تأثير استراتژیهای یادگيری بر توسعه محصول جدید با
نقش تعدیلگری جهتگيری استراتژیک و قابليتهای شناختی
ﺻﻔﺤﺎت  13ﺗﺎ 34
درﯾﺎﻓﺖ96/12/18 :
ﭘﺬﯾﺮش97/05/15 :

شهرام خلیل نژاد

1

محمدرضا دانشور دیلمی

2

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تحلیل تأثیر استراتژی های یادگیری بر توسعه ححوعو ج یدیعد در شعرت هعای
تولیدتننده دارو در تشور بوده اس  .همچنین ،این پژوهش بررسی حیتند ت یهع گیعریهعای اسعتراتژیو و
قابلی های شناختی چ نقشی در تقوی یا تضهیف این رابط ایفا حیتنند .پارادایم ایعن پعژوهش اثبعاجبعاوری،
رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش اس  .بر این اساس و پس از حرور ادبیاج و طراحعی حعد حفهعوحی،
پرسشناح ای حشتمل بر  23پرسش ب نمون آحاری حتشکل از  131شرت ارای شد .از هر شرت دسع تعم 2
نفر از حدیران ارشد یا حیانی ب پرسشها پاسخ دادند ت حیانگین نظراج آنها حورد تحلیعل قعرار گر ع  .روایعی
صوری و ححتوایی پرسشناح بر اساس نظر حتخووان و استفاده از پرسشناح اسعتاندارد و روایعی سعازه نیع بعر
اساس تحلیل عاحلی تأییدی تأیید شد .پایایی از حجرای آزحونهای آلفعای ترونبعا ،،پایعایی حرتع و حیعانگین
واریانس تأیید شد .سپس ،دادههای گردآوریشده ب تمعو نعر ا ع ار اسعمارج پعیا اس و از طریع حعاتریس
همبستگی ،آزحون حهاد ج ساختاری و آزحون برازش حد حورد تحلیل قرار گر تند .در نهای  ،حشخص شد تع
استراتژیهای یادگیری اتتشا ی و بهرهبرداران بر توسه ححوو ج یدید حوثر هسعتند .همچنعین قابلیع هعای
شناختی حیتوانند این رابط را تهدیل تنند .یه گیریهای استراتژیو نی در رابط بین استراتژیهای یادگیری
بهرهبرداران و توسه ححوو حؤثرند احا نقش آنها در رابط بین استراتژیهعای اتتشعا ی و توسعه ححوعو
حهنادار نبود.

واژگان کلیدی :استراتژی یادگیری ،توسه ححوو  ،یه گیری استراتژیو ،قابلی شناختی

 .1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ؛
ﻣﺴﺌﻮل(؛
)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
 .2داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
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مقدمه
یکی از مسائلی که به شدت ذهن صاحبان کسب وکار را به خود مشغول نموده ،عقب نماندن از
قافله پیشرفت و توسعه در صنف مربوطنه و بازارهنا هند اسنت .حفن روحینه ننووور و
خالقیت در سنازمانهنا راهنی بنرا پاسن گنویی بنه اینن مسنلله اسنت .بنرا افناای تواننایی
سازگار سازمان با وشفتگیها محیط پیرامنون و حفن روحینه ننووور تولیند محصنوتت
جدید و توسعه ون ها بسیار مهن اسنت .امنروزه بنهدتین مختلفنی ازجملنه افناای جمعینت و
تقاضا روزافاون محصوتت و خدمات از سو مصر کففدگان و بهدنبنال ون کناه طنول
عمر محصوتت ،سازمانها مجبور به همسویی با این نیازها از طریق توسنعه محصنوتت جدیند
گشتهاند .در عم هرچه شرکتها بتوانفد توسعه محصول خنوی را تسنری نمایند ،امکنان بنه
دستووردن جایگاه رهبر بازار و به تب ون کسب ماایا رقابتی بی تر میگردد.
محققان بر این باورند که توسعه محصوتت جدید تأثیر مهمی در رشد اقتصاد یک کشور
دارد ،ولی متأسفانه سطح اهمیت توسعه محصول جدید چفدان بنا سنطح منوفقیت قابن تطبینق
نیست و احتمال شکست در این فرویفد قاب توجنه اسنت (سنید حسنیفی و ایرانبنان .)1383 ،در
جهت همسویی با عوام زمیفه ساز برا افاای احتمال در موفقیت توسعه محصوتت ،الاامات
سنناختار هنن چننون مرززدایننی ،سننیالیت (توسننعه روابننط غیررسننمی) ،تعامنن وموزنننده و
انعطا پذیر نیا باید در نظر گرفته شود .برا پیشرو بودن در چفین محیطنی بایند ومناده بنود،
در این راستا مفاهیمی ه چون یادگیر  ،تواننایی هنا ذهفنی سنازمان و مندیریت سنرمایه هنا
دانشی مورد توجه قرار میگیرند (طبرسا و همکاران.)1391 ،
اتخاذ استراتژ یادگیر در سطوح مختل سازمان تغییرات مثبت در رفتار را بنه ارمغنان
میوورد که این مسنلله مفجنر بنه سنازگار مجموعنه در برخنورد بنا چنال هنا محنیط پوینا
میگردد .با توجه به استراتژ ها یادگیر مجموعه میتواند با حف قابلینت هنا خنود در بنه
دست ووردن مایت رقابتی تالش نموده و محیط دشوار را برا رقبا در تقلید و پینرو از ون
فنراه نمایند ( .)Hahn & et.al, 2016در اینن راسنتا بنهکنارگیر ینک اسنتراتژ ینادگیر
همگون در سطح تی ها می تواند مفجر به گسترش و بهبود پایگاهها دانشی شده و شنرایط تزم
را برا تبدی این دان ضمفی به فرویفند مفسنج جهنت تسنهی در انجنام امنور مربنو بنه
پروژه ها توسعه محصوتت را فراه نمایفد .اینن فرویفند درنهاینت مفجنر بنه افناای قندرت
پاس گویی به نیازها بازار ،ح مشکالت و افاای در نتایج مورد انتظار خواهد شد ( Cunha
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.)& et. al, 2015
اما ،هفوز ه نمیتوان به سادگی بین استراتژ ها یادگیر و توسعه محصنوتت جدیند
ارتبا برقرار کرد .عواملی متعدد می تواند بر شندت اینن رابطنه منؤثر باشنفد و ون را تعندی
کففد .یکی از این عوام مهمی که میتواند رابطه بین دو متغیر مذکور را تحت تأثیر قنرار دهند
جهتگیر ها اسنتراتژیک اسنت .جهنت گینر اسنتراتژیک توصنی سیاسنتهنا اساسنی
پایه ریا شده در مراح اولیه یک پروژه است که جهت گینر هنا و اهندا منوردنظر تنی را
نشان میدهد ( )Saebi & et. al, 2017در این تحقیق برا بررسی جهتگیر اسنتراتژیک دو
بعد را در نظر گرفته ای  .اولین بعد درجه انعطا ناپذیر مأموریت استراتژیک و بعد دوم درجه
اجماع استراتژیک است .انعطا ناپذیر استراتژیک اشاره به درجنه ا دارد کنه مأمورینت در
ون تعری شده و مان از انجام فعالیت ها خارج از محدود شده و درجه تغییرپذیر را دشوار
میسازد .اجماع استراتژیک نشان دهفده درجه ا است که در ون بازه مدیران با درک مشنترک
بهوجود ومده از استراتژ ها توسعه محصوتت شرکت و اهدا موافق هسنتفد (Atuahene-
.)Gima, 2007
قابلیت ها شفاختی نیا منی توانفند بنین رابطنه مینان اسنتراتژ هنا ینادگیر و توسنعه
محصوتت جدید مؤثر باشد ( .)Knudsen & Srikanth, 2014با توجه به ویژگیهنا تعناملی
در فرویفد یادگیر  ،قابلیتها شفاختی برا یکپارچهسناز دیندگاههنا متفناوت و اسنتقرار
پایگاهها دان برا تی ها ضرور میباشفد .اینن قابلینتهنا از طرینق مهنارتهنا شنفاختی
وشکار میشوند ( .)Helfat & Peteraf, 2015قابلیتها شنفاختی در دو سنطح قابن بررسنی
است .در سطوح رهبر تیمی به نام مهارت ها ننوع  Aو در سنطوح کارکفنان از ون بنهعفنوان
مهارتها نوع  Tیاد میشود .مهارتها مختص کارکفان به قابلیتهایی گفته میشود که در
جهت حف ارتباطات بنا معفنی و همکنار بنا دیگنر اعضنا اطنال منیشنود ( Park & et. al,
 .)2012مهارتها نوع  Aه مهارتها حرفها و ه فرد را شام منیشنود .اینن ننوع از
تخصص به توانایی مفحصربه فرد رهبر برا ایجاد خاصیت هن افااینی در ادغنام مفناب مختلن
دانشی بهدست میوید (.)Brion & et. al, 2012
بفابراین هد پژوه حاضر برون است تا نشان دهد استراتژ هنا ینادگیر بنر توسنعه
محصوتت تأثیر میگذارد و اینکه عواملی همچون جهتگیر ها استراتژیک و قابلیتهنا
شفاختی این رابطه را تعدی میکففد یا خیر .جامعه نمونه پژوه شرکتها تولیدکففنده دارو
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در کشور بوده است ،به این دلی که ارائه محصنوتت ننوین و همچفنین توسنعه محصنوتت در
پیشرفت و ارتقا این صفعت نق حیاتی ایفا میکفد.
 .1ادبیات تحقیق
 .1-1ادبیات تجربی

