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 چكيده
های تدافعی باید بتوانند با توجه به محیط پویایی که با آن مواجه  های اولیه در قالب آمادگی عملیاتی برای درگیری عالوه بر نقش نظامی هایسازمان

دو  ریزی دقیق استراتژیک و استفاده همزمان از های نوین جهت حرکت همپا با رقبا بزنند. این امر مستلزم برنامه ها و فناوری هستند دست به اکتشاف روش

. ها است. پویایی استراتژیک در چنین وضعیتی نیازمند یادگیری سازمانی در هر دو بعد اکتشافی و انتفاعی است برداری در این سازمان توانایی اکتشاف و بهره

کاهش احتمال خطا و افزایش پذیری که الزمه وجودی آنهاست و یادگیری و اثر آن بر  های دفاعی و رقابت توجه به اهمیت حوزه استراتژی در سازمان با

متمرکز شده  (ص) االنبیاء خاتم هوایی پدافند ها در این حوزه، این پژوهش بر تبیین مفهومی جهت یادگیری استراتژیک دوسوتوان در قرارگاه امکان موفقیت

  ام نماید.است. سعی این پژوهش آن است که با توجه به شرایط بومی این سازمان بتواند نسبت به تبیین مفهوم ارائه یادگیری استراتژیک دوسوتوان اقد
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و با تشکیل سه مرحله  نظرات اشباع و هامصاحبه تکمیل تا مصاحبه و گردید تکمیل شوندهمصاحبه خبره کمک اساتید راهنما و مشاور و به خبرگان فهرست

شکل  یادگیری استراتژیک دوسوتوان الگوی ،مرحله کدگذاری سهروش تحلیل محتوی و تم و انجام سپس با  و یافت ادامهاتاق فکر و با حضور متخصصین 

آموزش و یادگیری در مراکز مبنایی جهت طراحی  به عنوان تواندمی الگواست. این  یادگیری استراتژیک دوسوتوانکه دربرگیرنده اجزاء و فرایندهای  گرفت
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بقا و تداوم سازمان منوط به آن است که ميزان یادگيري  بيان مسئله و مقدمه -1

عبارت به ؛ سازماني به اندازه یا بيشتر از تغييرات محيطي باشد

ها قادر به ایجاد تحوالتي بيشتر از تغييرات  دیگر اگر سازمان

ها به خطر خواهد افتاد.  محيط خود نباشند، حيات سازماني آن

پذیري و پيشرفت در محيط پویاي امروزي مستلزم تبدیل رقابت

شدن سازمان به سازمان یادگيرنده است. توانایي در ابراز 

تر در محيطي و یادگيري سریع هاي به موقع به تغييراتواکنش

هاي امروزي مقایسه با سایر رقبا، مزیت رقابتي پایدار سازمان

(. قدمت یادگيري سازماني 2003، 1گردد )جاشاپاراقلمداد مي

-( بر مي1978) 2بيش از سازمان یادگيرنده است و به آثار مارچ

هایي است که گردد. یادگيري سازماني در برگيرندۀ روش

دهند و با رواج دانش را ایجاد، تکميل و سازمان ميها شرکت

هاي کارکنان بهبود هاي سازماني مهارتآن در فرهنگ و فعاليت

که  (. درحالي2011، 3یابد )جانسنو کارایي سازماني توسعه مي

سازمان یادگيرنده سازماني است که افراد به طور مداوم در حال 

رد انتظارشان هاي خود جهت خلق نتایج موتوسعۀ ظرفيت

، افتهی پرورشهستند، جایي که الگوهاي جدید و مبسوط تفکر 

شود و افراد به اي ترویج داده مياندیشه گروهي به طور آزادانه

 طور مستمر در حال یادگيري چگونه یادگرفتن هستند. پيشينه

 و مارچ انطباقي یادگيري نظریه به سازماني یادگيري مفهومي

 به صورت ارگانيك و به را ها سازمان دو نای. گرددمي بر سایرت

 و اندگرفته نظر در( انگار انسان) انسان شبه موجودي عنوان

 قالب در افراد یادگيري سانبه سازماني یادگيري دارند اعتقاد

 و آرگریس نظر از. است توصيف قابل پاسخ و محرک فرآیندهاي

 یکپارچه دانش کاربرد و جذب فرآیند سازماني یادگيري 4شون

 سازمان عملکرد تغيير ایجاد منظور به سازمان افراد بين در

 . است( خدمات و محصوالت کيفيت سودآوري،)

ها به  ها و تبدیل آن هاي مختلفي براي یادگيري در سازمانمدل

هاي مدل    اند. یکي از آخرین  شده هاي یادگيرنده ارائهسازمان

                                         
1. Jashapara 

2.March, J.G. 

3.Johnson,C 

4 Argyris, C. and Schon, D.A. 

دیدگاهي استراتژیك به موضوع شده به صورت مفهومي و با  ارائه

است « یکپارچۀ سازمان یادگيرنده»یادگيري در سازمان مدل 

شده است.  ( ارائه2010) 5که توسط الوي و استتنر و تاشمن

( با لحاظ نمودن متغيرهاي محيطي و 2010الوي و همکاران )

رویکردهاي نوین مدیریتي از جمله مدیریت استراتژیك، 

هاي استاندارد يفيت جامع، سيستممدیریت دانش، مدیریت ک

مدیریت و نظریۀ یادگيري سازماني، به ارائۀ الگویي نظري در 

اند. هرچند این الگو به عنوان یکي از الگوهاي این رابطه پرداخته

-نوین در زمينۀ مورد بحث قابل تأمل است اما طراحان آن هيچ

اع در اند و صرفاً بحث انتفگونه توجهي به بحث اکتشاف نداشته

اند. مدلي که هر دو جنبۀ  سازمان را مورد بررسي قرار داده

 6گيرد مدل یادگيري دوسوتوانانتفاع و اکتشاف را در نظر مي

نام دارد. دوسوتواني به دنبال پاسخگویي به این سؤال است که 

توانند به طور همزمان اشکال متفاوت و ها چگونه مي سازمان

اکتشافي و انتفاعي را باهم  متضاد یادگيري، یعني یادگيري

تواند در عين داشته باشند؟ به عبارتي دیگر سازمان چگونه مي

هاي هاي موجود به دنبال کشف فرصتبرداري از قابليتبهره

 (.2009، 7جدید نيز باشد؟ )سيمسك، هيوي و ویگا

-مي   ها را ارتقاء تعامل بين اکتشاف و انتفاع عملکرد سازمان

کند که ارزش هر کدام از مبهمي را ایجاد ميبخشد، چون منابع 

ویژه ترکيب همزمان اکتشاف و ها در روابطشان وجود دارد. به آن

نفعان، خصوصاً انتفاع درون یك واحد مجزا با بهبود رضایت ذي

باشد. اکتشاف و بين مشتریان و مدیران سطح باالتر توأم مي

-که به قابليتانتفاع در ادبيات مدیریت استراتژیك ریشه دارد 

هاي پویا هاي پویا و فرآیند نوآوري مرتبط است. قابليت

ها  هاي داخلي عملياتي و استراتژیکي سازمانفرآیندها و رویه

باشند تا با استفاده از منابع و فرآیندها جهت یکپارچه مي

دهي مجدد، به دست آوردن و آزادسازي منابع کردن، شکل

هاي شود. قابليتييرات بازار ميمنجر به انطباق و حتي ایجاد تغ

                                         
5. Lavie, Stettner and Tushman 

6. Ambidexterity 

7. Simsek, Heavey and Veiga 
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دور و و تغييرات محيط  سازمانپویا به تناسب ميان استراتژي 

هاي نوآور در خلق ارزش مجموعهجهت کمك به نزدیك 

کند. با توجه به مباحث مطرح شده استراتژیك کمك مي

مشخص است که عدم توجه به یادگيري استراتژیك دوسوتوان 

اي برخوردار هستند از اهميت ویژههاي نظامي که در سازمان

چه پيامدهایي در برخواهد داشت. یکي از نقاط مبهم مربوط به 

هاي مدیریت منابع انساني جهت پشتيباني از انواع نقش سيستم

هاي استراتژیك دوسوتوان است. پژوهشگران معتقدند یادگيري

هاي متفاوت شکل که اشکال متفاوت دوسوتواني بر اساس سابقه

هاي گذشته یك نقش محوري از مدیریت گيرند. پژوهشمي

منابع انساني به عنوان یك عامل اصلي جهت هدایت رفتار 

ها هاي یادگيري سازماني در طرحانسان و به دنبال آن از فرآیند

و اشکال متفاوت یادگيري دوسوتوان را به صورت قطعي تأیيد 

منظور پر  (. به2011، 1کنند )گوتل، گروس، اکنر و مولرنمي

کردن خأل تئوریك موجود نشان داده خواهد شد که چگونه 

-اشکال متفاوت دوسوتواني با اهداف استراتژیك متفاوت مي

توانند ایجاد شده و توسط مجموعه اقدامات مدیریت در حوزۀ 

-منابع انساني حفظ گردند. همچنين شناسایي ابعاد و شاخص

آن با یادگيري هاي مدیریت منابع انساني و بررسي رابطۀ 

دوسوتوان در سازمان به مدیران و متخصصان قرارگاه پدافند 

کند تا به ارزیابي سازمان االنبياء )ص( کمك ميهوایي خاتم

ها  هاي موجود را شناسایي و براي رفع آنخود پرداخته، شکاف

 تالش کنند.

