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Abstract 
The aim of this study is to investigate the effect of institutional pressure on the 
sustainable performance of manufacturing and industrial companies by analyzing 
the mediating role of strategic learning. The research method is applied in terms of 
purpose and descriptive in terms of data collection method. The statistical 
population includes managers from 256 different industrial and production 
companies of Kermanshah Industrial Town. According to Morgan sampling table, 
152 companies were determined and selected using simple random sampling 
method. Data collection tools, questionnaires and analysis were performed using 
Structural Equation Modeling (SEM) in LISREL software. Findings indicate that 
institutional pressure has a direct significant effect on the sustainable performance 
of industrial and manufacturing companies. Also, institutional pressure has an 
indirect significant effect on sustainable performance through the variable of 
strategic learning. The results show that strategic learning plays a mediating role 
between institutional pressure and sustainable performance. In addition, 
institutional pressure and strategic learning are the most important factors 
affecting the sustainable performance of industrial and manufacturing companies. 
Moreover, the results have provided theoretical innovations in the areas of 
institutional pressure, strategic learning and sustainable performance. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
In the last decade, performance 
sustainability has received more attention 
among industries, organizations and their 
stakeholders around the world, and 
sustainable performance has been 
considered as a challenge and an 
opportunity to move towards sustainable 
development (Bandavi et al., 2020). Today, 
it is a fundamental issue for many different 
industries, especially manufacturing and 
industrial companies. Institutional 
pressure is a powerful formal or informal 
force that makes companies chooses 
specific strategies (Spielman & Williams, 
2019). Accordingly, the policies, 
structures, strategies and performances of 
organizations are influenced by 
regulations, shared knowledge and 
expectations that arise from the 
institutional environment including 
competitors, government, stakeholders, 
trade unions, etc. Companies adapt their 
institutional structures, strategies, and 
practices to environmental requirements 
to ensure their compliance with 
environmental requirements, thereby 
contributing to their long-term survival 
(Sepahvand et al., 2019). However, any 
business that does neglects strategic 
learning and its importance will not be 
able to transfer its positive and negative 
strategic experiences for performance 
sustainability, and use the knowledge 
gained from environmental monitoring 
and opportunity activities (Beit Mashal, 
2017). This approach has the ability to 
influence sustainable long-term 
performance and use it effectively to 
achieve the current and future goals of the 
organization through acquiring the 
required knowledge to gain competitive 
advantage. Therefore, the main research 

question is: Does institutional pressure 
directly and indirectly affect the 
sustainable performance of industrial and 
manufacturing companies through 
strategic learning? 

2. Research Methodology 
The present applied research has used 
descriptive-correlational method to 
analyze the data. For testing the research 
hypotheses, Structural Equations 
Modeling (SEM) and the partial least 
squares method have been used. The 
statistical population included managers 
from 256 industrial and production 
companies of Kermanshah Industrial 
Town. According to Morgan table, 152 
companies were selected as the statistical 
sample through simple random sampling 
method. For more accurate information 
about the industrial and manufacturing 
companies, 180 questionnaires were 
distributed among the target community. 
The research questionnaire consisted of 
two parts. Part I addressed the managers 
of different levels of industrial and 
production companies in Kermanshah 
Industrial Town. Part II measured the 
institutional pressure variable through the 
compulsory and normative variables as 
well as the imitation pressure. For this 
purpose, four items were taken from 
Dubai et al.’s (2019) research. Moreover,  to 
measure the strategic learning variable 
through the dimensions of creation, 
distribution, interpretation and 
implementation of strategic knowledge, 
twelve items were taken from Arman and 
Shafiee’s (2017) research questionnaire. A 
5-point Likert scale was used to measure 
the questionnaire questions in all three 
variables. 

3. Research Findings 
Using SEM, we have examined the 
relationships between variables. In the 
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 first hypothesis (institutional pressure has 
a positive significant effect on the 
sustainable performance of industrial and 
manufacturing companies), considering 
the value of t-statistic and the significance 
level of 0.000 (which is less than 0.05), it 
can be concluded that the institutional 
pressure, with a coefficient of 0.66, has a 
positive significant effect on the 
sustainable performance of the industrial 
and manufacturing companies. In the 
second hypothesis, the findings show that 
the institutional pressure with a 
coefficient of 0.57 has a positive and 
significant effect on the strategic learning. 
For the third hypothesis, it can be 
concluded that the strategic learning with 
a coefficient of 0.49 has a positive and 
significant effect on the sustainable 
performance of the industrial and 
manufacturing companies. To test 
Hypothesis 4, Sobel test was used to 
investigate the mediation of strategic 
learning between the variables of 
institutional pressure and sustainable 
performance. Given the absolute value of 
Z for the Sobel test, which is equal to 4.16 
and greater than 1.96, it can be concluded 
that the indirect effect of institutional 
pressure on sustainable performance is 
confirmed by strategic learning. 

4. Conclusion 
Considering that all the hypotheses of the 
present research have been confirmed, 
industrial and manufacturing companies 
must take the path of timely and 

appropriate response to institutional 
pressures through strategic learning and 
manage their activities and procedures in 
this way to be successful and sustainable 
in their performance. Therefore, the 
senior managers of manufacturing and 
industrial companies in Kermanshah 
Industrial Town and other industrial 
towns in the country are recommended to 
act based on their resources and 
capabilities and adjust their strategic 
learning procedures so that they can put 
the strategic knowledge creation, 
distribution, interpretation and 
implementation on their agenda to 
respond promptly and appropriately to the 
pressures of the institutional 
environment. These pressures include a 
variety of normative, imitative and 
coercive pressures. Thus, the managers 
must encourage their employees to adopt 
a strategic learning approach in their 
current and future activities. 
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 چکیده
 با   صنعتی  و  تولیدی  هایشرکت  پایدار  عملکرد  بر  نهادی  فشار  تأثير   بررسي  حاضر،  پژوهش  هدف

 ازنظر و  كاربردي هدف، ازنظر حاضر، تحقیق روش .  است استراتژیک یادگیری میانجی نقش تحلیل
 256  مختلف مدیران  شامل آماري  جامعه.  است همبستگي  نوع از  توصيفي  ها،داده  آوریجمع  شیوه

 مورگان،   گیرینمونه  جدول   اساس  بر  كه   هستند  کرمانشاه  صنعتی  شهرك   تولیدی  و   صنعتی  شرکت
  اصلی   ابزار.  شدند  انتخاب  ساده  تصادفی  گیرینمونه  روش  از  استفاده  با  و  تعيين  شرکت  152
 معادالت   سازیمدل   از  استفاده  با  اطالعات  وتحلیلتجزیه   و  نامهپرسش   اطالعات،  آوریجمع

 پایدار   عملکرد  بر  نهادی  فشار  اینکه  از  حاکی  هایافته.  است  گرفتهانجام  لیزرل  افزارنرم  و  ساختاری
  طور به  نهادی  فشار  همچنین،.  دارد  معناداري  و  مستقيم  تأثير  تولیدی  و  صنعتی  هایشرکت

. دارد  معنادار  و  مستقیم  تأثیر  پایدار  عملکرد  بر  استراتژیک  یادگیری  متغير  طريق  از  و  غيرمستقيم
. دارد  پایدار  عملکرد  و  نهادی  فشار  بین  میانجی  نقش  استراتژیک  یادگیری  دهند،می  نشان  نتايج
 پایدار   عملکرد  بر  تأثيرگذار  عوامل  ترینمهم  از  استراتژیک  یادگیری  و  نهادی  فشار  براین،  عالوه

 یادگیری   نهادی،  فشار  مباحث  خصوص  در  نتایج  همچنین،.  هستند  تولیدی  و  صنعتی  هایشرکت
  نفعان ذی   و  صاحبان  مديران،  به  و  داشته  همراه  به  نظری  هاینوآوری   پایدار،   عملکرد  و  استراتژیک

 تأكيد  با   پایدار  عملکرد  بر  نهادی  فشار  تأثيرگذاري  چگونگي  و  درك  در  تولیدی  و  صنعتی  هایشرکت
 .کند می كمك استراتژیک یادگیری بر

 کلیدواژه ها: 
  نهادی، فشار پایدار، عملکرد
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  شهرك  موردي؛ مطالعه)   استراتژیک یادگیری  میانجی  نقش تحلیل: تولیدی و صنعتی هایشرکت  پایدار عملکرد  و  نهادی فشار. آئینی محمدامین 
 ( کرمانشاه صنعتی

 مقدمه  1
در   پایداری   اخیر،  دهه   در  صنایع،    بین   عملکرد 

وسازمان   جهان   سراسر  در   آنان  ذینفعان  ها 
پایدار    قرارگرفته است و عملکرد   بیشتری  موردتوجه

برای   یک  عنوان به فرصت  یک  و  به    چالش  حرکت 
است    پایدار موردتوجه و اهمیت بوده  سمت توسعه

همکاران،  1)باندوی  و2020و   ایمسئله امروزه ( 
مختلف، از بسیاری  برای اساسی خصوصاً   صنایع 
می شرکت  محسوب  صنعتی  و  تولیدی    .شود های 
  که   کندمی   ایجاب  را   شرایطی  پایدار  عملکرد
  مؤثری   باهم تعامل و هماهنگی  طبیعت،   و  هاسازمان
  اجتماعی، اقتصادی   نیازهای  بتوانند   تا   باشند  داشته

  برآورده   را  آینده  و  حال   های نسل   نیازهای   سایر   و
همک  2جرک )سازند   در   .(2019اران،  و  موضوع،  این 
 آنان های صنعتی و تولیدی که عملکرد پایدارشرکت 

برای صنایع مختلف،   با توجه به مزایای فراوانی که 
ذینفعان آنان و پیرو آن برای جامعه و کشور دارد از  

از همواره  و  بااهمیت  بسیار  ترین  مهم  موضوعات 
 هو مدیران ارشد این حوز  گذارانسیاست  هایدغدغه 

