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بیان مسئله
امروزه به دالیل مختلفی ازجمله افزایش جمعیت و تقاضاي روزافزون محصوالت و خدمات 

ها مجبور به کنندگان و به دنبال آن کاهش طول عمر محصوالت سازماناز سوي مصرف
هاي محیط توانایی سازگاري سازمان با آشفتگیبراي افزایش . اندگشتهتغییراتهمسویی با 

و پیدایش . استو ارائه خدمات مهمتولید محصوالت درپیرامون و حفظ روحیه نوآوري
پاسخی در راستاي تسهیل فرآیند خالقیت و نوآوري براي بنیانهاي دانشگسترش سازمان

بنیان سازمانی است دانشبر اساس تعاریف سازمان . تغییرات روزافزون استاینپاسخگویی به 
هایی از طریق دانش مزیت رقابتی در چنین سازمان. دانشی استترین دارایی آن سرمایهکه عمده

یکی از . )1391رضاییان و نظرپوري , طبرسا( شودو استفاده اثربخش از آن حاصل می
هاي سطح تیمدر دانشیهايیهاثربخشی سرماافزایش بنیانهاي دانشهاي اصلی سازماندغدغه
. (Sirmon and Hitt 2007).استايهاي پروژهتیمعملکرددیگر افزایش عبارتیو یا بهايپروژه

هايرآیندرسد که یکی از عوامل مؤثر براي رسیدن به این هدف تعریف مجدد فبه نظر می
وده و صورت مخازن دانش و تخصص عمل نمتا بهاستبنیان هاي دانشیادگیري در سطح تیم

با توجه به تئوري یادگیري . ثمره چنین تالشی موجب به وجود آمدن مزیت رقابتی پایدار گردد
باید فعاالنه به امر مدیریت دانش و تخصص براي تولید و توسعه محصوالت نوآورانه از هاسازمان

لیل داشتن از منظر دیدگاه مبتنی بر منابع، دانش و تخصص به د.طریق یادگیري سازمانی بپردازند
فرد عنوان منبعی مشخص و منحصربهصفاتی از قبیل ضمنی بودن، قدرت چسبندگی و اعجاز به

آسانی نتوان آن را در شود که بهخاصیت ضمنی بودن دانش منجر به این می. شودمحسوب می
Blazevic and Lievens)نوعی در حافظه سازمانی جاي دادمیان اعضا به گردش درآورد و به

تواند منجر به میهاتیمهمگون در سطحادگیرياستراتژي یکارگیري یکبهدر این راستا.(2004
شده و شرایط الزم را براي تبدیل این دانش ضمنی به یدانشهايگسترش و بهبود پایگاه

را فراهم و سایر وظایف محولههامور مربوط به پروژهافرآیندي منسجم جهت تسهیل در انجام 
گویی به نیازهاي بازار، حل مشکالت و این فرآیند درنهایت منجر به افزایش قدرت پاسخ. نمایند

.(Atuahene-Gima 2007)افزایش در نتایج مورد انتظار خواهد شد
شامل افراد متفاوتی هستند که این امر موجب دشواري میتاز طرف دیگر،اعضاي یک 

افراد حاضر در گروه . گرددیمهاالشتبراي به ثمر نشستن این در ترکیب و ایجاد روال
ي اطالعات و علوم متفاوت آورجمعکه به تسهیل در باشندیمي فرآیندي ریگشکلنیازمند 

گویی به این نیاز به وجود براي پاسخ1تعاملیحافظه .باهم بپردازدهاآناعضاي تیم و ترکیب 
1 transactive memory system
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اول به سازمان مربوطه در ، در وجه دینمایدر دو وجه عمل متعاملیحافظه . آمده است
اي و در سطح بعدي موجب تسهیل هاي پروژهانتخاب استراتژي یادگیري مناسب براي تیم

فرآیند یادگیري و ترکیب علوم مختلف براي رمزگشایی شرایط ناهمگون و بازیابی 
.(Brandon,2004)کندیمک اطالعات مناسب با آن کم

یش افزابنیانهاي دانشهاي اصلی سازماندغدغهز با توجه به این امر که گفته شد یکی ا
بنیان هاي دانشوجود الگویی مؤثر بر عملکرد تیمخألعملکرد تیمی کارکنان است اثربخشی 

. گرددیادگیري سازمانی و حافظه تعاملی احساس میمبتنی بر تئوري
و عملکرد تیمی ي استراتژي یادگیرسادگی بین حافظه تعاملی، توان بهاما، هنوز هم نمی

ها تأثیر توانند بر رابطه میان آنبه این دلیل که عوامل و متغیرهاي زیادي می. ارتباط برقرار کرد
قرار تأثیربایست نقش عوامل مهمی را که توانایی تحت بنابراین می. گذارد و آن را تعدیل کند

ه بر روي عملکرد تیمی دارند را بردارانروابط میان حافظه تعاملی و استراتژي یادگیري بهرهدادن
یري گجهت. باشدیمها یمت1هاي استراتژیکگیريیکی از این عوامل جهت. موردتوجه قرار داد

ریزي شده در مراحل اولیه یک پروژه است که یهپاهاي اساسی یاستساستراتژیک توصیف 
گیري استراتژیک تدر پژوهش حاضر جه. دهدیمموردنظر تیم را نشان و اهدافها یريگجهت

اجماع . ناپذیري استراتژیک بررسی خواهد شدها را در دو سطح اجماع استراتژیک و انعطافیمت
هاي ياستراتژآمده از به وجودي است که در آن مدیران با درك مشترك ادرجهدهندهنشان

آمده بر به وجودتوسعه وظایف و اهداف موافق هستند که موجب کاهش میزان تعارض 
و آمدن درك مشترك به وجودبودن موجب نظرهماجماع و . گرددیمموضوعات درون تیمی 

یري ناپذانعطاف. (Huang and Ma , 2015)گرددیمبینی شدن رفتار و اعمال اعضا تیم یشپقابل
هاي خارج از یتفعالشده و مانع از انجام یفتعردر آنیت مأموراشاره به حدي دارد که 

