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مقدمه
در سالهای اخیر ،سیر شتابان و مستمر رويدادها ،به طور تدريجی مرزها ،ساختار و پويايی فضای
کسب و کارهارا دگرگون ساخته و تمامی موسسهها را به نحوی روز افزون با چالشهای جديد،
غیر منتظره و گسترده ای مواجه کرده است .با نزديک شدن به سالهای پايانی قرن بیستم و
ورود به قرن جديد سرعت اين تغییرات شديدتر شد ،به گونهای که بسیاری از سازمانها با نوعی
از سرگشتگی در چگونگی مقابله با پويايی محیط ،روبهرو شدهاند (اعرابی و حقیقی.)3616 ،
تغییرات محیطی ،اثر بسیار مؤثر و غیر قابل انکاری بر عملکرد سازمان دارند .بسیاری از سازمانها
که سالها سودآور و موفق بودهاند ،با تغییر مختصات محیطی و عدم همراهی با پويايیهای
محیط ،نتوانستند عملکرد مناسبی داشته باشند و با ورشکستگی و مرگ روبهرو شدهاند؛ به عبارت
ديگر يکی از جنبههای مهم و مؤثر در بهبود عملکرد سازمانی ،چگونگی برخورد با محیط و
پويايیهای محیطی است .پويايیهای محیطی شرايطی است که محیط بر سازمان تحمیل
میکند و باعث به وجود آمدن تهديدها و فرصتهايی برای سازمان میگردد.
به وجود آمدن بازارهای رقابتی و نیاز بشر به رشد و توسعه در زمینههای اقتصادی و اجتماعی
موجب توجه خاص جوامع و به خصوص سازمانها به عملکرد شرکتها شده است .شرکتهای
تولیدی در کشور ما ،عمر بسیار پايینی دارند و بسیاری از آنها به علت ناتوانی در پاسخگويی
به نیازها و فرصتهای محیطی از تولید باز میمانند و نمیتوانند عملکرد قابل قبولی را از خود
ارائه کنند و در مقابل رقبای خود مغلوب میشوند و به تدريج از چرخه تولید کشور حذف میشوند.
نرخ شکست شرکتهای تولیدی ،همواره به صورت يک معضل بزرگ ،نظر سیاستگذاران،
تصمیمگیرندگان و مديران بخشهای اقتصاد هر کشور را به خود جلب کرده است .همانطور که
واحدهای تولیدی نقش مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشورها ايفا میکنند ،در صورت شکست
میتوانند نقش منفی در اقتصاد داشته باشند.
در فضای به شدت رقابتی امروز تنها سازمانها با عملکرد برتر به اهداف خود دست میيابند.
امروزه با توجه به توسعه و تنوع محصوالت شرکتها و نیز رقابت شديد میان آنها ،شرکتها
در معرض تحول و دگرگونی بوده ،موفقیت نهايی و حتی گاهی بقای سازمانی به توانايی سازمان
در استفاده از قابلیت دوسوتوانی سازمانی میباشد تا بتواند نوعی مزيت رقابتی برای سازمان خلق
کند .سازمانهای تولیدی بايد به اندازه کافی انعطافپذير باشند تا هم تهديدات غیرقابلپیشبینی
و هم فرصتهای موجود در آينده نامطمئن و محیط بیثبات را مديريت کنند .دوسوتوانی سازمانی
برای متناسب شدن با محیط پرتالطم کسب و کار ،يکی از چالشهای اساسی فرا روی مديران
امروز است .محققان بیان میکنند که سازمانهای موفق در يک محیط پويا ،دوسوتوان هستند.