حذف   بوده  موجب  آن  به  توجه  عدم  و  است 
هزینه شرکت  تحمیل  و  رقابت  عرصه  از  های  ها 

ذی و  آنان  به  می هنگفت    گردد نفعانشان 
 .(2019حسینی و همکاران، شاه)

پایدار در چارچوب فشار نهادی،    توجه به عملکرد
برای چشم  را  پایداری    اندازیراه  در خصوص  وسیع 
 يا نيروي رسمي نهادي، کند. فشارعملکرد هموار می 

وادار   را هاشرکت  كه است قدرتمندي غيررسمي
اسپیلمن  )كنند   انتخاب ای راویژه  کند راهبردهايمی

ویلیامز بر(2019،  3و  اساس، .  ها،  سیاست اين 
وسیله به هاها و عملکرد سازمان ساختارها، استراتژی

 محيط از كه انتظاراتي مشترك و ات، شناختمقرر 
انجمن  رقبا، شامل نهادي ذینفعان،   هایدولت، 
غیره صنفي تأثير شوند،می  ايجاد و   قرار تحت 

 محيط فشارهای وارده ازها، تحت شرکت   گیرند.می

 
1 Bandoi 
2 Jerko 
3 Williams & Spielman 

  های شیوه   ها، عملکردها و ساختارها، استراتژی   نهادی،
  با   اقداماتشان  سازگاری  از  اطمینان  منظوربه   را  خود

 به طريق این از دهند تامی   تطبیق  محیطی   الزامات
ماندگاری و  کنند   کمک بلندمدت در خود بقا 

 .(2019سپهوند و همکاران،  )

کسب بااین  هر   یادگیري کهوکاری  وجود، 
 از را موردتوجه و اهمیت خود قرار ندهد استراتژیک

من استراتژیک تجربیات ال قانت امکان و   فیمثبت 
عملکرد،  خود  پایداری  جهت    و  مانده  بهرهبی  در 

 از شدهکسب   دانش از برداریبهره  توانایی
 نخواهد یابی رافرصت  و  پایش محیطی  هایفعالیت
یادگیری  مؤلفه(؛  1396 مشعل، )بیت  داشت  های 

و    خلق  شامل؛  استراتژیک تفسیر  انتشار،  دانش، 
این  (؛  2017،  4ای است )سیرن اجرای یادگیری دو حلقه 

جهت  از  استفاده  با  دانش  رویکرد  کسب  به  دهی 
قابلیت   رقابتی،  مزایای  کسب  راستای  در  موردنیاز 
استفاده   و  بلندمدت  در  پایدار  عملکرد  بر  اثرگذاری 

منظور رسیدن به اهداف حال و آینده  به   مؤثر از آن 
داردساز  را  شرکت ؛  مان  تحقیق،  این  انجام  های  با 

و   نهادی  فشار  از  که  دانشی  با  تولیدی  و  صنعتی 
توانند نهایت  کنند، میکسب می   استراتژیک یادگیري

استفاده را جهت کسب مزایای رقابتی، ارتقاء و تداوم  
کار، خود، ذی  این  با  و  ببرند  پایدار  نفعان و  عملکرد 

منتفع  به را  جامعه  آن  در  تبع  اگرچه  نمایند. 
پایداریپژوهش  گذشته،  پروژه   های  در  ها، عملکرد 
و سازمان موردبررسی    تجربی   صورتبه   را   صنایع   ها 

)به  است  الرشیدعنوان قرارگرفته  عبد  و    5مثال؛ 
اریبا2017همکاران،   همکاران،    ؛  و  2019و  باندوی  ؛ 
به بررسی  یک از تحقیقات  هیچ   اما (؛2020همکاران،

میانجی   برنهادی  فشار    تأثیر با  پایدار  گری عملکرد 
  های صنعتی و تولیدی در شرکت   استراتژیک یادگیري

، سؤال اصلی تحقیق به این صورت  لذااند.  نپرداخته 
می  به مطرح  نهادی  فشار  آیا  و  شود،  مستقیم  طور 

به  یادگیری  همچنین  طریق  از  و  غیرمستقیم  طور 
پایدار شرکت  عملکرد  بر  و    های صنعتیاستراتژیک 

4 Siren 
5 Abdul-Rashid 
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های صنعتی و تولیدی: تحلیل نقش میانجی یادگیری استراتژیک )مطالعه موردي؛ شهرك  فشار نهادی و عملکرد پایدار شرکت . محمدامین آئینی
 صنعتی کرمانشاه( 

هدف اصلی  اثرگذار است؟ بر همین اساس؛    تولیدی
فشار نهادی  گیری  پژوهش حاضر، بررسی اثر جهت 

پایدار شرکت   بر تولیدیعملکرد  و  هم    های صنعتی 
میانجی  به متغیر  طریق  از  هم  و  مستقیم  صورت 

 است.  استراتژیک  یادگیري

ادبیات نظری و پیشینه   2
 پژوهش 

 فشار نهادی  2.1
 شدنتبدیل حال  در ایطور فزایندهبه نهادی نظریه

 حال  در در اقتصادهای استراتژیک انداز  چشمیک  به
 به (. این نظريه،4201و همکاران،    1است )جو  گذار

 تأثير و است مربوط محيط و سازمان بين روابط
مشخص   را سازماني و فرايندهای بر ساختارها محيط

)سپهوندمی همکاران،    کند  فشار2019و   نهادي، (. 
قدرتمندي محرکی غيررسمي  يا   كه است رسمي 
ای  ویژه  راهبردهاي انتخاب به مجبور را هاسازمان

 اين نظريه، (. طبق2019،  کند )اسپیلمن و ویلیامزمی
وسیله به هاساختارها، رفتارها و عملکردهای سازمان

 از كه انتظاراتي الزامات قانونی و مشترك، شناخت
رقبا شامل نهادي محيط مشتریان،   و  دولت، 
 تحت تأثير شوند،می  ايجاد و غیره صنفي هایانجمن 

 فشارها، اين تحت  هاسازمان   .گیرندمی قرار
عملکرد ساختارها، و   ایشیوه به را خود رفتارها 
(.  2018و همکاران،    2دهند )ژانگمی تغيير متناسب

 فشار نوع سه طريق از نهادي همسانی سازوكارهای
 تقليدي، هنجاري و تحت عناوین؛ فشارهاي نهادي

كه نهادي در اجباري   هاآن بر هاسازمان محيط 
و    آیندمی وجود  به شوند،می  تحميل )سمجای 

 و ذهني بندیتقسیم اين البته (.2019همکاران،  
 اين تا همواره عمل در فشارها اين و است تحليلي

 .نيستند پذیرتفکیک و  اندازه متمايز

 
1 Guo 
2 Zhang 

صنعت و   رقبای از سوی تقليدي؛ فشار ➢
 پيشرو سياسي هايسازمان  يا همتايان

 .شود می اعمال  موفق و

سوی  فشار ➢ از   نفعانذی هنجاري؛ 
 رقيب، سياسي احزاب مانند خارجي

رسانه غیره،مشتريان،  و  طريق  از ها 
 اعمال  هاارزش و رفتاري استانداردهاي

 .شود می

فشارها  اجباري؛ فشار ➢  وسیلهبه این 
مقررات و  و  قوانین   طريق از دولتي 

نظارتي هایسیاست و   کنترلی 
اعمال  هايسازمان و    3شود )ژومی ناظر 

 (.  2019همکاران، 

تحتسازمان  مجبور فوق فشارهاي تأثير ها، 
وارده با هستند  این از  تا كنند همراهي فشارهای 
 بلندمدت در  خود  بقای به ماندگاری و بتوانند طريق
نهایتاً   و كنند مخالفت این فشارها  با يا دهند ادامه

رقابت از شوند محيط  همکاران،  )  حذف  و  سپهوند 
خود  (  2017)  همکاران  و  دوبی   .( 2019 تحقیق  در 

  تولید  بخش  کنندهتأمین  روابط   مدیریت   که  دریافتند
و   دارند  قرار  نهادی فشارتحت  های هندی،در شرکت 

فشاره براین    های سیستم  هندی،  هایشرکت   ا 
آن   مدیریت   سوق   پایداری  سمت  به  را  هاعملکرد 

( در تحقیق خود  2019دهد. سمجای و همکاران )می
می کسب اشاره    و   بهتر  روابط  که  وکارهایی کنند 

دارند و همچنین توانایی    کنندگانتأمین   تنگاتنگی با
دارند خود  نهادی  محیط  با  بیشتری    از   سازگاری 

 .هستند  برخوردار  بهتری  عملکرد

حاكم   هاآن  بر اجتماعي تقاضاي كه هاییمحیط
و   و قوانين با كه وکارهاییکسب  به است، باورها 

جامعه  دهند.می  پاداش هستند، نواهم هنجارهای 
بهپاداش  نوع اين در   مشروعيت نوع يك ايجاد ها 

 های مهمیشاخص  از و  شودمنجر می  سازمان حوزه

3 Chu 
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اهمیت   وکارهاکسب  بقاي در بلندمدت در كه است
 (.  2019و همکاران،  1دارد )دی اندروماتو 

 استراتژیک  یادگیري 2.2
 محیطی شرایط  به توجه با های عصر حاضر،سازمان

 کسب منظورهستند، به مواجه آن  با که ناپایداری
خود عملکرد  در  موفقیت  و  قابلیت   باید پایداری 

 هایاستراتژی به سریع دهیشکل و موقعبه تغییر 
  باشند  داشته رقابتی مزایای به دستیابی را جهت خود

رویکرد یادگیری    استفاده از   .(1397کشتیبان،   حاتم)
  سرعت   اسازد تا بمی   قادررا    ها، سازماناستراتژیک

بازار  ترتمام هرچه محیط   تغییرات  و    و  شناسایی  را 
سریع  فرصت تر  هرچه   شدهفراهم های  برای 