شقود،  گونقه مطقرح مقي   به این ترتيب سئوال اصلي تحقيقق ایقن  

 یووایري ي ترووژ ت دی  یو روو   تن یگ ه تگرووا  مفهوو  

 چگونه است؟ (ص) تالنبياء خا م ه تیی پدتفند

دوسوتواني و براي پاسخ به این سؤاالت نيازمند ارائه تعریفي از لذا 

 هستيم که در ادامه به آن پرداخته شده است. یادگيري استراتژیك

 پيشينه پدوهش -2

-در رفتار یا در بازنمقایي  یادگيري به عنوان تغييرات نسبتاً پایدار

شقود  مقي     ذهنقي اسقت کقه از طریقق تجربقه حاصقل        2هاي

                                         
1. Gut t el , Gar aus, Konechner  and Mul l er  

2 Mental representation 

(. این تغيير ممکن است بقراي مقدتي   2012، 3)اورمرود و جونز

طول بکشد و یا براي هميشه باشد. ایقن تغييقرات ممکقن اسقت     

-یك کودک یقاد مقي   که يوقتي قابل مشاهده باشد، مثل آسان به

هقایش را خقودش بنقدد، بعضقي مواققع هقم       بند کفقش  گيرد تا

 از کقه  يهنگقام ممکن است این تغييرات نامحسوس باشد، مثقل  

شود )اورمرود و جقونز،  فرد به خاطر موسيقي سنتي قدرداني مي

(. عالوه بر این، این تغييرات شاید خواسته یقا ناخواسقته،   2012

، 4درست یا نادرسقت، آگاهانقه یقا نقا آگاهانقه روي دهقد )هيقل       

2002.) 

 یایري ي رازمانی 2-1

( عقيققده دارد کققه سققطح یققادگيري سققازماني 1996مققارکوارت )

وري است که در نتيجه آن بهبقود  هاي فکري و بهرهبيانگر قابليت

شقود. یقادگيري در سقطح    مستمر در سراسر سازمان حاصل مقي 

بهترین فرصت را براي بققاي سقازمان    تنها نهها شرکت و سيستم

زنقد )ایروانقي و   موفقيت آن را نيقز رققم مقي    آورد بلکهفراهم مي

کقه افقراد    شقود  يمق (. اغلب در هر محقيط فقر    1396بهروان، 

پيش از آنکه به شغلي گمارده شوند، الزم است آموزش ببينند و 

ي آموزشقي شقرکت   هقا  دورهیا در حين انجام وظائف شقغلي، در  

جوینقد. یقادگيري یقك فراینقد مقادام العمقر اسقت کقه تمقامي          

، بقراي  هقا  سقازمان ن باید آن را به آغوش بقاز بپذیرنقد. در   کارکنا

جمعي در بهبود و موفقيت  صورت بهمشارکت افراد و یا کارکنان 

سازمان، تمایل زیادي به مفهقوم سقازمان یادگيرنقده بقه وجقود      

 (.1385سبحاني نژاد و همکاران، ) آمده است

 مفه   یایري ي ترژ ت دی  2-2

یند مبتني بر یادگيري براي ایجقاد  آیك فر 5ادگيري استراتژیكی

دستيابي بقه موفقيقت اسقت. بقر خقالف       هاياستراتژيو اجراي 

سنتي کقه هقدف آن ایجقاد یقك بقار تغييقر        یادگيري استراتژي

آورد. را به وجقود مقي   مستمر انطباق ،استراتژیك یادگيرياست، 

 –بقه هقم پيوسقته     گامداراي چهار یادگيري استراتژیك یند آفر

کقه  است  –ا کردن و اجر کردنهماهنگ، کردن، تمرکزگرفتنیاد

شقوند  یکدیگر متصل شده و در یك چرخه پيوسته تکرار مقي  به

                                         
3 Ormrod & Jones 

4 Hill
 

5. Strategic learning 
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هقا   آن، رفتههم(. روي2010، 1)پيترسون )به عنوان مرحله پنجم(

. دو مرحلقه اول،  کننقد مقي      مجسقم  پنج توانایي ذکرشقده را  

 احقل هنقد. مر درا تشکيل مي سازماناساس ایجاد یك استراتژي 

اسققتراتژي  سققازي()پيققاده اجققراي هققايشققالودهسققوم و چهققارم 

فرآینقد  یقك  سازي اسقتراتژي در  ؛ بنابراین، ایجاد و پيادههستند

چرخقه  باید بقه  این است که  نکته. شوندادغام ميتقویت متقابل 

فرآینققد دنبققال کقردن سقاده   . 2نققه خقط مسقتقيم   - مفکقر کنقي  

یك بار کافي نيسقت. چقالش رهبقري    براي یادگيري استراتژیك 

آن است که آن را بارها و بارها تکرار کنيد، بقه طقوري کقه یقك     

محقيط یقاد    بررسقي سازمان به طور مداوم از اقدامات خقود و از  

هاي خقود را بقر ایقن اسقاس اصقالح      گيرد و سپس استراتژيمي

در کنقد،  تکقرار مقي  بيشتر سازمان یك چرخه را  هر چه کند.مي

، بنقابراین ظرفيقت انطبقاقي آن    بهتقر خواهقد شقد   کار  انجام این

اسقت کقه    مستمرتجدید  فرآیندیك  ،یابد. نتيجهمي    افزایش 

 (.2010)پيترسقون،   کنقد را مشقخص مقي   انطباقي واقعاً سازمانِ

هاي ابعاد یادگيري استراتژیك را به همراه مؤلفه 1جدول شماره 

 .)2012)سيرن،  دهدآن نشان مي

  یترژ ت د ي يایری هايمؤلفه و تبعای: 1جدول 

 هامؤلفه تبعای

 خلق

 خالقانه در تمامي سطوح سازمان يوجو جست

هقاي  وجو فراتر از استراتژي گسترش حوزه جست
 فعلي

 هاي استراتژیك جدیدخلق طرح

 توزیع
 ترارتباطات رو به باال و باز از سطوح پایين

استراتژیك هاي متنوع براي انتقال تجربيات روش
 غني

 تفسير

اسققتراتژیك و درک بققه اشققتراک   يريققحققس گ
 شده گذاشته

 پرسش و به چالش کشيدن مفروضات قدیمي
هاي تفسقيري جدیقد بقراي ترسقيم دانقش      طرح

 استراتژیك

 اجرا
 حافظۀ سازماني

 رسمي يها يجدید با استراتژ يها يادغام استراتژ 

 

                                         
1. Pietersen, W 

2. Straight line 

 یور   تنی 2-3

 به( 1991) 4چمار هياول مقاالتبه وسيله  يسازمان 3دوسوتواني

زمان  هم ي(برداربهره) 6انتفاع و 5اکتشاف به هاسازمان یيتوانا

 يزهايچ ق،يتحق يبرا دانش به اکتشاف. است شده فیتعر

 محصوالت، خلق و ياساس راتييتغ ،ينوآور ش،یآزما د،یجد

 و يلیاور ؛1991 ،مارچ) باشد يم دیجد خدمات و فرآیند

 مستمر، بهبود يبرا دانش به يبردار (. بهره2008 ،7شمنات

 خدمات و فرآیندها محصوالت، راتييتغ توسعه و شیپاال اصالح،

 (.2008 شمن،ات و يلیاور ؛1991 ،مارچ) باشد يم يجار

. باشنديم دوسوتوان يريادگی اجزاء يبردار بهره و اکتشاف

 .است شده حیتشر 2 جدول در مختلف محققاننظرات 

: یرژه بندي مفاهيم به كاگ گفژه یگ خص ص تكژشاف 2جدول 

 و تنژفاع

تكژشاف و تنژفاع  ن یسندران

 چيست؟

(، 2009آندروپولوس و لویيس )

 (2006تيلور و گرو )
 فرایندهاي دانش

 (2005گيما )-آتوهنس
دو گونه شایستگي 

 هستند.