یادگیر تیمی نشنان دهفنده فعالینت هنا پنردازش اطالعنات بنرا اعضنا تنی در بنه
اشتراکگذار  ،انتقال و ترکیب دان موجود و رسیدن بنه دانن جدیند اسنت .نقن
استراتژ ها یادگیر کمک به تی ها در انتخاب فرویفد مفاسب برا ترکیب و رسیدن
به یک اطالعات جام است .توسعه محصول جدید مستلام یک سر از وقای یادگیر
بهرهبردارانه و اکتشافی مربو به ح مسلله و اجرا کنار اسنت .اسنتراتژ اسنتثمار در
پاتی و گسترش دان موجود ،مهارت ها و ففاور تمرکا دارد .استراتژ اکتشافی بر
وزمای ها جدید و کسب دانن جدیند ،مهنارتهنا و ففناور دتلنت دارد ( & Li
 .)Huang, 2013در واق استراتژ هنا ینادگیر منی توانفند در بنرانگیختن ننووور و
توسعه محصوتت جدید موثر باشفد ( .)Kusumastuti & et. al,2018در ادامنه برخنی از
مطالعات صورت گرفته در حوزه موضوع پژوه حاضر بررسی شده است.
هوانگ 1و همکاران در پژوهشی به تبینین رابطنه مینان اسنتراتژ بهنرهبرداراننه و
توسننعه عملکننرد ت نی هننا پننروژها پرداختننهاننند .بننرا بررس نیهننا بیشننتر در حننوزه
سازمان دهی ،فعالیت ها گروه استراتژ بهرهبردارانه برگایده شنده اسنت .بفنا بنر نتنایج
تحقیق شایان ذکر است که استراتژ بهنرهبرداراننه منیتوانند مفجنر بنه موفقینت تنی در
راستا توسعه محصوتت جدیند شنود ،البتنه بنه نحنو کنه تنی تواننایی و قابلینت هنا
بهره بردار از مهارت هنا موجنود را داشنته باشند .در اینن مینان عوامن تعندی گنر
همچون قابلیت ها ادراکی نیا رابطه اصلی تحقیق را تحنتشنعاع قنرار منیدهند .افنراد
دارا قابلیت ها ادراک ،درک بهتر از وضعیت موجود اخذ تصمیمات کاربرد در
جهت استفاده از اباارها موجود دارند .با این حال درجه انعطنا ناپنذیر رابطنه مینان
متغیرهنا اصننلی تحقینق (اسننتراتژ بهنرهبردارانننه و توسنعه عملکننرد تیمنی) را تعنندی
Huang & et. al
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نمیکفد .به این دلی که تعری دقیق مأموریتها و انعطا ناپذیر شان موجب اختالل
در یادگیر میشود .به عبارت دیگر مفجنر بنه جلنب تمرکنا هنر چنه بیشنتر گنروه هنا
سازمانی به نقا خاصی از سازمان میشود که میتواند نکته ا مففی در جهت پنرورش
خالقیت و نووور محسوب گردد (.)Huang & et. al, 2015
لی 1و همکاران در سال  2011پژوهشی تحت عفوان «قابلیت هنا دوگاننه (قندرت
سیاسی و رقابتی) و یادگیر سازمانی در عملکرد محصوتت جدید صنفای »high-tech
انجام دادند .در این تحقیق رابطه میان قابلینت نفنوذ در دولنت و میناان تأثیرگنذار در
صفعت (قابلیتها دوگانه) توسط شرکتها دان بفیان و عملکرد محصوتت جدیند
در بازارها نوظهور بررسی شنده اسنت .در اینن مسنیر نقن اسنتراتژ هنا ینادگیر
(بهرهبرداراننه و اکتشنافی) بنه عفنوان متغینر تعندی گنر در رابطنه بینان شنده وارد شند.
ازونجاکه قلمرو مکانی تحقیق ،صفای دان بفیان چین بوده اند ،محقق نتیجه گرفته اسنت
که در اقتصادها در حال گذار توجه به محیط خارجی بسیار نامشخص اسنت .ازجملنه
دتی ون میتوان به تغییرات محیط سیاسی و تغییرات سری رقابتی اشاره نمود .نفنوذ در
سیاست ها دولتی میتواند به ایجاد مایت رقابتی برا سازمان ها کمک کفد و همچفین
تأکید بر کاه هایفنه هنا در اینن ننوع صنفای کنه مفشنأ ننووور در تولیند و طراحنی
محصوتت و خدمات است میتواند به پیروز در رقابت ها وتی مینان رقبنا بیانجامند.
نتایج نشاندهفده ون است که بهتفهایی نمیتوان مشخص نمود کدام استراتژ منیتوانند
در راستا قابلیت ها دوگانه و عملکرد محصوتت جدید عم کفد و می تنوان انتظنار
داشت که ترکیبی از دو رویکرد مؤثرتر واق شود .برا مثال رویکرد اکتشافی میتوانند
در مقاب سیاست نفوذ در دولت و تصمی گیر ها حیات نق مکم را ایفا نمایند .از
طرفی زمانیکه شرکتها قادر بنه اجنرا سیاسنتهنا انحصنار منیباشنفد ،رویکنرد
بهرهبردارانه میتواند در کسب مایت رقابتی مفاسب باشد (.)Li & et. al, 2011
میربهرسی ( )1392در پژوهشی تحنت عفنوان «تنأثیر جهنتگینر اسنتراتژیک بنر
توسعه محصول جدید و بهبود مستمر» به بررسی تأثیر جهتگیر اسنتراتژیک برتوسنعه
محصول جدید و بهبود مستمر پرداخته است .برا این مفظور پنژوه در قالنب تحقینق
توصیفی و از نوع پیمایشی (مقطعی) انجام گرفت .جامعه ومنار در اینن تحقینق شنام
Li & et. al