کسنن،    ریزی برنامه و  )دوز  چارچوب (2010کنند   .  
و   یادگیری ایجاد    دانش   تلخیص  استراتژیک شامل؛ 

  موردنظر   هایتوانایی   با   آن  ترکیب  و  استراتژیک
و همکاران،    است  سازمان و    . (2018)سالونن  نوونن 

  آگاهی   افزایش   از   کنند فراتر( اظهار می 2017)  2آچی 
  این   های آینده،جایگزین استراتژیک و    هایفرصت   از

باالتر  بانظمی   یادگیری  نوع  و    فرآیند   یک   در   بهتر 
  ذینفعان   بین  را  جدیدی  همکاری  تواندمی   آشکار

آغاز  انتشار    موجب   تواند می   که   کند  مختلف 
  تصویر   عنوانبه   آن   تصویب  و  اندازچشم  ترگسترده 
آچی،   شود  آینده سازمان  در  کنندههدایت  و  )نونن 

دو نوع یادگیری  به  خود    تحقیقدر    نیز  3کوادا   .(2017
و  یادگیری کسب .  1کند:  می   تأکید  سازمانی   . 2وکار 

استراتژیک در  یادگیری  کسب ؛    ؛وکاریادگیری 
با توجه    خود   وکار ها دانشی در سطح کسب سازمان

مشروعات می   اساسی  به  دست  در ؛  آورندبه    اما 
سطح   در  دانشی  سازمان  استراتژیک،  یادگیری 

های استراتژیک را  مشی و خط   کندکسب می کت  شر 
نتیجه،  به )کاوادا،  بهبود می عنوان یک  .  (1998دهد 

  شامل؛   استراتژیک  بندی کلی، یادگیریدر یک تقسیم
دانش است که در    سازیپیاده   و  تفسیر  توزیع،  خلق،

 
1 Chu 
2 Neuvonen & Ache 

به  هریک  مورد  در  داده  ادامه  توضیح  مختصر  طور 
 ؛ (2017)سیرن، شود می

  جهت ای  عنوان مقدمه به   ؛ راتژیکخلق دانش است
دانش   اجرای  و  گیرد.  می قرار    مدنظرتفسیر 

این حوزه  ً   متخصصان  را    معموال   بررسی خلق دانش 
رویدادها و مسائل    شناسایی   منظوربه محیط خارجی  

می  تعریف  که  مهمی  است کنند  را    ممکن  سازمان 
 (.1999و همکاران،   کروسنتحت تأثیر قرار دهند ) 

  در   شده،کسب   دانش  استراتژیک؛  دانش  انتشار
  سازمان   بر  کمی   اثر  فقط  و   ماندمی   باقی   فردی  سطح

 طریق تعامالت  مفصل و از  صورتبه   کهاین   مگر  دارد
توزیع دانش  قرار گیرد. درواقع،    موردبحث  اجتماعی

شدن به   استراتژیک    منتشر  سازمان  دانش  درون 
 (. 2005ز و همکاران، )جرز گم اشاره دارد

استراتژیک دانش  مرحله   ؛تفسير    عنوان به   این 
د  یشود که در آن به اطالعات جدفرآیندی تعریف می 

می  داده  درک مشترک  معنا  و    ابد یمی افزایش  شود 
 (.1991هابر، )

استراتژیک  سازیپیاده  سازمانی    عملکرد   ؛دانش 
و    اجرا  منظوربهسازمان  های بر توانایی   مؤثرو    پایدار 

دانشیکپارچه  منسجم  اقدامبه    ، سازی  مربوط  ی 
شدن دانش در ابعاد  درونی  به    شود. این مرحله می

ساختارها، قبیل  از  سازمان،  یک  ها،  رویه  جمعی 
استراتژیسیستم و  سازمانی  دارد  های  اشاره  ها 
 (. 2012)سیرن، 

 عملکرد پایدار  2.3
حاضر در پیشرفت عصر  و   با هاسازمان  موفقیت 

 سطح در شده است. پایداریمفهوم پایداری ادغام 
 و گیردمی  شکل پایدار توسعه از طریق کالن کشور

 به توجه و نیازها معنی شناسایی به پایدار توسعه
حال آن در  گرفتن بدون آینده، و ها  نظر   در 

مالحظهفرضپیش  جهت های   ساختن گرانه، 
 توسعه نیز سازمانی سطح است. در  بهتر ایآینده
نیازها   کردن برآورده و شناسایی  به دنبال  که پایدار

3 kuwada 
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های صنعتی و تولیدی: تحلیل نقش میانجی یادگیری استراتژیک )مطالعه موردي؛ شهرك  فشار نهادی و عملکرد پایدار شرکت . محمدامین آئینی
 صنعتی کرمانشاه( 

تمام   نیازهای  توجه آن، نقطه که  تفاوت این با بوده 
بالقوهذی  ایجاد و نفعان  به  است   بالفعل سازمان 

)هابارد می منجر سازمان در پایدار عملکرد ، 1شود 
به 2009  ارتباط و تعامل  توانمی ترتیب،این (. 

را و مستقیم عملکرد   در پایداری میان  مثبتی 
 مالحظه کالن  سطوح در  پایدار توسعه و هاسازمان

باعث شده   پایدار اهمیت بسیار زیاد عملکرد  .نمود
گوناگونی تحقیقات   ابعاد شناسایی زمینه در تا 

انجام عملکرد تحقیقات   پایدار  اکثر  در  شود. 
 عملکرد در پایداری را پایدار عملکرد شده،انجام 

 و سودآوری نوآوری، سطح تولید، صادی )هزینهاقت
 و ضایعات( انرژی و سطح رقابت(، محیطی )مصرف

و )امنیت اجتماعی  هایمسئولیت  ایمنی، کار 
و  شرکت( اجتماعی     اندکرده  تعریف تصویر 

 (. 2014)بورالکیس و همکاران، 

شامل در پایداری   اساسی؛   رکن  سه  عملکرد 
محیط و  )  است   اقتصاد  و   زیستجامعه،  سمجایی 

به(2019همکاران،   شدن  نائل  پایدار  .    توسعه 
 صنایع در پایدار عملکرد به دستیابی واسطهبه

 رشد و تحرک، پایداری، الزمه زیرا  است؛ پذیرامکان
به   (.2014)بورالکیس و همکاران،    است  مداوم پویایی

 در پایداری به مفهوم اخیر هایسال  همین دالیل، در
 رشد در اثربخش مرهمی حل وعنوان راهبه عملکرد،

است. بامگارتنر   شده زیادی توجه توسعه صنعت  و
( راتر  می 2017و  عنوان  تحقیقشان  در  کنند  ( 

  با   مطابق  خود   ذینفعان  به   شرکت  یک   کههنگامی 
عبارتی    محیطیزیست   استانداردهای به  و  اهمیت 

سازد    پایدار   را   خود   عملکرد   تواندمی   بخشد،می   ارزش
رادر و    ( 2017)  هیویج  و  کمالی.  (2017،  2)بامگراتنر 

  به   نیاز   تجاری،  فرایندهای   کارایی   کنند برای اظهار می 
و  پایدار  عملکرد   به   انتقال   و  دستیابی   برای   است 
سازمانی  فرهنگ   یک   توسعه  پایداری،  سمت

کامالً    باشد  توسعهدرحال   و   سازنده   که  پذیرانعطاف
)  ضروری  اسریحیران جرمسیتی است  و  ، 3پارسرت 

2019)  . ( همکاران  و  خود  2019سمجای  تحقیق  در   )
 

1 Hubbard 
2 Baumgartner & Rauter 
3 Jermsittiparsert & Srihirun 

می  پاسخاشاره  منطقیکنند،    به   هاشرکت   دهی 
در    نیازهای ذینفعان  سایر  و  جامعه  مشتریان، 

محیطزمینه غیره  زیست،های  و  نهایتاً    اقتصادی 
شرکت  پایدار  عملکرد  بلندمدت  موجب  در  ها 

هم می و  سالمن  )گردد.  می 2019کاران  بیان  کنند  ( 
  صنایع است   روز  موضوع   پایداری به دلیل اهمیت آن

  های نسل   بر  محیطی   اجتماعی و  اقتصادی،  ازنظر  و
تأثیر  آینده است.    مسائل   شناخت  تأثیرگذار 

  مجدد   طراحی   و   اجتماعی   محیطی، اختالالت زیست 
  . بر عملکرد پایدارشان مؤثر است  هاشرکت   سیاست

نیز تأکید می 2017)  شین و همکاران کنند، عملکرد  ( 
اقتصادی    محیطی،  پایدار  هایاستراتژی   با  هاسازمان

اجتماعی این    درنهایت   که  هستند  مرتبط  و 
می استراتژی به ها  سازمانی   عملکرد   توانند    پایدار 

 (. 2017و همکاران،  4شوند )شین  منجر

روابط فشار نهادی با عملکرد پایدار   2.4
 یری استراتژیک و یادگ 

  در   اشتراک   دلیل  به   ذینفعان  سایر   و   محلی   جامعه
  ها سازمان  بر   را   بیشتری  فشارهای   خود،  هاینگرانی 

  را  ها سازمان  این   هاآن  دیگر،عبارتبه .  کنندمی   وارد
دانند. به  مسئول می   جامعه  و   زیستمحیط   در برابر 

محیطی  زیست   هایفعالیت   در  مشارکت  همین دلیل
  عملکرد   شروع  نقطه  عنوان به   تواندمی   اجتماعی و  

(.  2017و همکاران،    5)هوی   شود   تلقی  پایدار   اقتصادی
( همکاران  و  اورجی  رابطه  این  معتقدند،  2019در   )

  از   فراتر   که  دارند   قرار   شرایطی   تأثیر  تحت   ها بنگاه
  ها آن   توان  کنند، این موضوع برمی   عمل  خود  مرزهای