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چنین سازمانهايی در مديريت تقاضاهای کسب و کار امروز همتراز و کارآمدو در زمینه تغییرات
در محیط فردا به اندازه کافی سازگار میباشند (تاشمن و اريلی .)3333 ،3مطالعات سالهای
اخیر درباره تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد نتايج تجربی يکسانی را به دست نمیدهد (جانی
و ديگران .)9336 ،9علی رغم تحقیقات و مطالعات در زمینه دوسوتوانی و عملکرد سازمانی،
اثر پويايیهای محیطی بر اين رابطه ناشناخته مانده است .اين مطالعه تالش میکند تا به اين
موضوع بپردازد .از اين رو ،هدف اين مقاله بررسی نقش تعديل گری پويايیهای محیطی 6در
رابطه بین عملکرد و دوسوتوانی سازمانی1میباشد .وانگ و لی ،)9331( 5اعتقاد دارند پويايیهای
محیطی ،عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد .با تشديد رقابت و شتاب سرعت تحوالت ،سازمانها
نیازمند هستند تا از دوسوتوانی سازمانی که شامل بهرهبرداری از قابلیتهای موجود و کشف
راههای جديد میباشد ،استفاده کرده و در سازمان خود تجديد نظر کنند .از آنجايی که بهرهبرداری
در ارتباط باقابلیتهای گذشته سازمان و اکتشاف در رابطه باقابلیتهای جديد سازمان میباشد،
ارتباط نزديکی با يکديگر دارند و محیط عملیاتی يک شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند و عملکرد
را دچار نوسان میکنند .مطالعات مختلف در زمینه دوسوتوانی نشان میدهد که اگر سازمانها
به سازمانهای دوسوتوانی تبديل شوند ،يعنی در قابلیتهای بهرهبرداری و اکتشاف موفق باشند،
در محیطهای پويا بهتر عمل خواهند کرد و به بهترين سطح عملکرد ،توان رقابتی و بقای طوالنی
مدت دست خواهند يافت.
شرکتهای تولیدی از بخشهای اصلی و پیشرو در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی کشور
هستند که با بقای طوالنی مدت ،رشد و ايجاد نوآوری در يک صنعت پويا میتوانند باعث افزايش
رشد اقتصادی کشور شوند .در اين راستا ،انجام پژوهش در زمینه استفاده از امکانات موجود و
کشف فرصتهای جديد (دوسوتوانی سازمانی) برای بقا ،رقابتپذيری و تبديل شدن به شرکتی با
عملکرد برتر با در نظر داشتن نقش تعديل گر پويايیهای محیطی بیش از پیش احساس میشود.
در اين مقاله ،پس از مقدمه به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پرداختهشده ،سپس مدل مفهومی
و روش پژوهش توضیح داده شده است .پس از شـرح تجزيه و تحلیل دادههای پـژوهش،
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها بیان گرديده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
دوسوتوانی سازمانی

کلمه دوسوتوانی 3از دو واژه التین ) (Ambiبه معنای دوسو (دوسمت) و ) (Dexterityبه معنای
چیرگی و مهارت (چابکی) تشکیل شده است .در سطح روانشناسی و رفتاری افرادی که توانايی
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استفاده از هر دو دست خود با مهارتهای مساوی را دارا میباشند افرادی دوسوتوان نامیده
می شوند .ريشههای دوسوتوانی ،به عنوان يک مفهوم سازمانی ثابت شده است .رابرت دانکن
( ،)3373برای اولین بار از ساختار دوسوتوان به عنوان راهی برای توصیف يک ساختار دوگانه
استفاده کرد .مارچ ،)3333( 1يادگیری سازمانی را در قالب يادگیری اکتشافی و بهرهبردار مطرح
نمود که نقطه شروع تحقیقات زيادی در زمینه يادگیری شد .بیست سال بعد از دانکن ،مايکل
تاشمن و چارلز اريلی ( ،)3333در مقالهای به بررسی اينکه چگونه شرکتها میتوانند فرآيند
3
تغییر تکاملی و تغییر انقالبی را اداره کنند ،تمرکز کردند .کريستینا گیبسون و جولیان بیرکینشاو
( ،)9331بر روی دوسوتوانی زمینهای تمرکز کردند و در مقالهای به بررسی دوسوتوانی در سطح