(، ناوارو و 2012بنر و تاشمن )

 (2007دوهورست )

دو دو یادگيري جاري در 

 نقطه مقابل هم

(، پرتي و نگرو 2007بایرلي و دالي )

(2006) 
 دو نوع استراتژي دانشي

 (2009گائوگداجلویج و زهانگ )
ي به ها تيفعال

 ي دانشگذار اشتراک

(، هولم کوئست 2004هي و وونگ )

(، کولتل و کونلچنر 2009)

(2009 ،) 

 دو نوع منطق یادگيري

 الگوي اصلي نوآوريدو  (2010پرانگ و اسچلگميچ )

 (2009اوتيال مائوال و زهرا )

 (2006ميلر هائو و کالنتون )

هاي دو گرایش از فعاليت

 سازمان

                                         
3. Ambidexterity 

4. March 

5. Exploration 

6. Exploitation 

7. O’reilly and Tushman 
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 گوش پدوهش -3

تحليل  با روش کيفي و از نوع تحقيقات اکتشافيپژوهش حاضر 

و  يفيک يها روش انيدر م .ه استشداجرا تم  تحليل محتوي و

 منحصربه يایمزاروش تحليل محتوي و تحليل تم  ،يريتفس

 یيباال تيبه همراه دارد؛ چراکه ظرف پژوهش نیا يبرا يفرد 

 يداشته و به محقق آزاد دهيچيپ يها دهیپد ريتفس يبرا

 دهد يم ميحوزه مطالعه و ظهور مفاه يبررس يبرا يشتريب

 روشاستفاده از  تیریمد قاتيتحق در. (2011 ي،)جونز و الون

و توسعه علم حائز  ديتول يبراتحليل محتوي و تحليل تم 

از  ياست که به خلق تئور يا ياستراتژ ،این روشاست.  تياهم

بر استفاده از  ياستراتژ نیا ياساس دي. تأکشود يها منجر م داده

 شيمفرو  و از پ يبدون چارچوب نظر ياستقرا و خلق تئور

بر  يمبتنتحليل محتوي و تم . باشد يم يا شده نييتع

ارائه  آن، است و هدف یيگرا يو ذهن ينگر کل ،یياستقراگرا

خاص است  دهیپد كیدر مورد  كیجامع تئور يها نييتب

از آنجا که مرور تحقيقات پيشين حکایت از  (.1999، نگی)گولد

هاي موجود در تبيين ساختار یادگيري استراتژیك ضعف مدل

از از این رویکرد جهت دوسوتوان در مراکز نظامي دارد استفاده 

رسد. پژوهش حاضر سعي پذیر به نظر ميانجام تحقيق توجيه

دارد با استفاده از این روش به تبيين مفهوم یادگيري 

 استراتژیك دوسوتوان بپردازد.

 جامعه و نم نه آماگي -4

جامعۀ پژوهش حاضر را خبرگان قرارگاه پدافند هوایي خاتم 

هاي تهران که دانشگاهنبياء )ص( و اعضاي هيئت علمي اال

سابقه پژوهش در زمينه یادگيري و آموزش را دارا بودند تشکيل 

 .صورت نظري انجام شدگيري در این پژوهش بهنمونهدادند. 

گيري هدفمند است که پژوهشگر گيري نظري نوعي نمونهنمونه

ترین افراد گيري از نظرات و دانش آگاهکند با بهرهسعي مي

پژوهش به واکاوي رویداد و پدیده مورد نظر درباره موضوع 

گيري تصادفي نيست بلکه تعمدي و بپردازد. این نوع نمونه

هاي جمع آوري داده منبع (.1390قضاوتي است )بازرگان، 

نفر از  28اي، مصاحبه با پژوهش عالوه بر منابع کتابخانه

جهت خبرگان دانشگاه و قرارگاه پدافند هوایي خاتم األنبياء بود. 

 بدینبرفي استفاده شد. گيري گلولهانتخاب خبرگان از نمونه

 داشتن به توجه با و هدفمند طوربه شرایط واجد افراد که معني

کمك اساتيد  به خبرگان فهرست. شدند برگزیده اطالعات

 مصاحبه و گردید تکميل شوندهمصاحبه خبره راهنما و مشاور و

 با نهایت در که یافت ادامه نظرات اشباع و هامصاحبه تکميل تا

ها حدوداً یك مدت زمان مصاحبه .رسيد پایان به مصاحبه 28

هاي . با توجه به گستردگي موضوع در حوزهساعت بوده است

یادگيري، استراتژي و دوسوتواني در انتخاب افراد به پراکندگي 

هاي آنها نيز توجه شده است به طوري که عالوه بر اساتيد رشته

ها و واحدهاي مختلف مدیریتي از خبرگان بخش آموزشي و

)جدول  نبياء استفاده شده استاالقرارگاه پدافند هوایي خاتم

 .(3شماره 

 قي حق نم نه یفي  ص جدول: 3جدول 
 

 گوتیی و پایایی  حقيق -5

 یهت علمی  حقيق 5-1

بوده و مطلوبيت خقود   ارزش يبپژوهش  ،بدون وجود دقت علمي

گوبا و لينکن مفهقوم قابليقت    1980دهد. در دهه  را از دست مي

را به عنوان معياري براي جایگزیني روایي و پایي مطقرح   1اعتماد

                                         
1. Trustworthiness 

 مژغي 

ویدری 

جمعيت 

 شناخژی

 ف توتنی
یگصد 

 ف توتنی

  حصيالت

 0 0 کارشناسي

کارشناسي 

 ارشد
2 %7 

 93% 26 دکتري

پست 

 رازمانی

 64% 18 استاد دانشگاه

مدیران و 

 مسئوالن
10 %36 

رابقه 

 خدمت

5 - 15 4 %14 

15-25 20 %72 

 14% 4 و بيشتر 25
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کردند تا به کمك آن دققت علمقي را در پقژوهش کيفقي مقورد      

گوبقا و   اريمعدر این تحقيق از چهار  رو نیاارزیابي قرار دهند. از 

قابليققت  ،1از : قابليققت اعتبققار انققد عبققارت( کققه 1994ليققنکلن )

بقراي بررسقي دققت علمقي      ،4، قابليت تأیيد3قابليت اتکا ،2انتقال

 استفاده شده است.

تعژباگ 5-2   

آوردن  بقه دسقت  یي اسقت کقه احتمقال    هقا  تيفعالاعتبار شامل 

هقاي تقأمين اعتبقار در     دهد. روش ي معتبر را افزایش ميها افتهی

 قرار زیر است:این پژوهش به 

 5یگري ي ط النی مدت و مشاهد  مدتو  -تلف

درگيقري طقوالني مقدت بقا      ،ي ایجاد دققت ها راهیکي از بهترین 

در این راستا در این پژوهش سقعي شقد بقه طقور      .موضوع است

ارتباط صقحيح و   کنندگان مشارکتو با  شده قيتحقکامل درگير 

آوري و  جمقع  سقال  كمناسب برقرار شود بطوریکقه در طقول یق   

در  کننقدگان  مشقارکت ها محقق از طرق مختلقف بقا    تحليل داده

آوري و  عالوه بر این اختصاص زمان کافي براي جمقع  .ارتباط بود

زبقان و   ،فرهنقگ  ،هقا موجقب فهقم بيشقتر تفکقرات      تفسير داده

هقا باعقث    هاي گروه تحت مطالعه شد. غرق شدن در داده دیدگاه

ت پيگير افزایش عمق تحقيقق را  افزایش دامنه تحقيق و مشاهدا

 سبب شد.

