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 پور مصطفی ابراهیم

 محمود مرادی

  یعقوب ممبینی
  

 :دهیچک
ای به منظور دستیابی به مزيت رقابتی پايدار، دوسوتوانی سازمانی به صورت فزايندههای اخیر در سال

توجه دست اندرکاران و محققان مديريت را به خود جلب کرده است. دوسوتوانی سازمانی مفهومی 
عملکرد،  باشد. يک سازمان برای بقا، رشد، بهبودجديد در مديريت است که با عملکرد سازمانی مرتبط می

پويای کنونی به قابلیت دوسوتوانی سازمانی نیاز دارد.موضوع پذيری در محیط نوآوری و توان رقابت
های  های جديداست. پويايیبرداری از فرصت های موجود و اکتشاف فرصتدوسوتوانی سازمانی بهره

کند. هدف اين  تواند بر رابطه میان دوسوتوانی سازمانی و بهبود عملکردنقش مهمی ايفامحیطی می
کننده  های تولیدی و  مطالعه نقش تعديل انی سازمانی بر عملکرد شرکتمقاله، بررسی تأثیر دوسوتو

باشد. روش پژوهش، توصیفی از های محیطی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد میپويايی
مديران نامه گردآوری شده است. جامعه آماری  پژوهش را ها از طريق پرسشنوع پیمايشی بوده و داده

های نفر از مديران ارشد شرکت 371دهند. تعداد تولیدی شهر صنعتی رشت تشکیل میهای  ارشد شرکت
سازی معادالت  مدلها از  برداری تصادفی ساده،  انتخاب شدند و برای تحلیل دادهتولیدی به روش نمونه

که دهد  میهای پژوهش نشان  استفاده شده است. يافته (PLS)ساختاری و الگوريتم حداقل مربعات جزئی 
های گی پويايیکنندههای تولیدی تأثیرگذار است ولی نقش تعديلدوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شرکت

 های تولیدی، مورد تائید قرار نگرفت.محیطی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد در شرکت
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 مقدمه

فضای های اخیر، سیر شتابان و مستمر رويدادها، به طور تدريجی مرزها، ساختار و پويايی  در سال
جديد، های  ها را به نحوی روز افزون با چالش کسب و کارهارا دگرگون ساخته و تمامی موسسه

های پايانی قرن بیستم و  غیر منتظره و گسترده ای مواجه کرده است. با نزديک شدن به سال
نوعی ها با  ای که بسیاری از سازمان ورود به قرن جديد سرعت اين تغییرات شديدتر شد، به گونه

 .(3616اند )اعرابی و حقیقی،  رو شده از سرگشتگی در چگونگی مقابله با پويايی محیط، روبه
ها  سازمانتغییرات محیطی، اثر بسیار مؤثر و غیر قابل انکاری بر عملکرد سازمان دارند. بسیاری از 

های  اند، با تغییر مختصات محیطی و عدم همراهی با پويايی آور و موفق بوده ها سود که سال
عبارت به  ؛اند رو شده محیط، نتوانستند عملکرد مناسبی داشته باشند و با ورشکستگی و مرگ روبه

های مهم و مؤثر در بهبود عملکرد سازمانی، چگونگی برخورد با محیط و  ديگر يکی از جنبه
های محیطی شرايطی است که محیط بر سازمان تحمیل  های محیطی است. پويايی پويايی

 گردد. هايی برای سازمان می کند و باعث به وجود آمدن تهديدها و فرصت می
اجتماعی  های اقتصادی و رقابتی و نیاز بشر به رشد و توسعه در زمینهبه وجود آمدن بازارهای 

ی ها شرکت ها شده است. ها به عملکرد شرکت موجب توجه خاص جوامع و به خصوص سازمان
يی گو پاسخبه علت ناتوانی در  ها آنتولیدی در کشور ما، عمر بسیار پايینی دارند و بسیاری از 

خود  عملکرد قابل قبولی را از توانند ینممانند و  یمز تولید باز ی محیطی اها فرصتو  ازهاینبه 
. شوند یم و به تدريج از چرخه تولید کشور حذف شوند یمارائه کنند و در مقابل رقبای خود مغلوب 

، گذاران استیسی تولیدی، همواره به صورت يک معضل بزرگ، نظر ها شرکتنرخ شکست 
که  طور اقتصاد هر کشور را به خود جلب کرده است. همانی ها بخشو مديران  رندگانیگ میتصم

شکست ، در صورت کنند یمايفا  کشورهای تولیدی نقش مهم و اساسی در توسعه اقتصادی واحدها
 نقش منفی در اقتصاد داشته باشند.  توانند یم

. ابندي یم با عملکرد برتر به اهداف خود دست ها سازماندر فضای به شدت رقابتی امروز تنها 
 ها شرکت، ها آنو نیز رقابت شديد میان  ها شرکتامروزه با توجه به توسعه و تنوع محصوالت 

سازمان نی به توانايی سازمادر معرض تحول و دگرگونی بوده، موفقیت نهايی و حتی گاهی بقای 
خلق مان باشد تا بتواند نوعی مزيت رقابتی برای ساز یمدر استفاده از قابلیت دوسوتوانی سازمانی 

 ینیب شیپ رقابلیغباشند تا هم تهديدات  ريپذ انعطافتولیدی بايد به اندازه کافی  های سازمانکند. 
سازمانی را مديريت کنند. دوسوتوانی  ثبات یبی موجود در آينده نامطمئن و محیط ها فرصتو هم 

مديران ی اساسی فرا روی ها چالشبرای متناسب شدن با محیط پرتالطم کسب و کار، يکی از 
. هستند دوسوتوان ،موفق در يک محیط پويا های سازمان کنند که محققان بیان میامروز است. 
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تغییرات  و در زمینهدر مديريت تقاضاهای کسب و کار امروز همتراز و کارآمد هايی چنین سازمان
های  (. مطالعات سال3333، 3)تاشمن و اريلی باشند میدر محیط فردا به اندازه کافی سازگار 

)جانی  دده اخیر درباره تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد نتايج تجربی يکسانی را به دست نمی
علی رغم تحقیقات و مطالعات در زمینه دوسوتوانی و عملکرد سازمانی،  (.9336، 9و ديگران

کند تا به اين  یملعه تالش های محیطی بر اين رابطه ناشناخته مانده است. اين مطا يايیپواثر 
در  6های محیطی يايیپواز اين رو، هدف اين مقاله بررسی نقش تعديل گری موضوع بپردازد. 