فردی پرداختند .محققان در رشتههايی همچون اقتصاد مديريت ،نظريه سازمان و مديريت راهبُردی
(جماوات و ديگران3336 ،33؛ گیبسون و بیرکین شاو9331 ،؛ هولمک ويست ،)9331 ،33اخیراً
پذيرفتهاند که انسان خصیصه دوسوتوانی دارد و اين خصیصه به عنوان يک استعاره در توصیف
قابلیتهای سازمان به کار گرفته میشود (تاشمن و اريلی3333 ،؛3337؛. )9331
دانکن ( ،)3373در تعريف دوسوتوانی بر نیاز سازمانها جهت توسعه ترتیبات ساختاری دوگانه
برای مديريت نوآوری تمرکز کرد .مارچ ( ،)3333معتقد است که بهرهبرداری  39و اکتشاف  36دو
فعالیت يادگیری متفاوتاند و سازمان توجه و منابع خود را بین اين دو تقسیم میکند .سازمان
بايد به طور همزمان با اکتشاف و بهرهبرداری همتراز باشد .تاشمن و اريلی ( ،)3333دوسوتوانی
سازمانی راتوانايی پیگیری همزمان نوآوری افزايشی و ناپیوسته برای ساختارها ،فرآيندها و
فرهنگها در گروه متناقض چندگانه در شرکت مشابه که برای بقای يک دسته از شرکتها نیاز
هست ،تعريف کردند .گیبسون و بیر کینشاو ( ،)9331دوسوتوانی رايک توانايی سازمانی در همسويی
و کارآيی در پاسخ به تقاضاهای بازار و همزمان سازگاری با تغییرات در محیط تعريف میکنند.
برخی از سازمانها میتوانند با فعالیتهايی که کارآيی را افزايش میدهد خود را همتراز کنند.
چنین رفتارهايی که بر روی عملیات تولید ،کاهش هزينه ،کیفیت و  ...برای بهبود عملکرد
کسبوکار جاری تمرکز میکند ،بهرهبرداری نامیده میشود .از طرف ديگر ،سازمانها میتوانند بر
روی فعالیتهايی که انعطافپذيری را افزايش میدهد ،تمرکز کنند که اکتشاف نامیده میشود و
اشاره به تمرکز بر روی نوآوری و رشد در محصول ،فرصتهايی برای اطمینان از اثربخشی آينده
و  ...دارد ( مارچ .)3333 ،شرکتها تمايل دارند که منابع خود را بین اکتشاف و بهرهبرداری
تقسیم کنند .به عبارتی ديگر اکتشاف اشاره به توصیف کردن رفتار شرکت به وسیله افزايش
متفاوت فعالیتها ،تحقیق ،کشف ،آزمايش ،ريسکپذيری و نوآوری دارد درحالیکه بهرهبرداری
7
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به وسیله کاهش تفاوتها ،حل منظم مسائل ،پايش ،اجرا و کارآيی ،تولید و انتخاب مشخص
میشود (چنج و وان دون3333 ،31؛ مارچ .)3333 ،مطالعات پیشنهاد داده است که اين قابلیتها
نیازمند فرآيند ،ساختار ،فرهنگ و استراتژی های متفاوت اساسی در سازمانها هست ( بنر و
تاشمن .)9336 ،35اکتشاف مرتبط با ساختارهای ارگانیک ،سیستمها با پیوند ضعیف ،مسیر مستقل،
ابتکار ،استقالل ،آشفتگی ،بازارها و فناوریهای نوظهور هست درحالیکه بهرهبرداری مرتبط
با ساختارهای مکانیکی ،سیستمها با پیوند محکم ،مسیر وابسته ،عادیسازی کنترل و بوروکراسی،
فناوریها و بازارهای ايستا هست (آنکونا و ديگران .)9333 ،33هدف شرکتهای متمايل به
بهرهبرداری ،رسیدن به کارآيی بهتر برای نمونه از طريق تمرکز بر روی تولید و عادیسازی
است ،شرکتهای متمايل به اکتشاف هدفشان ايجاد انعطافپذيری در سازمان از طريق يک
رويکرد باز به يادگیری است (تاشمن و اريلی3333 ،؛ گیبسون و بیر کین شاو.)9333 ،
سازمان دوسوتوان به سازمانی گفته میشود که بهطور همزمان توانايی تمرکز بر مسئولیتهای
فعلی (بهرهبرداری) به خوبی فرصتهای آينده (اکتشاف) را به عنوان کلیدی برای بقای شرکت
دارا باشد (بولیوار راموس و ديگران .)9339 ،37برای محققان ،اکتشاف و بهرهبرداری اساساً
دو فعالیت سازمانی مجزا میباشد که بايد به صورت کامالً همزمان پیگیری شود تا به مزيت
رقابتی و بقای طوالنی مدت دست يابند .تعداد زيادی از تحقیقات از بهرهبرداری و اکتشاف به
عنوان فعالیتهای متعامد که متقابالً اثر مثبتی دارند الگو گرفتهاند (سیمسک و ديگران.)9333 ،31
دستيابی به دوسوتوانی در سطوح يکسان اکتشاف و بهرهبرداری آسان نیست اما میتوان
حداکثر رسیدن به هر دو را سريعتر کرد.
عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی يکی از مهمترين سازههای مورد بحث در پژوهشهای مديريتی است و بدون
شک مهمترين معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآيد .اثربخشی سازمانی
عبارت است از درجه يا میزانی که سازمان به هدفهای مورد نظر خود نائل میآيد .دوينی معتقد
است عملکردسازمانی بخشی از مفهوم اثربخشی سازمانی است که مبنای آن اهداف بیرونی
سازمان يعنی اهداف گروههای ذینفع هست (دوينی و ديگران .)9331 ،33مطالعات تجربی گذشته
نشان میدهد که عملکرد يک سازه چندبعدی است که بايد با چندين معیار اندازهگیری شود .در
اين پژوهش ،عملکرد سازمانی عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی يک سازمان که سه
حوزه کلی عملکرد بازار ،عملکرد مالی و عملکرد منابع انسانی را دربرمیگیرد.
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عملکرد بازار :93سهم بازار نشان دهنده سهم فروش محصوالت يک بنگاه از کل فروش
محصوالت يک صنعت است که بنگاه موجود در آن صنعت اقدام به فعالیت میکند .امروزه در
سرتا سر جهان شرکتها در عرصه رقابت برای به دست آوردن سهم بازار بیشتری تالش میکنند
تا بتوانند سهم فروش محصوالت خود را نسبت به رقبا افزايش دهند .اگر هدف مطلوب شرکتها
کسب سهم بازار بیشتر باشد انتظار میرود که در آينده افزايش سودآوری و فرصتهای رشد
از آن شرکتهايی خواهد بود که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دادهاند ،آنگاه تغییر در
سهم بازار نشان دهنده عملکرد آتی و فرصتهای رشد است (پور عبادالهان کويچ و ديگران،
 .)3:3613نیکالس ( ،)9339نشان داده است که شرکتها با افزايش سهم خود در بازار به احتمال
زياد به کارايی باالتر و در نتیجه به افزايش عملکرد و سود باالتر میرسند (نئوک اسمیدی،93
 .)9335عملکرد برتر در عرصه رقابت مستلزم ترکیب اثر بخش همه عناصر داخلی سازمان
است .اين ترکیب ما را قادر میسازد که با تغییر سريع ترجیحات مشتريان و عوامل پويايیهای
بازار هماهنگ شويم (باکر و ديگران .)3333 ،99پژوهشهای گوناگون نشان میدهند شرکتهايی
که قادر به تشخیص سهم بازار و رشد فروش هستند و وضعیت بازارشان را بدون کاهش سودآوری
بهبود میبخشند ،میتوانند به عملکرد باالتری دست يابند (ورهیز و ديگران.)9333 ،96
عملکرد مالی :91بخشی از شاخصهای عملکرد سازمانی ،شاخصهای مالی است که جهت
اندازهگیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به تعريف اثربخشی سازمانی و
عملکرد سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار میگیرد،
عملکرد مالی درجه يا میزانی است که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزايش
ثروت آنان نائل میآيد .اهداف عملیاتی که مدير شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی
يعنی افزايش ثروت سهامداران دنبال میکند دربرگیرنده شاخصها و معیارهايی است که برمبنای
آن میتوان عملکرد مالی يک شرکت تجاری را اندازهگیری کرد (خداداد حسینی و ديگران.)3615 ،