6بازبينی   رط همکاگ -ب
 

تعامل بين پژوهشگر و سایر افرادي اسقت   ،بازبيني توسط همکار

بقه عنقوان مثقال    )هاي تحقيق تجربقه دارنقد    که در زمينه روش

همکاران تحقيق و مشاوران مطالعقه( و زمينقه راهنمقایي بقراي     

هققا را فققراهم  هققا و تحليققل داده آوري داده جمققع ،طققرح تحقيققق

ي ا حرفقه کنند. پژوهشي که مورد بررسي و بازبيني همتایقان   مي

از پژوهشي کقه چنقين کقاري روي آن صقورت      ،قرار گرفته است

 تر است.اعتماد قابل احتماالً ،نگرفته

                                         
1. Credibility 

2. Transferability 

3. Dependability 

4. Conformability 

5. Prolonged engagement and persistent observation 

6. Peer examination 

نهایي این پژوهش در معقر    الگويبر این اساس فرایند انجام و 

نفقر از اسقاتيد مقدیریت اسقتراتژیك و      12اهي قضاوت و نظرخو

ي پقژوهش  هقا  افتهمدیریت منابع انساني قرار گرفت. این اساتيد ی

را مورد بررسي قرار داده و نظرات خقود را بقه پژوهشقگر انتققال     

  .دادند

 7كنندران مشاگكتبازبينی   رط  -ج

یك فرایند کنترل کيفيت است که به دنبال بهبود دقت علمقي و  

محقق در مصاحبه پژوهشي، تعریف شده  شده ثبتصحت اعتبار 

هقا در   اصقلي و اخقذ نظقر آن    کننقدگان  مشارکترجوع به  .است

توسعه نظریه نيز در تمامي متون مربقوط بقه نظریقه داده بنيقاد     

ن روش ( در واقققع در ایقق 1394گولققدینگ )شققود  مققي حيتوضقق

 تقاً ینهاهقاي بقه دسقت آمقده و      کدها و مقولقه  کنندگان مشارکت

هقا   الگوي نهایي پژوهش را بازبيني و نظر خود را در ارتباط با آن

 کنند. ابراز مي

 ،ي نظریقه ريق گ شقکل در این پژوهش براي افزایش اعتبار فراینقد  

و  دیق گرد يمق تایق    شقده  ضبطپس از انجام هر مصاحبه صداي 

یي از آن بققه همققراه هققا رونوشققت. شققد يمققسققپس کدگققذاري 

شقود و نظقر    ي ابتدایي به مصاحبه شقوندگان داده مقي  ها ليتحل

بقه   .دیق گرد يمق کسقب   هقا  ليتحلها به منظور افزایش صحت  آن

منظققور افققزایش صققحت و دقققت و رسققيدن بققه درک متقابققل و  

 .شدند يمتصحيح  ها يفهم و کج ها يناسازگارمشترک کليه 

ي یپذ تنژقال 5-3  

ي جایگزین مفهوم روایي بيروني اسقت و بقه احتمقال    ریپذ انتقال

بقراي دیگقران    ،ي مشقابه هقا  تيوضقع هاي مطالعه در  اینکه داده

معنایي مشابه ایجاد کند اشاره دارد. براي این منظقور پژوهشقگر   

باید در گزارش خود بقه توصقيف دقيقق شقرایط انجقام تحقيقق       

یج تحقيق را در شقرایط  بپردازد تا خواننده خود تصميم بگيرد نتا

 (.1989گوبا و لينکلن )مورد نظرش تا چه حد بکار گيرد 

و فراینقد   کننقدگان  مشقارکت در این پژوهش سعي شد اطالعات 

گقردآوري و تحليقل داده بقه روشققني تشقریح گقردد. همچنققين      

طبققه پدیقد آمقده در مطالعقه مشقخص و       هقر  باسوابق مرتبط 

تقا   کنقد  يمننده کمك توصيف شده است. گزارش تحقيق به خوا

                                         
7. Member checking 
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ي بپقردازد کقه نظریقه و    ا نهيزمدر ذهن خود به ترسيم بهتري از 

. اما در هر صقورت  اند شدهاز آن مشتق  ،طبقات حاصل از مطالعه

ي تحقيقق بقا   هقا  افتقه ی انتققال قضاوت نهایي در رابطه با قابليقت  

خوانندگان خواهد بود. در اینجا هدف دادن اطالعقات کقافي بقه    

در  هققا افتققهبققراي قضققاوت دربققاره کققاربرد پققذیري ی  خواننققده 

 ي دیگر است.ها طيمح

ي یپذ نانيتطم 5-4  

بيشقتر شقبيه پایقایي از نقوع      ،ي از نظقر مفهقومي  ریپقذ  نانياطم

همساني دروني و آزمون مجدد در تحقيققات کمقي اسقت و بقه     

ها در موقعيقت یقا زمقان دیگقر      پایدار یا ناپایدار بودن الگوي داده

 ،شقود کقه محققق    ي زماني حاصل مقي ریپذ نانياطماشاره دارد. 

ي ریپقذ  نقان ياطمرا اثبات کرده باشد در واقع  ها افتهدقت علمي ی

 .(2011اسقتروبرت و رینالقدي   ) شقود  تبار حاصقل نمقي  بدون اع

ي از روش ردیقابي حسابرسقي   ریپقذ  نقان ياطمبراي رسقيدن بقه   

(. قابليقت  1387و مظفقري   فقرد  یي)دانقا شقود   استفاده مي 1گونه

حسابرسققي عبققارت اسققت از توانققایي محقققق دیگققر در پيگيققري 

 ي محقق اصلي.ها يريگ جهينتو  ها روش

و  هقا  ققول  نقلبر این اساس در این پژوهش سعي شد قسمتي از 

 الگقو و  هقا  چسقب و حتقي بقر    ها قول نقل کدها، ،ها متن مصاحبه

توانقد امکقان    آورده شود. این مقوارد مقي   متنابتدایي تحقيق در 

 موشکافي و رسيدگي سایر پژوهشگران را ممکن کند.

  أیيدپذی ي 5-5

 ،فراینقدي  ،و یقك معيقار   تأیيدپذیري جقایگزین مفهقوم عينيقت   

(. این معيقار  2011تدریجي و مداوم است )استروبرت و رینالدي 

به رسيدگي و حسابرسي به عنوان ابقزاري بقراي اثبقات کيفيقت     

براي این منظور در این تحقيق مسقير اسقتقرایي    .کند يماستناد 

ها ثبت شد به طقوري کقه سقایر افقراد بتواننقد ایقن        ظهور مقوله

تشریح واضح مسقتندات   ،پيگيري کنند. هدف از این کارمسير را 

در  .ي شقده اسقت  ريق گ جقه ينتو فرایند فکري است که منجر بقه  

واقع بر اساس این معيار سعي شقد توضقيحات کقاملي در مقورد     

و  انقد  شقده چگونقه تفسقير    ،آوري شده هایي جمع اینکه چه داده

 داده شود. ،ي مطالعه در عمل چيستها افتهکاربردها یا ارتباط ی

                                         
1. Audit trail 

هاي ي پدوهش) جزیه و  حليل یتی هایافژه -6

 كيفی(

هاي حاصل از مجموعه دادهتحليل محتوي و تحليل تم، 

بندي مصاحبه در قالب کدگذاري باز، محوري و گزینشي دسته

گذاري باز، دهد. کدگذاريارائه مي هااي درباره پدیدهو نظریه

نظریه است گيري ترین مراحل شکلمحوري و گزینشي اصلي

 شود.ها تشریح ميکه در ادامه نحوه استفاده از این کدگذاري

هاي تحقيق براي آوري دادهها و جمعبعد از انجام مصاحبه

ها از فرآیند کدگذاري  هاي حاصل از مصاحبهتحليل داده

ها در جریان گردآوري استفاده گردید. فرآیند کدگذاري داده

هایي در مشخص شود چه دادهآید تا ها به اجرا در ميداده

مرحله بعد باید گردآوري شود. کدگذاري فرایندي است که طي 

هایي با معني و اي داده متني و پراکنده به دادهآن مجموعه

-گردد. این امر معموالً با مشخص کردن مقولهمفهوم تبدیل مي

هاي کدگذاري باز شروع و با کدگذاري محوري و نهایتاً 

 (.1387یابد )بازرگان، ادامه ميکدگذاري گزینشي 

بخشي از تحليل که مشخصاً به »کدگذاري باز عبارتست از 

ها  بندي پدیده از طریق بررسي دقيق داده گذاري و دسته نام

به عبارت بهتر در این نوع کدگذاري مفاهيم «. شود مربوط مي

ها و اسناد و مدارک بر اساس ارتباط با موضوعات  درون مصاحبه

شوند. نتيجه این مرحله، تقطير و خالصه  بندي مي طبقهمشابه 

ها و اسناد به درون  شده از مصاحبه کردن انبوه اطالعات کسب

هایي است که در این سؤاالت مشابه  بندي مفاهيم و دسته

تحليل  هستند. در روش کدگذاري نظري، دو گرایش براي

جزمي  وجود دارد. برخي از پژوهشگران به تحليل جز به ها داده

ها را خط به خط و کلمه به کلمه  پردازند؛ یعني متون و داده

گير بودن این  دهند. برخي نيز به دليل وقت مورد تحليل قرار مي

 کنند. روش تنها نکات و مضامين کليدي را کدگذاري مي

هاي توليدشده  هدف از کدگذاري محوري ایجاد رابطه بين مقوله

ن عمل معموالً بر اساس کدگذاري باز( است. ای )در مرحله

کند  پرداز کمك مي شود و به نظریه انجام مي الگوي پاردایمي

را به سهولت انجام دهد. اساس ارتباط  پردازي فرایند نظریه تا
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ها  دهي در کدگذاري محوري بر بسط و گسترش یکي از مقوله

 قرار دارد.