1.
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مجموعننه کارشفاسننان واحنندها بازارینابی ،تحقینق و توسننعه و منندیران مینانی و ارشنند
سازمانها کوچک و متوسط میباشد .نتایج نشان میدهد که جهتگیر اسنتراتژیک
ویفدهنگر ،رابطه معفادار با دیگر پارامترها تحقیق داشت ،در حالیکنه جهنت گینر
تدافعی ،با برخی از پارامترها تحقیق مرتبط نبود .همچفین یافتهها بیانگر اینن اسنت کنه
میان بهبود مستمر و توسعه محصول جدید نیا رابطه معفادار وجود دارد.
با توجه به بررسی ادبیات تجربی ،بهدلی ایفکه یادگیر در سطوح مختل سازمان
تغییرات مثبت در رفتار را به ارمغان وورده و این مسلله مفجر بنه سنازگار مجموعنه در
برخورد با چال ها محیطی میگردد ،در این پژوه تنأثیر اسنتراتژ هنا ینادگیر
به عفوان متغیر مستق بر توسعه محصوتت جدید ،سفجیده شده است .همچفین در این
پژوه با نگاهی استراتژیک به فرویفد توسعه موفق محصوتت جدید عواملی همچنون
جهتگیر استراتژیک و قابلیتها شفاختی بهصورت متغیر تعدی گر در رابطه میان
استراتژ ها یادگیر و توسعه محصوتت جدید مورد بررسنی قرارگرفتنه اسنت .اینن
پژوه بر خال مطالعات پیشین بهصنورت جنام تنر مندلی بنرا توسنعه محصنوتت
جدید مبتفی بر تلور یادگیر ارائه داده است.
 .2-1ادبیات نظری
 .1-2-1استراتژیهای یادگیری

یادگیر در سطوح مختل سازمان تغییرات مثبنت در رفتنار را بنه ارمغنان منیوورد کنه اینن مسنلله
مفجر به سازگار مجموعنه در برخنورد بنا چنال هنا محنیط پوینا منیگنردد .پینرو مفاسنب از
استراتژ ها موجود در یادگیر میتواند فارغ از ضمفیبنودن و پراکفندهبنودن دانن و اطالعنات
مختل در سطوح مختل ون را برا تبندی بنه ینک نهناد جمعنی ومناده سنازد .ماهینت تعناملی و
متقاب در این دیدگاه موجب تسهی در تبادتت مابین اطالعات صریح و ضمفی منیگنردد .بفنابراین
یادگیر و لاوم اجرا بستر مفاسب بنرا تسنهی در فرویفند ون منیتوانند گنامی بسنیار مهن در
بهدست ووردن مایت رقابتی برا سازمانها و در سنطوح پنایینتنر در راسنتا رسنیدن بنه عملکنرد
مطلننوب در زمیفننه توسننعه محصننوتت نننوین باشنند (خاشننعی و دانشننوردیلمی .)1395 ،نقنن
استراتژ ها یادگیر کمک به تی ها در انتخاب فرویفد مفاسنب بنرا ترکینب و رسنیدن بنه ینک
اطالعات جام است .توسعه محصول جدید مسنتلام ینک سنر از وقنای ینادگیر بهنرهبرداراننه و
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اکتشافی مربو به ح مسلله و اجرا کار است .در گذشته نق اینن دو ننوع اسنتراتژ در توسنعه
محصول بسیار مه سفجیده شده است .استراتژ بهرهبردار در پاتی و گسنترش دانن موجنود،
مهارتها و ففاور تمرکا دارد .استراتژ اکتشافی بر وزمای هنا جدیند و کسنب دانن جدیند،
مهارتها و ففاور دتلت دارد (.)Li & Huang, 2013
در استراتژ اکتشافی تی ها با توجه بر تواناییها خود بر توسعه فرویفندها و محصنوتت
جدید تمرکا میکففد .این استراتژ نشان میدهد که فرویفد نوین یادگیر در امتنداد مسنیر
کامالً متفاوت قنرار دارد کنه شنام جسنتجو ،کشن  ،تجربنه ،ریسنکپنذیر و ننووور رخ
میدهد .با اینحال اتکا زیاد به استراتژ اکتشافی ممکن است عواقب مففی ازجملنه وسنیب
رساندن بنه عملکنرد محصنوتت موجنود و توسنعه محصنوتت جدیند را در پنی داشنته باشند
( .)Riding & Rayner, 2013بهطور کلی تحقیقات نشنان داده اسنت کنه اینن ننوع اسنتراتژ
مخصوصاً در ارتبا با ادغام دانن و ففناور هنا جدیند سنطح بنات ریسنک و هایفنه هنا
گاافی را بههمراه خواهد داشت.
در مقاب  ،استراتژ بهرهبردارانه به یادگیر از فضا ففاورانه و بازار محندود و بنه خنوبی
تعری شدها که در حوزه تجارب قبلی تی ها پروژها تعرین منیشنود ،منیپنردازد .اینن
فرویفد نتایجی در بردارد کنه بنرا صناحبان کسنب وکارهنایی کنه ریسنکگریاتنر منیباشنفد
مطلوبتر است .در این استراتژ بر یافت ترکیبات جدید برا ح مسائ از دانن موجنود
و شفاخته شده در سطوح داخلی تیمی تأکید می شود ،این مه می تواند موجب بروز فرصتها
بننرا اعضننا در تصننمی گیننر هننا بننهدلی ن وشننفایی بننه شننرایط و کنناه ابهامننات بننروز کفنند
(.)Atuahene-Gima, 2007
با توجه به ادبیات موجود میتوان بیان کرد کنه اینن دو اسنتراتژ شمشنیر دو لبنه هسنتفد.
تشخیص اینکه کدام یک از این استراتژ ها می توانفد مثمر ثمر واق شوند در شرایط متفناوت،
پیچیده است .بر اساس مفطق مارس این دو استراتژ نسبت به ه ناسازگار می باشفد .با این حال
در تحقیقات نوین بر رو تأثیر مکم گونه ونها بره تأکید میشود (.)Li & Chu, 2010
 .2-2-1توسعه محصول جدید