اي متمرکز و یانیهبیفی دقیق، تعرسازد و متضمن یمییرپذیري را دشوار تغرجه و دمحدودشده
. (Atuahene-Gima ,2007)باشدیماي یرقابتهاي ياستراتژ

ها با آن روبرو هستند این امر است هایی که این سازمانترین چالشحال یکی از مهمبااین
ود را با محیط پیچیده همگام ساخته و از هاي موجکاري  و سیستميهامیکه چگونه بتوانند ت

هاي محور و تیممندي را در راستاي توسعه عملکرد سازمان دانشاین همسویی نهایت بهره
شده است و انجامپژوهشگاه نیرو در شهر تهران در پژوهش حاضر . مربوطه داشته باشند

و یدولتیسازمانروینپژوهشگاه . شده استنمونه حاضر از پژوهشگران شاغل در آن انتخاب
يوابسته به صنعت برق و انرژقاتیتحقيراهبرتیکه مسئولباشدیمرویوابسته به وزارت ن

1 strategic orientations
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محور و پژوهشی بودن آن بوده را بر دوش دارد و انتخاب این نهاد به دلیل ماهیت دانشرانیا
یمیکرد تمهم و تأثیرگذار بر عمليرهایشامل متغییالگوارائهپژوهش ییغاهدف.است

دلیل . استیطیمحدهیچیپطیشرابایهمگامجهت، رویکارکنان شاغل در پژوهشگاه ن
یی در حلهاسازمانچنین بنیان نقش اینعنوان یک سازمان دانشانتخاب پژوهشگاه نیرو به

وکارهاي جدید و ارتقاي فناوري در صنعت مشکالت پیچیده توسعه اقتصادي، توسعه کسب
. باشدیمها ي آنهارسالتهاي تیمی در جهت انجام تر اهمیت  فعالیتمهمو از همه و علم

يهاياستراتژی و حافظه تعامليرهایمتغتأثیرات یبه بررسبا توجه موارد فوق راستا نیادر
ه پرداختمیخواهکیاستراتژهاي گیريجهتنقش تعدیل گروبر عملکرد تیمی يریادگی

.ارائه گردیدکارکنانیمیتعملکردبرتأثیرگذار ییالگوتتحراها آننیبروابطوشد

ادبیات نظري تحقیق
حافظه تعاملیستمیس

کار تخصصی ادراکی با توجه به فرآیندهاي عنوان یک تقسیمرا بهتعاملیمحققان حافظه 
هاي مختلف که اغلب در اثر سازي، بازیابی و انتقال اطالعات از حوزهرمزگذاري، ذخیره

کند که این تئوري بیان می. کنندآید تعریف میط نزدیک افراد باهم دیگر به وجود میرواب
افراد وظیفه به خاطر سپردن انواع خاصی از اطالعات موردنیاز مشترك را میان یکدیگر تقسیم 

بنابراین زمانی که فرد به این اطالعات نیاز داشته باشد با آسودگی خاطر بدون صرف . نمایندمی
ایجاد این . (Whelan and Teigland, 2013). ها دست یابدتواند به آنو وقت زیادي میانرژي

تخصیص اطالعات، هماهنگی : رویکرد در سطوح سازمانی نیازمند طی کردن سه مرحله است
در مرحله اول اطالعات وارد گروه شده و اطالعات . روزرسانی سیستمدر بازیابی اطالعات و به

تمایز تخصصی . شودافراد در دانش و اطالعات مربوطه تخصیص داده میبا توجه به تخصص
ها را تعریف گیرد و یا از جانب مدیران پروژه که نقشپدید آمده از ماهیت گروه نشئت می

در مرحله دوم یعنی هماهنگی در بازیابی اطالعات زمانی اتفاق . پذیردکنند صورت میمی
دانش تخصصی درخواست بازیابی و استفاده در مورد افتد که شخصی در تیم از صاحب می

هاي روزرسانی اعضا از دانش و مهارتمرحله سوم شامل به. پدید آمده را داشته باشد
روزرسانی اطالعات مبادرت به جز فرآیند بهاساساً در این مرحله اعضا به. یافته استتخصیص

این . کنندد و سایر اعضا بوده میکه شامل دانش اطالعات خو1ایجاد یک حافظه فراشناختی 
حافظه فراشناختی معموالً شامل اطالعاتی در مورد موضوعات و محل ذخیره دانش نزد افراد و 

1 meta-memory
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ها و اعتقادات افراد نسبت به تخصص و تجربه سایر همکاران استهمچنین شامل برداشت
(Wegner ,1995) .طالعات به معیاري نکته مهم در مورد اثربخشی فرایند نیاز جستجوگران ا

مناسب در راستاي تعیین میزان مشروعیت و قابلیت اطمینان شخصی است که در هنگام بازیابی 
.(Whelan and Teigland ,2013). کننداطالعات به آن مراجعه می

شود، در همین راستا اعضا در تیم می1موجب کاهش در بار شناختیتعاملیحافظه 
ر انجام وظایف حساس خود استفاده کرده و موجب هماهنگی توانند از دانش بیشتري دمی

. (Akgun and Byrne ,2006)ریزي گردندهاي پیشده و هدفبیشتر میان وظایف انجام
گذاري دانش اعضا شده و در ادامه با تحقیقات حافظه تعاملی موجب افزایش در به اشتراك

Choi and)گرددبهبود عملکرد تیم میهاي کاربردي منجر بهتسهیل در به اجرا نهادن برنامه

Lee ,2010) .تحت شرایط کنترلی و آزمایشگاهی تعاملیهاي تحقیقات اولیه در حیطه سیستم
ولی امروزه در تحقیقات نوین تمرکز بر روي .(Liang and Moreland ,1955)به انجام رسید

