ــط و عملک ــی محی ــن پویای بی
ــای  ــه تفاوت ه ــرد ک ــان ک ــوان بی ــن می ت ــت بنابرای ــزرگ اس ب
ــتفاده  ــورد اس ــج به دســت آمده از شــرکت ها در م ــود در نتای موج
 Peteraf et(.ــتگی دارد ــا بس ــط آن ه ــی محی ــه پویای ــی ب کیف
ــی  ــط پویای ــان ها توس ــا نوس ــی ی ــی محیط al., 2013(  بی ثبات
محیطــی اندازه گیــری می شــود کــه بــا نــرخ ســریع تغییــر 
ــدم  ــا ع ــودن ی ــی ب ــل پیش بین ــت و غیرقاب ــتراتژیک در صنع اس
 Miller( قطعیــت عملکــرد رقبــا و مشــتریان مشــخص می شــود
 ,Juma ;1984 ,Dess and Beard ;1983 ,and Friesen

.)2005
ــوان  ــه عن ــط را ب ــتراتژیک محی ــت اس ــازمانی و مدیری ــوری س تئ
یکــی از ســازه های کلیــدی بــرای درک عملکــرد ســازمانی تصــور 
ــر اســاس انگاره هــای ســاختار  ــن رویکردهــا ب می کننــد. تمــام ای
ــت تغییــر  ــه گــذاری شــده انــد و آثــار و ماهی محیطــی  پای
محیطــی و چگونگــی کســب اطاعــات از محیــط خــود را توصیــف 
می کننــد )Ting et al., 2012(. بنابرایــن پویایــی محیطــی 
ــتند.  ــر هس ــال تغیی ــط  در ح ــل در محی ــد عوام ــان می ده نش
ــفتگی  ــا آش ــط ب ــی مرتب ــوان مفهوم ــه عن ــد ب ــی می توان پویای
محیطــی یــا محیطــی بــا ســرعت بــاال درنظــر گرفته شــود 

 .)2017  ,.Frank et al(
Aldrich  در ســال 1979 پیشــنهاد داد کــه میــزان بــاالی 
ــه  ــبت ب ــر نس ــازمانی اگاه ت ــاد س ــا ایج ــط  ب ــی در محی بی ثبات
ــه  ــد. اگرچ ــوآوری باش ــرک ن ــد مح ــر، می توان ــانه های تغیی نش

در پژوهشــی دیگــر Li و Liu در ســال 2014، دریافتنــد کــه 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــازمان را تح ــت س ــی قابلی ــای محیط محرک ه
ــل  ــرک عم ــک مح ــبیه ی ــتر ش ــازمان بیش ــط س ــد. محی می ده

می کنــد تــا یــک تعدیل کننــده.
ــی  ــی حقیق ــت. پویای ــت ماس ــن موقعی  )Li and Liu, 2014(ای
ــاز  ــا نی ــط و ی ــای محی ــت دغدغه ه ــناخت اهمی ــا ش ــی ب محیط
ــن موضــوع  ــه ســادگی آشــکار نمی شــود. ای ــه آن، ب ــه پاســخ ب ب
ــد عملکــرد ســازمانی و دغدغه هــای موجــود در جامعــه ی  می توان
ســازمان را تعدیــل )Li and Liu, 2014(. در نتیجــه، انتظــار 
مــی رود پویایــی محیطــی تاثیــر قابل توجهــی بــر عملکــرد 

ــه: ــرد ک ــان ک ــوان بی ــن، می ت ــد. بنابرای ــته باش ــازمانی داش س

ــر  ــل توجهــی ب ــر قاب ــی محیطــی تاثی H4: پویای
ــازمانی دارد. ــرد س عملک

2-5- تاثیــر میانجیگــر یادگیــری ســازمانی بــر روابــط بیــن تغییــر 
اســتراتژی و عملکــرد ســازمانی، نشــانه ای مثبــت از رابطــه بیــن 
تغییــر راهبــردی و عملکــرد ســازمانی اســت و یادگیــری ســازمانی 

می توانــد در میانجیگــری روابــط ایــن دو نقــش ایفــا کنــد .
)Allen et al., 2007(. بــه طــور خــاص، پژوهشــگران پیش بینی 
می کننــد کــه ســازمان هایی کــه دارای یادگیــری ســازمانی قــوی 
هســتند، اثــرات مثبــت تغییــر اســتراتژی بــر عملکــرد را افزایــش 
می دهنــد درحالــی کــه یادگیــری ســازمانی ضعیــف ایــن رابطــه 

)Akram et al  .)2017(را تضعیــف می کنــد
ــد،  ــر می دهن ــای خــود را تغیی ــب راهبرده ــه اغل ســازمان هایی ک
احتمــال دارد احســاس عــدم اطمینانــی میــان کارکنــان ســازمان 
 .)2004 ,.Bordia et al ;2007 ,.Allen et al( ــد ــاد کنن ایج
بــه همیــن دلیــل، ســازمان هایی کــه یادگیــری ســازمانی قــوی ای 
ــه  ــی ک ــت، تغییرات ــه باموفقی ــن ک ــد، در ای ــت می آورن ــه دس ب
ــد،  ــق کنن ــام داده و محق ــت را انج ــال آن اس ــه دنب ــازمان ب س
ــد. از ســویی ممکــن اســت  ســازمان هایی  شــانس بیشــتری دارن
ــی در  ــی از بی تفاوت ــزان باالی ــف می ــازمانی ضعی ــری س ــا یادگی ب
ــی  ــد )Allen et al., 2007(. هنگام ــاهده کنن ــا مش ــن اعض بی
ــا  ــد ی ــت می کن ــری مقاوم ــل یادگی ــد درمقاب ــک کارمن ــه ی ک
ــازمانی  ــری س ــازمان یادگی ــت س ــن اس ــی دارد، ممک ــت کم رغب
ــن  ــود ممک ــه ی خ ــه نوب ــه ب ــد، ک ــان ده ــود نش ــی از خ ضعیف
ــش  ــتراتژیک را افزای ــر اس ــع تغیی ــه موق ــاز ب ــی آغ ــت توانای اس
دهد )Bordia et al ;2007 ,.Allen et al., 2004(. از سویی 
دیگــر ســازمان هایی بــا یادگیــری ســازمانی قــوی  ممکــن اســت 
ــه  ــری نســبت ب ــای کمت ــا هزینه ه ــر اســتراتژی ب ــه تغیی ــادر ب ق

ــا یادگیــری ضعیــف، باشــند. ســازمانی ب
 .)2007 ,.Allen et al(

دســتاوردهای حاصــل از یادگیــری ســازمانی ممکــن اســت 
ــوی،  ــازمانی ق ــری س ــا یادگی ــازمان ها ب ــه س ــد ک ــتداللی باش اس
بیشــتر طــول دوره فرآینــد تغییــر اســتراتژیک را کوتــاه می کننــد، 
 Bordia( .ــد ــش می دهن ــی را کاه ــای اجرای ــه هزینه ه در نتیج