های  پويايی (، اعتقاد دارند9331) 5وانگ و لیباشد.  یم1رابطه بین عملکرد و دوسوتوانی سازمانی
ها  سازمان شتاب سرعت تحوالت،دهد. با تشديد رقابت و  محیطی، عملکرد را تحت تأثیر قرار می

های موجود و کشف  برداری از قابلیتنیازمند هستند تا از دوسوتوانی سازمانی که شامل بهره
برداری باشد، استفاده کرده و در سازمان خود تجديد نظر کنند. از آنجايی که بهره های جديد می راه

باشد،  می های جديد سازمان ه باقابلیتهای گذشته سازمان و اکتشاف در رابط در ارتباط باقابلیت
عملکرد  دهند و ارتباط نزديکی با يکديگر دارند و محیط عملیاتی يک شرکت را تحت تأثیر قرار می

ها  دهد که اگر سازمان مطالعات مختلف در زمینه دوسوتوانی نشان می کنند. را دچار نوسان می
باشند،  برداری و اکتشاف موفق های بهره لیتدوسوتوانی تبديل شوند، يعنی در قاب های سازمانبه 
طوالنی  های پويا بهتر عمل خواهند کرد و به بهترين سطح عملکرد، توان رقابتی و بقای یطمحدر 

 مدت دست خواهند يافت.
کشور  های اصلی و پیشرو در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی های تولیدی از بخش شرکت

افزايش توانند باعث  هستند که با بقای طوالنی مدت، رشد و ايجاد نوآوری در يک صنعت پويا می
رشد اقتصادی کشور شوند. در اين راستا، انجام پژوهش در زمینه استفاده از امکانات موجود و 

شرکتی با پذيری و تبديل شدن به  های جديد )دوسوتوانی سازمانی( برای بقا، رقابت کشف فرصت
شود.  میهای محیطی بیش از پیش احساس  يايیپوملکرد برتر با در نظر داشتن نقش تعديل گر ع

مفهومی شده، سپس مدل  در اين مقاله، پس از مقدمه به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پرداخته
ژوهش، ـهای پ رح تجزيه و تحلیل دادهـو روش پژوهش توضیح داده شده است. پس از ش

 ئه پیشنهادها بیان گرديده است.گیری و ارا نتیجه
 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 دوسوتوانی سازمانی 

معنای  به (Dexterity)به معنای دوسو )دوسمت( و  (Ambi)از دو واژه التین  3کلمه دوسوتوانی
توانايی  در سطح روانشناسی و رفتاری افرادی که )چابکی( تشکیل شده است. مهارت چیرگی و
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باشند افرادی دوسوتوان نامیده  یمی مساوی را دارا ها مهارتاستفاده از هر دو دست خود با 
 7دانکن رابرتهای دوسوتوانی، به عنوان يک مفهوم سازمانی ثابت شده است.  ريشهمی شوند. 

 (، برای اولین بار از ساختار دوسوتوان به عنوان راهی برای توصیف يک ساختار دوگانه3373)
مطرح  بردار بهره(، يادگیری سازمانی را در قالب يادگیری اکتشافی و 3333) 1مارچ .ه کرداستفاد

نمود که نقطه شروع تحقیقات زيادی در زمینه يادگیری شد. بیست سال بعد از دانکن، مايکل 
توانند فرآيند  یم ها شرکتی به بررسی اينکه چگونه ا مقاله(، در 3333) يلیارتاشمن و چارلز 

 3بیرکینشاوکريستینا گیبسون و جولیان  .تکاملی و تغییر انقالبی را اداره کنند، تمرکز کردندتغییر 
سطح ی به بررسی دوسوتوانی در ا مقالهتمرکز کردند و در  ای زمینه(، بر روی دوسوتوانی 9331)

 یردراهبُيه سازمان و مديريت نظريی همچون اقتصاد مديريت، ها رشتهفردی پرداختند. محققان در 
 یراًاخ (،9331، 33؛ هولمک ويست9331؛ گیبسون و بیرکین شاو، 3336، 33)جماوات و ديگران

توصیف اند که انسان خصیصه دوسوتوانی دارد و اين خصیصه به عنوان يک استعاره در  يرفتهپذ
 ( .9331؛3337؛3333شود )تاشمن و اريلی،  یمهای سازمان به کار گرفته  یتقابل

دوگانه جهت توسعه ترتیبات ساختاری  ها سازماندر تعريف دوسوتوانی بر نیاز  ،(3373) دانکن
دو  36 و اکتشاف 39 یبردار بهره(، معتقد است که 3333برای مديريت نوآوری تمرکز کرد. مارچ )

کند. سازمان  یمو سازمان توجه و منابع خود را بین اين دو تقسیم  اند متفاوتفعالیت يادگیری 
دوسوتوانی (، 3333ی همتراز باشد. تاشمن و اريلی )بردار بهرههمزمان با اکتشاف و بايد به طور 

يندها و فرآ، ساختارهاسازمانی راتوانايی پیگیری همزمان نوآوری افزايشی و ناپیوسته برای 
نیاز  ها شرکتدر گروه متناقض چندگانه در شرکت مشابه که برای بقای يک دسته از  ها فرهنگ
همسويی (، دوسوتوانی رايک توانايی سازمانی در 9331یبسون و بیر کینشاو )گدند. ، تعريف کرهست

 کنند. یمو کارآيی در پاسخ به تقاضاهای بازار و همزمان سازگاری با تغییرات در محیط تعريف 

کنند.  دهد خود را همتراز یمهايی که کارآيی را افزايش  یتفعالتوانند با  یمها  برخی از سازمان
ی بهبود عملکرد برا چنین رفتارهايی که بر روی عملیات تولید، کاهش هزينه، کیفیت و ...

بر توانند  میها  از طرف ديگر، سازمان شود. برداری نامیده می بهره ،کند وکار جاری تمرکز می کسب
شود و  می نامیده اکتشاف دهد، تمرکز کنند که پذيری را افزايش می هايی که انعطاف روی فعالیت

آينده  يی برای اطمینان از اثربخشیها فرصتاشاره به تمرکز بر روی نوآوری و رشد در محصول، 
برداری  ها تمايل دارند که منابع خود را بین اکتشاف و بهره شرکت .(3333و ... دارد ) مارچ، 

افزايش تقسیم کنند. به عبارتی ديگر اکتشاف اشاره به توصیف کردن رفتار شرکت به وسیله 
برداری  بهرهکه  پذيری و نوآوری دارد درحالی ها، تحقیق، کشف، آزمايش، ريسک متفاوت فعالیت
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ها، حل منظم مسائل، پايش، اجرا و کارآيی، تولید و انتخاب مشخص  به وسیله کاهش تفاوت
ا ه قابلیت(. مطالعات پیشنهاد داده است که اين 3333؛ مارچ، 3333، 31شود )چنج و وان دون می

ها هست ) بنر و  نیازمند فرآيند، ساختار، فرهنگ و استراتژی های متفاوت اساسی در سازمان
مستقل، ها با پیوند ضعیف، مسیر  (. اکتشاف مرتبط با ساختارهای ارگانیک، سیستم9336، 35تاشمن

برداری مرتبط  که بهره های نوظهور هست درحالی ابتکار، استقالل، آشفتگی، بازارها و فناوری
بوروکراسی، سازی کنترل و  ها با پیوند محکم، مسیر وابسته، عادی با ساختارهای مکانیکی، سیستم