  ایجاد   منظوربه   منابع   از  استفاده   و   دستیابی  جهت 
  ؛ (2019گذارد )ارجی و همکاران،  می   تأثیر  افزوده ارزش

  مسئولیت   که   است  این   بر  اعتقاد  بنابراین،
  استدالل   باوجود   هاشرکت   محیطی و اجتماعی زیست 

  اساسی   اثری  دارای  ها،آن  همبستگی  ماهیت  مورد   در
(.  2014،  و گاپ  6است )استوارت  پایداری عملکرد   بر
و    مسئولیت  با   کردن  کار  مثال،عنوان به اجتماعی 

4 Shin 
5 Hooi 
6 Stewart & Gapp 
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می   را   ذینفعان  محیطی،زیست    از   که  کندراضی 
جلوگیری  هایواکنش  سازمان  علیه   کنند  منفی 

احمد،   و  نظریه2019)الحمیدان  دیگر؛  سوی  از   .) 
 به شدنتبدیل  حال  در  ایفزاینده  طرز به نهادی

کشورها است   در اقتصاد استراتژیک انداز چشمیک 
ساختارها،  اين نظريه، (. طبق 2014)جو و همکاران،  

سازماناستراتژی عملکردهای  و   وسیلهبه  هاها 
 محيط از كه انتظاراتي مشترك و مقررات، شناخت

رقبا ازجمله؛ نهادي و   صنفي هایانجمن  و  دولت، 
تأثير شوند،می  ايجاد غیره   .گیرندمی قرار تحت 

ها استراتژی ساختارها، فشارها، اين تحت  هاسازمان
 دهندمی تغيير مناسب ایشیوه  به را خود و عملکرد

ها،  (. در این شرایط، سازمان 2018)ژانگ و همکاران،  
جهت مجبور با  هستند  وارده، همراهي   فشارهای 

 این از تا های خود را بازنگری و اصالح كننداستراتژی
 ادامه بلندمدت در خود بقا و ماندگاری به بتوانند راه

يا  فشارها با دهند،  از و  كنند مخالفت این   نهایتاً 
شوند  محيط حذف  همکاران،  )  رقابت  و  سپهوند 
یادگیری    .( 2019 نهادی،  محیط  از  وارده  فشار 

دهد. در  استراتژیک را در سازمان تحت تأثیر قرار می 
کنند تأکید می   ( 2013)ایداریس و الرابای    این رابطه،

رویکرد  این  سازمان  د  که  محتوای  می ر  ،  دهدرخ 
اشتباهات کشف می   ییدرجا و  که   واسطهبهشوند 

مجدد استراتژیتفکر  مقررات  ،  هاروش  ها،، 
شوند )ایداریس  ها تثبیت می ساز و سیاستمسئله

  اشاره  نیز  (2016)  همكاران  و   . سلس(2013و الرابای،  
های  استراتژی   اتخاذ  بر  نهادی  فشارهای  کنند،می

دکسب  زنجیره   روکار    تأثیر   تأمین  هایفرایند 
  یک   عنوان به   باید   را  بخش   هر   های ویژگی   و   گذارندمی

همکاران    .گرفت  نظر  در  کنترل   متغیر و  سمجای 
  هایی کنند بنگاه( نیز در تحقیق خود تأکید می 2019)

و    کنندگانتأمین   با   بهتر   و   تنگاتنگ  روابط   که دارند 
های  موقع استراتژیهمچنین توانایی درک و تغییر به 

منظور سازگاری بیشتری با محیط نهادی خود  خود به 
طور  به   .هستند  برخوردار  بهتری  عملکرد   از  دارند

فشارهاي یا  به نهادي  خالصه؛  مستقیم  طور 

 
1 Kumar Singh 

محیطی   غیرمستقیم کاوش  فرایندهای  به  منجر 
 کارگیریو به   منظور درک، کشفها به توسط سازمان

سياست  يك حذف يا ها و استراتژی از خاصي انواع
 نيرومندي ابزار و ها شدهدر عملکرد سازمان جاري
استراتژیسیاست  اصالح براي عملکرد  ها،  و  ها 

 (.2019نیکلسون و همکاران،   - ها است )راوسازمان

عنوان  یادگیری استراتژیک به  2.5
واسطه فشار نهادی و عملکرد  

 پایدار 
  رشد  مسئولیت اجتماعی و   بین   تضاد   حل   چگونگی 
یک شرکت   اقتصادی نهادی  محیط  با  ارتباط  در    ها 

طور موشکافانه به آن  باید به  که   است   عملی   مسئله
همکاران،    1)کمارسینگ  شود  پرداخته (.  2020و 

استراتژیهمان  ساختارها،  شد،  اشاره  که  و  طور  ها 
 كه انتظاراتي وسیله مقررات وبه هاعملکرد سازمان 

 ايجاد دولت و سایر ذینفعان شامل نهادي محيط از
تأثير شوند،می و  )  گیرندمی قرار تحت  سپهوند 

به   استراتژیک  یادگیری .(2019همکاران،     عنوان نیز 
این سازمان  به  بلندمدت  سازگاری  توانایی  یک   ها 

  خود   فعلی   استراتژیک   مسیر   از   که   دهد می   امکان را
فعالیت  بگیرند  فاصله از  استفاده  با  پایش  و  های 

و یافتن راهکارها    (2018)سالونن و همکاران،    محیطی
  اصلی   هایقابلیت  های خالقانه و نوآورانه،و استراتژی

محی  را  خود  با  و همچنین  جهت سازگاری  نهادی  ط 
تجدید رقابتی  و  اقتصادی  مزایای  بر  .  کنند  کسب 

همین اساس، فشار نهادی با هدایت مستقیم و یا  
سازمان ویلیامز  غیرمستقیم  و  )اسپیلمن  و  ها 

یادگیری2019همکاران،   زمینه  در  استراتژیک،    (، 
ها جهت  موجب ایجاد و ارتقاء این رویکرد در سازمان 

پا  و  محیط  درک  و  به پایش  و  مناسب  موقع  سخ 
منظور کسب مزایای رقابتی و اقتصادی سازگار با  به

می  نهادی  و  محیط  آرمان  راستا،  همین  در  نماید. 
( تأکید می 1396شفیعی  به کنند  (  سرعت  در محیط 

  نیازمندمهم  این  به  ها  ، سازمانکنونیر  یدر حال تغي
  هایروش تر از  سریع   تغییرات محیط،هستند که به  
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های صنعتی و تولیدی: تحلیل نقش میانجی یادگیری استراتژیک )مطالعه موردي؛ شهرك  فشار نهادی و عملکرد پایدار شرکت . محمدامین آئینی
 صنعتی کرمانشاه( 

برنا بدهندمهرسمی  پاسخ  استراتژیک  در    .ریزی 
از هایی،  محیط  چنیناین  یادگیری    استفاده  رویکرد 

  سرعت   اسازد تا بمی   قادررا    ها، سازماناستراتژیک
بیشتر  و  تغییرات  هرچه  و    بازار  محیط  را شناسایی 

سریع  فرصت تر  هرچه   شدهفراهم های  برای 
(. اورجی و  1396آرمان و شفیعی،)  کنند  سازیزمینه

 ( سازمان2019همکاران  معتقدند    تأثیر  تحت  ها( 
  عمل   خود   مرزهای   از   فراتر   که  دارند   قرار   شرایطی 

  دستیابی   جهت   هاآن   قدرت  کنند، این موضوع بر می
فشارهای    منظوربه   منابع   از  استفاده  و به  پاسخ 

ایجاد و  و  می  تأثیر  افزوده ارزش   نهادی  )ارجی  گذارد 
( نیز در تحقیق  1396مشعل ) . بیت(2019مکاران،  ه

"تبیین عنوان  تحت  یادگیري خود  میانجی   نقش 
در و   تأثیر استراتژیک  استراتژیک  کارآفرینی 

بنیان"  دانش  هایشرکت  عملکرد بر های پویا قابلیت 
می کسب اشاره  هر   یادگیري کهوکاری  کند 
 از را موردتوجه و اهمیت خود قرار ندهد استراتژیک

 منفی و مثبت یکاستراتژ تجربیات ال قانت امکان
)جهت پاسخ مناسب به فشارهای نهادی حاکم   خود

 برداریبهره  توانایی  و مانده  بهرهبی بر محیط نهادی(،  
 و یابیفرصت  هایفعالیت از شدهکسب   دانش  از

محیطی   مشعل، )بیت  داشت  نخواهد را  پایش 
1396 .) 