توسعه محصول جدید اباار حیاتی برا افاای قابلیت سازمانهنا در تعامن بنا محنیط پیرامونشنان
است ( .)Péréa & von Zedtwitz, 2018هر محصول ینا خندمتی کنه در قالنب روز و حنالحاضنر
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خود ارائه میشود ،خواه یا ناخواه پس از گذشنت چرخنه عمنر خنود از رده خنارج منیشنود و اینن
تکفولوژ ها جدیدتر هستفد که پاس ها مفاسبتر و شایستهتر بنه ترجیحنات و نیازمفند هنا
متغیر و متفاوت انواع کاربران و مشتریان خواهفد داشت .اما امروزه سرعتینافتن فرویفندها توسنعه
محصول و ارائه سریعتر محصوتت و خدمات در بازار ،مسللهایست که شرکتها و سازمانهنا توجنه
خاصی به ون دارند ( .)Lee & Johnson, 2010توسعه محصنول جدیند فرویفند اسنت کنه در ون
بفگناه محصنول جدیند بنرا ارائنه بنه بنازار خلنق منیکفند ( .)Hofman & et. al, 2017توسنعه
محصول جدید بهعفوان فعالیتی استراتژیک برا بسنیار از سنازمانهنا بنهعفنوان عناملی برجسنته در
میاان فروش و سود شرکتها محسوب میگردد ( .)Liao & Hu, 2007تعرین ایفکنه چنه چینا
محصول جدید است و چه چیا نیست ،کار سادها نخواهد بود .محصنول جدیند منیتوانند کنات ینا
خدمت باشد .در واق محصول میتواند یک تراشه کامپیوتر و یا یک خدمت جدیند کنه وژاننس
مسافرتی به مسافران خود ارائه میدهد ،باشد .نکته مه این است که در جدیند بنودن محصنولی هن
سازمان تولیدکففنده و هن مشنتریان اتفنا نظنر داشنته باشنفد ( .)Joshi & et. al, 2017بنرا بیشنتر
سازمانهایی که میخواهفد نووور باشفد و عموماً در زمیفه توسعه محصول جدیند فعالینت منیکففند،
نقطه شروع ،ایجاد یک فرویفند توسنعه محصنول جدیند ینا بنازنگر در ون منیباشند ( & Relich
 .)Pawlewski, 2018هفگننام عرضننه و ارائننه محصننوتت جدینند بننه بننازار سننه نننوع متفنناوت از
رویکردها ارائه محصول به بازار را بین رقبا شاهد خواهی بود .این رویکردها عبارتفد از:
رویکرد اولین در بازار :سازمان عالقهمفد است اولین سازمانی باشد کنه محصنول جدیند
.1
را به بازار عرضه میدارد.
رویکرد سریعترین دنبالهرو :در این رویکرد سازمان نمیخواهد همچون حالنت قبن اولنین
.2
عرضهکففده محصول جدید در بازار نام بگیرد ،ولی راغنب اسنت سنریعترین شنرکتی باشند کنه
همان محصول را به بازار عرضه میدارد.
رویکننرد دنبالننه رو عنناد  :سننازمان اولننین دنبالننه رو نیسننت ،ولننی در زمننره دنبالننهروهننا
.3
تولیدکففده و عرضهکففده محصول جدید قرار خواهد گرفت (.)Lee & Johnson, 2010
فرویفنندها مننورد نینناز توسننعه محصننوتت در ش ن سننطح اسننتراتژیک ،ففننی ،فننروش،
مدیریت و پشتیبانی ،تأمین و مدیریت دان و زیرساختها تعری شنده ( Hofman & et. al,
 .)2017و شام الگوها متفوعی از قبی  :الگو پی در پی (رویکرد مرحلها ینا قندم بنه قندم
در ون عدم قطعیت که از بهکارگیر نووور و خالقیت ناشی می شود کاه خواهد یافنت)،

نقش تعدیلگری جهتگیری استراتژیک و قابلیتهای شناختی

21

الگو تراکمی (برا فرویفدها توسعها که نسبت به الگو پی در پی عام سرعت در ونهنا
از اهمیت بیشتر برخوردار است .بهعبارت دیگر سازمان با بهکارگیر این الگو سنعی دارد تنا
زمان عرضه کات یا خدمت جدید خود را کوتاهتر کفد) ،الگو انعطنا پنذیر (ایجناد ظرفینت
برا پذیرش و اعمال تغییرات در طراحی و پاسخگویی به تغییرات محیطنی) ،الگنو یکپارچنه
شونده (بهعفوان فرویفد پیچیده که نیازمفد قابلیت بهدستووردن ،انتقال و تفسیر حجن بسنیار
زیاد از اطالعنات و دادههنا منالی ،ففنی ،اطالعنات و رونندها بنازار و دیگنر اطالعنات و
داده ها موجود داخلی و خنارجی) و الگنو بهبوددهفنده (ترکیبنی از مفناهی مطنرحشنده در
الگوها سفتی و الگو انعطا پذیر) میباشد (میربهرسی.)1392 ،
 .3-2-1جهتگیریهای استراتژیک