ل به های متماي هدف شرکت(. 9333، 33ها و بازارهای ايستا هست )آنکونا و ديگران فناوری
سازی  برداری، رسیدن به کارآيی بهتر برای نمونه از طريق تمرکز بر روی تولید و عادی بهره

پذيری در سازمان از طريق يک  های متمايل به اکتشاف هدفشان ايجاد انعطاف است، شرکت
  .(9333؛ گیبسون و بیر کین شاو، 3333)تاشمن و اريلی، رويکرد باز به يادگیری است 

های  مسئولیت طور همزمان توانايی تمرکز بر شود که به توان به سازمانی گفته میسازمان دوسو
شرکت های آينده )اکتشاف( را به عنوان کلیدی برای بقای  برداری( به خوبی فرصت فعلی )بهره

برداری اساساً  (.  برای محققان، اکتشاف و بهره9339، 37دارا باشد )بولیوار راموس و ديگران
باشد که بايد به صورت کامالً همزمان پیگیری شود تا به مزيت  یمزمانی مجزا دو فعالیت سا

برداری و اکتشاف به  رقابتی و بقای طوالنی مدت دست يابند. تعداد زيادی از تحقیقات از بهره
(. 9333، 31)سیمسک و ديگران اند اثر مثبتی دارند الگو گرفته های متعامد که متقابالً عنوان فعالیت

توان  برداری آسان نیست اما می يابی به دوسوتوانی در سطوح يکسان اکتشاف و بهره دست
 تر کرد.  حداکثر رسیدن به هر دو را سريع

 

 عملکرد سازمانی
بدون های مديريتی است و  های مورد بحث در پژوهش ترين سازه عملکرد سازمانی يکی از مهم

سازمانی اثربخشی  .آيد های تجاری به حساب می رکتترين معیار سنجش موفقیت در ش شک مهم
معتقد آيد. دوينی  های مورد نظر خود نائل می عبارت است از درجه يا میزانی که سازمان به هدف

است عملکردسازمانی بخشی از مفهوم اثربخشی سازمانی است که مبنای آن اهداف بیرونی 
گذشته (. مطالعات تجربی 9331، 33ديگران نفع هست )دوينی و های ذی سازمان يعنی اهداف گروه

در گیری شود.  دهد که عملکرد يک سازه چندبعدی است که بايد با چندين معیار اندازه نشان می
سه  عملکرد سازمانی عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی يک سازمان که ،اين پژوهش

 گیرد. برمی نی را درحوزه کلی عملکرد بازار، عملکرد مالی و عملکرد منابع انسا
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فروش سهم بازار نشان دهنده سهم فروش محصوالت يک بنگاه از کل  :93عملکرد بازار

در کند. امروزه  یممحصوالت يک صنعت است که بنگاه موجود در آن صنعت اقدام به فعالیت 

کنند  یمدر عرصه رقابت برای به دست آوردن سهم بازار بیشتری تالش  ها شرکتسرتا سر جهان 

 ها شرکت تا بتوانند سهم فروش محصوالت خود را نسبت به رقبا افزايش دهند. اگر هدف مطلوب

ی رشد ها فرصترود که در آينده افزايش سودآوری و  یمکسب سهم بازار بیشتر باشد انتظار 

یر در تغی ، آنگاهاند دادهيی خواهد بود که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص ها شرکتاز آن 

ی رشد است )پور عبادالهان کويچ و ديگران، ها فرصتسهم بازار نشان دهنده عملکرد آتی و 

احتمال  با افزايش سهم خود در بازار به ها شرکت(، نشان داده است که 9339نیکالس ) .(3:3613

، 93رسند )نئوک اسمیدی یمزياد به کارايی باالتر و در نتیجه به افزايش عملکرد و سود باالتر 

(. عملکرد برتر در عرصه رقابت مستلزم ترکیب اثر بخش همه عناصر داخلی سازمان 9335

های  يايیپو سازد که با تغییر سريع ترجیحات مشتريان و عوامل یماست. اين ترکیب ما را قادر 

يی ها شرکت دهند یمی گوناگون نشان ها پژوهش(. 3333، 99بازار هماهنگ شويم )باکر و ديگران

سودآوری  در به تشخیص سهم بازار و رشد فروش هستند و وضعیت بازارشان را بدون کاهشکه قا

 (. 9333، 96توانند به عملکرد باالتری دست يابند )ورهیز و ديگران یمبخشند،  یمبهبود 

جهت  ی مالی است کهها شاخصسازمانی،  ی عملکردها شاخصبخشی از  :91عملکرد مالی
توجه به تعريف اثربخشی سازمانی و  گیرد. با یمگیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار  اندازه

گیرد،  یم عملکرد مالی مورد توجه قرار سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد
افزايش ی مالی سهامداران در راستای ها هدفعملکرد مالی درجه يا میزانی است که شرکت به 

آيد. اهداف عملیاتی که مدير شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی  یمائل ثروت آنان ن
برمبنای ها و معیارهايی است که کند دربرگیرنده شاخص یميعنی افزايش ثروت سهامداران دنبال 

 .(3615گیری کرد )خداداد حسینی و ديگران،  توان عملکرد مالی يک شرکت تجاری را اندازه یمآن 

ها و  يیتواناعملکرد منابع انسانی مرتبط است با فرآيند توسعه  :95انسانیعملکرد منابع 

اهداف  تواند به فرد کمک کند تا یمشود و  یمنگرش افراد که منجر به رشد فردی و واقع بینی 

خوشحال، سازمان را برآورده سازد. متون مديريت منابع انسانی حاکی از آن است که کارمندان 

)همچون  دارند ه به ويژه در بازارهايی که به طور مستقیم با مشتريان تعاملرضايتمند و پرانگیز

(. به طورمشابه، 3335، 93)هاسلید اند داشتهصنايع خدماتی( کمک بیشتری به عملکرد سازمان 

 مستقیم بر توانند به طور یمهای منابع انسانی همچون رضايتمندی و انگیزه کارکنان  يهسرما
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ی مشتريان و بهبود پیشرفت سازمان ها خواستهرد مالی از طريق تأمین عملکرد بازار و عملک

 (. 3333، 97تأثیرگذار باشند )دنیسون

 

 های محیطی  یاییپو
ثباتی  و درجه بی بینی از تغییر در محیط خارجی شرکت های محیطی نرخ غیرقابل پیش يايیپو

آوری،  فن محیطی به وسیله تغییر درهای  يايیپو(. 3311، 91کنند )دس و برد یممحیط را توصیف 
یف شده توص کننده، نوسان در تقاضای محصول يا تأمین مواد و ... تنوع در ترجیحات مصرف

منجر  دهد و یمهای محیطی عدم اطمینان را افزايش  يايیپو(. 9333، 93)جانسن و ديگران است
  شوند )جانسن و ديگران،های سازمانی با استرس، اضطراب و خطر شناخته  ینهزمشود که  یم