عملکرد پایدار را تحت تأثیر    استراتژیک یادگیري
 شرایط به توجه با های امروزیدهد؛ سازمانقرار می 
جهت روبرو آن  با که ناپایداری محیطی  هستند؛ 

 قابلیت تغییر باید موفقیت و عملکرد پایدار، کسب

 خود هایاستراتژی به دوباره دهیشکل و  سریع
رقابتی و به دنبال آن   مزایای  به دستیابی منظوربه

را پایدار  کشتیبان،  حاتم)  باشند داشته عملکرد 
این   استراتژیک یادگیري ، رویکردعالوهبه  .( 1397 از 

که   است  برخوردار   ولی کوچک  اصالحاتتوانایی 
 ادهد ارائه شدهشناخته هایحلراه و هارویه  در مؤثر

 در عملکرد  باالتري سازگاري  سطوح به را شرکت و
این    (؛ بنابراین،2009  )اندرسون و همکاران،  دهد  سوق

محیطی،    رویکرد پایش  و  یادگیری  تسهیل  با 
راستای  جهت  در  موردنیاز  دانش  کسب  به  دهی 

اجتماعی،  رقابتی،  مزایای  و    کسب  اقتصادی 
زیست موجب عملکرد  های سازگار با محیط فعالیت
بلندمدتو ماندگارپایدار   در  در عرصه رقابت  را    ی 

سازمان  می برای  فراهم  فتاحیان  ها  و  عباسی  نماید. 
"تأثیر1396) عنوان  با  تحقیقی  در   یادگیری ( 

 میانجی نقش  با سازمانی عملکرد بر استراتژیک
می چابکی نتیجه  یادگیریاستراتژیک"  که   گیرند 

ً  تأثیر استراتژیک سازمانی   عملکرد بر باالیی نسبتا
آن  یادگیریدارد.  که  معتقدند   یک استراتژیک ها 

تدوین آگاهی و دانش بر مبتنی فرآیند  و جهت 
 جدید هایاستراتژی سازیپیاده  و کردن فرموله

 باشد،می آن انواع و محیط با  مداوم انطباق منظوربه
 برای استراتژیک یادگیری فرآیندهای اجرای همچنین
 که باعث کندمی فراهم سری سازوکار یک سازمان،

 محیط در سازمان حفظ برای بهتر عملکرد ایجاد
در ادامه    .(1396شود )عباسی و فتاحیان،  می  رقابتی

خصوص    شده درخالصه تعدادی از تحقیقات انجام 
 گردد.، ارائه می 1متغیرهای پژوهش در جدول  
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 خصوص متغیرهای پژوهش   شده در انجام خالصه تعدادی از تحقیقات   1  جدول 

 نتیجه  عنوان تحقیق  محقق / سال 
اسپیلمن و 

 ( 2019ویلیامز )
 بازار گیریجهت و نهادی فشارهای

  متوسط هایشرکت در المللیبین
وادار  را هاقدرتمند، شرکت  غيررسمي يا عنوان نيروي رسميبه نهادی  فشار

 كنند.   انتخاب  ای راویژه  کند راهبردهايمی
جرک و  

همکاران  
(2019). 

 بین در پایدار عملکرد گیریاندازه
 در لجستیک خدمات دهندگانارائه

 تأمین هایزنجیره

باهم   طبیعت و هاسازمان که کندمی  ایجاب را شرایطی پایدار عملکرد
 سایر و اجتماعی، اقتصادی نیازهای بتوانند تا باشند  داشته تعامل مؤثری

 سازند.  برآورده را آینده و حال هاینسل نیازهای
الحمیدان و 

 (2019احمد )
 عملکرد بر CSR هایروش تأثیر

 اقتصادی  پایدار
 کندراضی می را ذینفعان محیطی،اجتماعی و زیست مسئولیت با کردن کار
 کنند. منفی علیه سازمان اجتناب هایواکنش  از که

 و سمجای
همكاران  

(2019) 

  عملکرد الکترونیکی بازاریابی آیا
  تایلند در ورزشی لباس صنعت پایدار

 کندمی تعیین را

 از توانایی سازگاری بیشتری با محیط نهادی خود دارند  که وکارهاییکسب
 سه عملکرد شامل در همچنین پایداری .هستند برخوردار  بهتری عملکرد

 اساسی؛ عملکرد اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. رکن
همكاران  و  ژو
(2019) 

 در سبز هاینوآوری و مشتری فشار
 چین در تدارکات دهندگانارائه

  هستند. تقليدي هنجاري و اجباري، فشار ابعاد شامل؛ نهادي فشار ابعاد

ژانگ و 
همکاران  

(2018) 

  انرژی در جوییصرفه رفتار ارتقا
 ، نهادی فشارهای نقش: هاشرکت

  ضعف و عالی مدیریت پشتیبانی
 .مالی

 مشترك، وسیله شناختبه هاساختارها، رفتارها و عملکردهای سازمان
 دولت، مشتریان، رقبا شامل نهادي محيط از كه انتظاراتي الزامات قانونی و

 .گیرندمی قرار تحت تأثير شوند،می ايجاد و غیره  صنفي هایانجمن و

کشتیبان  حاتم
(1397 ) 

 یادگیری هایروش تأثیر بررسی
 با صادراتی عملکرد بر استراتژیک

 پذیریانعطاف نقش میانجی
 استراتژیک

 دهیشکل  و سریع قابلیت تغییر باید عملکرد پایدار، جهت هاسازمان
 داشته رقابتی را مزایای به دستیابی منظوربه خود هایاستراتژی به دوباره

 شود. میباشند که از طریق یادگیری استراتژیک محقق 

مشعل  بیت
(1396 ) 

 نقش میانجی یادگیري تبیین
کارآفرینی   تأثیر استراتژیک در

 بر های پویااستراتژیک و قابلیت
 بنیان دانش هایشرکت عملکرد

 از را موردتوجه خود قرار ندهد استراتژیک یادگیري کهوکاری هر کسب
ارهای )جهت پاسخ مناسب به فش خود یکاستراتژ تجربیات القانت  امکان

  دانش از برداریبهره توانایی  و مانده بهرهبینهادی حاکم بر محیط نهادی(، 
 .داشت نخواهد را پایش محیطی هایفعالیت از شدهکسب

آرمان و 
شفیعی 

(1396 ) 

های  شرکتدر  های رقابتیقابلیت
مدلی برای تبیین نقش   بنیاندانش

چابکی استراتژیک و یادگیری 
 استراتژیک

 هرچه بیشتر سرعت اسازد تا بمی قادررا  ها، سازمانیادگیری استراتژیک
کنند.  سازیزمینهها را شناسایی و برای فرصت بازار محیط و تغییرات

همچنین، ابعاد یادگیری استراتژیک شامل؛خلق، توزیع، تفسیر و اجرای 
 باشد. دانش استراتژیک می

عباسی و 
فتاحیان 

(1396 ) 

 عملکرد  بر استراتژیک یادگیری تأثیر
 چابکی میانجی نقش با سازمانی

 استراتژیک

ً  تأثیر استراتژیک یادگیری  اجرای سازمانی دارد. عملکرد بر باالیی نسبتا
 حفظ برای بهتر عملکرد ایجاد استراتژیک باعث یادگیری فرآیندهای 

 شود. می رقابتی محیط در سازمان

 

نظری و پیشینه تجربی تحقیقات  با توجه به مبانی  
توان به وجود رابطه بین فشار نهادی  شده، می انجام 

برد. عالوه بر این، نقش  ها پی و عملکرد پایدار شرکت 
یادگیری استراتژیک در تشخیص و هدایت فشارهای  

درک است که  سوی عملکرد پایدار نیز قابلنهادی به
شد و  باهای تحقیق حاضر می این موضوع از نوآوری 

کمتر   محققان  سوی  از  گذشته  تحقیقات  در 

به است.  قرارگرفته  اهمیت  و    ترتیب،این موردتوجه 
بر   بررسي پژوهش حاضر،  هدف نهادی  تأثير فشار 

های تولیدی و صنعتی با تحلیل  عملکرد پایدار شرکت 
های  نقش میانجی یادگیری استراتژیک بود که داده 

پر جمع  ابزار  از  استفاده  با  شده  و  سش آوری  نامه 
افزار  سازی معادالت ساختاری و نرم گیری از مدل بهره 
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های صنعتی و تولیدی: تحلیل نقش میانجی یادگیری استراتژیک )مطالعه موردي؛ شهرك  فشار نهادی و عملکرد پایدار شرکت . محمدامین آئینی
 صنعتی کرمانشاه( 

نهایتاً،   گرفتند.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  لیزرل، 
 های تحقیق بودند. ها نشان دهنده تأیید فرضیهیافته

 مفهومي  مدل
 پيشينه و پژوهش نظري مباني مرور به توجه با

 شكل در حاضر پژوهش مفهومي مدل شده،بررسی 
 شده است.  ارائه  1

 

 
 (. 1396  (، )آرمان و شفیعی، 2019همكاران،   و  (، )دبي 2019همكاران،   و  پژوهش. )سامجی  مفهومی  الگوی  1  شکل 

 

 پژوهش  های فرضیه
استنباط   و پيشينه نظري، مباني بررسی به توجه با

فرضیه پژوهش،  متغیرهای  به  ارتباط  تحقیق  های 
 گردند؛شرح ذیل ارائه می 

1H  نهادی فشار  شرکت   بر:  پایدار  های  عملکرد 
 معنادار دارد.  و مثبت   اثرصنعتی و تولیدی 

2H:    نهادی استراتژیک  بر  فشار  یادگیری 
معنادار   اثري مستقیم وهای صنعتی و تولیدی  شرکت 

 . دارد

3H  استراتژیک یادگیری  پایدار بر  :    عملکرد 
تولیدی  شرکت  و  صنعتی  معنادار   ومثبت    اثرهای 

 دارد. 