همه شرکت ها ،حتی در زمیفه ها کار مشابه ،در پاس به تغییرات محیطنی واکفشنی یکسنانی
نشان نمیدهفد ( .)Mu & et. al, 2017جهتگیر استراتژیک روشی است که ینک سنازمان
به کمک ون از استراتژ ها مختلن بنه عفنوان وسنیله ا بنرا مفطبنقشندن بنا تغیینر شنرایط
محیطی استفاده میکفد تا بتواند شرایط مفاسبتر را فراه وورد .محققان معتقدند کنه مفهنوم
جهت گیر استراتژیک تا حد زیاد شبیه به مفهوم استراتژ رقابتی میباشد که میتوان ون را
به این شک تعری نمود :طریقها که سازمان از استراتژ بنه مفظنور همناهفگی و مطابقنت بنا
تغییرات محیطی استفاده میکفد .در مجموع جهتگیر استراتژیک محور اثربخشنی سنازمانی
است و بیانگر استراتژ رقابتیا است که یک شرکت یا سازمان بنهکنار منیگینرد تنا بنهطنور
مستمر بتوانند عملکنرد را ارتقنا دهند (دانشنوردیلمی .)1395 ،بنهعبنارت دیگنر ،جهنتگینر
استراتژیک رویکرد سازمان در خلق رفتارهایی مفاسب برا دستیابی به عملکرد برتنر در پاسن
به تعامالت سازمان و محیط است ( .)Beck & et. al, 2018در نتیجه میتوان بینان داشنت کنه
نحوه پاس دهی شرکت ها به چال ها محیطی ،ناشی از نوع جهنتگینر اسنتراتژیک ونهنا
است که عبارتاند از اجماع و انعطا ناپذیر استراتژیک.
اجماع استراتژیک ،نشاندهفده درجها است که در ون مدیران شرکت بنر اسناس درک
مشترک بهوجود ومده ،با استراتژ ها توسنعه محصنوتت شنرکت و اهندا موافنق هسنتفد.
اجماع در یک استراتژ نق بسیار مهمی در اجرا ون ایفا می کفد بنه اینن دلین کنه اجمناع
موجب تعهد متقاب و کارکرد در ترویج تبادل و استفاده از اطالعنات منی گنردد (خاشنعی و
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دانشوردیلمی .)1395 ،بفابراین اجماع استراتژیک ،بنهعفنوان موافقنت کلنی مینان اکثنر ینا همنه
اعضا مدیران معرفی میشود ( .)González-Benito & Boyd , 2012برا فعالینت در ینک
محیط تجار پوینا سنازمان هنا بایند اسنتراتژ هنا تجنار شنان را بنا اسنتراتژ هنا و اهندا
سیست ها سازمانی هن راسنتا کففند .اجمناع ،کنارایی و میناان موفقینت کسنبوکنار را بهبنود
میبخشد و سازمان ها باید به بهبود و استفاده از سیست ها اطالعناتی بپردازنند .در صنورتی کنه
استراتژ ها ففاور اطالعات و کسب وکار ه راستا نباشفد ،سیست ها تهیه شده کارایی تزم
را نخواهفد داشت (دانشوردیلمی.)1395 ،
در مقاب  ،انعطا ناپذیر استراتژیک اشاره به درجه ا دارد که مأموریت در ون تعری
شده و مان از انجام فعالیت ها خارج از محدود شده و درجه تغییرپذیر را دشنوار منی سنازد
( .)Huang & et. al, 2015در ادبیات انعطا پذیر دو تعرین بنر مبفنا دو دیندگاه وجنود
دارد :تعری اول توانایی مقابله بنا موقعینتهنا ننامطملن و تنف زا اسنت .اینن تعرین شنبیه
تعری در عل فیایک است ،انعطا سازمان در این دیدگاه تأکید بر توانایی بازگشنت سنری
به سنطوح عملکنرد منوردنظر دارد .رویکنرد دوم بنر نوسناز متمرکنا اسنت و شنام خلنق
توانمفد ها جدید ،ایجاد فرصتها جدید ،بهره گیر از چنال هنا غیرقابن پنی بیفنی و
تغیینرات اسننت ( .)Cynthia & Tammy, 2011فننارغ از بحن جهننتداربننودن ایننن مفهننوم
(انعطا پذیر و یا انعطا ناپذیر ) نشان دهفده توانایی سازمان برا اسنتفاده منؤثر از مفناب و
قابلیت ها به مفظور پاس دهی به تغییر محیطی در خالل فرویفد یادگیر مداوم تعری می گردد.
انعطا پذیر استراتژیک توانایی پی بردن و مقاومتکردن یا سازگار با ضنربههنا متعندد
وارده از سو وقای غیرقاب پی بیفی را معین میکفد ( .)Boyle & Haggerty, 2012بهعبارت
دیگر این مفهوم نشانگر قابلیتها سازمان در شفاسایی ،تولید و حف استراتژ هنا مختلن
برا پاس به ابهامات محیطی است (.)Li & et. al, 2011
 .4-2-1قابلیتهای شناختی