بینی  های محیطی را از طريق مقدار تغییرات و غیر قابل پیش يايیپو(. تحقیقات پیشین 9333
ی محیطی به وسیله سطح باالی تغییر و پويايی، پیچیدگی ها يیايپو. اند دادهنشان  ها آنبودن 

 (. 3311)دس و برد،  شود یمو عدم اطمینان و ظرفیت محیط مشخص 
های محیطی خدمات و محصوالت جاری را منسوخ و نیاز به يک راه جديد برای  يايیپو
نیازمند  ی سازمانی برای حداقل سازی خطر منسوخ شدن،واحدها کنند. یمرا ايجاد  ها آنتوسعه 
هستند. ی موجود بازارهاهای جديد برای در اختیار گرفتن محصوالت، خدمات و  ینوآورمعرفی 
ايد خالقیت و نوآوری را پیگیری کنند تا بتوانند در شرايط متغیر به وسیله ی سازمانی بواحدها

ی در حال ظهور بقای خود را تضمین بازارهاخلق محصوالت و خدمات جديد يا برآوردن نیاز 
 (3333، 63کنند )زهرا

بینی  که يک شرکت را با محیط غیرقابل پیش های محیطی عدم اطمینان باالست يايیپو
تغییرات سريع در تکنولوژی، تنوع شديد در تقاضای مشتريان و نوسانات شديد  که ويژگی آن
ممکن  بینی در محیط کند. تغییرات و اقدامات غیر قابل پیش یمرو  به باشد رو یمدر تأمین مواد 

تحقیقات  يدها برای شرکت تغییر دهد.تهدی جديد و يا ها فرصتاست ماهیت رقابت را با کسب 
ای  منتظرهغیرهای محیطی را به عنوان شدت انعکاس سطح بااليی از تغییرات جديد و  يايیپوقبلی 

 اند کردهسازد، بیان  یمموجود دشوار  يندهایفرآکه پاسخگويی سازمان را با دانش، مهارت و 
های محیطی نیازمند اين است که شرکت پاسخ  يايیپو(. بنابراين 9333)جانسن و ديگران، 

آمادگی ود را به سرعت توسعه دهد و اطالعات را فراتر از سازمان گردآوری کند و گويی تطبیقی خ
نظری و براساس ادبیات (. 933، 63پاسخگويی سريع به تغییرات را داشته باشد )سورنسن و استارت

؛ يانگ 9333)جانسن و ديگران،  پذيری محیطی محققان رقابت ،پیشینه تحقیق، در اين مقاله
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سونگ و بازار )های  يايیپو و( 9336، 66)سو و ديگران تکنولوژی های يايیپو، (9333، 69و لی
 های يايیپو را به عنوان ابعاد( 9336؛ سو و ديگران، 9336، 65؛ لئونیدو و ديگران9337، 61ديگران

 اند. نظر گرفته محیطی در
شده در  ای از رقابت منعکس درجه پذيری محیطی به میزان رقابت :63پذیری محیطی رقابت

رقابتی های  یطمح(. 3317، 67يی که رقابت در آن وجود دارد اشاره دارد )میلرها حوزهتعداد رقبا و 

(. 3331، 61)ماتسیک و هیل تر هستند مرتبط با پیگیری شديد برای کارايی باالتر و قیمت پايین

همچون هايی  يژگیوشود که دارای  یمپذيری محیطی به وسیله شدت رقابت بازار توصیف  رقابت

 ،63دسباشد. تحقیقات قبلی )المپکین و  یمرقابت شديد قیمت، خدمات و محصوالت همگن 

گسترش که ويژگی کلیدی برای زنده ماندن در محیط رقابتی، اصالح يا  دهد یم( نشان 9333

شرکت باشد. اين استراتژی بهترين روش برای افزايش عملکرد  یممحصوالت و خدمات موجود 

 باشد.   یمهايی  یطمحنین در چ

 ها شرکتهای  یتوانمندهای تکنولوژی به جريانات و  يايیپو :13های تکنولوژی یاییپو

های نوين و همچنین استفاده از منابع  يابی به تکنولوژی برای توسعه و دست ها آنو رقبای 

)سونگ  اشاره دارد ها شرکتتکنولوژی پايه و به روز شده در تولید و توسعه محصوالت جديد بین 

های تکنولوژی در ارتباط با توسعه  يايیپو(. 3333، 13؛ مورمان و اسلوتگراف9337، ديگرانو 

بینی تغییر تکنولوژی در صنعت  يندهای تولیدی، توسعه تکنولوژی و پیشفرآمحصول جديد، 

شرکت کی يک های تکنولوژي یتقابل ،19ديدگاه مبتنی بر منابع .(9337 ،ديگران)سونگ و  باشد یم

(. با توجه 3335، 16کند )بتیس و هیت یمرا به عنوان مزيت رقابتی پايدار آن شرکت محسوب 

بايد از طريق  ها شرکتهای تکنولوژی در محیط،  يايیپوبه کوتاه شدن چرخه عمر محصول و 

محصوالت ی مختلف ورود پیدا کرده و عملکرد بازارهاهای مختلف به  آوریسازی فن يکپارچه

 خود را بهبود بخشند.   
، بازارهاکنندگان، تغییر  های بازار در ارتباط با تغییر سلیقه مصرف يايیپو :11های بازار یاییپو

بتوانند بايد  ها سازمانباشد.  یمگذاری و تبلیغات محصول  حفظ و جذب مشتريان جديد، قیمت

صورت العمل نشان دهند، در غیر اين  کسهای بازار را شناسايی و به موقع در مقابل آن ع يايیپو

(. شناخت 9331، 15کنندگان خود را از دست خواهند داد )مورگان و برتون سهم بازار و مصرف

چیزی بدانند چه کسی، چه  ها شرکتشود که  یمهای بازار در محیط متالطم رقابت باعث  يايیپو

 کنند. و در چه زمانی محرک تغییر در بازار است و خود را برای سازگار کردن با تغییرات بازار آماده 
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 و مدل مفهومی پژوهش ها هیفرض
 دوسوتوانی سازمانی و عملکرد

تولیدی  های که در هزاره جديد، سازمان میابي یمهای تولیدی بزرگ جهان در  با مطالعه شرکت
تر و  جويانه و از نظر صرف هزينه، صرفه گوتر پاسخگراتر، کارآمدتر،  ریپذيرتر، مشت بايد انعطاف

اقتصاد دارای ارزش افزوده بیشتری باشند تا عملکرد خود را بهینه کرده و بتوانند برای بقا و رشد در 
های  دهد که سازمان اگرچه فرض اصلی از تحقیقات دوسوتوانی نیز نشان میجهانی بجنگند. 