 )2004 ,.et al
ســازمان هایی بــا یادگیــری ســازمانی ضعیــف ممکــن اســت 
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بــرای ایجــاد تغییــر اســتراتژیک در سراســر واحدهــای تجــاری و 
 Bordia( شــرکت های وابســته، فرآینــدی زمانبــر را طــی کننــد
ــرات  ــه در آن تغیی ــرعتی ک ــن، س ــر ای ــاوه ب et al., 2004(. ع
اســتراتژیک را مــی تــوان تکمیــل کــرد ممکــن اســت منجــر بــه 
یــک مزیــت محــرک اولیــه شــود در نتیجــه جریان هــای درآمــد 
ســازمان را بهبــود بخشــد. )Alas and Sharifi, 2002(  در 
بلنــد مــدت، عــدم بهره بــرداری از پتانســیل بــرای کســب مزیــت 
رقابتــی از طریــق اســتفاده مکــرر از تغییــرات اســتراتژیک ممکــن 
اســت منجــر بــه بدتــر شــدن عملکــرد ســازمان شــود. یادگیــری 
ســازمانی ضعیــف تمایــل بــه ایجــاد اینرســی و رکــود در ســازمان 
ــال  دارد )Dobrev et al., 2003(؛ Tripsas و Gavetti در س
ــا یادگیــری ضعیــف،  ــی ی ــد کــه کارکنان 2000 نیــز اشــاره کردن

تغییــر را ســختتر پذیــرا خواهنــد شــد.
ــی  ــه بی میل ــد ک ــر کردن ــال 2002 ذک Alas  و Sharifi در س
کارکنــان بــرای پذیــرش تغییــر، یکــی از امکانــات ســازمان بــرای 
محقــق کــردن مزیــت رقابتــی راهبــرد خــود را محــدود می کنــد. 
بنابرایــن، منطقــی اســت کــه انتظــار داشــته باشــیم کــه یادگیــری 
ــان  ــت کارکن ــرش مثب ــزان نگ ــت می ــن اس ــه ممک ــازمانی، ک س
ــر  ــاال تاثی ــد، احتم ــرار ده ــر ق ــر را تحت تاثی ــه تغیی ــبت ب نس
ــد. ــل می کن ــرد ســازمان را تعدی ــر عملک ــرات اســتراتژیک ب تغیی

ــان  ــر را بی ــه ی زی ــگر فرضی ــتدالل، پژوهش ــن اس ــاس ای ــر اس ب
 : می کنــد

ــر  ــن تغیی ــه ی بی ــازمانی رابط ــری س H5: یادگی
ــری  ــازمان را میانجیگ ــرد س ــتراتزی و عملک اس

می کنــد.
ــر  ــی ب ــی محیط ــی پویای ــر تعدیل کنندگ ــا اث ــاط ب 2-6- در ارتب
ــات  ــازمان، ادبی ــرد س ــتراتژیک و عملک ــر اس ــن تغیی ــه بی رابط
ــتدالل  ــه اس ــت ک ــی اس ــتراتژیک مدت ــت اس ــی و مدیری بازاریاب
ــن  ــد بی ــازمان در پیون ــی س ــی بیرون ــرات محیط ــه اث می کندک
 Tan ;1987 ,Miller( .ــذارد ــر می گ ــرد تاثی ــتراتژی و عملک اس

)2007  ,.et al
ــری  ــد تصمیم گی ــازمان، فرآین ــک س ــت ی ــب موفقی ــرای کس ب
ــرکت  ــک ش ــخ های ی ــل پاس ــول تحلی ــاز دارد ح ــتراتژیک نی اس
ــد.  ــب باش ــات رقی ــا، اقدام ــی، مث ــط خارج ــرات محی ــه تغیی ب
 ,Spanos and Lioukas  ;2000  ,.Cockburn et al(
2001( ایــن کار بــه یــک ســازمان کمــک می کنــد تــا در صنعــت 
به گونــه ای موقعیت یابــی کنــد کــه بتوانــد از خــود در برابــر 
  )1997 Teece et(.فعالیت هــای رقابتــی بهتــر دفــاع کنــد
ــر  ــدت به یکدیگ ــه ش ــی ب ــتراتژیک و محیط ــر اس ــن، تغیی بنابرای
وابســته بــوده و مدیریــت بایــد فعاالنــه آن را بررســی کنــد. 
ســازمان های منبع-محــور پیــش از اجــرای تصمیمــات راهبــردی، 
ــع  ــد کــه تناســب درخــوری بیــن مناب ــان حاصــل می کنن اطمین
 ،)2006 ,Paladino( ــازار وجــود داشــته باشــد و فرصت هــای ب
ایــن ســازمان ها بــه درون گرایــش دارنــد و پویایــی محیطــی اثــر 
ضعیفــی بــر تصمیمــات پیوســته ی ســازمان دارد. مطابــق بــا نظــر 
Paladino در ســال 2006، تناســب یــا عــدم تناســب منابــع یک 
ســازمان بــر ســازمان هایی کــه درگیــر در اتحادهــای اســتراتژیک 

هســتند، نســبت بــه قابلیــت رقابــت در ســطح ســازمانی در یــک 
 ,Allred and Swan(  ــدیدتری دارد ــر ش ــش اث ــط  پرتن محی
ــه  ــد ک ــان می دهن ــات نش Ting et al ;2005., 2012(.مطالع
پویایــی محیطــی تغییــر اســتراتژی و عملکــرد ســازمان را تعدیــل 

)  .and Ting et al )2005( Freel(می کنــد
ــازار و رقبــا وجــود  یــک تغییــر پیوســته در فنــاوری، تقاضــا در ب
دارد و ایــن شــرایط محیطــی اســت کــه عــدم قطعیــت و ریســک 
ــه  ــی  ب ــی محیط ــر پویای ــه ی دیگ ــرد. گون ــتر را دربرمی گی بیش
ــازمانی  ــط س ــر در محی ــودن تغیی ــی ب ــل پیش بین ــزان غیرقاب می
اشــاره دارد. )Ting et al ;2005 ,Freel., 2012(  پژوهش هــا 
نشــان می دهنــد پویایــی محیطــی و تنــش بــه عنــوان میانجــی، 
ــرد  ــب وکار و عملک ــطح کس ــتراتژی س ــن اس ــه بی ــا در رابط تنه
 ,.Nandakumar et al( می کنــد.  عمــل  نســبی  رقابتــی 
ــه عنــوان یــک تعدیــل کننــده در رابطــه بیــن  2010( محیــط ب
ــده  ــرد باقیمان ــای عملک اســتراتژی ســطح کســب و کار و معیاره

ــد.  ــل نمی کن ــق ROA و ROS، عم ــی تحق یعن
در مواقعــی کــه ســطح پویایــی باالتــر باشــد، اســتراتژی هزینــه-

ــر دارد. و  ــه ای قوی ت ــبی رابط ــی نس ــرد رقابت ــا عملک ــری ب رهب
ــد،  ــن باش ــش پایی ــطح تن ــه س ــی ک ــکل، در مواقع ــن ش به همی
 ,.Nandakumar et al( ایــن رابطــه قوی تــر خواهــد بــود
ــر  ــه منج ــرک اولی ــت مح ــه مزی ــد ب ــی می توان 2010(. پیش گام

ــت. ــودآور اس ــدیافته س ــا و رش ــای پوی ــود و در محیط ه ش
 )2012 ,.Ting et al ;2005 ,Freel(