در بررسی عوام موفقیت یک تی  ،عوام بسیار دخی منیباشنفد .ترکینب اعضنا و ویژگنیهنا
رهبران نقشی حیاتی در ثبت نتایج مثبنت بنرا تنی محسنوب منی گنردد .رهبنر در هندایت و نحنوه
کاربرد اطالعات و تخصص ها افنراد بنرا موفقینت در محصنوتت جدیند نقشنی غیرقابن انکنار
محسوب میگردد ( .)García-Morales, 2012بر اساس دیدگاه شفاختی-اجتمناعی ینک تنی بایند
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بهعفوان واحد یکپارچه درگیر فرویفد یادگیر شود .با توجنه بنه ویژگنیهنا تعناملی در فرویفند
یادگیر  ،قابلیتها شفاختی برا یکپارچهساز دیدگاهها متفاوت و استقرار پایگناههنا دانن
برا تی ها ضرور میباشفد .این قابلیتها از طریق مهارتها شفاختی وشکار میشنوند ( & Park
 .)et. al, 2012قابلیتها شفاختی در دو سنطح قابن بررسنی اسنت .سنطوح رهبنر تیمنی بنه ننام
مهارتها نوع  Aو در سطوح کارکفان از ون بهعفوان مهارتها نوع  Tیاد میشود.
مهارتها رهبر ( Tشک ) به قابلیت هایی اطال می شود که در جهت حف ارتباطنات
معفادار و همکار با دیگر اعضا مورد استفاده قرار میگیرند .از این جهنت  Tننام گنذار شنده
که خط افقی دتلت بر وسعت مهارت و خط عمنود بنرا نشنان دادن عمنق ون اسنت .افنراد
دارا این مهارت نه تفها دارا دانشی عمیق از یک رشته می باشفد بلکه در ون واحد منی دانفند
که در تعام با دیگران چگونه باید از یک شاخه علمی به شناخه دیگنر برونند کنه اینن مفهنوم
نشاندهفده وسعت دان ونها است (دانشوردیلمی .)1395 ،در کفنار مهنارتهنا ننوع  Tکنه
صرفاً شام مهارتها تخصصی است ،مهنارتهنا ننوع  Aهن مهنارتهنا حرفنها وهن
فرد را شام می شود .این نوع از تخصص به توانایی مفحصربه فرد رهبر بنرا ایجناد خاصنیت
ه افاایی در ادغام مفاب مختل دانشی اطال میگردد (.)Knudsen & Srikanth, 2014
با توجه به بررسیها صورتگرفتنه و منرور ادبینات نظنر تحقینق ،مندل مفهنومی اینن
پژوه طبق شک ( )1ارائه شده است .تزم به اشاره است که بهجا استراتژ ها ینادگیر ،
ابعاد ون در مدل مفعکس شده است.
استراتژی
اکتشافی
توسعه
محصوالت جدید

قابلیتهای

جهتگیری

شناختی

استراتژیک
استراتژی
بهرهبردارانه

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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بر اساس مدل مفهومی تحقیق ،فرضیهها اصلی پژوه بهشرح زیر میباشد:
 استراتژ یادگیر اکتشافی بر توسعه محصوتت جدید مؤثر است.
 استراتژ یادگیر بهرهبردارانه بر توسعه محصوتت جدید مؤثر است.
 جهننتگیننر اسننتراتژیک در رابطننه میننان اسننتراتژ یننادگیر اکتشننافی و توسننعه
محصوتت جدید نق تعدیلی معفادار را ایفا میکفد.
 جهتگیر اسنتراتژیک در رابطنه مینان اسنتراتژ ینادگیر بهنرهبرداراننه و توسنعه
محصوتت جدید نق تعدیلی معفادار را ایفا میکفد.
 قابلیتها شفاختی در رابطه میان استراتژ یادگیر اکتشنافی و توسنعه محصنوتت
جدید نق تعدیلی معفادار را ایفا میکفد.
 قابلیننتهننا شننفاختی در رابطننه میننان اسننتراتژ یننادگیر بهننرهبردارانننه و توسننعه
محصوتت جدید نق تعدیلی معفادار را ایفا میکفد.
 .2روششناسی پژوهش
پژوه حاضر از مفظر فلسفی در حوزه اثبات باور قنرار منیگینرد .بنهلحنا هند کناربرد ،
بهلحا نتیجه تبییفی و به لح ا رویکرد کمنی (قیاسنی) اسنت .اسنتراتژ پنژوه پیمنای بنوده
است .قلمرو زمانی پژوه نیمه اول سال  1396است .جامعنه تحقینق را شنرکتهنا داروسناز
کشور به تعداد  210شرکت تشکی میدهفد که بر اساس فرمول کنوکران  131شنرکت بنهعفنوان
نمونه انتخاب شدند .پاس دهفدگان به پرس ها مدیران ارشد و میانی و سرپرستان ستاد و بخ
تحقیقات و توسعه سازمانها موردنظر بودهاند .در واق  ،از هر شنرکت بنهصنورت هدفمفند و در
دسترس دستک  2نفر برا پاس دهی به پرس ها انتخاب شند و سنپس مینانگین نظنرات ونهنا
برا تحلی مورد استفاده قرار گرفت .روش گردوور دادهها از طریق مطالعه کتابخانها (شنام
کتب و مقاتت علمی و پژوهشنی ،وب ٍسنایتهنا ایفترنتنی و اسنفاد منرتبط) و پرسشنفامه شنام
محورهننا اسننتراتژ اکتشننافی ( 4پرس ن ) ،اسننتراتژ بهننرهبردارانننه (4پرس ن ) ،جهننتگیننر
استراتژیک ( 5پرس ) ،قابلیتها شفاختی ( 5پرس ) و توسعه محصوتت جدیند ( 5پرسن )
بننوده اسننت .دادههننا از طریننق تحلی ن ومننار توص نیفی و تحلی ن ومننار اسننتفباطی بننا کمننک
نرمافاارها اس.پ.اس.اس .1و اسمارت پی.ال.اس( 1بهدلی ک بودن تعداد نمونهها نسبت تعنداد
1. SPSS
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متغیرها از این نرمافاار استفاده شد) مورد بررسی قرار گرفتفد .همچفنین ارزینابی ابناار گنردوور
دادهها به روش بررسی پایایی (از طریق ولفنا کرونبناخ ،مینانگین وارینانس و پاینایی مرکنب) و
روایی (محتوا و صور با استفاده از نظر صاحبنظران و بهرهگینر از پرسشنفامههنا اسنتاندارد،
روایی سازه با اتکا بر تحلی عاملی تأیید و روایی همگرا و واگرا) انجام شده است.
 .3تحلیل تجربی
بهمفظور دستیابی به اعتبنار همگنرا و میناان همبسنتگی ،وزمنون هنا پاینایی مرکنب و مینانگین
واریانس ارزیابی شد .پایایی باتتر از  0/7همراه با میانگین واریانس حنداق  0/5دو شنر تزم
برا اعتبار همگرا و همبستگی یک سازه میباشد .ضریب ولفا کرونباخ پرسشنفامه بنه همنراه
تعداد پرس ها تحقیق ،پایایی مرکب و مینانگین وارینانس در جندول شنماره  1بنه تفکینک
برا هریک از متغیرها وورده شنده اسنت .در اینن جندول ضنریب ولفنا کرونبناخ و پاینایی
مرکب برا هریک از متغیرها بات  0/7و میانگین وارینانس بنات  0/5و در حند قابن قبنول
است (.)Fornell & Larcker, 1981
جدول  . 1پایایی ابزار گردآوری اطالعات
شاخص