مبهم عملکرد همچنان  -نند عملکرد بهتری داشته باشند، اما روابط دوسوتوانیتوا دوسوتوان می
بیرکین اند )گیبسون و  باقی مانده است. بعضی از محققان يک اثر سودمند از دوسوتوانی را يافته

(، برخی ديگر استدالل کردند 9333، 17ديگران؛ الباتکین و 9331، 13؛ هی و ونگ9331شاو، 
کنند و از حد واسط بین هر دو دوری  همترازی و سازگاری را انتخاب کنندتواند  که شرکت می

عملکردی از کنند که آيا منافع  (، و تعدادی نیز اين پرسش را مطرح می3336، ديگران)جماوات و 
در (، 9336) ديگراناز سوی ديگر جانی و (؟ 11،9335ديگراندوسوتوانی وجود دارد )ون لوی و 

شود، دوسوتوانی سازمانی  نشان دادند هنگامی که رشد سازمانی سنجیده می 13فرا تحلیليک 
دوسوتوانی شواهد تجربی از اثرات کنند که  ها همچنین بیان می رابطه مثبتی با عملکرد دارد. آن

اند )گیبسون و بیرکین  بر روی عملکرد پیچیده است. بعضی از مطالعات رابطه مثبتی را يافته
-که ديگران ارتباط منفی را يافتند )آتاهنی (، درحالی9333، ديگرانین و ؛ الباتک9331شاو، 
دهد  (، برخی شواهد نشان می9337، 53ديگران(، برخی ديگر اثر مشروط )لین و 9335، 53جیما

( و تعدادی 9337، 59جیما-که دوسوتوانی رابطه منحنی شکل با عملکرد دارد )يانگ و آتاهنی
ن دوسوتوانی و عملکرد وجود ندارد ـای بی ه در کل هیچ رابطهدهد ک ر نشان میـشواهد ديگ

(، با طراحی يک مطالعه طولی و 9333) 51ديگران(. گرتس و 9337، 56ديگران)ونکاترامان و 
ساله، نشان دادند که دوسوتوانی بر رشد شرکت اثر مثبتی  1شرکت در يک دوره  569بررسی 

 شود:  یمگونه ارائه  فرضیه اول پژوهش بدين ،با توجه به مطالب ارائه شدهدارد. 
 دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد. :فرضیه اول

  های محیطی و عملکرد  دوسوتوانی سازمانی، پویایی

)گارج  نقش محیط خارجی بر روی عملکرد به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است
ها را در اداره کردن  سازمان پايدار، های یطمح(. 3336، 53؛ لوينتال و مارچ55،9336و ديگران

کند )میلر  یمصرف کننده، تکنولوژی و رقبا توانمند م های يتايجاد شده همانند اولو های يهرو



   3636 زمستان، 63فصلنامه علوم مديريت ايران، سال نهم، شماره 

56 

بر روی  أثیرگذارـمهم و ت یرهایايدار احتمال شناسايی متغـيک محیط پ(. 57،3316و فريسن
تری از توسعه اثرات بالقوه  دست آوردن درک دقیق و در به دهد یعملکرد شرکت را افزايش م

. مديران ارشد در نمايد یبر روی سازمان کمک شايان توجهی به مديران ارشد م یرهااين متغ
و توانايی بیشتری  کنند یبینی تغییرات استفاده م اين زمینه، از افزايش ثبات و قابلیت پیش

 های يايیپوبا  ها یطگفت که در مح توان یراين مبرای واکنش دادن و تطبیق با محیط دارند. بناب
ها  سازمانجديد مستمر برای افزايش عملکرد الزم نیست چون  های یکم نیاز به معرفی نوآور
 های یطمح ها در در مقابل، رقابت سازمان برداری دوسوتوانی سود ببرند.ممکن است از بعد بهره

کنندگان و  مصرف های یازمندیکارآمد باشد، زيرا نهای منعطف و  پويا بايد به صورت استراتژی
پیشنهاد محققان (. 9331، 51)سیدهو و ديگران سريع نیازمند است یها رقبا به واکنش های یتفعال

کارکرد  کنند یبرداری استفاده متخصصی که تنها از اکتشاف يا بهرهی ها که سازمان کنند یم
غیر تخصصی که از دوسوتوانی ی ها ی که سازمانپويا دارند در حال غیر های یطبهتری در مح

پويا  های یطبه احتمال زياد در مح کنند یبرداری( استفاده مسازمانی )هم اکتشاف و هم بهره
سازمانی  ها با موفقیت به دنبال دوسوتوانی که سازمانهنگامی (. 9333شوند )سیمسک،  یشکوفا م
ها افزايش يابد، زيرا در حالی که اکتشاف به  پويا هستند، بايد عملکرد سازمان های یطدر مح

سیستم برداری کارايی  بهره ، کند یجلوگیری از منسوخ شدن سريع محصوالت و خدمات کمک م
برداری  منحصراً تمرکز بر روی اکتشاف و بهره(. 9335 کند )جانسن و ديگران، یرا تضمین م

 کند یمبرای سازمان خطرناک خواهد بود، چون محیط پويا محصوالت و خدمات جاری را منسوخ 
(. 9333 )جانسن و ديگران، و بالفاصله نیازمند است که يک محصول يا خدمت جديد توسعه يابد

زيرا بدون سطح  ؛پويای دوسوتوانی بايد به افزايش عملکرد منجر شود های یطدر مح ينبنابرا
 ديگرانطور مشابه جانسن و  پذير نخواهد بود. به سازمان پويا و تطبیق ،دوسوتوانی مناسبی از

 ها و يايیباپو ها یطدر مح توانند یم ها که سازمان دهد ی(، گزارش کردند که شواهد نشان م9333)
فعلی(  پیچیدگی باال به صورت موفقیت آمیزی به وسیله اکتشاف )گسترش محصوالت و خدمات

(، در يک 9336اريلی و تاشمن )موجود( عمل کنند.  یری )حمايت کردن از بازارهابرداو بهره
ها با تکنولوژی باال و رقابت در  کنند که دوسوتوانی سازمانی برای شرکت فرا تحلیل بیان می

های محیطی سودمند است و بر عملکرد  بازارهای جديد تحت شرايط عدم اطمینان و پويايی
دوسوتوانی (، به طور نظری استدالل کردند که تأثیر 9333) ديگرانسیمسک و  ها اثر مثبتی دارد. آن

توجه با باشد.  تر می های کمتر پويا، قوی های پويا در مقايسه با محیط بر روی عملکرد در محیط
 : شود یمگونه ارائه  فرضیه دوم پژوهش بدين ،به مطالب ارائه شده
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دوسوتوانی سازمانی و عملکرد های محیطی رابطه بین  فرضیه دوم: پویایی

 کند. سازمانی را تعدیل می
 

 مدل مفهومی پژوهش 

( نشان داده شده 3شکل )با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر از مدل مفهومی که در 
 ها سازمانکند که در آن دوسوتوانی سازمانی باعث به دست آوردن عملکرد بهینه در است پیروی می

 .شود یمی محیطی تعديل ها يیايپوو اين رابطه توسط  شود یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش2شکل 

 

 روش پژوهش 

پیمايشی از نوع تحلیل همبستگی  -ها، توصیفی  اين پژوهش، از حیث شیوه گردآوری داده

مشخص  گردد و به طور است که در آن رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می

است. برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات  53مبتنی بر معادالت ساختاری

های  مجلههای اطالعات علمی و  های مورد نیاز و پايگاه ای، مقاالت، کتاب موضوع از منابع کتابخانه

نامه استفاده شده است. در پايان برای سنجش  ها از پرسش آوری داده الکترونیکی و برای جمع

 33اسافزار اسمارت پی ال  غیرها از معادالت ساختاری و نسخه دوم نرمسازی روابط میان مت و مدل

 استفاده شده است.