ــا  ــی ب ــکل مثبت ــه ش ــازمان ب ــرد س ــول و عملک ــوآوری محص ن
 )2012 ,.Ting et al(پویایــی محیطــی در ارتبــاط هســتند
  )2012 ( همــکاران  و   Ting ) 1995( و  ســایرین  و   Priem
ــد فرآینــد تصمیم گیــری  دریافتنــد کــه پویایــی محیطــی می توان
اســتراتژیک و عملکــرد ســازمان را تعدیــل کنــد. ســازمان ها 
در محیطــی خصمانــه نــوآوری خــود را کاهــش می دهنــد. 
 and Ting et )1992( Rasheed and Precott همچنیــن
al. Rasheed و Precott در ســال 1992 دریافتنــد کــه پویایی 
محیطــی اثــری تعدیــل کننــده بــر برون ســپاری و عملکــرد 
ســازمان دارد. مشــاهده می شــود کــه ثبــات داخلــی / خارجــی و 
ــازمانی  ــرد س ــتراتژیک و عملک ــر اس ــن تغیی ــط بی ــی محی بی ثبات
ــم  ــای مه ــده و رویداده ــی های عم ــتند. بازرس ــده هس تعدیل کنن
ــاق آن  ــط  و انطب ــی محی ــا در بررس ــی آن ه ــه توانای ــازمان ها ب س
 ,Boyd and Fulk( ــت ــته اس ــود وابس ــای خ ــتراتژی ه ــا اس ب
ــازمانی  ــرد س ــی و عملک ــت احساس ــن قابلی ــه ی بی 1996(. رابط
از پویایــی محیطــی اثــر می پذیــرد )Akgün et al., 2008(. بــا 
ایــن وجــود، ســازمان هایی کــه در کــه تــاش می کننــد تــا بیــش 
از زمــان در مدیریــت تغییــرات محیطــی تجربــه کســب کننــد، یــا 
ــون  ــی پیرام ــد، تجارب ــاش کنن ــری ت ــش انعطاف پذی ــرای افزای ب
ــا  ــاف و ی ــش انعط ــن افزای ــی و همچنی ــر محیط ــت تغیی مدیری

ــد آورد.  ــت خواهن ــذاری، به دس ــی و اثرگ ــود کارای بهب
عــدم تناســب بیــن اســتراتژی یــک ســازمان و محیــط آن، منجــر 

بــه کاهــش در عملکــرد ســازمانی می شــود.
 ;2003 ,.Bruton et al ;1997 ,Barker and Duhaime( 
 Schendel ;1978 ,Hofer and Schendel ;1980 ,Hofer
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 as cited ,)1976 ,.Schendel et al ;1976 ,and Patton
 )2011 ,in Vithessonthi and Thoumrungroje

ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــتراتژیک ب ــر اس ــد تغیی ــن نیازمن بنابرای
ــق ســطح یادگیــری ســازمانی  افزایــش عملکــرد ســازمان از طری
و محیــط آن اســت. در نتیجــه، پویایــی محیطــی رابطــه ی بیــن 
ــد. از  ــل می کن ــازمانی را تعدی ــرد س ــتراتژیک و عملک ــر اس تغیی

ــود: ــم می ش ــن تنظی ــر چنی ــه زی ــن رو فرضی ای

H6: پویایــی محیطــی رابطــه ی بیــن تغییــر 
اســتراتژیک و عملکــرد ســازمانی را تعدیــل می کند.

3- یافته ها 
ــه  ــادی را ب ــه زی ــتراتژیک توج ــرات اس ــال ها، تغیی ــول س در ط
خــود جلــب کــرده و مســیری را بــرای افزایــش عملکــرد فراهــم 
کــرده اســت. مطالعــات قبلــی تاثیــر اســتراتژی ســازمان و 
ــر عملکــرد ســازمان در مســیر  اســتراتژی ســطح کســب وکار را ب
 )1980( Hofer .ــد ــر اســتراتژیک ســازمان بررســی کرده ان تغیی
 Zajac،  )2001(  Kraatz،    Schendel و   )1978(  Hofer،
 Thoumrungroje  ،)1994(  Parnell  ،  )2015(  Nitin
)2011(  Thoumrungroje و   Vithessonthi  ،   )2015(

ــم  ــت و ه ــم مثب ــتراتژیک ه ــر اس ــج تغیی ــاس، نتای ــن اس برای
ــط  ــی محی ــازمانی و پویای ــری س ــی یادگی ــر عل ــدون اث ــی ب منف
تاییــد شــده اند. بنابرایــن ایــن مطالعــه نقــش مهمــی را از طریــق 
ــی  ــل کنندگ ــر تعدی ــازمانی و اث ــری س ــرای یادگی ــی ب ــع یاب منب
پویایــی محیــط بــر رابطــه بیــن تغییــر و عملکــرد ســازمان ایفــا 
ــورد  ــی در م ــات قبل ــه مطالع ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــد  و ب می کن
تغییــرات اســتراتژیک بــه انــدازه کافــی اثــرات تغییــر اســتراتژیک 

ــد. ــر عملکــرد ســازمان را روشــن نکــرده ان ب
تغییــرات اســتراتژیک بــه تنهایــی بــرای تغییــر اساســی عملکــرد 
ســازمان کافــی نیســت. یــا بــه عبــارت دیگــر، موفقیــت اســتراتژی 
تــازه معرفــی شــده بــرای هــدف بهبــود عملکــرد ســازمان مبتنــی 
 Davies and( .ــت ــف اس ــی مختل ــی و خارج ــل داخل ــر عوام ب

)2007 ,1995 ,Kotter ;2004 ,Walters
ــتراتژیک و  ــر اس ــن تغیی ــه مســتقیم بی ــی رابط ــه، بررس در نتیج
ــه  ــه این ک ــود. بســته ب ــر ش ــازمان الزم اســت کوتاه ت ــرد س عملک
ــرکت های  ــا ش ــاز ی ــد، ساخت وس ــه تولی ــوط ب ــازمان مرب ــا س آی
خدماتــی پایــدار یــا ناپایــدار اســت، پیش نیــاز تغییــر اســتراتژیک 
ممکــن اســت متفــاوت باشــد. بــه عنــوان یــک متغیــر جایگزیــن 
در ایــن رابطــه مســتقیم، ســازمان ها ممکــن اســت بــر یادگیــری 
ســازمانی بــه عنــوان واســطه و محیــط عملیاتــی آن تمرکــز کننــد 

ــل می کنــد. ــر عملکــرد را تعدی ــر اســتراتژیک ب کــه تاثیــر تغیی
ــد  ــازمانی بای ــری س ــه یادگی ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ای
میانجیگــری کنــد و پویایــی محیــط بایــد تاثیــر تغییر اســتراتژیک 
ــطح  ــتراتژیک و س ــازمان اس ــطح س ــازمان در س ــرد س ــر عملک ب
ــدی را  ــای جدی ــر بینش ه ــن ام ــد. ای ــل کن ــب وکار را تعدی کس
ــد  ــتراتژیک را تایی ــرات اس ــت تغیی ــه موفقی ــی ک ــورد عوامل در م
ــه  ــورد وظیف ــد در م ــی جدی ــد و دیدگاه ــه می ده ــد ارای می کنن

تغییــر اســتراتژی بــه عنــوان توجیــه معتبــری بــرای تغییــرات در 
عملکــرد شــرکت ارایــه می دهــد. بــا بررســی یادگیــری ســازمانی 
بــه عنــوان میانجــی و پویایــی محیــط بــه عنــوان تعدیل کننــده، 
بــه نظــر می رســد انطبــاق و توانایــی یادگیــری ایده هــا بــه عنــوان 
عناصــر مهــم اســتراتژی های یادگیــری ســازمانی یــک ســازمان و 
توانایــی تغییــر و انطبــاق بــا محیــط پویــا ناچیــز باشــد. در رابطــه 
ــری  ــه یادگی ــد ک ــتدالل می کن ــگر اس ــه، پژوهش ــن مطالع ــا ای ب
ــتراتژیک و  ــر اس ــن تغیی ــه بی ــی رابط ــوان میانج ــازمانی، به عن س
عملکــرد ســازمان، ممکــن اســت بــر بهبــود محیطــی تاثیــر بگذارد 
کــه در آن می تــوان اســتراتژی جدیــد را بــه کار گرفــت. هنگامــی 
ــر اســتراتژیک و عملکــرد  ــن تغیی ــط رابطــه بی ــی محی ــه پویای ک