AVE

Communality

R2

استراتژی بهرهبرداران

0/75

0/79

0/51

0/51

---

قابلی های شناختی

0/81

0/75

0/59

0/59

---

استراتژی اتتشا ی

0/71

0/82

0/64

0/64

---

یه گیری استراتژیو

0/86

0/77

0/68

0/68

---

توسه ححوو ج یدید

0/84

0/88

0/57

0/57

0/817

متغیر

آلفای کرونباخ

CR

جدول شماره  2معیار دیگر بنرا ارزینابی رواینی واگنرا ،روش فورنن و تکنر اسنت.
روایی واگرا وقتی در سطح قاب قبول است که میاان  AVEبرا هنر سنازه بیشنتر از وارینانس
اشتراکی ون سازه و سازه ها دیگر (مرب مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مندل باشند
(فورن و تکر .)1981 ،طبق یافته ها جدول ( ،)2روایی واگرا وجنود دارد ،چنون اعنداد قطنر
اصلی که ریشه دوم مقنادیر  AVEهسنتفد بارگتنر از اعنداد زینرین خنود کنه مقنادیر ضنرایب
1. Smart PLS
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همبستگی بین سازهها هست ،میباشند (داور و رضنا زاده .)1393 ،درنهاینت منیتنوان گفنت
مدل اندازهگیر از برازش خوبی برخوردار است.
جدول  . 2روایی واگرا به روش فورنل و الکر
متغیر

شاخص

()1

()3

()2

()4

( )1استراتژی بهرهبرداران

0.714

( )2قابلی های شناختی

0/61

0.768

( )3استراتژی اتتشا ی

0/69

0/61

0.80

( )4یه گیری استراتژیو

0/51

0/55

0/58

0.82

( )5توسه ححوو ج یدید

0/66

0/73

0/41

0/54

()5

0.75

به مفظور تحلی روایی پرسشفامه و کشن عوامن تشنکی دهفنده هنر متغینر وشنکار ،از
تحلی عاملی تأیید استفاده میشود .نتایج تحلی عاملی تأیید گویهها پرسشنفامه پنژوه
در جدول شماره  3خالصه شده اند .بارها عاملی مربنو بنه هنر ینک از سنازه هنا در سنطح
اطمیفان  95درصد معفادار بودهاند .بفابراین سازهها موردمطالعه از جهنت رواینی دارا اعتبنار
باتیی هستفد .به کمک بار عاملی میتوان گفت کدام گویه در سفج متغیر پفهان خنود سنه
بیشتر دارد .هر گویه پرسشفامه که بار عاملی باتتر داشته باشد ،قندرت ینا سنه بیشنتر در
سفج متغیر پفهان مربو بهخود دارد .در جدول  3بارها عاملی مربو به هر متغیر در سنتون
مربو به ون وورده شده است .چفانچه این مقادیر بات  0/4باشفد نیاز به حذ ونهنا ننداری
(داور و رضا زاده.)1393،

بار عاملی

0/716

0/799

0/824

0/755

0/707

0/828

0/793

0/817

0/692

0/802

0/871

0/697

0/794

0/693

0/776

0/490

0/791

0/764

0/572

0/750

0/721

شاخص

عامل

استراتژی

بهرهبردارانه

استراتژی

اکتشافی

جهتگیری

استراتژیک

قابلیتهای

شناختی

توسعه

محصوالت

0/666

0/808

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23

جدید

جدول  . 3نتایج تحلیل عاملی تأییدی (ضرایب مسیر )

برا بررسی برازش کلی مدل نیا از معیار  GOFاستفاده میکفی  .اینن معینار طبنق معادلنه
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زیر به دست می ویند .از دو شناخص مینانگین شناخص تجمعنی و مینانگین تنوان دوم ضنرایب
همبستگی بین سازهها استفاده میشود (با استخراج از جدول .)2
GOF=Communality*R Square=0.59*0.81=0.62

حاص وزمون برا شاخص برازش مدل برابر با  0/62اسنت .از ونجنا کنه حنداق
مقدار قاب قبول برا این شاخص  0/36است (هالفد ،)1999 ،پنس منی تنوان ادعنا کنرد
مدل پژوه برازش بات و قو دارد.
حال نوبت وزمون معفادار فرضیهها کنه از دو شناخص جائنی ضنریب مسنیر و t-value

استفاده شده است ،میباشد .توسط مقادیر  t-valueمعفیدار ضرایب مسنیر بررسنی منیشنود.
در سطح اطمیفان  95درصد چفانچه مقنادیر ومناره  tبناتتر از  1/96باشند فرضنیه تأییند و در
صورت ک تر بودن ،فرضیه رد میگردد ( .)Hulland, 1999در شک ها  2و  3مدل پنژوه
که در برگیرنده فرضیات فرعی پژوه و یا بهعبارتی معادلنه سناختار دوم تحقینق اسنت ،در
دو حالت تخمین ضرایب مسیر و معفیدار در شک ها  2و  3نشان داده شده اسنت .شنک 2
در واق همان مقدار ضریب مسیر و ضریب تعیین و شک  3نیا مقدار وماره  tرا نشان میدهد.

شکل  .2ضرایب مسیر
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شکل  .3ضرایب آمارهی t-value

با توجه به توضیحات داده شده و مدل تحقیق در اشکال 2و  3میتوان وضعیت فرضنیههنا
را مشخص نمود .جدول  4خالصه نتایج فرضیهها پژوه را مفعکس میکفد.
جدول  . 4یافته های مربوط به فرض یه های پژوهش
ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

 )1استراتژی یادگیری اتتشا ی بر توسه ححوو ج یدید حؤثر اس .

0/394

4/396

تأیید

 )2استراتژی یادگیری بهرهبرداران بر توسه ححوو ج یدید حؤثر اس .

0/209

2/745

تأیید

 )3نقش تهدیلی یه گیعری اسعتراتژیو در رابطع حیعان اسعتراتژی یعادگیری
اتتشا ی و توسه ححوو ج

-0/016

0/179

رد

 )4نقش تهدیلی یه گیعری اسعتراتژیو در رابطع حیعان اسعتراتژی یعادگیری
بهرهبرداران و توسه ححوو ج

0/236

2/802

تأیید

 )5نقش تهدیلی قابلی های شناختی در رابط حیان استراتژی یادگیری اتتشعا ی
و توسه ححوو ج

0/218

2/761

تأیید

 )6نقش تهدیلی قابلی های شناختی در رابط حیان اسعتراتژی یعادگیری بهعره-
برداران و توسه ححوو ج