H1 

H2 

 
 عملکرد مالی 

عملکرد منابع 

 انسانی 

 عملکرد بازار 

 عملکرد

 

 دوسوتوانی سازمانی 

 برداری بهره

 اکتشاف 

 

 ی محیطیهاییایپو

پذیری رقابت
 محیطی

ی هاییایپو
 تکنولوژی

 ی بازارهاییایپو
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ها  . برای گردآوری دادهباشد یمنامه  در پژوهش حاضر، پرسش ها دادهابزار اصلی گردآوری 
مخالف ای لیکرت )از کامالً  سنجه با طیف هفت گزينه 63در اين پژوهش از پرسشنامه حاوی 

)اکتشاف ی تحقیق، شامل دوسوتوانی سازمانی رهایمتغافق( استفاده شد. برای سنجش تا کامالً مو
و  نرسنجه( از مطالعات ب 3)هر بعد  باشد یمنامه  سنجه پرسش 39برداری( که شامل  و بهره

( بهره برده شد. برای سنجش عملکرد سازمانی در بعد 9331( و هی و ونگ )9336تاشمن )
(، در 9336) ديگران( و لئونیدو و 9339مطالعات پريتو و سانتانا ) سنجه( از 1عملکرد مالی )

سنجه(  1و در بعد عملکرد بازار ) (9331سنجه( از مطالعات کارملی ) 1بعد عملکرد منابع انسانی )
( استفاده شد. برای سنجش 9336) ديگران( و لئونیدو و 9339از مطالعات پريتو و سانتانا )

( و 9333سنجه( از مطالعات يانگ و لی ) 1پذيری محیطی ) رقابت ی محیطی در بعدها يیايپو
 ديگرانسنجه( از مطالعات سو و 1ی تکنولوژی )ها يیايپو(، در بعد 9333) ديگرانجانسن و 

 ديگران ( و سونگ و9336) ديگران( از مطالعات سو و سنجه 1ی بازار )ها يیايپوو در بعد  (9336)
 يیمحتوا روايی از اطمینان حصول برای( بهره برده شده است. 9336) ديگران( و لئونیدو و 9337)

 زمینه اين در نظران صاحب و متخصصان بررسی مورد آن اولیه ويرايش پرسشنامه،ی و ظاهر
 و شد انجام ها سنجه روی بر الزم اصالحات ها آنی شنهادهایپ و نظرات به باتوجه و گرفت قرار
 .قرارگرفت استفاده مورد ديیتأ از پس

ی تولیدی شهر صنعتی رشت تشکیل ها شرکتجامعه آماری اين پژوهش را مديران ارشد 
سازمانی و راهبردهای  ها استیسی رفتاری مديران ارشد تأثیری مستقیم بر امدهایپزيرا  ،دهند یم

همکاری در ابتدا با . شد استفاده سادهی تصادفی ریگ نمونه روش از نمونهاعضای  انتخابی برادارد. 
های شرکتو هماهنگی اداره صنعت، معدن و تجارت استان گیالن فهرستی از مشخصات تمامی 

تولیدی شهر صنعتی رشت تهیه شد؛ سپس محققان به صورت تصادفی ساده با مراجعه به 
و مديران ارشد  رعامليمدها )های تولیدی و هماهنگی با اعضای تیم مديريت ارشد آنشرکت

در جلساتی به ارائه توضیحات الزم پیرامون مفاهیم مطرح شده در پژوهش  اجرايی سازمان(،
های رفع ابهامات، مديران ارشد شرکت ها و نامه پرداختند. پس از پاسخگويی به سؤالو پرسش

 نیب نامه پرسش 339 تينها راقدام نمودند. د هانامهتولیدی شهر صنعتی رشت به تکمیل پرسش
 تعداد،از اين  که شد عيتوز رشتی صنعت شهری دیتولی ها شرکت ارشد تيريمدی ها میتی اعضا
 . ها قرار گرفت برگشت داده شد و مبنای تحلیل داده نامه پرسش 371

 حداقل روش از ،یساختارسازی معادالت  مدل از استفاده با ها هیفرض آزمودن و برازشی برا
 ابزار نيبهتر روش نياشد.  استفاده ال اس یافزار اسمارت پ و نسخه دوم نرم 33یجزئ مربعات
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 ها داده عيتوز و اندک نمونه حجم ده،یچیپ رهایمتغ نیب روابط که استی قاتیتحق لیتحلی برا
 عيبا توز ریدو متغ یکه اثر تعامل يیآنجا از(. 39،9339ديگران)ديامانتاپولوس و  باشد رنرمالیغ

 یتعاملاثر  لیتحل یبررس یبرا PLSبهتر است از روش  شود یم ینرمال در اکثر مواقع دچار چولگ
برازش  ی(. بررس3639و رضازاده،  ینداشته باشد )داور تینرمال حساس عياستفاده شود که به توز

انجام  یو برازش مدل کل یبرازش مدل ساختار ،یریگ اندازه یها مدل در سه بخش برازش مدل
 .شده است

 

 ی پژوهشها افتهی
 گیری  اندازهبرازش مدل 

گیری از سه معیار پايايی، روايی همگرا و روايی واگرا استفاده  برای بررسی برازش مدل اندازه
توجه به  با استفاده شد. 31و آلفای کرونباخ 36از پايايی ترکیبی و برای سنجش پايايی مدل،شد 

AVEمعیار 
مناسب باشد روايی همگرای مدل و  (، می3313)فورنل و الکر، 5/3که باالتر از  35 

مورد پايايی ترکیبی و ضريب آلفای کرونباخ در  .شود یمگیری تأيید  های اندازه بودن برازش مدل
بود، در نتیجه نتايج پژوهش حاضر در مورد اين دو معیار، برازش 7/3همه متغیرها باالتر از 
 در شيها شاخصی يک سازه با روايی واگرا که میزان همبستگ .کند یممناسب مدل را تأيید 

 ( آمده است.3کند در جدول شماره ) را مقايسه می ها سازهمقابل همبستگی آن سازه با ساير 