این . شودها بررسی مینها و سازماپویایی گروهی و کارکنان دانشی در سطوح مختلف تیم
هایی براي هماهنگی وظایف و ها شامل میزان تخصص گرایی در وظایف، فعالیتپویایی

بر سه بعددر این پژوهش . (Rau ,2005)اقدامات الزم براي اعتباربخشی به وظایف است
.شده استهستند تمرکز 4و هماهنگی3، اعتباربخشی2تعاملی شامل تخصص گراییحافظه

ول یعنی تخصص گرایی بر این مهم تمرکز دارد که به هرکدام از اعضاي حاضر در تیم بعد ا
کننده بعد دوم اعتباربخشی منعکس. شده استهاي گوناگونی از کار تخصیص دادهجنبه

. محور نسبت به یکدیگر استباورها و عقاید در مورد دقت و قابلیت اطمینان کارکنان دانش
هاي افراد در کار مؤثر با ین نکته اشاره دارد که میزان تواناییبعد سوم هماهنگی هم به ا

.(Ellis ,2006)هاي متفاوت یک کار به چه میزان است یکدیگر در زمان بخش

بردارانهي یادگیري بهرهاستراتژ
آورد که این یادگیري در سطوح مختلف سازمان تغییرات مثبت در رفتار را به ارمغان می

با توجه به . گرددهاي محیط پویا میزگاري مجموعه در برخورد با چالشمسئله منجر به سا
هاي خود در به دست آوردن مزیت تواند با حفظ قابلیتمجموعه می،هاي یادگیرياستراتژي

رقابتی تالش نموده و محیط دشواري را براي رقبا در تقلید و پیروي از آن فراهم نماید
(Szulanski ,1996) .شده دگاه مبتنی بر منابع دانش ضمنی در ذهن افراد مختلف تعبیهبا توجه دی

1 cognitive load
2 Specialization
3 Credibility
4 Coordination
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نیاز مهمی را در رشد و توسعه در زمینه یادگیري و بسترهاي آن در آناست، ضمنی بودن
تواند فارغ از ضمنی هاي موجود در یادگیري میپیروي مناسب از استراتژي. کندسازمان بیان می

نهاد عات مختلف در سطوح مختلف آن را براي تبدیل به یکبودن و پراکنده بودن دانش و اطال
ماهیت تعاملی و متقابل در این دیدگاه موجب تسهیل در تبادالت مابین . جمعی آماده سازد

بنابراین یادگیري و لزوم اجراي بستري مناسب براي تسهیل . گردداطالعات صریح و ضمنی می
ها و در ه دست آوردن مزیت رقابتی براي سازمانتواند گامی بسیار مهم در بدر فرآیند آن می

اي در راستاي رسیدن به عملکرد مطلوب در زمینه توسعه هاي پروژهتر براي تیمسطوح پایین
ها در انتخاب فرآیند مناسب هاي یادگیري کمک به تیمنقش استراتژي. محصوالت نوین باشد

اند از تراتژي مهم در این زمینه عبارتدو اس. براي ترکیب و رسیدن به یک اطالعات جامع است
عنوان استراتژي در این پژوهش بر استراتژي بهره بردارانه به. استراتژي اکتشافی و بهره بردارانه

بردارانه در پاالیش و گسترش استراتژي بهره. شده استبنیان تمرکز دانشيهامیغالب در سطح ت
بردارانه از استراتژي بهره. (Li and Huang ,2013)ها و فناوري تمرکز دارددانش موجود، مهارت

هاي بازاریابی، استراتژي، نوآوري و یادگیري سازمانی وارد حوزه تحقیقات در زمینه1991سال 
دهد که در بردارانه در مسیري به راه خود ادامه مییادگیري بهره. (Jansen, 2006). کاربردي شد

وري، اجرا و ت موجود از طریق پاالیش، انتخاب، تولید، بهرهها و اطالعاآن با استفاده از داده
.(Gupta ,2006). کندبررسی تکیه می

يریادگیيهايو استراتژتعاملیحافظه ستمیس
حافظه مشترك منجر به ایجاد تجانس بین فردي و یک قاب کانونی براي به رسمیت شناختن 

ها با در نظر گرفتن تیم. شودظایف میتشابهات کاربردي و اصول اساسی مشترك در انجام و
هاي جاري خود را تولید کنند، بلکه در توانند دانش موردنیاز در فعالیتتنها میحافظه مشترك نه

انتقال دانش براي انجام کارهاي دیگر در یک دامنه مشابه هم توانا خواهند بود، به این دلیل که 
. (Lewis and Lange ,2005)گرددتقویت میهایی یادگیري گروهی تشویق و در چنین سیستم
هاي مسئله محور در اکتشاف دانش براي موقعیتتعاملیهاي سیستم حافظه یکی از ویژگی

از سه بعد تخصص گرایی، هماهنگی و اعتبار تعاملیحافظه . جدید در طول اجراي پروژه است
ه طبع آن از دانش متفاوتی هاي عملکردي متفاوت و بها از حوزهاعضاي تیم. شده استتشکیل

هاي متفاوت گرد هم براي موفقیت در فرآیند توسعه الزم است تا این حوزه. هم برخوردار هستند
این . کارگیري در وظایف عملیاتی به کار گرفته شودجمع شده و مورد اجماع همه اعضا براي به

اطالعات خارج از فضاي سازند تا هم از اطالعات داخل تیم هم ها اعضا را قادر میسیستم
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هاي خوبی از تکرار تالشتواند بهتخصص گرایی می. گروهی براي خلق ارزش استفاده نمایند
باید توجه . مورد اعضا براي بازیابی چندباره اطالعات موردنیاز در هر موقعیت جلوگیري نمایدبی

برداري از دانش موجود رهاعضا تمایل بسیاري به بازیابی و بهبردارانه بهرهگردد در استراتژي 
دهنده درجه اعتماد و اطمینان دانش اعتبار نشان. (Choi and Lee ,2010). در سطح گروه دارند