0/331

2/969

تأیید

فرضیههای پژوهش

فرضیه  :1نشان دهفده رابطه میان استراتژ یادگیر اکتشافی و توسعه محصوتت جدیند
است با توجه بنه ضنریب مسنیر  0/394و ومناره  4/396 t-valueبنه دسنت ومنده ،فرضنیه تأییند
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میگردد.
فرضیه  :2نشاندهفده رابطه میان اسنتراتژ ینادگیر بهنره برداراننه و توسنعه محصنوتت
جدید است با توجه به ضریب مسیر  0/209و وماره  2/745 t-valueبهدست ومده ،فرضیه تأییند
میگردد .نتیجه بهدست ومده با تحقیق هوانگ و همکاران در سال  2015همخوانی دارد.
فرضیه :3نشان دهفنده نقن تعندیلی جهنتگینر اسنتراتژیک در رابطنه مینان اسنتراتژ
یادگیر اکتشافی و توسعه محصوتت جدید است با توجه به ضریب مسیر  - 0/016و وماره t-
 0/179 valueبه دست ومده ،فرضیه مورد نظر رد میگردد.
فرضیه :4نشان دهفنده نقن تعندیلی جهنتگینر اسنتراتژیک در رابطنه مینان اسنتراتژ
یادگیر بهره بردارانه و توسعه محصوتت جدید است با توجه به ضریب مسنیر  0/236و ومناره
 2/802 t-valueبه دست ومده ،فرضیه به دست ومده تأیید منیگنردد .نتیجنه بنهدسنت ومنده بنا
تحقیق هوانگ و همکاران در سال  2015همخوانی دارد.
فرضیه :5نشان دهفنده نقن تعندیلی جهنتگینر اسنتراتژیک در رابطنه مینان اسنتراتژ
یادگیر اکتشافی و توسعه محصوتت جدید است با توجه به ضنریب مسنیر  0/218و ومناره t-
 2/761 valueبهدست ومده ،فرضیه مورد نظر تأیید میگردد .نتیجنه بنهدسنت ومنده بنا تحقینق
هوانگ و همکاران در سال  2015همخوانی دارد.
فرضیه :6نشان دهفنده نقن تعندیلی جهنتگینر اسنتراتژیک در رابطنه مینان اسنتراتژ
یادگیر بهره بردارانه و توسعه محصوتت جدید است با توجه به ضریب مسیر  0/331و ومناره
 2/969 t-valueبه دست ومده ،فرضیه مورد نظر تأیید میگردد .نتیجه بدسنت ومنده بنا تحقینق
هوانگ و همکاران در سال  2015همخوانی دارد.
بر اساس نتایج وزمون تحقیق و ضریب تعیین بدست ومده که  0/817بنوده ،نشنان دهفنده
این امر است که استراتژ ها یادگیر اکتشافی و بهرهبردارانه و همچفین متغیرها تعدی گنر
پژوه قادر به تخمین  81درصد از فرویفد توسعه محصول جدید بوده است.
 .4نتیجهگیری
تأیید فرض اول و دوم نشان میدهد که استراتژ ها یادگیر در توسنعه محصنوتت جدیند
نق مثبت و معفادار ایفا میکففد و با تقویت استراتژ ها یادگیر میتنوان فرویفند توسنعه
محصوتت جدید را تقویت نمود .بهکار بردن یک استراتژ مسنتلام صنر نظنر از اسنتراتژ

30

بیستوچهارم،شماره،69تابستان97

پژوهشهايمديريتراهبردي،سال


دیگر نمیباشد بلکه میتوان بهصورت ترکیبی و با توجه به شرایط ،اهدا و مفناب در دسنترس
از ونها بهره برد .ایجاد سازوکارهایی برا اصالح روش ها موجود ح مسلله جهت افاای
کارایی ون ها ،تأکید و توجه بر تجارب موجود و روشها راینج در راه توسنعه محصنوتت و
خدمات ،توجه به نیازها مشتریان فعلی و نیا حرکات رقبا موجود و تعیین راهکارهایی بنرا
جم وور اطالعاتی که بهنوعی تحتتأثیر شرایط حال و تجربیات موجنود سنازمانی (از جملنه
راهکارها تقویت استراتژ بهره بردارانه) می باشفد .همچفین دستیابی به اطالعاتی فراتر از بازار
فعلی و تجارب تکفولوژیکی موجود ،عدم توجه صر به نیازهنا اسنتراتژیک بنازار موجنود،
توسعه خدمات و محصوتت با استفاده از روش ها نوین فراتر از تجارب موجود و توجه بیشتر
به بخ تحقیق و توسعه سازمان و تشویق کارکفان به دریافت اطالعات بهروز مرتبط ،گامهنا
موثر در ارتقا استراتژ اکتشافی قلمداد میشوند.
با تأیید فرضنیه چهنارم نینا نشنان داده شند کنه جهنتگینر اسنتراتژیک در رابطنه مینان
استراتژ یادگیر بهره برداراننه و توسنعه محصنوتت جدیند نقن معفنادار ایفنا منیکفند و
موجب تقویت رابطه میان دو متغییر می گردد .ایجاد اجماع عمومی در مورد اهندا و ضنوابط
سازمان ،اجماع عمومی در مورد سطح کیفیت فرویفدها ،تعری دقیق مأمورینت اسنتراتژیک و
اهنندا سننازمانی و همچفننین تعرین دقیننق مینناان گسننترشپننذیر دامفننه عملیننات و پننذیرش
چال ها جدید توسط اعضا برا همسویی استراتژیک کارکفان سازمان توصیه میشود.
در فرضیه پفج و شش نیا تأیید شد که قابلیتها شفاختی می تواند رابطه استراتژ هنا
یادگیر و همچفین توسعه محصول جدید را تحتتأثیر قرار داده و تقویت میکفد .قابلیتهنا
شفاختی همانگونه که در ادبیات بیان گردید در دو سطح سرپرستان (و یا مندیران) و کارکفنان
در نظر گرفته می شود .در سطح سرپرستان توجه به تخصصها چفدگانه سرپرسنت ،توجنه بنه
اهمیت مهارت مذاکره برا سرپرستان و تقوینت ون و همچفنین دریافنت نظنرات زیردسنتان و
مهارت ترکیبکردن نظرات گوناگون توصیه می گردد .در سطح کارکفان نیا ایجاد وگناهی از
اهمیت وظای در کارکفان برا ادراک مفاسب از وظای کار خود و همکناران ،تأکیند بنر
لاوم احترام به قوانین کارها تیمی و تشویق همکار هنا متقابن از طرینق تشنویق گنروه بنه
دریافت حقو بر اساس عملکرد تیمی و توجه به شبکهها ارتباطی میان اعضا می تواند موجب
تقویت قابلیتها شفاختی در سازمان گردد.
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