ده عنوان پدی بندي اصلي )مانند ایده یا رویداد محوري( به دسته 

بندي اصلي  ها با این دسته بندي شود و سایر دسته تعریف مي

شوند. شرایط علي موارد و رویدادهایي هستند که  مرتبط مي

اي  زمينه به مجموعه گردند. منجر به ایجاد و توسعه پدیده مي

تري از  گر به مجموعه گسترده ویژه از شرایط و شرایط مداخله

قرار دارد. راهبردهاي کنش  شرایط اشاره دارند که پدیده در آن

عنوان  کنند که به هایي اشاره مي یا تقابل، به اقدامات و پاسخ

خواسته یا -دهند و درنهایت ستاده هاي  نتيجه پدیده رخ مي

 ها به پيامدها اشاره دارند. این اقدامات و پاسخ –ناخواسته 

بندي  کدگذاري گزینشي عبارت است از فرآیند انتخاب دسته

ها، تأیيد  بندي مند آن با دیگر دسته مرتبط کردن نظاماصلي، 

هایي که نياز به اصالح و  بندي اعتبار این روابط و تکميل دسته

بر اساس  کدگذاري انتخابي توسعه بيشتري دارند.

کدگذاري محوري، مرحله اصلي  و کدگذاري باز نتایج

ترتيب که مقوله محوري را به شکل  این پردازي است. به نظریه

ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب  مند به دیگر مقوله نظام

هایي را که به بهبود و توسعه  یك روایت ارائه کرده و مقوله

کند. موارد استفاده از انواع  بيشتري نياز دارند، اصالح مي

 شده است.  ارائه 1شماره ها در نمودار کدگذاري

: فرایند کدگذاري 1 نمودار  

 

تغييرات و  ٔەباز، محقق پيش از آنکه به تعيين نحودر کدگذاري 

ها بپردازد، درصدد  ها در قالب ابعاد مترتب بر آننوسانات مقوله

ها است. در کدگذاري  هاي مترتب بر آنها و ویژگيتوليد مقوله

ي یافته به دنبال توسعهمحوري نيز، محقق به شکلي نظام

ها  هاي مترتب بر آنلهها به زیرمقوها و ربط دادن مقولهمقوله

است. کدگذاري گزینشي دو مرحله کدگذاري پيشين را با 

ها در چارچوبي نظري تکميل سازي و پاالیش مقولهیکپارچه

ي اصلي یا ها حول پدیدهسازي، مقولهکند. در یکپارچهمي

اي است که ي اصلي مقولهشوند. پدیدهمحوري سازماندهي مي

تحليل  .چارچوب نظري مطرح است به عنوان تنها مقوله اصلي

هاي انجام گرفته از طریق کدگذاري باز، محوري و مصاحبه

گزینشي منجر به شناسایي ابعاد و عوامل موثر تبيين مفهوم 

ضمناً . (4)جدول شماره  یادگيري استراتژیك دوسوتوان گردید

ارائه  7تا  5شماره ابعاد و عوامل شناسایي شده در جداول 

 است. گردیده

 : ظهور مفاهيم و مقوله ها 4جدول 

 كد مصاحبه مفاهيم مق الت

 نيروي انساني

 حقوق و مزایا

مدیریت 

 استعداد

 شرح وظایف

 اهداف افراد

P1, P2, P4, P7, P8, P11, P14 

 يازسنجين

شناسایي 

عوامل 

 انگيزشي

 نياز به اکتشاف

تعادل بين 

نيازهاي 

سازمان و 

 کارکنان

P1, P2, P3, P4, P6, P9, P11, 

P12 

 انگيزش

 سيستم پاداش

 ارزشيابي

 نظام انگيزشي

P1, P3, P4, P5, P7, P9, P13, 

P14 

 يسازمان فرهنگ

هنجارهاي 

 سازماني

 باورها

 آداب

 روش تفکر

 بينش

P4, P7, P9, P14 

 آموزش

هدف  بر اساس

)مستقيم و 

 (ميرمستقيغ

 بر اساس

حضور 

)حضوري، 

P1, P3, P8, P9, P11, P14 

 كدرذتگي رزینشی

 مقوله نظریه

 كدرذتگي مح گي

 مفهوم مقوله

باز كدرذتگي  

 داده مفهوم
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ي، حضور مهين

 مجازي(

تعداد  بر اساس

افراد )جمعي و 

 انفرادي(

 کار تيمي

ي ریپذ مشارکت

 و کار تيمي

مشارکت 

کارکنان در 

 يريگ ميتصم

باورهاي 

 مشترک

نگرش مدیریت 

 به کار تيمي

P1, P3, P4, P5, P7, P13 

 ساختار سازماني

 اندازه سازمان

ساختار 

 منعطف

 يسازمان تیهو

 ميزان تمرکز

P1, P2, P4, P6, P11, P12 

 انداز چشم

 اهداف کارکنان

 اهداف سازماني

تعادل بين 

 اهداف

تعریف 

ي ها ياستراتژ

 جمعي

اجماع بين 

 سازماني

همسوئي 

اهداف اشخاص 

)کارکنان( با 

 اهداف سازمان

P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, 

P11, P14 

 مدیریت دانش

 تسهيم دانش

 تجربه سازماني

 سرمایه فکري

سرمایه 

 اجتماعي

P3, P7 

تعامالت بين 

 سازماني

مشارکت در 

ي ها تيفعال

 بين سازماني

 نوآوري باز

P1, P2, P3, P4, P6, P9, P11, 

P12 

 دیدگاه استراتژیك

کنکاش و رصد 

 محيط پيرامون

انتقال دانش 

 به سازمان

ي ريگ ميتصم

P1, P3, P4, P5, P7, P9, P13 

 استراتژیك

 

 الگوبرداري

شناسایي 

الگوهاي 

ي ها سازمان

مشابه و 

 جوار هم

بررسي و 

تحليل 

ي ها سازمان

مشابه و 

 جوار هم

P1, P2, P3, P4, P5, P7, P6, 

P9, P13, P14 

 

 ع تمل باز و يمح گ ،ینشیرز يكدرذتگ: 5جدول 

 تنژفاعی

مفه   

كدرذتگي 

 رزینشی

مفاهيم 

كدرذتگي 

 مح گي

 مفاهيم كدرذتگي باز

 عوامل انتفاعي

 نيروي انساني

 مزایا حقوق و

 مدیریت استعداد

 شرح وظایف

تعادل بين نيازهاي اهداف افراد و 

 سازمان و کارکنان

تمایل جهت مبادله و ترکيب 

 دانش جدید

 دانش پرمحتوا و عميق

حوزه دانشي مشخص و 

 غيرپراکنده

جذب و عمق بخشي در حوزه 

 دانشي مشخص

 نياز به اکتشاف

 انگيزش

سيستم پاداش و شناسایي عوامل 

 انگيزشي

 نظام انگيزشي

سيستم پاداش مبتني بر تالش 

 افراد

 نظام انگيزشي مبتني بر عملکرد

 پاداش بر مبناي ارشدیت

 ارتقاء براساس سابقه یا آزمون

 هنجارهاي سازماني يسازمان فرهنگ
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 باورها

 آداب

 روش تفکر

 بينش

 ارزشيابي

هاي پاداش مبتني ارزیابي و برنامه

 بر گروه

 برابري داخلي

 بازخورد مبتني بر چند منبع

 گذاري مشارکتيهدف

 ارزیابي و پاداش شخصي

 ارزیابي مبتني بر شایستگي

ارزیابي و پرداخت مبتني بر دانش 

 افراد

ارزیابي و پرداخت براي شهرت 

 کارکنان

هاي ارزیابي مطابق بر مهارت

 فردي

 

تكژشافی ع تمل باز و يمح گ ،ینشیرز يكدرذتگ: 6جدول   

مفه   

كدرذتگي 

 رزینشی

مفاهيم 

كدرذتگي 

 مح گي

 مفاهيم كدرذتگي باز

 ع تمل تكژشافی

 عامالت بين 

 رازمانی

 ي بين سازمانيها تيفعالمشارکت در 

 نوآوري باز

هاي مشترک با شفافيت در تالش

 ذینفعان

 استفاده از قرارداد با ذینفعان خارجي

 ارتباط با ذینفعان خارجي

 تسهيم دانش با ذینفعان

 تلگ ب یتگي

ي مشابه و ها سازمانشناسایي الگوهاي 

 جوار هم

ي مشابه و ها سازمانبررسي و تحليل 

 جوار هم

 مشاگكت

 ي و کار تيميریپذ مشارکت

 يريگ ميتصممشارکت کارکنان در 

 نگرش مدیریت به کار تيمي

اي به دليل شرایط مشابه پيوند حرفه

 کاري

-دشواري در تعامل و نظارت برفعاليت

 علت تخصصدیگران به هاي

 منحصر به فرد نبودن دانش

تمایل به چرخه تکرار تبادل و ترکيب 

 دانش از طریق روابط بين فردي

 مدی یت یتنش

 تسهيم دانش

 تجربه سازماني

 سرمایه فکري

 سرمایه اجتماعي

 