هاي مختلف طور که ذکر شد اعضاي تیم داراي تخصصهمان. ها استمیان اعضاي تیم
انش در سطح گذاري دها نیازمند به اشتراكاز طرف دیگر براي پیشبرد اهداف، تیم. باشندمی

افتد که اعضا نسبت به دانش و اطالعات هم اطمینان اعضا بوده ولی این مهم به شرطی اتفاق می
اعضا باوجوداین احساس مثبت نسبت به هم قادر به درك متقابل نسبت به اعمال و . داشته باشند

و افشاي دانش اعتبار به ترویج دانش از طریق تبادل اجتماعی . شودرفتار و وابستگی متقابل می
دهنده میزان پردازش مؤثر و هماهنگ دانش بوده هماهنگی نشان. (Park ,2011)کندکمک می

اي طور فزایندههاي نوآورانه بهفعالیت. دهدکه در یک محیط خاص مانند فضاي تیم رخ می
هماهنگی اي به هاي پروژهباشند و به همین دلیل در راستاي توسعه محصول تیمنیازمند تعامل می

هماهنگی مؤثر و کارآمد موجب کاهش . و تالش براي رسیدن به چنین جوي نیاز دارند
از . شودهاي اطالعاتی براي دریافت اطالعات میها و زمان در حوزه تشکیل کانالگذاريسرمایه

که چه فردي در طریق تکالیف هماهنگ در تجربه و تخصص اعضاي تیم به درك بهتري از این
نقش هماهنگی در . شوندکند باخبر میاطالعاتی دارد و چه کسی بازیابی اطالعات میگروه چه 
براي تحریک در تشکیل منافع مشترك در حمایت از یادگیري تیمی بردارانهبهرهاستراتژي 

.(Li and Chu 2010 )موردتوجه قرار گیردتواندیم

تیمیو عملکردبردارانه بهرهيریادگاستراتژي ی
عنوان عامل اصلی یادگیري و نوآوري، موجب تسهیل اعتماد در میان اعضا، تیم به

.شودوگو میهاي جدید از طریق بحث و گفتگذاري دانش و اطالعات و ایجاد ایدهاشتراك
هاي پردازش اطالعات و مبادالت متقابل بین دهنده نحوه فعالیتنشاننیز استراتژي یادگیري 

هاي ذهنی در جهت اعضا براي ایجاد مدلدر انجام وظایف . استاعضاي تیم یا گروه موردنظر
یادگیري تیمی فرصتی را . باشنددرك درست از وظایف خویش نیازمند یادگیري جمعی می

. (Szulanski 1996)سازد تا در تیم دانش ضمنی تجسم یابدفراهم می
ملیاتی موجود و آشنایی هاي عبا در نظر گرفتن یک سري دامنهبردارانهبهرهدر استراتژي 
هاي مرتبط با یافتن هاي اعضا در کاهش هزینهتوان انتظار داشت که تواناییاعضا به آن می

در سطوح مختلف تمرکز بر . آمده با توجه به امکانات در دسترس افزایش یابدحل مسائل پیشراه
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از گسترش شده براي اعضاي تیم منجر به کاهش در خطرات ناشیتخصص فعلی و شناخته
هاي غیرضروري را کاهش ها در حوزه اطالعات ناآشنا و غیرقابل اطمینان شده و پیچیدگیتالش

سازگاري متناوب با دانش و اطالعات موجود همچنین باید توجه نمود که . (Katila ,2002)دهد
.ها را دررسیدن به تصمیمات جدید براي توسعه محصول با مشکل مواجه کندتواند تیممی

درواقع با محاط کردن اعضا در داخل یک سیکل تکراري موجب سرکوب روحیه خالقیت و 
تر شدن دامنه فکري و شود، این اعمال موجب کوچکنوآوري و یا توجه به بازارهاي دیگر می

نکته بعدي در کاهش اثربخشی اطالعات و حقایق موجود در پاسخ به . گردددانشی اعضا می
این حالت به دلیل کاهش در تجارب و . ط و ترجیحات مشتري استتغییرات رادیکالی محی

و بر عملکرد آیدهاي جانشین براي حل مسائل مربوط به توسعه پدید میتالش در تعیین بدیل
. (Li and Chu ,2010 )باشدتأثیرگذارکارکنان 

ي استراتژیکهايریگجهت
ریزي شده در مراحل اولیه پایههاي اساسیعنوان توصیف سیاستگیري استراتژیک بهجهت

این مفهوم . باشدیها و اهداف پروژه موردنظر مگیريیک پروژه است که مربوط به جهت
دهی به هاي سازمانی اعم از اجماع و جهتدهنده ذهنیت مدیران در ارتباط با مأموریتنشان

توان از آن عملکرد میبا توجه به کاربرد این مفهوم در راستاي توسعه . یادگیري سازمانی است
. ها و رفتارها درراه رسیدن به اهداف مختص نوآوري اشاره نموداي از فعالیتعنوان مجموعهبه

مانند مفهوم خدمات (به دو نکته اشاره نمود، یکی در راستاي وضوح اهداف توانیدر اینجا م
تژي نحوه ارائه و دیگري در مورد اجماع میان مدیران و سرپرستان در خصوص استرا) تیمی

در این تحقیق براي . (Jeong ,2006)اشاره کرد) مانند کیفیت(خدمات و اهداف مربوط به آن 
در 2و اجماع استراتژیک1ناپذیري استراتژیک گیري استراتژیک دو بعد انعطافبررسی جهت

ر آن اي دارد که مأموریت دناپذیري استراتژیک اشاره به درجهانعطاف.شده استنظر گرفته
هاي خارج از محدودشده و درجه تغییرپذیري را دشوار شده و مانع از انجام فعالیتتعریف

اي متمرکز و وسخت متضمن تعریفی دقیق، بیانیهبنابراین یک مأموریت سفت. سازدمی
اي بوده که براي شرایط پایدار مناسب بوده ولی باید به این نکته توجه کرد هاي رقابتیاستراتژي