4Hبر  یادگیری استراتژیک    : فشار نهادی از طریق
پایدار  تولیدی  شرکت   عملکرد  و  صنعتی    اثر های 

 گذارد.می

 شناسی تحقیق روش  3
ازنظر   و  كاربردي هدف، ازنظر پژوهش اين روش

است. نوع از توصيفي تحليلي تكنيك  همبستگي 
 معادالت سازیمدل  تحقيق، فرضيات آزمون روش

حداقل با ساختاري   .باشدمی  جزئي مربعات روش 
مختلف   جامعه مدیران  شامل  شرکت    256آماری 

هستند   صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی کرمانشاه
به  152  مورگان جدول  اساس بر كه  روش شرکت 

سادهگیری  نمونه   آماري نمونۀ عنوانبه  تصادفی 
دقیق  شدند. انتخاب اطالعات  کسب  در  جهت  تر 
 نامهپرسش   180های صنعتی و تولیدی تعداد  شرکت 

درنهایت توزيع  موردنظر جامعه در  155 شد. 
شده  آوریجمع تحليل، براي شدهتکمیل نامهپرسش 

 .است

 ها داده  آوریجمع  ابزار 3.1
 نامهها پرسش داده  آوریجمع  حاضر روش تحقیق در

 دو قسمت پژوهش شامل نامهپرسش  است. بوده
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 ها و همچنین،داده  آوریجمع  برای اول؛ قسمت بود.
 مدیران از ها،نمونه  شدن متمرکز و یکدست نمودن
های صنعتی و تولیدی شهرک  شرکت  سطوح مختلف

کرمانشاه، استاستفاده  صنعتی  آمار شده   که 
به آن  توصیفی ارائهصوها  زیر  است؛  رت    27شده 

تعداد   به  درصد مدیر    29نفر؛    41درصد مدیرعامل 
درصد مدیر کنترل کیفیت    13نفر،    44تولید به تعداد  

  17درصد مدیر مالی به تعداد    11نفر،    19به تعداد  
  13نفر و    14ریزی به تعداد  درصد مدیر برنامه   7نفر،  

 رنفر. د  21درصد مدیر تحقیق و توسعه به تعداد  
 با نهادي فشار متغیر  سنجش براي دوم؛ قسمت

 چهار يك هر  تقليدي هنجاري و اجباري، فشار ابعاد
همكاران   و دبي نامه تحقيقپرسش  برگرفته از گويه

براي2019) پایدار متغير بررسي (،   ابعاد با عملکرد 
 پانزده گويه عملکرد اقتصادی، اجتماعی و محیطی از

از سامجی نامهپرسش  برگرفته  همكاران   و تحقیق 
براي2019) همچنین،  یادگیری   متغير سنجش (، 

با اجرای    ابعاد استراتژیک  و  تفسیر  توزیع،  خلق، 
استراتژیک، از گويه دوازده   دانش   برگرفته 

 ( استفاده1396)  نامه تحقیق آرمان و شفیعیپرسش 
برای سنجش سؤاالت پرسش  در هر سه  شد.  نامه 

موردبررسی لیکرت    متغیر  طیف  ای گزینه   5از 
 استفاده شده است. 

 تحقیق، سنجش ابزار سازی  معتبر براي
صاحب  اختیار در هانامهپرسش   قرار نظراساتيد 

بعد تأييد محتوا ازلحاظ تا گرفتند  اخذ از شوند. 
آن  استفاده و  اصالحي نظريات منظور به ها،از 
دربود سؤاالت  فهمقابلاز    ،صوری روایـیبررسی    ، 

 جامعه اعضاي از شرکت  10 اختيار مدیران مختلف
نهایتاً   گرفت قرار مقدماتي نمونه عنوانبه آماري و 

همان  شد.  جدو  طور تأیید  در  مشاهده    2  ل که 
واریانس   ـدار میـانگینقشود، با توجـه بـه اینکـه م می

است،    5/0  یرها بزرگتر ازغبرای همة مت  شدهاستخراج 
پايايي   بررسي راستاي روایی همگرا نیز تأیید شد. در

  كه  شد آلفاي كرونباخ استفاده ضريب از نيز  متغیرها
متب همة  از  غرای  بزرگتر  کـه  7/0یرها  ایایی  پ بود 

مد مناسب  درونی  نشا  ل سازگاری  .  دهدمی   ن را 
نیز بزرگتر   یرهـاغایایی ترکیبی برای همة متپضرایب  

مدکه    است 0/ 7از   مـی   ل برازش  تأیید  در  نکـرا  د. 
بارهای عاملی برای اکثر   نبررسـی بارهـای عـاملی، میـزا

سؤاالت    ن بیشتر بود که مناسب بود 7/0ها از  گویه 
د.  دهمی   ن نشا  را  یر مربوطهغمت را به جهت تخمین

با بار عاملی کمتر از   ژوهشی  پ  ل از مد 7/0سؤاالت 
شدند قابل حذف  که  .  است   تحلیلمنظور  به ذکر 

شیوه  هم  ها،نمونه  از حاصل هایداده   آمار هایاز 
بهره   استنباطی آمار هایشیوه  از هم و  توصیفی 

 این انجام براي منظور همین . بهشده استگرفته
نرم تحلیل    LISRELو   SPSS آماري افزارهایها 

 اند.مورداستفاده قرارگرفته 
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 مقادیر ضریب آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، میانگین واریانس، و بار عاملی  2  جدول 

 سؤال  متغیر 
بار 

 عاملی 
 سؤال  متغیر 

بار 
 عاملی 

 
 
 
 

 فشار هنجاري، فشار اجباري، فشار
 0/ 796: کرونباخ ضریب آلفاتقليدي. 

 713/0ایایی مرکب: پ
 791/0: میانگین واریانس

 

1 822/0 

 
 عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی، عملکرد محیطی. 

 0/ 812: کرونباخ ضریب آلفا
 788/0ایایی مرکب: پ

 769/0: میانگین واریانس
 

21 809/0 

2 785/0 22 852/0 

3 795/0 23 806/0 

4 815/0 24 829/0 

5 790/0 25 804 /0 

6 738 /0 26 747/0 

7 821/0 27 736/0 

8 912/0 

 
 
 
 

خلق دانش استراتژیک، توزیع دانش استراتژیک، 
 تفسیر دانش استراتژیک، اجرای دانش استراتژیک. 

 828/0: کرونباخ ضریب آلفا
 769/0ایایی مرکب: پ

 774/0: میانگین واریانس

28 770 /0 

9 826 /0 29 802/0 

10 761/0 30 739/0 

11 774/0 31 791/0 

12 903/0 32 762 /0 

 

13 819/0 33 716/0 

14 805/0 34 798/0 

15 742/0 35 788 /0 

16 837 /0 36 781/0 

17 743 /0 37 738 /0 

18 714/0 38 828/0 

19 781/0 
39 712/0 

20 753/0 

 های تحقیق منبع؛ یافته

 

 های پژوهش یافته  4

 ها داده  بودن نرمال آزمون 4.1
اینکه دلیل   ساختاري مدل  بر مبتنی تحقیقات به 

 بنابراین  شوند،می  انجام هاداده  بودن نرمال  برفرض

است.  گرفته صورت بودن  نرمال  آزمون نخست
 شدهارائه 3 جدول  در هاداده  بودن نرمال  آزمون
 است.
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 ها داده  بودن  نرمال  بررسی  3  جدول 

 کشف مسیر شغلی  معماری دانش سازمانی  مدیریت استعداد آینده محور 

 155 155 155 تعداد

 3.964 3.872 3.893 میانگین
 0.397 0.414 0.367 معیار  انحراف

 2.006 2.128 1.594 اسمیرنوف-کولموگروف
 0.148 0.118 0.156 معناداريسطح 

 های تحقیق منبع؛ یافته

 

 همه  در  ؛3  جدول  از آمدهدست به  نتایج اساس بر
به این  است.    0.05از    تربزرگ  معناداري موارد مقدار

که آزمون هایداده  توزیع معنی   از هریکدر   مورد 
 آزمون از توانیممی   بنابراین  هستند؛ نرمال  ابعاد

 نیم.ک استفاده پارامتریک

 مدل  برازش کلی 4.2
آزمون فرضیه از  بهقبل  تحقیق،  بررسی های    منظور 
داده  همخوانی  مفهومی میزان  مدل  و  تجربی    های 

  های نیکویی برازش مدل شاخص  به بررسی  تحقیق،
 دهندهنشان  4  جدول  پرداختیم. (3و    2های  )شکل

با توجه به ارزیابی    .باشدمی  مدل  برازش هایشاخص
 توانمی قبول برازش،  مقادیر برازش با مقادیر قابل

 آمدهدست به  برازش هایشاخص  که کرد استنباط
 برازش از نشان و ی هستندمطلوب  قبول وقابل  حد در

 .دارند مدل  با هاداده  مناسب

 

 پژوهش  مدل  برازش  نیکویی  های شاخص  4  جدول 

 شاخص

GFI 
 شاخص
 نیکویی 
 برازش 

RMSEA 
 برآورد  جذر

 واریانس
 خطاي 
 تقریب

CFI 
 شاخص
 برازش 

 تطبیقی 
 

NFI 
 شاخص
 برازش 

 نرم
 شده 

IFI 
 شاخص
 برازش 

 افزایشی 

AGFI 
 شاخص
 برازندگی
 تعدیل 
 شده 

PNFI 
 شاخص
 نیکویی 
 برازش 
 مقتصد

 57/0 94/0 95/0 91/0 93/0 046/0 94/0 نتیجه 

 >5/0 >9/0 1-0 >9/0 >9/0 <1/0 >9/0 قبول برازش قابل

 های تحقیق منبع؛ یافته

 

 تحقیق هایفرضیه  آزمون 4.3
 بررسی به  ساختاري معادالت  یابی مدل از    استفادهبا  

درایمپرداخته متغیرها میان روابط شده  ارائه مدل  . 
 متغیرهاي  میان روابط لیزرل  افزارنرم  خروجی در

درهستند مشاهدهقابل تحقیق  شکل در ،ابتدا . 
در   و پژوهش هایفرضیه آزمون  عاملی بار 2 شماره
آزمون     t-valueآمارة 3  شماره شکل در ادامه

 .  شده استارائه هافرضیه
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 های تحقیق (. منبع؛ یافته Values -T)آماره    tآماره   مقادير  با  همراه  شده ترسیم  مدل  2  شکل 

 

 

 های تحقیق ها. منبع؛ یافته فرضیه  استاندارد  ضرايب  و   p-value  با  همراه  شده ترسیم  مدل  3  شکل 

 

اساس آماره    بر  معناداری    t-valueمقدار  سطح  و 
(sig )   خصوص  می در  فرضیه  تأییدتوان  رد  های  یا 

تحقیق تصمیم گرفت. به این صورت که وقتی آماره  
t   یا    96/1از    تربزرگ و     - 96/1از    ترکوچکو  باشد 

باشد فرضیه    0/ 05  کمتر ازنیز    (sigسطح معناداری )

خطای   سطح  و    05/0در  غتأیید  صورت  در  این  یر 
  t-valueمقدار آماره    5شود. در جدول  فرضیه رد می 