ــد. ــل نمی کن ــرکت را تعدی ش

4- پیامدها و نتایج مدیریتی 
ــر  ــد ب ــی توان ــتراتژی م ــر اس ــی تغیی ــات قبل ــاس مطالع ــر اس ب
ــن  ــد. ای ــته باش ــی داش ــا منف ــت ی ــر مثب ــرکت تاثی ــرد ش عملک
ــر  ــتراتژیک ب ــر اس ــه تغیی ــازد  ک ــی س ــان م ــق خاطرنش تحقی
ــران  ــن مدی ــادی دارد. بنابرای ــیار زی ــر بس ــرکت تاثی ــرد ش عملک
ــت  ــه صنع ــد ک ــکار ببندن ــود را ب ــاش خ ــه ت ــد هم ــک بای بان
خودشــان را درک کننــد و تصمیــم بــه تغییــر اســتراتژی را 
ــرد در  ــن عملک ــا از باالتری ــد ت ــاذ نماین ــب اتخ ــل مناس در مراح
شــرکت برخــوردار شــوند. بعــاوه ایــن مطالعــه نقــش مهــم تاثیــر 
واســطه ای یادگیــری ســازمانی و نقــش متعــادل کننــده پویایــی 
محیطــی را در رابطــه بیــن تغییــر اســتراتژیک و عملکــرد شــرکت 
ــرای شــرکت هــا  ــی ب ــد رقابت ــد. اســتراتژی جدی ــات مــی کن اثب
ــطح  ــران س ــردد و مدی ــاذ گ ــت اتخ ــی بایس ــورت دوره ای م بص
ــد  ــی کنن ــت م ــه در آن فعالی ــی ک ــد از محیط ــرکت بای کان ش
کامــا آکاه باشــند. مدیــران ســطح کان بایــد مشــتاقانه محیطــی 
ــه فرهنــگ شــده را  ــل ب ــه یادگیــری تبدی را کــه در آن عــادت ب
ــه و  ــواره ادام ــتراتژی را هم ــر اس ــرای تغیی ــا اج ــد ت ، درک کنن
عملکــرد شــرکت را در محیــط پویــا بهبــود ببخشــند. کارمنــد یک 
ــت  ــده اس ــه ش ــازمانی نهادین ــری س ــه در آن یادیگ ــازمانی ک س
ــد و  ــای جدی ــده ه ــف ای ــه کش ــی ب ــی محیط ــه پویای ــبت ب نس
ــر و  ــد و محیــط را هــر چــه دوســتانه ت ــه  دســت مــی زن خاقان
منعطــف تــر و مناســب تــر بــرای تغییــر مــی نمایــد. بــه همیــن 
ــزان  ــر می ــد ب ــی توان ــط م ــازمانی و محی ــری س ــب، یادگی ترتی
ــذارد.  ــر بگ ــرات تاثی ــر تغیی ــازمان در براب ــان س ــت کارکن مقاوم
اهمیــت اجــرای ســریع و بــه موقــع تعییــن اســتراتژی در ســازمان 
هایــی کــه در محیــط پویــا فعالیــت مــی کننــد بــه مراتــب بیشــتر 

اســت.

5- پژوهش های آینده  
بــرای مطالعــه بیشــتر در مــورد تاثیــر واســطه ای یادگیــری 
ــن  ــه بی ــر رابط ــط ب ــی محی ــی پویای ــل کنندگ ــازمانی و تعدی س
تغییــر اســتراتژیک و عملکــرد شــرکت انگیــزه وجــود دارد. قابــل 
ــی  ــه بررس ــا ب ــت ت ــادی الزم اس ــرفت زی ــه پیش ــت ک درک اس
ــه  ــردازد. و این ک ــازمان بپ ــرد س ــتراتژیک و عملک ــرات اس تغیی
ــرات  ــد اث ــط می توان ــی محی ــازمانی و پویای ــری س ــه یادگی چگون
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ــف  ــا تضعی ــت ی ــی را تقوی ــرد نهای ــتراتژیک در عملک ــر اس تغیی
ــری  ــورد یادگی ــود در م ــه موج ــه در مطالع ــور ک ــد. همان ط کن
ســازمانی، پویایــی محیــط و مدیریــت اســتراتژیک بررســی 
ــری  ــن نتیجــه رســید کــه چــرا یادگی ــه ای ــه ب ــن مطالع شــد، ای
ــط  ــی محی ــد و پویای ســازمانی ممکــن اســت میانجــی گــری کن
احتمــاال تاثیــر متقابــل بیــن تغییــر اســتراتژیک و عملکــرد 
ســازمان در صنعــت بانکــداری نیجریــه را تحت تاثیــر قــرار 
ــی  ــوع پویای ــک ن ــه ی ــه ب ــن مطالع ــه ای ــن، دامن ــد. بنابرای می ده
ــه  ــد دامن ــی می توانن ــات آت ــت. تحقیق ــدود شده اس ــط مح محی
ــن،  ــد. همچنی ــی کنن ــرکت را بررس ــط ش ــترده تری از محی گس
ناچیــز  تعدیل کننــده  نقــش  می تواننــد  بیشــتری  مطالعــات 

ــد.  ــی نمای ــددا بررس ــی را مج ــی محیط پویای

6- نتیجه گیری
بررســی اثــر واســطه ای یادگیــری ســازمانی و نقــش تعدیل کننــده 
ــرکت  ــرد ش ــتراتژیک و عملک ــر اس ــن تغیی ــط بی ــی محی پویای
ــتراتژیک  ــرات اس ــورد تغیی ــدی در م ــای جدی ــد بینش ه می توان
ــر  ــگران تغیی ــاش پژوهش ــد و ت ــه ده ــرکت ارائ ــرد ش و عملک
ــتراتژیک را در  ــول اس ــر تح ــه اث ــد، ک ــد کن ــتراتژیک را تایی اس
ــای آن  ــط پوی ــرکت و محی ــک ش ــن ی ــب بی ــطح تناس ــظ س حف

تاییــد می کننــد.
ــد  ــرکت ها می توانن ــه ش ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــه  ــد ک ــود ببرن ــتراتژیک س ــر اس ــی از تغیی ــور قابل توجه ــه ط ب
ــن،  ــد. عاوه بر ای ــش می ده ــرکت را افزای ــرد ش ــه عملک در نتیج
تغییــرات اســتراتژیک غیرمعمــول ممکــن اســت بــرای کمــک بــه 
ــد.  ــی نباش ــریع کاف ــرات س ــط تغیی ــرکت ها در محی ــت ش موفقی
بنابرایــن، یادگیــری ســازمانی می توانــد میانجیگــری کنــد و 
اثربخشــی اجــرای تغییــر اســتراتژی را افزایــش دهــد، در نتیجــه 
فرصتــی را ایجــاد می کنــد کــه تغییــر اســتراتژیک تاثیــر مثبــت 
ــت، نتیجــه  ــد . در نهای ــرد شــرکت نشــان ده ــر عملک ــود را ب خ
نشــان می دهــد کــه پویایــی محیــط نقــش تعدیل کننــده مهمــی 