براي مثال در . نمایدخوبی عمل نمیهاي ناپایدار که تغییرات جز اساسی آن بوده بهحیطدر م
خوبی پاسخ داده توانند بهآمده نمیعملها یا تهدیدات بهمواقعی که براثر تغییرات زمان فرصت

شود که بیشتر در چارچوب شرح هرچه درجه سختی باالتر رود از اعضاي تیم خواسته می. شوند
1 strategic mission rigidity
2 strategic consensus
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.(Huang and Ma ,2015)ف خود عمل کنندوظای
اي است که در آن بازه مدیران با درك مشترك به دهنده درجهاجماع استراتژیک نشان

اجماع در اجراي . هاي توسعه خدمات تیم و اهداف موافق هستندوجود آمده از استراتژي
ماع موجب تعهد متقابل و کند به این دلیل که اجآمیز استراتژي نقش بسیار مهمی ایفا میموفقیت

که توافقات براي اجراي هنگامی. گرددکارکردي در ترویج تبادل و استفاده از اطالعات می
گیرد میزان تعارض به وجود آمده بر موضوع بسیار کاهش دستوري در سطوح مختلف شکل می

آمد درگیري ها و به وجودتواند به قیمت قربانی شدن سیاستنبود اجماع در تیم می. یابدمی
بینی نظر بودن موجب به وجود آمدن درك مشترك و قابل پیشبنابراین اجماع و هم. شودمی

تواند سکوي عالوه بر این مفهوم اجماع استراتژیک می. گرددشدن رفتار و اعمال اعضا تیم می
ندهاي ارائه پرتابی براي دانش مشترك اعضا در استفاده به هنگام از اطالعات بازار در سراسر فرآی

.(Atuahene-Gima ,2007). گرددهایمخدمات ت

پیشینه تحقیق
:پردازیمدر این قسمت به بررسی چند تحقیق مهم در حوزه متغیرهاي پژوهش حاضر می

پیشینه تحقیق.1جدول 
نتیجهنویسنده

شنگوهیچ(
)2012پائو،

و میتأثیر مستقياپروژهيهامیبر عملکرد تیتعاملحافظه ستمیس.1
و یارتباطيهاتیفعالقیآن از طرمیرمستقیتأثیر غ. گذاردیممیرمستقیغ

.ردیپذیصورت میهماهنگ
و عملکرد یابزار مهم در مراحل کار گروهکیعنوان بهیتعاملحافظه .2

. شودیمحسوب میینها
تواندیمولدمعنوانبهاتیو دامنه تجربیاعضا، تخصص فنيهاهارتم.3

.دهدقرارتأثیرتحترامیتعملکردوحافظهستمیسانیمرابطه

وا،هوونی(
2014(

يبرایجانبيهابرنامهوهاآموزشبهتوجهویستمیسدگاهیبا د.1
آنان در جهت توسعه يبرایمناسبحافظهستمیستوانیکارمندان م

.کاربستبهدیمحصوالت جد
يهابستهشنهادیپقیخود از طریار کار داخلها با توسعه بازسازمان.2

يهاتیفعالوژهیويهاتیمزارائهباالتر،دستمزدهمچونياکنندهبیترغ
فراهمکارکنانيبراراکارگستردهيهادورهموجباتسازماندریعیترف

درسازمانفرصتيهانهیهزدرکاهشموجبییهاتیفعالنیچن. سازند
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.گرددیماعضاانیممشتركهحافظجیترويراستا

ما،وهوانگ (
2015(

کهينحوشود البته بهمیتتیمنجر به موفقتواندیبردارانه مبهرهياستراتژ.1
. موجود را داشته باشديهااز مهارتيبرداربهرهيهاتیو قابلییتوانامیت

رابطه زینیادراکيهاتیهمچون قابليگرلیعوامل تعدانیمنیدر ا.2
. دهدیرا تحت شعاع قرار مقیتحقیاصل

اخذموجودتیوضعازيبهتردركادراكهاتیقابليافراد دارا.3
.دارندموجوديابزارهاازاستفادهجهتدريکاربردماتیتصم

ون،آهو (
2015(

نامشخص اریبسیخارجطیدر حال گذار توجه به محيدر اقتصادها.1
عیسرراتییو تغیاسیسطیمحراتییبه تغتوانیآن ملیازجمله دال. است
تیمزجادیبه اتواندیمیدولتيهااستینفوذ در س. اشاره نمودیرقابت
. ها کمک کندسازمانيبرایرقابت

کردینمود که روانیبتوانیمزینيریادگیيهايدر بحث استراتژ.2
يهايریگمینفوذ در دولت و تصماستیدر مقابل ستواندیمیاکتشاف

. دینمافاینقش مکمل را ااتیح
يانحصاريهااستیسيها قادر به اجراکه شرکتیزمانیاز طرف.3
مناسب باشدیرقابتتیدر کسب مزتواندیبردارانه مبهرهکردیروباشند،یم

مدل مفهومی پژوهش
هاي صورت گرفته و مرور ادبیات نظري تحقیق، مدل مفهومی این با توجه به بررسی

شده استارائه) 1(در شکل شده وبرگرفته2013نگ هوي و همکاران در سال از یوپژوهش
(Li and Huang ,2013):

مدل مفهومی پژوهش.1شکل

.باشدهاي پژوهش به شرح زیر میبر اساس مدل مفهومی تحقیق، فرضیه
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.مثبت داردتأثیربردارانه سیستم حافظه تعاملی بر استراتژي بهره)1
.رابطه معناداري وجود داردبردارانهبهرهیی و استراتژي یادگیري میان تخصص گرا1- 1
.رابطه معناداري وجود داردبردارانهبهرهمیان اعتباربخشی و استراتژي یادگیري 2- 1
.رابطه معناداري وجود داردبردارانهبهرهمیان هماهنگی و استراتژي یادگیري 3- 1
.مثبت داردثیرتأاستراتژي بهره بردارانه بر عملکردتیمی )2
و عملکرد بردارانهبهرهاستراتژیک در رابطه میان استراتژي گیري نقش تعدیل گر جهت)3
تیمی
و عملکرد تیمی نقش تعدیلی بردارانهبهرهاجماع استراتژیک در رابطه میان استراتژي 1- 3