مشژ ك ع تمل باز و يمح گ ،ینشیرز يكدرذتگ: 7جدول   

مفه   

كدرذتگي 

 رزینشی

مفاهيم 

كدرذتگي 

 مح گي

 مفاهيم كدرذتگي باز

 عوامل مشترک

 آم زش

هدف )مستقيم و  بر اساس

 (ميرمستقيغ

حضور )حضوري،  بر اساس

 ي، مجازي(حضور مهين

تعداد افراد )جمعي و  بر اساس

 انفرادي(

 آموزش در حد الزامات فعلي شغل

 هاي آموزشي حين کارروش

هاي آموزش جهت بهبود مهارت

 کنوني

 مدتکوتاههاي آموزش

ییدرا  

 ترژ ت دی 

 کنکاش و رصد محيط پيرامون

 انتقال دانش به سازمان

 ي استراتژیكريگ ميتصم

دیدگاه راهبردي متمرکز بروضع 

 موجود

هاي متمرکز بر کارایي استراتژي

 مدتکوتاه

 اهداف کارکنان

 اهداف سازماني

 تعادل بين اهداف

 ي جمعيها ياستراتژتعریف 

 اجماع بين سازماني

همسوئي اهداف اشخاص )کارکنان( 

 با اهداف سازمان

راخژاگ 

 رازمان

 اندازه سازمان

 ساختار منعطف

 يسازمان تیهو

 ميزان تمرکز

 پيچيدگي و رسميت
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ي اصلي دل نگراني و دغدغه اصلي محقق و مشارکت مقوله

کنندگان است. چند معيار براي انتخاب یك مقوله به عنوان 

مقوله اصلي وجود دارد که عبارتند از مرکزي بودن، مرتبط 

بودن به سایر مقوله ها، اتفاق افتادن مکرر در داده ها و صرف 

 زمان بيشتر براي اشباع شدن. 

توان گفت، رهبري، تدوین و فوق مي پس از بررسي معيارهاي

سازي استراتژي، یادگيري، تمرکز، هماهنگي، اجرا، عوامل پياده

 انتفاعي و اکتشافي مقوله هاي اصلي این پژوهش هستند.    

  رازي ترژ ت ديگهب ي،  دوین و پيای 

نکته مهم در الگوي یادگيري استراتژیك دوسوتوان، احاطه 

هاست. یادگيري و کسب سایر فعاليتفعاليتي به نام رهبري بر 

وقوع خودي خود در هرنوع ساختار و سازماني بهبه     دانش 

اي براي آن مهيا شود. عوامل پيوندد و باید بستر و زمينهنمي

گيري یادگيري سازماني و تسهيل روند آن در متعددي بر شکل

سازمان مؤثرند که یکي از عوامل تأثيرگذار و شاید مهمترین 

آنها مدیریت سازمان است. نياز به مدیریت و هدایت سازمان و 

ها جهت اهميت رهبري مناسب و خوب در موفقيت سازمان

دستيابي به اهداف امري انکارناپذیر است. از آنجا که مدیران 

سازمان به عنوان رهبر نقش بسزایي در کليه امور سازمان از 

ي و سالمت جمله روابط کارکنان، جو سازمان، رضایت شغل

سازماني دارد توجه به جایگاه و شناخت هرچه بيشتر این نقش 

اهميت بسزایي دارد به طوري که این امر به سازمان جهت 

شناخت بهتر وضعيت سازمان و همگام سازي با وضعيت متغير 

  سریع کمك خواهد کرد.

سازي هایي با دیدگاه استراتژیك، تدوین و پيادهدر سازمان

-بخش اصلي یادگيري استراتژیك را تشکيل مياستراتژي دو 

دهند. آنچه در زمينه تدوین استراتژي در الگوي پژوهش حاضر 

مورد توجه قرار گرفته است ارتباط آن با دو مرحله یادگيري و 

اکتشافي در دوسوتواني تمرکز در یادگيري استراتژیك و عوامل 

داف صریح اه يريگ طریق شکل ،عبارت است از ياستراتژاست. 

براي تحقق آن  ازياجرایي اصلي موردن يها سازمان، تبيين برنامه

 توان ياز محتواي این تعریف م .منابع الزم يريکارگ اهداف و به

اوالً، باید اهداف بلندمدت سازمان را  چنين استنباط کرد که

تعریف کرد. این اهداف باید نسبتاً دائمي بوده، از ثبات الزم 

ها  اینکه تغييرات محيطي بازنگري در آنبرخوردار باشند، مگر 

، ثبات اهداف ضرورتاً به معناي غيرقابل . را ایجاب کند ثانياً

 يها . براي این منظور از برنامهباشد يها نم تغيير بودن برنامه

با  توانند يمدت هستند و م اجرائي استراتژیکي که، یقيناً کوتاه

ثالثاً، در بعد . شود ياهداف بلندمدت نيز همسو باشند، استفاده م

گام اجراي  نیتر عنوان مهم سوم تعریف، تخصيص منابع به

ایجاد تعادل بين اهداف و . شده است استراتژیك اشاره

و تخصيص منابع انساني،  طرف كیاستراتژیك از يها برنامه

 نانيمنظور حصول اطم فنّاورانه و فيزیکي از سوي دیگر به ،مالي

توان گفت طورکلي ميبه .رت استاز تداوم استراتژیك یك ضرو

در الگوي یادگيري استراتژیك دوسوتوان تدوین استراتژي با 

توجه به دو مرحله یادگيري و تمرکز و عوامل اکتشافي و 

 مشترک انجام خواهد گرفت.

سازي استراتژي است. هاي اصلي مدیران پيادهیکي از چالش

در مرحله  ،شده نیتدوهاي بسياري از استراتژي که يطور به

متعددي وجود در واقع عوامل شوند. عمل با شکست مواجه مي

. گردند يم ها يدارند که سبب عدم موفقيت اجراي استراتژ

-اجراي استراتژيکه  از جمله عوامل مهمي است موانع سازماني

مشکل مواجه ساخته و شامل ساختار نامناسب،  ا را باه

ناکافي، تشریك تخصيص نامناسب منابع، ارتباطات ناقص و 

مناسب، فقدان سيستم کنترل مناسب، نبود سيستم پاداش نا

مدارک  ي،سازمان اثربخش، فقدان فرهنگ ريمناسب، مساعي غ

تحصيلي نامناسب، فقدان سيستم انگيزشي مناسب و فقدان 

. بعد دوم الگوي یادگيري باشد يرویکرد اجرایي مطلوب م

است که دربرگيرنده  سازي استراتژياستراتژیك دوسوتوان پياده

دو مرحله هماهنگي و اجرا در یادگيري استراتژیك است. با 

هاي انتفاعي در توجه به اینکه این دو مرحله ناظر بر فعاليت

سازي استراتژي نيز با عوامل یادگيري دوسوتوان هستند، پياده

انتفاعي از قبيل فرهنگ، نيروي انساني، نظام انگيزشي، نظام 

عامل مشترک ساختار سازمان، دیدگاه ارزشيابي و سه 

 استراتژیك و آموزش در ارتباط است.
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 :1هضيه 

الزامات یك الگوي استراتژیك تدوین و پياده سازي مناسب 

هاي عمده که این اقدامات ناظر بر فعاليتاستراتژي است بطوري

 بوده و در بر گيرنده تمامي ارکان اصلي و اقدامات باشند.

 :2هضيه 

هاي اصلي در تدوین و پياده سازي بعنوان یکي از چالشرهبري 

 استراتژي مطرح است.

 یایري ي 

یند یادگيري استراتژیك تحليل انقطه شروع ضروري در فر

. 1در یادگيري تشخيصي مندنظامتمرین یك  –وضعيت است 

ایجاد استراتژي است. هدف  خانهموتور ،وضعيت ليوتحل هیتجز

اي برتر به عنوان پایه هايبينش توسعهآن بسيار مشخص است: 

هاي . تمام استراتژيسازماناستراتژیك  هايبراي انتخاب

فرد است.  دستيابي به موفقيت بر اساس یك بينش منحصربه

ها همراه فرایند یادگيري استراتژیك با انواع گوناگوني از تحليل

شامل تحليل  است. در تحقيق پيش گفته نيز مرحله یادگيري

يل محيط، تحليل مخاطب، تحليل وظایف یادگيري، هدف، تحل

 باشد.تحليل محتوا و تحليل فرایند دوره مي

 م كز  

هاي استراتژیك سازمان مرحله تمرکز شامل دیدگاه و انتخاب

که از آن به دورنما، منظر، آیندۀ متصور و یا آیندۀ  است. دیدگاه

شرایط ، توصيفي است از شود يآرماني و مطلوب نيز نام برده م

، تصویري است از وضعيت آیندۀ یك گرید عبارت آینده و به

 افتهی هاي خود دست مجموعه، زماني که به اهداف و استراتژي

 باشد.