ــر اســتراتژیک و عملکــرد شــرکت دارد. در رابطــه بیــن تغیی
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برگزاری وبینار آینده پژوهی برای مدیران 

برگزاری کارگاه چشم انداز اقتصادی برای شرکت ها و هلدینگ ها
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 صنعــت 4.01  آخریــن کلمــه کلیــدی در تغییــر پارادایــم 
ــال2 و  ــول دیجیت ــد تح ــش رون ــا افزای ــت. ب ــف اس ــع مختل صنای
شبکه ســازی، ایــن اصطــاح  جدیــد شــامل جنبه هــای مختلفــی 
از ســازمان، نظیــر مدیریــت 4.0 ، اشــتغال 4.0 و فرهنــگ 

می باشــد.  4.0 ســازمانی 
 در ایــن پارادایــم، صنعــت 4.0 بــر ســاختارهای ســازمانی تأثیــر 
ــه دانــش  ــر نحــوه یادگیــری و نحــوه دســتیابی ب ــوده و ب گــذار ب
ســازمانی اثــر فراوانــی خواهــد داشــت. جنبه هــای مهــم موفقیــت 
در زمــان تغییــرات، پیشــرفت حرفــه ای و دانــش چگونگــی اســت. 
از ایــن رو صنعــت 4.0 در تعامــل مــا بــا دانــش و یادگیــری، تأثیــر 

گــذار اســت.
 دانــش ســازمانی بــه طــور فزاینــده ای بــه هــم 
ــر  ــاده تغیی ــما آم ــا ش ــود؛ آی ــته می ش پیوس

ــتید؟ هس
 6 جنبــه زیــر بســیار مهــم وکلیــدی کــه می بایســت در مدیریــت 

دانــش 4.0 مــورد توجــه قــرار گیــرد، عبــارت انــد از:

1   Industry 4.0
2   Digital Transformation

1.  دانستن چگونگی
ــت  ــب جه ــون مناس ــلط فن ــر 4.0 برتس ــش مؤث ــت دان مدیری
ــای  ــذاری شــده اســت. پایگاه ه ــه گ ــات، پای ــه اطاع دســتیابی ب
یادگیــری  نرم افزارهــای  و  کاربــردی  برنامه هــای  و  دانشــی 
ســبک های  و  فــردی  یادگیــری  جنبه هــای  بــه  تعاملــی 
یادگیــری، اختصــاص داده شــده و در کســب و کارهــای مختلــف 
شــکوفا می شــوند. در نتیجــه، شــناخت گــروه هــدف شــما هنــگام 

مدیریت دانش 4.0
رویکرد نوین به دانش و مدیریت آن، بر اساس تغییر پارادایم صنعت
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انتخــاب رســانه دیجیتــال و ایجــاد فرایندهــای یادگیــری ضــروری 
خواهــد بــود. مشــاغل موظــف هســتند از جدیدتریــن روش هــای 
ــز و  ــرای تجهی ــق روش SMAC ب ــات و  از طری ــاوری اطاع فن

ــد. ــتفاده نماین ــرات اس ــا تغیی ــب ب ــورد مناس برخ
ــات و  ــه اطاع ــز ، دسترســی ســریع و آســان ب ــر چی ــش از ه بی

ــود. ــن ش ــت تضمی ــش می بایس دان
  چه چیزی را باید در شرایط خاص بدانم؟

  اگر سوالی دارم با چه کسی تماس می گیرم؟ 
  در صــورت تصمیــم نادرســت، چــه اقداماتــی می توانــم انجــام 

دهــم؟ 
  چه کسی مخاطب من در بخش مورد نظراست؟

2. تطبیق پذیری
ــد  ــداوم و چن ــادل م ــه و در تب ــش رفت ــرعت پی ــه س ــوالت ب تح
ــه  ــن ضــروری اســت ک ــد. بنابرای ــر وجــود دارن ــا یکدیگ ســویه ب
مدیریــت منابــع انســانی ســازمان،  توانایــی الزم جهــت ســازگاری 
ــدی را دارا  ــای فرآین ــز از خطاه و تنظیمــات ســریع جهــت پرهی
بــوده و  بــا ارتبــاط و مشــارکت نزدیــک بــا جنبه هــای کاربــردی 

کســب و کار، ادامــه دهــد.
ــری  ــش 4.0 ، یادگی ــت دان ــی از مدیری ــش مهم ــوان بخ ــه عن ب
الکترونیکــی می توانــد بــه راحتــی بــا یادگیــری ناگتــی و از طریــق 
نســخه های چنــد رســانه ای، نیازهــا را پاســخ دهــد. فعالیت هــای 
یادگیــری کوچــک   بــا تعــداد قابــل توجهــی از جزئیــات مدیریــت 

شــده، بــه ســرعت ایجــاد و بــه راحتــی مبادلــه می شــوند.

 3.  انعطاف پذیری مکان و زمان
ــوان بخشــی  ــه عن ــای دانشــی ب ــری و بانک ه ــای یادگی فعالیت ه
از مدیریــت دانــش 4.0 ، کامــا ســیار و مســتقل از زمان هســتند. 
ــر  ــر شــده و عــاوه ب محیــط کار کارمنــدان شــما انعطــاف پذیرت
ایــن، کار در منــزل، دورکاری و محیط هــای کاری مشــترک، 

ــرات  ــن تغیی ــت. ای ــوده اس ــترده تر نم ــط کار را گس ــف محی طی
ــت  ــال حرک ــات در ح ــه اطاع ــان ب ــه کارکن ــود ک ــث می ش باع
ــاس  ــر اس ــری ب ــه یادگی ــاز ب ــن نی ــته و بنابرای ــی داش دسترس

ــرد. ــورت می گی ــا، ص تقاض
ــش،  ــات، داده و دان ــت اطاع ــی مدیری ــای اصل ــن رو ابزاره از ای
مبتنــی بــر فضــای  ابــری   شــکل خواهــد گرفــت. سیســتم های 
ــرکتی،  ــی ش ــیون الکترونیک ــد اتوماس ــزاری مانن ــی نرم اف گروه
برنامه هــای آنایــن و ابزارهــای مدیریــت گروهــی، باعــث ارتقــای 
ــوند. ــه می ش ــازمان یافت ــاختارهای س ــیار و س ــم س ــات تی ارتباط

4.  وضعیتی و تطبیقی
ــتی  و  ــری دس ــودن یادگی ــی ب ــال " عمل ــری فع ــوم "یادگی مفه
مرتبــط را تأییــد می نمایــد. اطاعــات و روش هــای عملکــرد 
نشــانگر افزایــش یــادآوری اطاعــات و درس آموخته هــا در هنــگام 

ــت.  ــاص اس ــات خ ــا و احساس ــا موقعیت ه ــاط ب ارتب
انگیــزه افزایــش می یابــد و عملکــرد کارکنــان، اطمینــان بیشــتری 

ــدا خواهــد کرد. پی
ــک  ــداد، ی ــا روی ــط ب ــش مرتب ــن رو، نقــش واســطه گری دان از ای
مؤلفــه ثابــت در مدیریــت دانــش 4.0 اســت. بــه همیــن ترتیــب، 
رونــد تشــخیص خطاهــای احتمالــی و ســواالت بوجــود آمــده نیــز 
ــریعاً  ــری نیزس ــای یادگی ــده و فعالیت ه ــناخته ش ــر ش ــان ت آس
تنظیــم و از خطاهــای موجــود در فرآینــد عملکــرد واقعــی، 

جلوگیــری می شــود.