.کندمعناداري را ایفا می
و عملکرد تیمی نقش بردارانهبهرهناپذیري استراتژیک در رابطه میان استراتژيانعطاف2- 3

.کندمیتعدیلی معناداري را ایفا

روش تحقیق
این مطالعه به لحاظ هدف در قالب تحقیقات کاربردي و به لحاظ شیوه اجراي تحقیق،در 

را محققین و ي موردمطالعه در این تحقیقجامعه. گیردزمره تحقیقات پیمایشی قرار می
و یدولتیسازمانرویپژوهشگاه ن.دهندتشکیل میواقع در تهرانپژوهشگاه نیرو پژوهشگران 

رانیايوابسته به صنعت برق و انرژقاتیتحقيراهبرتیکه مسئولباشدیمرویوابسته به وزارت ن
.محور و پژوهشی بودن آن بوده استرا بر دوش دارد و انتخاب این نهاد به دلیل ماهیت دانش

باشدیمنفر از سرپرستان و پژوهشگران این مرکز 125دودحجم جامعه در دسترس محقق ح
با توجه به .نفر محاسبه گردید95حداقل حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران بنابراین 

که نرخ کم پاسخگویی نتایج تحقیق را تحت شعاع قرار کوچک بودن حجم نمونه و احتمال این
ور توزیع گردید، که کمیان محققین  پژوهشگاه مذپرسشنامه120بر این اساس تعداد دهد 

ها فاقد اطالعات کامل بود، مورد از پرسشنامه7پرسشنامه برگشت داده شد که با توجه به اینکه90
در ضمن نرخ .وتحلیل قرار گرفتشده بود،مبناي تجزیهپرسشنامه که تکمیل83حذف گردید و 

.گرددمحسوب میبوده است که نرخ قابل قبولی % 87پاسخگویی 
هاي نامهآوري اطالعات از مصاحبه اولیه براي تحکیم مفاهیم پژوهش و پرسشبراي جمع

قیاز طريو صورمحتوااعتبارروشقیاز طرپرسشنامهییروا. شده استاستاندارد استفاده
نی پایایی و همبستگی درو. استشدهانجامخبرگاننظراتودارداناستپرسشنامهاستفاده از 

1جدول شماره . و روش آلفاي کرونباخ تائید گردیدspssافزار هاي آن با استفاده از نرمداده
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نامه و در این پژوهش براي بررسی سؤاالت پرسش. هاي پژوهش استدهنده پایایی مؤلفهنشان
-smartافزار  ها از رویکرد معادالت ساختاري و تحلیل عاملی تأییدي به کمک نرمآزمون فرضیه

plsشده است استفاده.
پایایی ابزار گردآوري اطالعات.2جدول 

شاخص
ریمتغ

آلفاي 
سؤاالتCRAVECommunalityR2کرونباخ

4--- 80/086/062/062/0گراییتخصص
4--- 72/082/064/064/0اعتباربخشی
4--- 85/079/059/059/0هماهنگی

79/089/061/061/0769/04بردارانهي بهرهاستراتژ
4--- 84/077/060/060/0اجماع استراتژیک

4--- 86/081/052/052/0پذیريناانعطاف
91/083/070/070/0714/05عملکرد تیمی

ی هاي پایایمنظور دستیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی، آزمونبه1با توجه به جدول 
5/0همراه با میانگین واریانس حداقل 7/0پایایی باالتر از . مرکب و میانگین واریانس ارزیابی شد

. (Lin and Chih Huang ,2009)باشدیدو شرط الزم براي اعتبار همگرا و همبستگی یک سازه م
و7/0در این جدول ضریب آلفاي کرونباخ  و پایایی مرکب براي هریک از متغیرها باالي 

با توجه به . (Fornell and Larcker 1981)قبول استو در حد قابل5/0میانگین واریانس باالي 
.استدییتأاعداد جدول فوق  مدل ازنظر پایایی  مورد 

ها یا سؤاالت تحقیق در سطح بارهاي عاملی مربوط به هر یک از سازه2همچنین در جدول 
توان گفت کدام شاخص یا گویه در کمک بار عاملی میبه. انددرصد معنادار بوده95اطمینان 

هر گویه یا سؤال پرسشنامه که بار عاملی باالتري . گیري متغیر پنهان خود سهم بیشتري دارداندازه
در جدول زیر .داشته باشد، قدرت یا سهم بیشتري در سنجش متغیر پنهان مربوط به خود دارد

است،بارهاي عاملی مربوط به هر متغیر در smart plsزار افکه خروجی نرمعاملی بیرونیيبارها
ها در باشند نیاز به حذف آن0,4چه این مقادیر باالي چنان.ستون مربوط به آن آورده شده است

.(Hulland 1999)صورت اجبار نداریم
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قیتحقيرهایمتغیعامليبارها.3جدول 

بار عاملیشاخصعامل

گراییتخصص
Spe1681/0
Spe2842/0
Spe3878/0
Spe4749/0

اعتباربخشی
Cre1813/0
Cre2645/0
Cre3731/0
Cre4755/0

هماهنگی
Coor1793/0
Coor2515/0
Coor3844/0
Coor4623/0

بردارانهاستراتژي بهره
Ex1723/0
Ex2716/0
Ex3807/0
Ex4619/0

اجماع استراتژیک
Con1812/0
Con2539/0
Con3755/0
Con4602/0

پذیريانعطاف
Flex1769/0
Flex2675/0
Flex3502/0
Flex4519/0

عملکرد تیمی

Per1551/0
Per2730/0
Per3718/0
Per4758/
Per5771/0
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درواقع . هاي پنهان تحقیق استمعرف ماتریس همبستگی میان متغیر3يجدول شماره
میان متغیرهاي تحقیق را نشان ) رابطه همبستگی(هر یک از اعداد جداول ضریب همبستگی 