 هماهنگی 

                                         
1. Diagnostic Learning 

سازمان براي رسيدن به اهداف مورد نظرش نياز به چارچوبي 

هاي افراد مختلف سازمان را هماهنگ نموده و  دارد که فعاليت

از   اي ، مجموعه هماهنگي. ها برقرار کند ارتباط مناسبي بين آن

  کردن  مرتبط  براي  که  و انساني است  ساختاري  سازوکارهاي

  طراحي  اهداف  در کسب  تسهيل  ، براي هر نظام  مؤثر اجزاي

کننده کليدي الزم است که تمامي عناصر حمایت. شود مي

 شوند. هماهنگاستراتژي انتخاب شده  پشتوکار  سيستم کسب

 تج ت 

و از  کند يمدر مرحله اجرا سازمان شروع به اجراي آموزش 

و در این زمان طرح اجرا  کند يمي مختلف ارائه استفاده ها روش

و نقش افراد باید مشخص شود. این مرحله  شود يم و استخراج

سازي، مشاوره، هاي تلفيقي، تسهيلي روشريکارگ بهشامل 

باشد. تکویني و بازخورد ميپشتيباني فني و آموزشي، ارزشيابي 

مدرسان اعضاي تيم پشتيبان، الزم است همچنان تا انتهاي 

 دوره کارکنان را مورد پشتيباني قرار دهند.

در الگققوي یققادگيري اسققتراتژیك دوسققوتوان تمققام   :3هضوويه 

فرآیندهاي یادگيري استراتژیك شقامل یقادگيري ، همقاهنگي ،    

 تمرکز و اجراء را لحاظ گردیده است.

بقا مؤلفقه هقاي     "نيروي انساني "عوامل انتفاعي شامل :4هضيه 

حقوق و مزایا، مدیریت استعداد، شقرح وظقایف، اهقداف افقراد و     

تعادل بين نيازهاي سازمان و کارکنان، تمایقل جهقت مبادلقه و    

ترکيب دانش جدیقد، دانقش پرمحتقوا و عميقق، حقوزه دانشقي       

دانشقي  مشخص و غيرپراکنده، جذب و عمقق بخشقي در حقوزه    

بقا مؤلفقه هقاي، سيسقتم      "انگيقزش "مشخص،نياز به اکتشاف ، 

پاداش و شناسایي عوامل انگيزشقي، نظقام انگيزشقي،  سيسقتم     

پاداش مبتني بر تالش افراد، نظام انگيزشي مبتني بقر عملکقرد،   

پاداش بر مبنقاي ارشقدیت، ارتققاء براسقاس سقابقه یقا آزمقون،         

ي سقازماني، باورهقا،   با مؤلفه هاي هنجارهقا  "فرهنگ سازماني"

با مؤلفه هقاي ارزیقابي و    "ارزشيابي"آداب، روش تفکر، بينش و 

هاي پاداش مبتني بر گروه، برابري داخلي، بازخورد مبتني برنامه

گذاري مشارکتي، ارزیابي و پاداش شخصقي،  بر چند منبع، هدف

ارزیابي مبتني بر شایستگي، ارزیابي و پرداخت مبتني بقر دانقش   
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زیابي و پرداخت براي شهرت کارکنان، ارزیابي مطابق بقر  افراد، ار

 باشد.هاي فردي ميمهارت

با  "تعامالت بين سازماني"عوامل اکتشافي شامل  :5هضيه 

هاي بين سازماني، نوآوري باز،  مؤلفه هاي مشارکت در فعاليت

هاي مشترک با ذینفعان، استفاده از قرارداد شفافيت در تالش

ارتباط با ذینفعان خارجي، تسهيم دانش با  با ذینفعان خارجي،

با مؤلفه هاي شناسایي الگوهاي  "الگو برداري "ذینفعان،

هاي  جوار، بررسي و تحليل سازمان هاي مشابه و هم سازمان

پذیري و  با مؤلفه هاي مشارکت "مشارکت"جوار،  مشابه و هم

گيري، نگرش مدیریت  کار تيمي، مشارکت کارکنان در تصميم

اي به دليل شرایط مشابه کاري، ر تيمي، پيوند حرفهبه کا

علت هاي دیگران بهدشواري در تعامل و نظارت برفعاليت

تخصص، منحصر به فرد نبودن دانش، تمایل به چرخه تکرار 

مدیریت "تبادل و ترکيب دانش از طریق روابط بين فردي و 

با مؤلفه هاي تسهيم دانش، تجربه سازماني، سرمایه  "دانش

 باشد.کري، سرمایه اجتماعي ميف

هقایي اسقت کقه بقه طقور      : عوامل مشترک شامل مؤلفه6هضيه 

کامل در حيطه یکي از دو عامل انتفاع و اکتشقاف ققرار نقدارد و    

 در شرایط مختلف مي تواند نقش هر یك از آنها را ایفاء کند.

هقاي بقر اسقاس هقدف     با مؤلفه "آموزش"عوامل مشترک شامل 

سقققتقيم(، بقققر اسقققاس حضقققور )حضقققوري، )مسقققتقيم و غيرم

حضوري، مجازي(، بر اساس تعداد افراد )جمعي و انفرادي(،  نيمه

هقاي آموزشقي حقين    آموزش در حد الزامات فعلي شقغل، روش 

هقاي  هقاي کنقوني، آمقوزش   خدمت، آموزش جهت بهبود مهارت

هقاي کنکقاش و رصقد    با مؤلفقه  "دیدگاه استراتژیك"مدت کوتاه

گيققري  ال دانققش بققه سققازمان، تصققميم  محققيط پيرامون،انتققق 

-استراتژیك، دیدگاه راهبردي متمرکز بروضع موجود، اسقتراتژي 

مقدت، اهقداف کارکنقان، اهقداف     هاي متمرکز بر کقارایي کوتقاه  

هقاي جمعقي،    سازماني، تعادل بقين اهقداف، تعریقف اسقتراتژي    

اجماع بين سازماني، همسقوئي اهقداف اشقخاص )کارکنقان( بقا      

هاي انقدازه سقازمان،   با مؤلفه "اختار سازمانس"اهداف سازمان و

سقازماني، ميقزان تمرکقز، پيچيقدگي و      ساختار منعطقف، هویقت  

 باشد.رسميت مي

 تلگ ي یایري ي ترژ ت دی  یور   تن:

 

یور   تن ترژ ت دی  یایري ي : تلگ ي1شکل   

الگوي یادگيري استراتژیك دوسوتوان تمام فرایندهاي یادگيري 

است  ازيموردنکه جهت مدیریت یادگيري استراتژیك دوسوتوان 

از: یادگيري،  اند عبارترا تعریف کرده است. این فرایندها 

یند انقطه شروع ضروري در فرهماهنگي، تمرکز و اجرا. 

-نظامتمرین یك  –یادگيري استراتژیك تحليل وضعيت است 

 خانهموتور ،وضعيت ليوتحل هی. تجز1در یادگيري تشخيصي مند

 توسعهایجاد استراتژي است. هدف آن بسيار مشخص است: 

استراتژیك  هاياي براي انتخاببرتر به عنوان پایه هايبينش

هاي دستيابي به موفقيت بر اساس یك . تمام استراتژيسازمان

ادگيري استراتژیك با انواع فرایند یفرد است.  بينش منحصربه

ها همراه است. در الگوي پيشنهادي نيز گوناگوني از تحليل

شامل تحليل هدف، تحليل محيط، تحليل  مرحله یادگيري

مخاطب، تحليل وظایف یادگيري، تحليل محتوا و تحليل فرایند 

باشد. این موارد در مشخص شدن نحوه دستيابي به دوره مي

هدف، محيط، مخاطب،  چراکهمهم هستند  شده نييتعاهداف 

وظایف یادگيري، محتوا و فرایند باید بر اساس اهداف اوليه 

تحليل شوند. ساختار ارتباطي بين مرحله یادگيري و تمرکز در 

یادگيري استراتژیك دوسوتوان بيانگر چرخه  شده يطراحالگوي 

گيري آموزش است. جهت برتحليل مداوم و تأثير متقابل آن 

در ابتداي آموزش اتفاق  بار كليل و اعتبارسنجي صرفاً یتح

پيوسته و مداوم در فرایند طراحي  طور بهافتد بلکه نمي

ي مبتني بر یادگيري استراتژیك دوسوتوان جریان ها دوره

گيري سازمان را تحت تأثير قرار داشته و ممکن است جهت

 دهد.

                                         
1. Diagnostic Learning 
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ك سازمان هاي استراتژیمرحله تمرکز شامل دیدگاه و انتخاب

که از آن به دورنما، منظر، آیندۀ متصور و یا آیندۀ  است. دیدگاه

، توصيفي است از شرایط شود يآرماني و مطلوب نيز نام برده م

، تصویري است از وضعيت آیندۀ یك گرید عبارت آینده و به

 افتهی هاي خود دست مجموعه، زماني که به اهداف و استراتژي

استراتژیك است اما بعضي از  انداز چشمشروع استراتژي با  باشد.