5.  شخصی
ــر  ــخصیت ه ــا ش ــب ب ــت متناس ــری می بایس ــای یادگی فعالیت ه

کارمنــد، انجــام شــود.
ــردی دارد.  ــری ف ــوت یادگی ــاط ق ــا و نق ــانی توانایی ه ــر انس  ه
ــش 4.0 ،  ــت دان ــری در مدیری ــف یادگی ــای مختل ــه روش ه ارائ
ــن  ــری ســیال می شــود. ای باعــث ایجــاد ســبک و ســرعت یادگی
موضــوع بــا یادگیــری خــود گام  در ارتبــاط بــوده و نویــد بخــش 
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مدیریــت زمــان موفــق، صرفــه جویــی در هزینه هــا، تقویــت خــود 
ــه نفــس اســت. ــی و همچنیــن تقویــت اعتمــاد ب ارزیاب

 

6.  ترکیبی؛ تجمیع انسان و ماشین
تغییــرات و اصاحــات تکنیکــی و فنــی، نــه تنهــا ســطح دیجیتالی 
ــرای  ــدی را ب ــات جدی ــن امکان ــوده، همچنی ــت نم شــدن را تقوی

ــاز می نمایــد ــگاه انســانی و ماشــین آالت، ب اتحــاد و تجمیــع ن
این پیوند، جریان داده را در اسرع وقت، ارتقاء می بخشد.

ــی از سیســتم  ــه صــورت دیجیتال اطاعــات و دانــش می تواننــد ب
ــی  ــتی بازیاب ــورت دس ــه ص ــزوم ب ــورت ل ــده و در ص ــارج ش خ
شــوند. در راســتای مدیریــت دانــش 4.0 ، کارمنــدان "تیم هــای 
ــی  و  ــوش افزایش ــوده و ه ــاد نم ــر ایج ــا کامپیوت ــی" را ب ترکیب

ــوند. ــل می ش ــت تبدی ــه واقعی ــز ب ــناختی  نی ــبات ش محاس
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ــرکت  ــه، ش ــرای جامع ــروس ب ــن وی ــد ای ــه تهدی ــه ب ــا توج ب
مســئولیت  اســاس  بــر  خاورمیانــه  معیارصنعــت  مهندســی 
ــن  ــرل ای ــن کنت ــان و همچنی ــال ذینفع ــود در قب ــی خ اجتماع
بحــران، از همــان روزهــاي نخســت اقداماتــی را پیش بینــی و اجــرا 
کــرد. در مراحــل اولیــه شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور  بــود کــه 
کمیتــه  HSEC ایــن شــرکت، همســو بــا ســاختار و سیاســت های 
ــات کان  ــن و تصمیم ــع قوانی ــدف وض ــا ه ــران، ب ــت بح مدیری
ــا" اقــدام  ــا شــیوع ویــروس کرون در حــوزه "بهداشــت و مقابلــه ب
بــه تشــکیل جلســات نمــود و هــر روزه اقدامــات مقتضــی جهــت 
ــرده اســت. ــراء ک ــب و اج ــروس را تصوی ــن وی ــیوع ای ــرل ش کنت

ــددی  ــات متع ــزاری جلس ــه برگ ــدام ب ــون اق ــه تاکن ــن کمیت ای
ــا نظــارت  ــا ب ــه ماحصــل آنه ــن مضمــون نمــوده اســت، ک ــا ای ب
ــن  ــه مهمتری ــت. از جمل ــده اس ــاغ ش ــازمان، اب ــد س ــر ارش مدی
ــه سیاســت گذاری و اجــرای  ــوان ب ــه می ت ــن کمیت ــای ای برنامه ه
ــع  ــروس، وض ــیوع وی ــا ش ــه ب ــت مقابل ــط جه ــای مرتب برنامه ه
ــکاران،  ــازماندهی هم ــران، س ــا بح ــه ب ــن مواج ــه و قوانی آیین نام
بهره گیــری از تیــم واکنــش در شــرایط اضطــراری، اطــاع رســانی 
و آگاهــی بخشــی بــه منظــور انتشــار اخبــار صحیــح و جلوگیــری 
ــری  ــی، غربالگ ــای ارتباط ــه ی کانال ه ــایعات در کلی ــار ش از انتش
همــکاران بــا هــدف کنتــرل ابتــاء و انتشــار بیمــاری در ســازمان 
و تأمیــن و توزیــع تجهیــزات بهداشــتی نظیــر: ماســک و اســپری 
ضــد عفونــی کننــده بــا هــدف ارتقــای بهداشــت فــردی، شــرکتی 

و افزایــش نظافــت محیطــی بــه منظــور کاهــش احتمــال آلودگــی، 
اشــاره کــرد

ــه  ــن بره ــنل در ای ــی پرس ــش آگاه ــفاف و افزای ــانی ش اطاع رس
ــه  ــی بایســت ب ــه م ــود ک ــی ب ــن اقدامات ــی از مهمتری ــی یک زمان
صــورت مســتمر و هدفمنــد انجــام می گرفــت. بــه همیــن 
ــاغ برنامه هــای مراقبتــی در دســتور کار قــرار گرفــت  منظــور، اب
ــه در ســطح  کــه اطــاع رســانی پروتکل هــای پیشــگیری و مقابل

ــی رود. ــه شــمار م ــات ب ــن اقدام ــم ای ســازمان از اه
شــرکت مهندســی معیارصنعــت خاورمیانــه ضمــن تــاش بی وقفه 
بــه منظــور جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس در میــان همــکاران، 
بــا تأمیــن تجهیــزات بهداشــتی، ســعی نمــود تــا ســامت روان و 
آســودگی خاطــر آنــان را نیــز در محیطــی پــاک حفــظ نمایــد. از 
ایــن رو ضمــن اطاع رســانی شــفاف و افزایــش آگاهــی همــکاران، 
ــراد در آن  ــزان ریســکی کــه اف ــه شــناخت وضــع موجــود و می ب
ــد، پرداخــت. در همیــن ارتبــاط، غربالگــری همــکاران،  قــرار دارن
ــامت  ــاری س ــای خوداظه ــت و فرم ه ــرار گرف ــتور کار ق در دس

تهیــه و بــا مشــارکت کلیــه ی همــکاران تکمیــل شــد.
ــان  ــاری می ــه بیم ــا ب ــر ابت ــک خط ــاخص ریس ــتخراج ش اس
همــکاران و اولویت بنــدی جهــت نظــارت بــر رفــت و آمــد 
پرســنل بــه ســازمان از دیگــر اقداماتــی بــود کــه در ایــن حــوزه 
صــورت گرفــت کــه در ایــن رابطــه جهــت کاهــش حضــور 
همــکاران، مشــاغل ســازمانی بــه چهــار دســته حضــوری، 