.دهدها را نشان میاین ضریب بین دو متغیر شدت رابطه بین آن. دهدمی

پنهانيرهایمتغیهمبستگسیماتر.4جدول
شاخص

)7()6()5()4()3()2()1(متغیر

00/1گراییتخصص) 1(
63/000/1اعتباربخشی) 2(
79/066/000/1هماهنگی) 3(
78/072/083/000/1بردارانهاستراتژي بهره) 4(
76/055/064/059/000/1اجماع) 5(
53/057/048/056/048/000/1پذیريناانعطاف) 6(
82/060/077/075/070/053/000/1عملکرد تیمی)7(

نشان 3يآمده که در جدول شمارهدستبا توجه به نتایج مربوط به ضرایب همبستگی به
توان به این نتیجه رسید که تمامی متغیرهاي فرضیات تحقیق در سطح شده است، میداده

.داري باهم دارنددرصد، رابطه معنی95اطمینان
این معیار طبق فرمول . میکنیماستفاده GOFررسی برازش کلی مدل نیز از معیار براي ب

و میانگین توان دوم ضرایب  1از دو شاخص میانگین شاخص تجمعیدیآیمزیر به دست 
. شودیماستفاده هاسازهبین 2همبستگی

GOF=
:گونه استمحاسبه تناسب کلی مدل به این

GOF=
ازآنجاکه حداقل مقدار . است67/0حاصل آزمون براي شاخص برازش مدل برابر با 

ادعا کرد مدل توانیم، پس (Hulland ,1999)است36/0قبول براي این شاخص قابل
.پژوهش برازش باال و قوي دارد

از دو شاخص جزئی ضریب هاهیمدل، براي آزمون معناداري فرضدییپس از بررسی و تأ
داري ضرایب امعن) مقدار احتمال(t-valueتوسط مقادیر .شده استاستفادهt-valueو regمسیر 

1 Communality
2 R Square
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باشد 1,96باالتر از tيدرصد چنانچه مقادیر آماره95در سطح اطمینان .شودیمسیر بررسی م
نشان داده گیرينتیجهکه در جدول گرددیو در صورت کمتر بودن، فرضیه رد مدییفرضیه تأ

. (Hulland ,1999)خواهد شد
ضرایب مسیر مدل. 2شکل

t-valueيآمارهبیضرا. 3شکل
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مدل با در نظر گرفتن متغیرهاي تعدیل گر شودیمشاهده م3و2گونه که در شکل همان
.شده استگیري به بررسی کامل آن پرداختهو در بخش نتیجهاجراشده است

گیرينتیجه
قبول نتایج پژوه شده در بخش روش تحقیق و بیان مقادیر قابلدادهبا توجه به توضیحات 

:باشدیبه شرح زیر م
هاي پژوهشهاي مربوط به فرضیهیافته. 5جدول

بیضرپژوهشهايیهفرض
ریمس

آماره
t

جهینت

دییتأ- - .مثبت داردتأثیربردارانه سیستم حافظه تعاملی بر استراتژي بهره) 1
دییتأ219/0613/2.مثبت داردتأثیربر استراتژي بهره بردارانه گرایی تخصص1-1
دییتأ235/0548/3.مثبت داردتأثیراعتباربخشی بر استراتژي بهره بردارانه 1-2
دییتأ493/0366/5.مثبت داردتأثیرهماهنگی بر استراتژي بهره بردارانه 1-3
دییتأ486/0089/6.مثبت داردثیرتأاستراتژي بهره بردارانه بر عملکردتیمی ) 2
وبردارانهاستراتژي بهرهانیدر رابطه مگیري استراتژیک جهت) 3

دییتأ- - .عملکردتیمی نقش تعدیل گر دارد

وبردارانــهاســتراتژي بهــرهانیــدر رابطــه مکیاســتراتژجمــاعا3-1
دییتأ235/0368/2.عملکردتیمی نقش تعدیل گر دارد

-اسـتراتژي بهـره  انیـ در رابطـه م کیاسـتراتژ يریپذناانعطاف3-2
دییتأ203/0887/2.عملکرد تیمی نقش تعدیل گر داردوبردارانه

جینتابر اساس . این فرضیه از سه فرضیه فرعی تشکیل شده است: فرضیه اصلی اول
مر است که انیايکنندهمنعکسtآماره چنین و هم3و2، 1ي فرعی هاهیفرضآمده از دستبه

لیدلنیابه،دنتأثیر داربردارانه استراتژي بهرهریمتغبر درصد 95نانیدر سطح اطمحافظه تعاملی
گفت که نوع توانیمنیهمچن. قرارگرفته است+ 1/ 96تا - 1/ 96در خارج از بازه tکه آماره 

769/0بابرابر هبرداراناستراتژي بهرهنییتعبیضمن ضردر. استمیرابطه مثبت و مستقنیا
را بردارانهاستراتژي بهرهدرصد 9/76توانسته حافظه تعاملیابعادکه دهدیمقدار نشان منیا. است

2013آمده با تحقیقات یونگ لی ون هوانگ در سال دستنتایج به. کندنییتبایینیبشیپ
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.(Li and Huang ,2013)همخوانی دارد
در بردارانهاستراتژي بهرهامر است که نیايکنندهمنعکس، tآماره بنا بر : 2فرضیه اصلی 

در خارج از بازه tکه آماره لیدلنیابه،تأثیر داردعملکرد تیمی درصد 95نانیسطح اطم
میرابطه مثبت و مستقنیگفت که نوع اتوانیمنیهمچن. قرارگرفته است+ 1/ 96تا -1/ 96

که دهدیمقدار نشان منیا. است714/0بابرابر عملکرد تیمینییتعبیضمن ضردر. است
این نتیجه . کندنییتبایینیبشیپرا عملکرد تیمیدرصد 4/71توانسته بردارانهاستراتژي بهره