 ها سازهوضرایب همبستگی  AVE . ماتریس مقایسه جذر2جدول 

MP HP FP EXPR EXPI MADY TEDY ENCOM ها سازه 

       791/3 ENCOM 

      751/3 661/3 TEDY 

     119/3 797/3 631/3 MADY 

    711/3 335/3 913/3 695/3 EXPI 

   13/3 376/3 911/3 693/3 391/3 EXPR 

  33/3 117/3 137/3 913/3 939/3 935/3 FP 

 119/3 313/3 333/3 555/3 333/3 993/3 331/3 HP 

133/3 371/3 735/3 553/3 115/3 373/3 333/3 316/3 MP 

 
مقدار  ،باشد یم(، مشخص 3313) 33( برگرفته از روش فورنل و الکر3جدول )گونه که از  همان
اصلی ی موجود در قطر ها خانهی مکنون )پنهان( در پژوهش حاضر که در رهایمتغ AVEجذر 
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اصلی  ی زيرين و چپ قطرها خانهکه در  ها آن، از مقدار همبستگی میان اند گرفتهماتريس قرار 
 ها سازهاظهار داشت که در پژوهش حاضر،  توان یماين رو  از است. ، بیشتراند شدهترتیب داده 

ی ديگر. به بیان ديگر، روايی ها سازهی خود دارند تا با ها شاخصدر مدل، تعامل بیشتری با 
 واگرای مدل در حد مناسبی است.

 
 برازش مدل ساختاری 

مقادير  شد. استفاده Q2معیار  و R2(، از ضرايب PLبرای بررسی برازش مدل ساختاری )روش 
R2  و Q2 ( آمده است. 9ی مدل در جدول )ها سازهبرای 

R. مقادیر 8جدول شماره 
Q و  2

 ی مدلها سازه2

 ENCOM TEDY MADY EXPI EXPR FP HP MP PER سازه

R2 636/3 737/3 331/3 133/3 133/3 199/3 763/3 163/3 196/3 

Q2 311/3 111/3 536/3 151/3 553/3 373/3 561/3 399/3 915/3 

 

 برازش مدل کلی 

معیار  گیری و بخش ساختاری مدل، برازش کلی مدل از طريق پس از بررسی برازش بخش اندازه
GOF

 ديگران)تننهاوس و  دش ارائه شده است، استفاده  31که توسط تننهاوس و همکارانش 37
قوی که به عنوان مقادير ضعیف، متوسط و  63/3و  95/3، 33/3(. با توجه به سه مقدار 9331،

نشان  GOFبرای  317/3(، حاصل شدن 9333، 33ديگرانمعرفی شده است )وتزلس و  GOFبرای 
 ز برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد.ا

 

 ی پژوهش ها هیفرضآزمون 
های  رازش مدلـه پس از بررسی بـک دهد یمنشان  PLSدر روش  ها دادهالگوريتم تحلیل 

پرداخت ی تحقیق ها هیفرضبه بررسی و آزمون  توان یمگیری، مدل ساختاری و مدل کلی،  اندازه
و ضرايب استاندارد شده  Zژوهش رسید. در اين بخش ضرايب معناداری ـی پها افتهو به ي

ی رهایمس معناداری و ضرايب استاندارد شدهضرايب  .شود یمبررسی  ها هیفرضی مربوط به رهایمس
آمده است. همچنین نتايج آزمون فرضیات در جدول  (9ی مدل در شکل )ها هیفرضمربوط به 

 ( آمده است.6)
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و ضرایب مسیر مدل پژوهش در سطح  T-values. ضرایب معناداری 8شکل شماره 

 39/1اطمینان 

 
 ها یهفرض.  نتایج تحلیل حداقل مربعات جزئی و آزمون 1جدول شماره 

 گر با حضور متغیر تعديل گر حضور متغیر تعديل بدون  

ضريب مسیر  Tمقدار  P-value های پژوهش یهفرض رديف
 استانداد

ضريب مسیر  Tمقدار  نتیجه
 استاندارد

 نتیجه

    دوسوتوانی سازمانی 3
 عملکرد   

35/3 < 336/31 395/3 
 تأيید

333/3 111/3 
 تأيید

های محیطی تأثیر  پويايی 9
دوسوتوانی سازمانی بر روی 

 کند.عملکرد را تعديل می

35/3 <  
  

 رد -331/3 333/3

 
+ باشد، بیانگر معنا دار بودن 33/3ر بازه بیشتر از ، د(t)یر هنگامی که مقادير ضريب مس

(. با توجه 9333، 73ديگرانی پژوهش است )وينزی و ها هیفرضپارامتر مربوطه و متعاقباً تأيید 
، يک فرضیه مدل تأيید رهایمتغی بین رهایمسداری به دست آمده برای  به مقدار ضريب معنا

است  به دست آمده 333/3. مقدار ضريب معناداری فرضیه اول تحقیق شود یمو يک فرضیه رد 
که دوسوتوانی سازمانی به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر دارد. مقدار ضريب  دهد یمو نشان 

فرضیه که اين مطلب حاکی از رد  باشد یم 33/3تر از  و پايین ،333/3معناداری برای فرضیه دوم 
ی ها شرکت ی محیطی رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد را درها يیايپوکه  دهد یمو نشان 

565/6

(666/5) 

(556/6) 

 عملکرد مالی  
عملکرد منابع 

 انسانی 
 عملکرد بازار 

 عملکرد

 

 دوسوتوانی سازمانی 

 برداری بهره

 اکتشاف 

 

 ی محیطیهاییایپو

 پذیری محیطیرقابت

 ی تکنولوژیهاییایپو

 ی بازارهاییایپو

 

655/6- 

555/6 
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تأيید نمود که  توان ینمدرصد  35. به عبارتی ديگر در سطح اطمینان کند ینمتولیدی تعديل 
فرضیه . از اين رو کند یممتغیر پويايی محیطی، رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد را تعديل 

 . شود یممطرح شده رد 
 

 گیری  بحث و نتیجه
ايجاد دوسوتوانی در را توانمندی و شرايط تغییرات محیط نقش  ها يیايپوبا توجه به اينکه 

روشن  دوسوتوانی سازمانی در بهبود عملکرد راارزش  مقالهمدل سازمانی و بهبود عملکرد دارند، 
عملکرد به  توانند یاکتشاف م برداری وبهره یها تیقابلاز با استفاده  ی تولیدیها . شرکتسازد یم

 مثبت دست يابند. مؤثر و
سازمانی  داد که دوسوتوانی سازمانی تأثیر مثبتی بر روی عملکردتحقیق ما نشان  یها افتهي

ی ها افتهي . با مقايسه نتايج فرضیه اول تحقیق، باگردد یمدارد و باعث بهبود و ارتقای عملکرد 
(، گرتس و 9331(، گیبسون و بیرکین شاو )9333) ديگران(، الباتکین و 9331هی و ونگ )

ی ها افته. يردیگ یم(، نتايج تحقیق مورد تأيید قرار 9336) ديگران( و جانی و 9333) ديگران
ی ها افتهي .گذارد یمی و اکتشاف بر روی عملکرد تأثیر برداربهرهکه پیگیری  دهد یمپژوهش نشان 
نقش تعديلی  تواند ینمی تولیدی ها شرکتی محیطی در ها يیايپوکه  دهد یمتحقیق نشان 