اقدامات شرکت مهندسی معیارصنعت 
خاورمیانه در جهت مقابله با ویروس کرونا
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شــیفت کاری، دورکاری و مرخصــی تقســیم شــد و در ادامــه نیــز 
رونــد غربالگــری، ســنجش روزانــه تــب و معاینــه کلیــه همــکاران 
)2 بــار در روز(، لغــو اثــر انگشــت ثبــت کارکــرد در بــدو ورود بــه 
شــرکت و اســتفاده از دســتگاه حضــور و غیــاب تشــخیص چهــره 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق در دس
علیرغــم گســتره بــاالی کاری شــرکت معیارصنعــت خاورمیانــه و 
ــه شــهرهای مختلــف،  ضــرورت مأموریت هــای مکــرر همــکاران ب
دســتورات مقتضــی بــرای مدیریــت مأموریت هــا بــه شــهرهای پــر 
خطــر ابــاغ و همــکاران عــازم بــه مأموریت هــا نیــز از تجهیــزات 

ــدند. ــد ش بهره من
ــترده ای  ــاش گس ــه ت ــت خاورمیان ــرکت معیارصنع ــن ش همچنی
جهــت تأمیــن تجهیــزات مــورد نیــاز بــه منظــور ارتقــاء بهداشــت 
افــراد انجــام داد و بــا تامیــن و توزیــع رایــگان تجهیــزات بهداشــت 
فــردی ویــژه پرســنل شــامل: ماســک، مــواد ضــد عفونــی کننــده 
ــا ویــروس  ــه ب ــرای مقابل دســت و ســطوح و ... رســالت خــود را ب

ــا انجــام داد. کرون
از عمــده اقدامــات دیگــر میتــوان بــه ضدعفونــی نمــودن محیــط 
کار طــی دو نوبــت بــه صــورت روزانــه و نیــز ضــد عفونــی شــدن 
ــاره  ــرکت اش ــی ش ــادی ورودی و داخل ــورها، و مب ــه آسانس روزان

نمــود.
دســتورالعملی نیــز بــه منظــور بازگشــت همــکاران بــه محــل کار 
ــه بیمــاری نیــز تدویــن و الزم  ــه افــراد مشــکوک ب و رســیدگی ب
ــی  ــوه گزارش ده ــتورالعمل، نح ــن دس ــب ای ــد. در قال ــرا ش االج
ــوه  ــر و نح ــورد نظ ــات م ــازمان، معاین ــه س ــکاران ب ــاری هم بیم
ــت.  ــده اس ــاغ ش ــریح و اب ــل کار تش ــه مح ــن ب ــت ایم بازگش
شــرکت مهندســی معیارصنعــت خاورمیانــه جهــت یکسان ســازی 
الزم  دســتورالعمل های  همــکاران،  کار  بــه  بازگشــت  رونــد 
ــامت  ــت از س ــه مراقب ــک ب ــر کم ــاوه ب ــا ع ــود ت ــن نم را تدوی
همــکاران، در مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا و کنتــرل انتقــال 
ــئولیت  ــه مس ــه وظیف ــه، ب ــت جامع ــط کار و در نهای آن در محی

ــد. ــل نمای ــان عم ــال ذینفع ــود در قب ــی خ اجتماع
امیــد اســت بــا رفتــار مســئوالنه و همدلــی کلیــه افــراد و ســازمان 
هــا بتوانیــم بــه زودی ریشــه کــن شــدن ایــن دشــمن مشــترک 

بشــریت را جشــن بگیریــم.
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مدیریت دانش 
منعطف در شرایط 

اپیدمی
ــوزه  ــردی در ح ــم و راهب ــرح مه ــاری دو ط ــال ج ــل س از اوای
مدیریــت دانــش هلدینــگ میدکــو آغــاز شــد. شــروع، اجــرا و اتمام 
پروژه هــای بــزرگ و ملــی میدکــو در ســطح کشــور و منطقــه و در 
ــا  ــای گرانبه ــار از درس آموخته ه ــم، سرش ــخت تحری ــرایط س ش
و راهبــردی جهــت ادامــه مســیر رو بــه جلــوی هلدینــگ میدکــو 

اســت.
تعریــف فراینــدی جامــع جهــت شناســایی، کســب، مستندســازی 
و  فنــی  منظــر  دو  از  پروژه هــا  آموخته هــای  درس  انتشــار  و 
ــروژه   ــوده و در دو پ ــرح ب ــن دو ط ــی ای ــدف نهای ــی، ه مدیریت
ــرکت  ــت ش ــک و دولومی ــد آه ــت و تولی ــه پخ ــداث کارخان " اح
گســترش و نوســازی معــادن "  و " پــروژه خریــد، انتقــال و 

مونتــاژ ماشــین آالت شــرکت کاراوران صنعــت خاورمیانــه"   
می گــردد. اجرایــی 

بــا توجــه بــه تمرکــز هــر دو طــرح در اســتان کرمــان و 
ــده،   ــی ش ــی طراح ــدل بوم ــا م ــق ب ــی منطب ــزی قبل برنامه ری
جلســات حضــوری در محــل طرح هــا و تعامــل بــا ذینفعــان 
ــی و  ــرخط های دانش ــایی س ــت شناس ــروژه جه ــر پ ــی ه دانش
اســتخراج و مستندســازی درس آموخته هــا مــد نظــر بــود کــه بــا 
توجــه بــه شــرایط بیمــاری کرونــا و لــزوم رعایــت پروتوکل هــای 
بهداشــتی و کاهــش تــردد و ســفرهای بیــن اســتانی، بــا وقفــه ای 

ــد. ــرو ش ــاه روب کوت
ــج مناســب  ــف شــده و کســب نتای جهــت پیشــبرد اهــداف تعری
ــه  ــق در زمین ــازمان های موف ــرداری از س ــا الگوب ــا و ب از طرح ه
اســتمرار فرایندهــای مدیریــت دانــش در شــرایط اپیدمــی کوویــد 
ــازی و  ــت مج ــه حال ــل ب ــاف کام ــا انعط ــی ب ــرد اجرای 19، رویک

ــل شــد. ــس تبدی ــو کنفران تعامــل در بســتر ویدئ
ــرخط  ــتخراج س ــوری اس ــر حض ــنامه غی ــی پرسش ــی بوم طراح
ــتخراج  ــت اس ــب جه ــزار مناس ــوان اب ــه عن ــروژه   ب ــی پ دانش
ســرخط هــا و شفاف ســازی ادامــه مســیر هــر دو طــرح، بــر ایــن 

ــت. ــام گرف ــاس انج اس
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اخبار توسعه مدیریت 
شرکت معیارصنعت خاورمیانه

 ISO ،9001:2015 ISO ــای ــت گواهینامه ه دریاف
45001:2018 ISO 14001:2015 و

ــذ  ــه اخ ــق ب ــه« موف ــت خاورمیان ــی معیارصنع ــرکت مهندس ش
ــت  ــتم مدیری ــت«، »سیس ــت کیفی ــتم مدیری ــۀ »سیس گواهینام
ــی و بهداشــت شــغلی« شــد.  ــط زیســت« و »سیســتم ایمن محی
تجدیــد  بــرای  روز   9 مــدت  بــه  دی مــاه  ممیــزی  ایــن 

و   9001:2015  ISO کیفیــت  مدیریــت  گواهینامه سیســتم 
ISO 14001:2014 و  سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی 
دریافــت گواهینامــه سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی 
ISO 45001:2018 انجــام شــد و در پایــان، شــرکت مهندســی 
ــا از  ــه ه ــب گواهینام ــه کس ــق ب ــه، موف ــت خاورمیان معیارصنع

ــد. ــرکت SGS ش ش

دریافت  تقدیرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی
بــا تــاش و تعهــد واالی مجموعــه مدیریــت و کارکنــان، شــرکت 
مهندســی معیارصنعــت مفتخر بــه دریافــت تقدیرنامه چهارســتاره 
ــران  ــی ای ــت صنعت ــی مدیری ــزه تعال ــنواره جای ــن جش از پنجمی