کنند بعد آینده را طراحي  اول وضع موجود را نگاه مي ها سازمان

کنند اصالت را به وضع  کنند و سپس تحليل شکاف مي مي

اما ؛ کنندتأثير گذشته بر آینده را تحليل مي موجود داده و

هایي هستند که اول وضع آینده را طراحي دسته دوم شرکت

کنند بعد تحليل شکاف  ند بعد وضع فعلي را بررسي ميکن مي

-اصالت را به وضع آینده مي ها سازمان گونه نیاگيرد  صورت مي

کنند که به ها وضع موجود را عو  ميسازمان گونه نیادهند. 

یند یادگيري استراتژیك افرشود. آفرین گفته ميآن تغيير تحول

هاي انتخابطراحي شده است تا اطمينان حاصل شود که 

 سازمانبر اساس بينش و نه حدس و گمان است و  سازمان

 .را خواهد داشتترین انتخاب ممکن هوشمندانه

و از  کند يمدر مرحله اجرا سازمان شروع به اجراي آموزش 

و در این زمان طرح اجرا  کند يمي مختلف ارائه استفاده ها روش

این مرحله  و نقش افراد باید مشخص شود. شود يم و استخراج

سازي، مشاوره، هاي تلفيقي، تسهيلي روشريکارگ بهشامل 

باشد. پشتيباني فني و آموزشي، ارزشيابي تکویني و بازخورد مي

مدرسان اعضاي تيم پشتيبان الزم است همچنان تا انتهاي دوره 

کارکنان را مورد پشتيباني قرار دهند. این پشتيباني در ابتداي 

و یادگيري در دوره  نام ثبت بر نحوهمرکز مت معموالًشروع دوره 

دوره شامل نظارت بر مشارکت یادگيرندگان،  در طولباشد، مي

ي یادگيري و ها شبکهتسهيل جریان دانش درون شبکه و ایجاد 

در انتهاي دوره شامل ارزیابي فراگيران، نظارت بر سنجش 

باشد. براي انجام این مرحله همتایان، تهيه گواهينامه و غيره مي

بهتر است موارد زیر مدنظر قرار گيرد. دعوت از متخصصان 

حضور مستمر در  زمان همخبره جهت شرکت در جلسات 

جلسات همزمان و غيرهمزمان، مشارکت و نظارت مستمر بر 

مباحث دوره. به طور کلي در این مرحله سازمان به دنبال پياده 

برنامه بهبود شخصي  سازمانت. سازي و دریافت بازخورد اس

 اعتقاد اقدامهایي براي بيان و فرصت ،کندسازي ميخود را پياده

طور مستمر عملکرد خود را  ، بهکندرا جستجو ميرهبري خود 

 باشد.مياز دیگران  در جستجوي بازخورد و کندميارزیابي 

 يهقا  مؤلفقه ابعقاد و  در این پژوهش نيز به اهميقت   خبرگان نظر

آن صحه گذاشته که ایقن نشقان از گقرایش     دهنده ليتشک اصلي

 هقاي نظقامي  یادگيري اسقتراتژیك دوسقوتوان در سقازمان   باالي 

یقادگيري  گقردد بقا توجقه بقه اهميقت      . لذا پيشنهاد ميباشد يم

هقا و   در کسب مزیت رقابتي براي سقازمان استراتژیك دوسوتوان 

و  هقا سازمان پژوهشدر این ( 1)شکل  شده ارائه الگويعنایت به 

توجه نموده و بقا توجقه بقه     الگومسئولين یعني مدیران به ابعاد 

که در آن مشغول هستند اسقتراتژي سقازمان را   محيط سازماني 

 .با حساسيت به این مفاهيم تنظيم نمایند

 ري ينژيجه -7

یادگيري استراتژیك  تبيين مفهوم با هدف پژوهش حاضر

. انجام گرفت اءياالنب خاتمرارگاه پدافند هوایي دوسوتوان در ق

یادگيري استراتژیك یك فرایند مبتني بر یادگيري براي ایجاد و 

 برخالفهاي دستيابي به موفقيت است. اجراي استراتژي

بار تغيير است، یادگيري  استراتژي سنتي که هدف آن ایجاد یك

با توجه به تنوع آورد. استراتژیك، انطباق مستمر را به وجود مي

گي در حيطه آموزش و یادگيري و ضرورت توجه به و گسترد

هاي در بخش شده ارائههاي یادگيري هاي جدید مدلنوآوري

پوشش دهند  راتوانند تمام جوانب یادگيري سازمان نظامي نمي

در این  دهند. ياریخودهاي و سازمان را در نوسازي استراتژي

پژوهش سعي شد تا با استفاده از نظرات خبرگان حوزه 

یك در قرارگاه پدافند هوایي یادگيري و مدیریت استراتژ

 نسبت به تبيين مفهوم، تحليل محتوي و تمروش و اءينباال خاتم

یادگيري استراتژیك دوسوتوان جهت درک ماهيت یادگيري 

 .اقدام نمایدهاي آن استراتژیك دوسوتوان و ابعاد و مؤلفه

در این تحقيق براساس دید و نظر خبرگان  مفهوم تبيين شده

یادگيري  است. انجام پذیرفتهحوزه یادگيري و آموزش 

استراتژیك دوسوتوان تمام فرایندهاي یادگيري که جهت 
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است را تعریف  ازيموردنمدیریت یادگيري استراتژیك دوسوتوان 

ارائه شده در پژوهش حاضر شامل دو بعد و  مفهومکرده است. 

ها نيز داري چهار فعاليت اصلي است که هر یك از فعاليت

از: تدوین استراتژي و  اندعبارت هایي هستند. ابعاد اصليمؤلفه

یادگيري  الگويسازي استراتژي. چهار فعاليت اصلي پياده

اند از: یادگيري، تمرکز، استراتژیك دوسوتوان نيز عبارت

ها به صورت دو به دو با هماهنگي و اجرا. هر یك از این فعاليت

که  يطوریکي از ابعاد یادگيري دوسوتوان متناظر هستند. به

هاي یادگيري و تمرکز متناظر با یادگيري اکتشافي و فعاليت

هاي هماهنگي و اجرا متناظر با یادگيري انتفاعي فعاليت

-ي چهارگانه مذکور بههاهستند. الزم به ذکر است که فعاليت

کنند و جداکردن آنها فعاليتي صورت پيوسته عمل مي

غيرممکن است. براي هریك از انواع یادگيري دوسوتوان چهار 

مؤلفه اصلي در نظر گرفته شده است. یادگيري اکتشافي شامل 

هاي تعامالت بين سازماني، رقابت، الگوبرداري و مدیریت مؤلفه

هاي فرهنگ، نتفاعي نيز شامل مؤلفهباشد. یادگيري ادانش مي

باشد. عالوه هاي متمرکز، مشارکت و نيروي انساني ميآموزش

هاي جداگانه براي هریك از ابعاد یادگيري دوسوتوان بر مؤلفه

اند از: هاي مشترک نيز شناسایي شد که عبارتتعدادي از مؤلفه

 الگويانداز سازمان. ساختار سازمان، هویت سازمان و چشم

اي پویاست که چرخه یادگيري استراتژیك دوسوتوان داراي

موضوع  ها احاطه دارد.نام رهبري بر سایر فعاليتفعاليتي به

و بازبيني  يیادگيري سازماني از زوایاي مختلف موردبررس

ري يگرایانه به موضوع یادگقرارگرفته است ولي نگاه دوجانبه

یادگيري عنوان یکي از شروط الزم و نه کافي براي بسط  به

باشد، که کمتر به آن در سازمان مي استراتژیك دوسوتوان

شده است. بنابراین پژوهش صورت گرفته با توجه به  پرداخته

یادگيري استراتژیك اینکه اولين کار تحقيقي در حوزه 

عنوان مبنا و  به تواند ي، مباشد يسازماني در کشور م دوسوتوان

ها مدنظر قرار سازمانهاي پژوهشي در براي فعاليت الگویي

 .را کشف و توسعه دهند موضوعگيرد که ابعاد جدید 

 يها مؤلفهابعاد و در این پژوهش نيز به اهميت  خبرگان نظر 

آن صحه گذاشته که این نشان از گرایش  دهنده ليتشکاصلي 

 هاي نظاميدر سازمانیادگيري استراتژیك دوسوتوان باالي 

یادگيري گردد با توجه به اهميت . لذا پيشنهاد ميباشد يم

و  ها سازماندر کسب مزیت رقابتي براي استراتژیك دوسوتوان 

و مسئولين  هادر این مقاله سازمان شده ارائه الگويعنایت به 

محيط توجه نموده و با توجه به  موضوعیعني مدیران به ابعاد 

مشغول هستند استراتژي و آینده سازمان را  آن درکه سازماني 

 .با حساسيت به این مفاهيم تنظيم نمایند
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