جانسن  اين يافته تحقیق با نتايج .داشته باشد )فرضیه دوم(در رابطه بین دوسوتوانی و عملکرد 
ه تأثیر مثبتی از ـ( ک9336ی و تاشمن )ـ( و اريل9333) ديگران(، سیمسک و 9335) ديگرانو 
. باشد یممتفاوت  اند آوردهی محیطی در رابطه بین دوسوتوانی و عملکرد را به دست ها يیايپو

ی تولیدی در کشور ها سازمانی ايستای هاستمیسل ممکن است که اين نتیجه تحقیق به دلی
 ی و پويايی اقتصاد کشور به دست آمده باشد. ضمن اينکه تحقیقات اينريپذ رقابتو عدم 

رشد ی پیشرفته صنعتی انجام شده است که دارای اقتصادی پويا و روبه کشورهادانشمندان در 
سازمان پويايی محیطی عملکرد  هرگونه و باشد یم انیبندانش و محوردانشو بر مبنای اقتصاد 
ی ها شرکتدر حالی که رشد اقتصادی کشور ما منفی بوده و بیشتر  دهد یمرا تحت شعاع قرار 

 وکسب  يیايپو آوری بوده و بر امکانات موجود تکیه دارند. تولیدی وارد کننده تکنولوژی و فن
گزارش ، به 9336به طوری که در سال  باشد یپذيری در کشور ما به شدت پايین م کار و رقابت

 79استالکر نز و. همچنین برو73بوده است 359بانک جهانی رتبه ايران از لحاظ کسب وکار 
توسعه های ايستا  با ثبات با سیستم یها طیتولیدی در مح یها که شرکت دارند ی(، بیان م3333)
مراتبی روشن دارد، مسئولیت . آنها به يک سیستم مديريت ماشینی که روابط سلسله ابندي یم
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مقابل،  و نقش هر کس به خوبی تعريف و شغل او به روشنی توصیف شده است اشاره دارند. در
ها  سیستم. در اين ابندي یهای پويا توسعه م متالطم با سیستم یها طیتولیدی در محی ها شرکت

سازی و  به رسمیها هماهنگی جانبی است و  وظايف رسمی تعريف نشده است، بیشتر مکانیزم
کرد  تحقیقات بعدی اين بینش را تايید(. 3333)برنس و استالکر، شود یتخصصی کردن اتکا نم

مرتبط  متفاوت یها طیها و مح که همترازی ساختاری متفاوت، با استراتژی اند رفتهيو محققان پذ
و نوآوری  اهمیت دوسوتوانی در بهبود عملکرد، بقای شرکت، (.9336)اريلی وتاشمن،  است

)سیمسک و  پذيری در محیط پويا مورد بحث است و ايجاد مزيت رقابتی برای رقابت کارآفرينی
گری  محیطی نتوانست در اين پژوهش نقش تعديل های يايیبا وجود اينکه پو(.  9333ديگران، 

 در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد ايفا کند اما مسلم است که دوسوتوانی سازمانی
خاصی پويايی همچون  یها بر روی عملکرد سازمان تأثیرگذار است لذا درک و بررسی جنبه

سرعت تغییر، پیچیدگی، ابهام و غیر قابل پیش بینی بودن در دوسوتوانی نبايد فراموش گردد. 
مشتريان،  نیازهای شناسايی در ها سازمان تا شد خواهد باعث محیطی های يايیپو به توجه عدم

ها، میزان پیشرفت و استفاده از  پذيری با ساير شرکت مشتريان جديد، رقابت حفظ و جذب
 کار، و کنونی کسب دنیای در که نباشد حقیقت از دور به شايد و تکنولوژی با شکست مواجه شوند

 نابودی سمت به را شرکت يک سرنوشت عوامل، اين از هر يک شناسايی در کوتاهی و غفلت
 صورت به توسعه و تحقیق با گسترش ها سازمان تاگردد  یپیشنهاد م داد. بنابراين خواهد سوق
  بپردازند. ،باشد یها حیاتی م اين عوامل که برای حیات سازمانی آن شناسايی به تر و دقیق تر عمیق

خود و ايجاد انعطاف  یتولیدی با تغییرات در ساختارها یها که شرکت گردد یپیشنهاد م

ها ايجاد اعتماد بین  به دوسوتوانی دست يابند و عملکرد خود را بهبود دهند. در اين شرکت

. باشد یم کننده دوسوتوانی و بهبود عملکرد مديران و اهمیت آموزش کارگران از عوامل تسهیل

مديران ک و انداز مشتر تاشمن و اريلی داشتن يک ساختار غیر متمرکز، فرهنگ مشترک، چشم

استدالل گیبسون و بیرکین شاو  را به عنوان منابع کلیدی دوسوتوانی مطرح کردند. ريپذ انعطاف

مکمل  یها یژگيکه انضباط، کشش، پشتیبانی و اعتماد به هم وابسته هستند و و کنند یم

يک ، به همین دلیل هر چهار ويژگی بايد برای باشند یم نيگزيجا رقابلیهستند که غ یانهیزم

 یها شرکت. واحد کسب و کار به منظور دوسوتوان شدن و به خوبی عمل کردن، فراهم شود

 مديرانبودن  یا و حرفه انداز مشترک، استخدام و انتخاب، آموزش تولیدی با داشتن يک چشم

 به دوسوتوانی را تسهیل کنند.  یابي دست توانند یم

تولیدی  یها شرکتاين روابط را در ساير  توان یمبرای اطمینان از صحت نتايج به دست آمده 
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یرهای اين پژوهش تأثیر متغاز انحراف نتايج جلوگیری کند.  تواند یمنیز آزمون کرد. اين کار 
هستند  دوسوتوانی سازمانی و بهبود عملکرد را بررسی کرد. بدون شک عوامل مهمی ديگری نیز

گردد که  یمگذارند. پیشنهاد  یمأثیر به دوسوتوانی سازمانی ت ها سازمانکه بر روی دستیابی 
دوسوتوانی  گر سازمانی همچون استراتژی، ساختار، فرهنگ و تجربه در رابطه بینیرهای تعديلمتغ

تواند عامل  یمی آينده مورد بررسی قرار گیرد. صنعت مورد بررسی ها پژوهشو عملکرد در 
باالتری رسد از پويايی  یمکه به نظر تأثیرگذاری بر نتايج تحقیق باشد. با توجه به صنعت خدمات 

تحقیق گردد که اين تحقیق در صنعت خدمات اجرا و نتايج آن با نتايج  یمبرخوردار باشد، پیشنهاد 
تواند در زمینه دوسوتوانی به صورت طولی و  یمحاضر مقايسه گردد. همچنین تحقیقات آينده 

 تری طراحی و اجرا گردند. در زمان طوالنی
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