گردیــد. 
ایــن موفقیــت را بــه کلیــه همــکاران عزیــز تبریــک عــرض نمــوده 
ــی  ــالهای آت ــرآمدی در س ــیر س ــه مس ــا ادام ــه ب ــم ک و امیدواری

شــاهد دســتیابی شــرکت بــه ســطوح باالتــر تعالــی باشــیم..
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اخبار مرداد ماه 99

برگــزاری جلســه افتتاحیــه پــروژه برنامه ریــزی ســازمانی بــه منظــور تدویــن و بهبــود نظــام جامــع 
مدیریــت فرآیندهــای کســب و کار

در تاریــخ 20 مــرداد جلســه افتتاحیــه پــروژه برنامــه ریــزی ســازمانی بــه منظورتدویــن و بهبــود نظــام جامــع مدیریــت فرآیندهــای 
کســب و کار بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر اکــرام جعفــری، مدیریــت هــای توســعه مدیریــت و فنــاوری اطاعــات و انجمــن مدیریــت 

ایــران برگــزار شــد. 
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برگزاری دومین جلسه مدیریت درس آموخته های پروژه شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه
ــورت  ــه بص ــت خاورمیان ــرکت کاراوران صنع ــروژه در ش ــه پ ــت درس آموخت ــرح مدیری ــه ط ــن جلس ــاه دومی ــر م ــخ 25 تی در تاری

ــد.  ــزار ش ــان برگ ــران و کرم ــتاد ته ــس در س ویدئوکنفران

برگــزاری جلســه مدیریــت درس آموختــه پــروژه هــای شــرکت کاراوران صنعــت خاورمیانه و شــرکت 
گســترش و نوســازی معــادن خاورمیانه

در تاریــخ 19 مــرداد   جلســه مدیریــت درس آموختــه پــروژه هــای شــرکت کاراوران صنعــت خاورمیانــه و شــرکت گســترش و نوســازی 
معــادن خاورمیانــه بصــورت ویدئــو کنفرانــس در ســتاد تهــران و کرمــان برگــزار شــد. 

 برگزاری دومین جلسه طرح مدیریت درس آموخته پروژه شرکت گسترش و نوسازی معادن خاومیانه
در تاریــخ 5 مــرداد دومیــن جلســه طــرح مدیریــت درس آموختــه پــروژه کارخانــه آهــک و دولومیــت شــرکت گســترش و نوســازی 

معــادن خاومیانــه برگــزار شــد. 



24

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

خبرنامه توسعه مدیریت | شماره 51 - مرداد 1399

برگزاری جلسه تسهیل برنامه ها و انتقال سیاست های هلدینگ میدکو 
ــکاران  ــا هم ــت ب ــعه مدیری ــوزه توس ــو در ح ــگ میدک ــت های هلدین ــال سیاس ــا و انتق ــهیل برنامه ه ــه تس ــرداد جلس ــخ 5 م در تاری

ــزار شــد.  ــس برگ ــو کنفران ــو ، بصــورت ویدئ ــه ســرمایه انســانی میدک ــن آتی ــان و شــرکت تامی ــر ایرانی شــرکت ســمنگان تراب

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت دانش سازمانی و تجربه نگاری
ــا  ــویی پابدان ــه زغالش ــگاری در کارخان ــازمانی و تجربه ن ــش س ــت دان ــول مدیری ــا اص ــنایی ب ــی آش ــرداد دوره آموزش ــخ 12 م در تاری

ــزار شــد.  ــو برگ ــت میدک ــت توســعه مدیری ــس توســط همــکاران مدیری ــو کنفران بصــورت ویدی

برگزاری وبینار آموزشی تشریح الزامات ایزو 14001:2015، ایزو 45001:2018 و مدیریت دانش 
در تاریــخ 21 و 22 تیرمــاه وبینــار آموزشــی مدیریــت دانــش، 28 و 29 تیرمــاه وبینــار آموزشــی تشــریح الزامــات ایــزو14001:2015 
و در تاریــخ هــای 4 و 5 مــرداد وبینــار آموزشــی ایــزو 45001:2018 بــرای همــکاران شــرکت گســترش و نوســازی معــادن خاورمیانــه 

توســط همــکاران توســعه مدیریــت ســتاد میدکــو برگــزار شــد. 
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برگزاری دوره آموزشي تجربه نگاري و مدل سازي دانش
ــروژه ســنگان  ــش جهــت کارشناســان و سرپرســت کارگاه پ ــدل ســازي دان ــگاري و م ــه ن ــاه دوره آموزشــي تجرب ــخ 31 تیرم در تاری

بصــورت مجــازي برگــزار شــد. 

 9001:2015 ISO برگزاری دوره آموزشی استاندارد مدیریت کیفیت
ــه توســط  در تاریــخ 8 مــرداد دوره آموزشــی اســتاندارد مدیریــت کیفیــت ISO 9001:2015 در شــرکت کاراوران صنعــت خاورمیان

همــکاران توســعه مدیریــت هلدینــگ میدکــو برگــزار شــد. 

برگزاری کمیته راهبردی مدیریت دانش مجتمع کک و پاالیشگاه زرند
در تاریخ 21 مرداد جلسه کمیته راهبردی مدیریت دانش مجتمع کک و پاالیشگاه زرند برگزار شد. 
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 )IMS( برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه
ــرکت  ــازی ش ــانتره و گندله س ــادن، کنس ــع مع ــه )IMS( در مجتم ــت یکپارچ ــی سیســتم مدیری ــزی داخل ــرداد ممی ــخ 13 م در تاری

فــوالد ســیرجان ایرانیــان برگــزار شــد. 

برگزاری ارزیابی جایزه بهره وری ایمیدرو در شرکت فوالد بوتیای ایرانیان
در تاریخ 15 مرداد ارزیابی جایزه بهره وری ایمیدرو با حضور ارزیابان این جایزه در شرکت فوالد بوتیای ایرانیان برگزار شد. 
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برگزاری ارزیابی داخلی مدل بهره وری ایمیدرو 
در تاریــخ 28 مــرداد ارزیابــی داخلــی کارخانــه کک ســازی و پاالیــش قطــران زرنــد بــر اســاس معیــار هــای مــدل تعالــی بهــره وری 

ایمیــدرو توســط همــکاران توســعه مدیریــت ســتاد میدکــو برگــزار شــد. 

برگزاری جلسه انجمن خبرگی فراسازمانی سایش و خوردگی
برگــزاری جلســه انجمن خبرگــی فراســازمانی ســایش و خوردگــی بــا حضــور کارشناســان و اعضــای انجمــن بصــورت ویدئــو کنفرانــس 

از مجتمع هــای:
  کنسانتره و گندله سازی سیرجان؛

  کک و پاالیشگاه زرند؛
  کنسانتره و گندله سازی زرند؛

  فوالد بوتیا؛
  تولید کاتد و لوله مسی شهربابک؛

  احیاء مستقیم و فوالدسازی بردسیر 

برگزاری ارزیابی جایزه  ملی بهره وری ایران  
در تاریــخ 21 مــرداد ارزیابــی جایــزه  ملــی بهــره وری ایــران  در کارخانــه آهــک و دولومیــت شــرکت گســترش و نوســازی معــادن خاومیانــه 

برگــزار شــد. 



با سپاس از توهج شما