مارونگو همچنین با نتایج تحقیق ینگ هوانگ ویونگ لی ون هوانگ تحقیق يهاافتهیبا 
.(Huang and Ma ,2015)خوانی داردهم2015در سال 

هاي فرعی در مورد فرضیه. این فرضیه از دو فرضیه فرعی تشکل شده است: 3فرضیه اصلی
ناپذیري اجماع استراتژیک و انعطاف(هاي استراتژیکگیريباید گفته شود که جهت2و 1

به .کندرا  تعدیل میو عملکرد تیمی کارکنانبردارانهبهرهاستراتژي میانرابطه ) استراتژیک
بردارانه استراتژي بهرهآفرینی تواند در شدت نقشمیهاي استراتژیکگیريجهتت دیگر عبار

tآماره بمؤثر باشد به این دلیل که در هر دو فرضیه فرعیعملکرد تیمی کارکناندر تقویت 

توجه به این عامل از سوي رهبر دیگربیانبه.قرارگرفته است+ 1/ 96تا - 1/ 96در خارج از بازه 
یافته تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات . تیم به همراه خواهد داشتعملکردنتایج مثبتی را براي

Li and Lin)همخوانی دارد2008و همچنین با تحقیقات لی در سال ماینگ هوانگ و رونگ 

,2008).

پیشنهادات
ذاري گونه که در ابتدا ذکر شد هدف غایی این پژوهش ارائه الگویی جهت تأثیرگهمان

رو با توجه به از این. بنیانی همچون پژوهشگاه نیرو استي دانشهاسازمانبر عملکرد تیمی 
ي هامیتپیشنهاداتی را در سطح سرپرستان توانیمشده آوريي جمعهادادهنتایج تحلیل 

. کاري در این پژوهشگاه جهت توسعه عملکرد تیمی ارائه داد
بر استراتژي یادگیري حافظه تعاملیی اول نشان داد در فرضیه اصلهادادهنتایج تحلیل 

انیدر محافظه تعاملیو بهبود تیبه سخن بهتر، با تقومثبت و مستقیم داردتأثیربردارانه بهره
بنابراین الزم است سرپرستان . افتیخواهد شیافزاتوانایی یادگیريپژوهشگاهکارکنان 

.مال ذیل را مورد توجه قرار دهندي کاري پژوهشگاه اقداماتی همچون اعهامیت
 صورت مکمل فرد اعضاي تیم که بهي موردنیاز و منحصربههامهارتو هادانشتوجه به

.عمل کنند
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صورت آزادانه در جمعفراهم کردن جوي براي ابزار عقاید و نظرات به
 ي عملیاتی شفافهاهیروي کاري  و هاروشایجاد
ایفاي نقش (براي حل سوءتفاهمات میان اعضا تیمگريمیانجیتوجه به سازوکارهاي

)آشوب زدایی
بردارانه بر عملکرد تیمی همچنین در فرضیه اصلی دوم نشان داده شد که استراتژي بهره

کلید گمشده تواندیاستراتژي بهره بردارانه م. استتأثیرگذارصورت مستقیم کارکنان به
زمانی و منابع عملکرد تیم را تحت تأثیر يهاتییادگیري کارکنان در مواقعی باشد که محدود

وموجودعملیاتیيهادامنهسريیکگرفتننظردربابهره بردارانهاستراتژيدر. دهدیقرار م
بامرتبطهايینههزکاهشدراعضاهايییتواناداشت کهانتظارتوانیمآنبهاعضاآشنایی

در تواندیافزایش یابد، این امر مدسترسدرمکاناتابهتوجهباآمدهپیشمسائلحلراهیافتن
در این راستا سرپرستان . کننده باشدکمکهایمغیرضروري تهايیچیدگیکاهش ابهامات و پ

مسئلهحلموجوديهاروشاصالحاقداماتی همچون ایجاد سازوکارهایی براي توانندیمهامیت
توسعهراهدررایجيهاروشوموجودتجارببرو توجه تأکید، هاآنجهت افزایش کارایی 

را موجوديرقبانیز حرکات و یفعلانیمشتریازهاي نو توجه به خدماتومحصوالت
.موردتوجه قرار دهند

تواند در شدت میهاي استراتژیکگیريجهتدهد که ید فرضیه سوم این نکته را بازتاب میتائ
نتیجه ضمنی چنین . مؤثر باشدعملکرد تیمی کارکنانتقویت در بردارانه استراتژي بهرهآفرینی نقش

- استراتژي بهرهي مستقیم بین گذاران پژوهشگاه این است که رابطهادعایی براي مدیران و سیاست
سختی و در حداقل ممکن تحقق بدون مدیریت مناسب دیگر متغیرها بهعملکرد تیمی و بردارانه 

، تیمضوابطواهدافمورددرعمومیاجماعاز طریق ایجاد تواندپژوهشگاه نیرو می. یابدمی
و اهداف تیم و استراتژیکمأموریتدقیق تعریف، فرآیندهاکیفیتسطحمورددرعمومیاجماع

توسط اعضا در بهبود جدیديهاچالشپذیرشوعملیاتدامنهپذیريگسترشتعریف دقیق میزان 
.نقش داشته باشدبردارانه بهرهیادگیريتژياستراسطح عملکرد تیمی از طریق تقویت 

بردارانه بر عملکرد که حافظه تعاملی و استراتژي یادگیري بهرهعنوان کرد توان یمدرنهایت
ها توسط مدیران و سرپرستان  بر یمتهاي استراتژیک گیريتیم کارکنان دارد و توجه به جهت

ازآنجاکه مجموعه این عوامل .می باشدتأثیرگذارم رابطه میان استراتژي بهره بردارانه و عملکرد تی
نیابنیانی هم چون پژوهشگاه نیرو دارد، ي دانشهاسازماندانشی هیسرمانقش مهمی در تقویت

. سازدیمنسبت به این عوامل و ایجاد رویکردي هدفمند در این زمینه را روشن توجهنیاز بهامر
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