( معناداری  سطح  فرضیه   (sigو  ارائهبرای  شده  ها 
 است.
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 ( sigو سطح معناداری )   t-valueمقدار آماره   5  جدول 

 آماره فرضیه 
t-value 

سطح معناداری 
)sig ( 

ضریب 
 مسیر 

 نتیجه 

 فرضیه اول
های صنعتی و تولیدی  عملکرد پایدار شرکت برفشار نهادی 

 معنادار دارد  ومثبت  اثر
 تأیید 66/0 ( 000/0) 34/9

 فرضیه دوم
های صنعتی و  یادگیری استراتژیک شرکتبر فشار نهادی 

 معنادار دارد  و مثبت اثرتولیدی 
 تأیید 57/0 ( 000/0) 57/6

 فرضیه سوم
های صنعتی و  شرکت عملکرد پایداربر یادگیری استراتژیک 

 معنادار دارد  ومثبت  اثرتولیدی 
 تأیید 49/0 ( 000/0) 59/7

 های تحقیق منبع؛ یافته

 

مشخص است، در فرضیه    5طور که در جدول  همان 
نهادی   فشار  این صورت مطرح شد،  به  که    بر اول 

شرکت  پایدار  تولیدی  عملکرد  و  صنعتی    اثر های 
برای    tبا توجه به مقدار آماره    معنادار دارد. ومثبت  

از    است که  34/9، برابر با  فرضیهاین     1/ 96بیشتر 
است،    05/0  ز کمتر ا  (0/ 000بوده و سطح معناداری )

  66/0با ضریب    فشار نهادیتوان نتیجه گرفت که  می
شکل   بر2)مطابق  اثر  (  پایدار    و   مثبت   عملکرد 

آماره  .  دارد  معناداری دوم، مقدار  فرضیه  برای    tدر 
  مشخص است،  5همچنان که در جدول فرضیه این 

بوده و سطح    96/1بیشتر از  است که    57/6برابر با  
توان نتیجه  است، می   0/ 05  کمتر از   ( 000/0معناداری )
یادگیری   بر  57/0با ضریب    فشار نهادی گرفت که  
برای فرضیه  .  دارد  معناداری  و  مثبت  اثر  استراتژیک

آماره   مقدار  به  توجه  با  فرضیه،  برای    tسوم،  این 
جدول   در  که  با   5همچنان  برابر  است،    مشخص 

از    که  59/7 معناداری    1/ 96بیشتر  سطح  و  بوده 
توان نتیجه گرفت که  است، می   05/0  کمتر از   ( 000/0)

عملکرد پایدار    بر  0/ 49با ضریب    یادگیری استراتژیک
  معناداری   و   مثبت  های صنعتی و تولیدی اثر شرکت 

  پژوهش،   فرضیه   سه  هر  تأیید  به  توجه  با  .دارد
عملکرد  ر  ب  فشار نهادی   غیرمستقیم  اثر   میزان  توان می

شرکت  تولیدی  پایدار  و  صنعتی  همچنین    وهای 
 معناداری آن را محاسبه کرد.  

بودن   میانجی  بررسی  استراتژیک برای    یادگیری 
متغير   نهادی میان  )فرضیه  و    فشار  پایدار  عملکرد 

از آزمون سوبل استفاده شده است که در   چهارم( 
فرمول   متغیر aاین  میان  مسیر  ضریب  مقدار   :

میانجی؛   و  میان  bمستقل  مسیر  ضریب  مقدار   :
: خطای استاندارد مربوط  aSمتغیر میانجی و وابسته؛  

: خطای  bSبه مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛  
و   میانجی  متغیر  میان  مسیر  به  مربوط  استاندارد 

 وابسته است. نتیجه آزمون در زیر آمده است؛ 

z − value =
a × 𝑏

√(𝑏2 × Sa2) + √(a2 × Sb2) + √(Sa2 × Sb2)

=
0.57 × 0.49

√(0.492 × 0.0962) + √(0.572 × 0.132) + √(0.0962 × 0.132)
=  4.16 

برای آزمون سوبل،    Zبا توجه به قدر مطلق مقدار  
با   از    16/4برابر  بیشتر  اثر    96/1و  بنابراین  است، 

واسطه یدار به بر عملکرد پا  غیرمستقیم فشار نهادی 
 گیرد.مورد تأیید قرار می  یادگیری استراتژیک 

 گیری  نتیجه بحث و   5
صنایع   از بسیاری برای اساسی مسئله امروزه،

شرکت  مختلف، صنعتی،  خصوصاً  و  تولیدی  های 



 
 

182 

 .188تا   165 صفحات .1400  تابستانبهار و  .25 شماره .13 دوره

 

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 

های صنعتی و تولیدی: تحلیل نقش میانجی یادگیری استراتژیک )مطالعه موردي؛ شهرك  فشار نهادی و عملکرد پایدار شرکت . محمدامین آئینی
 صنعتی کرمانشاه( 

شدن  نائل  براین،  عالوه  است.  پایدار   به عملکرد 
 پایدار عملکرد به دستیابی واسطهبه   توسعه پایدار 

الزمه است؛ پذیرامکان تحرک،   پایداری، چراکه 
مداوم رشد  و  پژوهش   پویایی  اساس،  براین  است. 

بر تأثير بررسي باهدف حاضر نهادی  عملکرد   فشار 
ميانجي   نقش های صنعتی و تولیدی با پایدار شرکت 

یابی  گرفت. جهت دست  انجام  یادگیری استراتژیک
 ی و آزمايشموردبررس فرضيه  به هدف تحقیق، چهار

 صورت اين به تحقیق نخست فرضيه  .قرار گرفتند
 مثبت عملکرد پایدار اثر شد، فشار نهادی بر مطرح

 حاكي هاداده  وتحلیلتجزیه دارد. نتايج و معناداري
ادبیات نظری تحقیق نیز   .است فرضيه اين تأييد از

با تأیید این فرضیه   . در حقیقت،  باشدی مهمراستا 
 ها )شاملنهادی بر شرکت  محيط فشارهای وارده از

رقبا، ذینفعان،  غیره(؛ صنفي هایانجمن دولت،   و 
عملکردها  فرآیندها،   را   خود   هایشیوه   و  ساختارها، 

  الزامات  با اقداماتشان سازگاری از اطمینان منظوربه
 به بتوانند طريق این از تا  دهندمی   تطبیق  محیطی

پاید و عملکرد   ادامه بلندمدت در خود ار ماندگاری 
جامعه   دلیل   به   ذینفعان   سایر  و   محلی  دهند. 

برابر   را   هاشرکت   خود،   هاینگرانی   در   اشتراک   در 
به همین  مسئول می   جامعه  و  زیستمحیط دانند. 
و    هایفعالیت  در  مشارکت  دلیل اجتماعی 

  شروع   نقطه   عنوان به  تواندمی   محیطیزیست 
 طريق از شود، چراکه  تلقی   پایدار  اقتصادی   عملکرد
بقا   هایتوانایی  و امتیازات، منابع مشروعيت، افزايش
همکاران   گیرند.می  پاداش و  اورجی  رابطه  این  در 

  قرار   شرایطی   تأثیر   تحت   ها( معتقدند، سازمان 2019)
این  می   عمل  خود   مرزهای   از   فراتر  که   دارند کنند، 

  از   استفاده   و   دستیابی   جهت   ها آن   قدرت  موضوع بر 
؛ گذاردمی   تأثیر  افزوده ارزش   ایجاد   منظوربه   منابع

  اجتماعی  مسئولیت که  است این بر  اعتقاد بنابراین،
  مورد  در   استدالل  باوجود   هاشرکت  محیطیو زیست 

  بر   بنیادی  اثری  دارای  ها،آن   همبستگی  ماهیت
عملکرد    با   کردن  کار  مثال،عنوان به   است؛  پایداری 

زیست اجتماعی    مسئولیت   را  ذینفعان   محیطی،و 
منفی علیه    های واکنش   از   که  کندمی   راضی و متقاعد

جلوگیری نتايج  سازمان  با   فرضيه اين کنند. 

( و ویلیامز و سپیلمن  2018های ژانگ و ژو )پژوهش 
 .دارد ( مطابقت2019)

 كه ارائه شد صورت اين به پژوهش دوم فرضيه
بر نهادی  مثبت  استراتژیکیادگیری   فشار   و اثر 

 از حاكي هاداده  وتحلیلتجزیه نتايج دارد. معناداري
نیز    .است  فرضيه اين  تأييد تحقیق  نظری  ادبیات 

فرضیه   این  تأیید  با  بر ،  درواقع.  باشدیمهمراستا 
 هایانجمن  و  نظريه فشار نهادی؛ دولت، رقبا  اساس
با   صنفي غیره  دادن    فشارتحت و    ها شرکت قرار 

ساختارها، های نگرانرفع    منظوربه جامعه؛  ی 
سازماناستراتژی عملکرد  و  تأثير هاها   قرار تحت 

به  اين تحت   هاسازمان  .گیرندمی طور  فشارها، 
غیرمستقیم و  دقت    شوند ی مترغیب   مستقیم  با 

بیشتری محیط نهادی خود را پایش و درک کنند و  
ت در  های خود را جهت سازگاری، بقا و رقاب استراتژی

تغيير نهادی  براین، دهند. محیط    رویکرد   عالوه 
استراتژیک،   و   ی ساز  ی داخل  در   را  شرکت   یادگیری 

  طریق   از   تولیدشده  استراتژیک  دانش   از   استفاده
فرصت   هایفعالیت شناخت  و  محیطی    هاپایش 
رابطه، سمجای می   تسهیل این  در  همکاران    کند.  و 

  تنگاتنگ   روابط   که   هایی کنند بنگاه ( تأکید می 2019)
توانایی    کنندگانتأمین  با   بهتر  و همچنین  و  دارند 

به  تغییر  و  درک  استراتژی یادگیری،  خود  موقع  های 
  جهت سازگاری بیشتری با محیط نهادی خود دارند 

بر همین اساس،   .هستند برخوردار بهتری عملکرد از
با   نهادی  یادگیریفشار  زمینه  نمودن    فراهم 

یادگیری  استراتژیک ارتقاء  موجب  سازمان،    در 
استراتژیک در بین کارکنان و سازمان، جهت پایش و  

فرصت  از  استفاده  و  محیط  رو  درک  پیش  های 
منظور کسب مزایای رقابتی و اقتصادی سازگار با  به

می   محیط نتايجنهادی  با   فرضيه اين نماید. 
الرابای    ایداریس   های پژوهش  و  (2013)و  سپهوند   ،

 ( )1398همکاران  همکاران  و  سمجای  و   )2019  )
 .دارد  مطابقت

كه پژوهش سوم فرضيه شد  مطرح   اینگونه 
بر  یادگیری شرکت  استراتژیک  پایدار  های  عملکرد 

 دارد. نتايج و معناداري مثبت صنعتی و تولیدی اثر
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ر  افزاها با استفاده از خروجی نرم داده  وتحلیلتجزیه 
براین،   فرضيه اين تأييد از حاكي  لیزرل، دارد. عالوه 

نیز   تحقیق  فرضیه    راستا هم ادبیات  این  تأیید  با 
حقیقت،باشدیم در  امروزیسازمان .   جهت های 

 شرایط به توجه با موفقیت و عملکرد پایدار، کسب
باید روبرو آن با که ناپایداری محیطی  هستند؛ 

تغییر  به دوباره دهیشکل و  سریع قابلیت 
 مزایای به دستیابی منظوربه خود هایاستراتژی

باشند.  داشته رقابتی و به دنبال آن عملکرد پایدار را
برای  رویکرد  کارگیریبه استراتژیک  یادگیری  های 

مزایای  وجب  کند که مسازمان سازوکارهایی آماده می 
فرصت   فراوانی شناسایی  و  ادراک  و  ازجمله؛  ها 

در  مزایای    تهدیدها  کسب  سازمان،  رقابتی  محیط 
  و ارتقاء   حفظ  جهت  و پایدارتر  عملکرد بهتر  رقابتی،

سازمانرقابتجایگاه    یادگیري  بنابراین،شود؛  می   ی 
محیطی،    استراتژیک پایش  و  یادگیری  تسهیل  با 

راستای    دهی جهت  در  موردنیاز  دانش  کسب  به 
و   اجتماعی  اقتصادی،  رقابتی،  مزایای  کسب 

نهادی، موجب عملکرد    های سازگار با محیطفعالیت
را  و ماندگارپایدار   بلندمدت  در  در عرصه رقابت  ی 

با   فرضيه اين نماید. نتايجها فراهم می برای سازمان 
و  (، عباسی  2009های اندرسون و همکاران )پژوهش 

( حاتم1396فتاحیان   ،) ( و    و(  1397کشتیبان  نونن 
 .دارد  ( مطابقت2017)  آچی

فشار  كه مطرح شد صورت اين به چهارم فرضيه
پایدار    عملکرد  بریادگیری استراتژیک   طريق نهادی از
اثرشرکت  تولیدی  و  صنعتی   نتايج گذارد.می  های 
 ها همچنین نتیجه آزمون سوبلداده  وتحلیلتجزیه 

 فرضيه آن دارد. اين تأييد از فرضیه حاكيبرای این  
 شود،می  محسوب اصلي پژوهش هدف ینوع به كه

و  می  بيان نهادی  محیط  از سوی  نهادی  فشار  کند؛ 
سازمان ذی  آنان،  بهنفعان  را  و  ها  مستقیم  طور 

به هم  ترغیب  با محیط    نوایی غیرمستقیم  تطبیق  و 
می  یادگیرینهادی    یک   عنوان به  استراتژیک  کند؛ 

  امکان   هاسازمان  به  بلندمدت  سازگاری  توانایی
  فاصله   خود  فعلی  استراتژیک  مسیر  از  تا   دهدمی

های پایش محیطی و  و با استفاده از فعالیت   بگیرند

استراتژی و  راهکارها  نوآورانه،یافتن  و  خالقانه   های 
منظور سازگاری با محیط  به   را   خود  صلی ا  هایقابلیت 

اقتصادی   رقابتی و  و همچنین کسب مزایای  نهادی 
بر همین اساس، فشار نهادی با هدایت    .کنند  تجدید 

یادگیریسازمان زمینه  در  موجب    ها  استراتژیک، 
یادگیری ارتقاء  و  سازمان   ایجاد  در  ها  استراتژیک 

  موقعجهت پایش و درک محیط و پاسخ مناسب و به 
منظور کسب مزایای رقابتی و اقتصادی سازگار با  به

 راستاهمنماید. ادبیات تحقیق نیز  محیط نهادی می 
مشعل   . جایی که بیتباشدی مبا تأیید این فرضیه  

تأکید می 1396)  یادگیري کهوکاری  کند هر کسب ( 
 از را موردتوجه و اهمیت خود قرار ندهد استراتژیک

 منفی و مثبت یکاستراتژ تجربیات ال قانت امکان
)جهت پاسخ مناسب به فشارهای نهادی حاکم   خود

 برداریبهره  توانایی  و مانده  بهرهبی بر محیط نهادی(،  
 و یابیفرصت  هایفعالیت از شدهکسب   دانش  از

بنابراین، یادگیری    .داشت نخواهد  را  پایش محیطی
ی  هااستراتژیک با تغییر و انطباق مستمر استراتژی

سازمان در پاسخ به تغییر در مفروضات محیطی و  
می  نهادی  تداومفشارهای  به  پایدار تواند   عملکرد 

 اين نتايج  ها نقش انکارناپذیری داشته باشد.شرکت 
پژوهش  فرضيه همکاران  با  و  عزیزمحمدلو  های 

 .دارد  ( مطابقت2018)  سالونن و همکاران( و 1396)

تحقیق حاضر  ی  هاهی فرضبا توجه به تأیید تمام  
های صنعتی و تولیدی  پایدار شرکت   و اینکه عملکرد

قرار    یادگیری استراتژیک تحت تأثیر فشار نهادی و  
ی جز سازگاری  اچارهدارند و جهت ماندگاری و رقابت  

صنعتی   هایلذا، شرکت ؛ با محیط نهادی خود ندارند
و تولیدی جهت بقا، رقابت، عملکرد پایدار و توسعه  

منابعبلندمدتدر   به  توجه  با  باید    های قابلیت   و   ، 
با    خود استراتژیک،ریگبهره و  یادگیری  از    پاسخ   ی 

قانونی،  مناسب  و   سریع الزامات    نیازهای   به 
سازمان ذینفعان  سایر  و  بدهند.    مشتریان 

و  دیگر، شرکت عبارتبه تولیدی جهت  های صنعتی 
مسیر   باید  عملکردشان،  در  پایداری  و  موفقیت 

موقع و مناسب به فشارهای نهادی را  پاسخگویی به
طریق   استراتژیکاز  و    یادگیری  گیرند  پیش  در 
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های خود را در این قالب مدیریت  و رویه   هاتیفعال
کنند. چراکه اگر این کار را انجام ندهند، تحقیقات  

هایی دارند که توجه و  میدانی حاکی از حذف شرکت 
کار خویش   را سرلوحه  نهادی  به فشارهای  اهمیت 

نداده  ولی  قرار  رویکرد  ریگبهره با    چنانچهاند.  از  ی 
، فشار نهادی را مدیریت کنند، یادگیری استراتژیک

توانند رضایت و حمایت ذینفعان محیط نهادی را  می
را    بلندمدتفراهم و موجبات عملکرد پایدار خود در  

های  بنابراین، به مدیران ارشد شرکت ؛  ار نمایندهمو
تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی کرمانشاه و پیرو آن  

گردد،  ی صنعتی کشور پیشنهاد می هاشهرک به سایر  
قابلیت  و  منابع  به  توجه  رویه با  خود،    هایهای 

که شامل؛ خلق، توزیع، تفسیر    یادگیری استراتژیک
را   هستند  استراتژیک  دانش  اجرای  جهت  و 

به گوپاسخ  محیط  یی  فشارهای  به  مناسب  و  موقع 
نهادی که شامل انواع فشارهای هنجاری، تقلیدی و  
و   دهند  قرار  خود  کار  دستور  در  هستند،  اجباری 

و   ترغیب  را  رویکرد    ق یتشوکارکنان خود  که  نمایند 
فعالیت  در  را  استراتژیک  و  یادگیری  حال  های 

خود  اتوسعه گیرند.  ریکارگبه ی  ،  بیترتن یابهی 
تغییرات نهادی،   رقابت چالش درپی،پی  فشارهای 

شان را مدیریت و  همیشگی پیشروی  تالطم و مداوم
پایدار   توسعه  که مقدمه  پایدار  عملکرد  راستای  در 

 است بهره گیرند.

 های پژوهشمحدودیت 
معنادار به    و  ارزشمند  نگرشی   تحقیق حاضر  اگرچه

شرکت  پایدار  عملکرد  و  نهادی  فشار  های  رابطه 
اما دارد.  تولیدی  و  محدودیت   صنعتی  نیز از    هایی 

است؛ پاسخ  برخوردار  مدیران  ازآنجاکه  دهندگان، 
ی صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی  هاشرکت مختلف  

  ممکن   نتایج  پذیرییمتعم  بنابراین،  بودند؛ کرمانشاه
دیگر    .باشد  محدود   است از  این،  بر  عالوه 

های پژوهش حاضر، کسب مجوز، حضور،  محدودیت 
به ارتباط  جمع برقراری  از  منظور  اطالعات  آوری 

به  هاشرکت مدیران   که  بود  تولیدی  و  صنعتی  ی 
برخوردار   محدودیت  از  آنان  فراوان  مشغله  دالیل 

 بودیم. 
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