عملکرد منابع انسانی :95عملکرد منابع انسانی مرتبط است با فرآيند توسعه توانايیها و
نگرش افراد که منجر به رشد فردی و واقع بینی میشود و میتواند به فرد کمک کند تا اهداف
سازمان را برآورده سازد .متون مديريت منابع انسانی حاکی از آن است که کارمندان خوشحال،
رضايتمند و پرانگیزه به ويژه در بازارهايی که به طور مستقیم با مشتريان تعامل دارند (همچون
صنايع خدماتی) کمک بیشتری به عملکرد سازمان داشتهاند (هاسلید .)3335 ،93به طورمشابه،
سرمايههای منابع انسانی همچون رضايتمندی و انگیزه کارکنان میتوانند به طور مستقیم بر
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عملکرد بازار و عملکرد مالی از طريق تأمین خواستههای مشتريان و بهبود پیشرفت سازمان
تأثیرگذار باشند (دنیسون.)3333 ،97
پویاییهای محیطی
پويايیهای محیطی نرخ غیرقابل پیشبینی از تغییر در محیط خارجی شرکت و درجه بیثباتی
محیط را توصیف میکنند (دس و برد .)3311 ،91پويايیهای محیطی به وسیله تغییر در فنآوری،
تنوع در ترجیحات مصرفکننده ،نوسان در تقاضای محصول يا تأمین مواد و  ...توصیف شده
است (جانسن و ديگران .)9333 ،93پويايیهای محیطی عدم اطمینان را افزايش میدهد و منجر
میشود که زمینههای سازمانی با استرس ،اضطراب و خطر شناخته شوند (جانسن و ديگران،
 .)9333تحقیقات پیشین پويايیهای محیطی را از طريق مقدار تغییرات و غیر قابل پیشبینی
بودن آنها نشان دادهاند .پويايیهای محیطی به وسیله سطح باالی تغییر و پويايی ،پیچیدگی
و عدم اطمینان و ظرفیت محیط مشخص میشود (دس و برد.)3311 ،
پويايیهای محیطی خدمات و محصوالت جاری را منسوخ و نیاز به يک راه جديد برای
توسعه آنها را ايجاد میکنند .واحدهای سازمانی برای حداقل سازی خطر منسوخ شدن ،نیازمند
معرفی نوآوریهای جديد برای در اختیار گرفتن محصوالت ،خدمات و بازارهای موجود هستند.
واحدهای سازمانی بايد خالقیت و نوآوری را پیگیری کنند تا بتوانند در شرايط متغیر به وسیله
خلق محصوالت و خدمات جديد يا برآوردن نیاز بازارهای در حال ظهور بقای خود را تضمین
کنند (زهرا)3333 ،63
پويايیهای محیطی عدم اطمینان باالست که يک شرکت را با محیط غیرقابل پیشبینی
که ويژگی آن تغییرات سريع در تکنولوژی ،تنوع شديد در تقاضای مشتريان و نوسانات شديد
در تأمین مواد میباشد روبهرو میکند .تغییرات و اقدامات غیر قابل پیشبینی در محیط ممکن
است ماهیت رقابت را با کسب فرصتهای جديد و يا تهديدها برای شرکت تغییر دهد .تحقیقات
قبلی پويايیهای محیطی را به عنوان شدت انعکاس سطح بااليی از تغییرات جديد و غیرمنتظرهای
که پاسخگويی سازمان را با دانش ،مهارت و فرآيندهای موجود دشوار میسازد ،بیان کردهاند
(جانسن و ديگران .)9333 ،بنابراين پويايیهای محیطی نیازمند اين است که شرکت پاسخ
گويی تطبیقی خود را به سرعت توسعه دهد و اطالعات را فراتر از سازمان گردآوری کند و آمادگی
پاسخگويی سريع به تغییرات را داشته باشد (سورنسن و استارت .)933 ،63براساس ادبیات نظری و
پیشینه تحقیق ،در اين مقاله ،محققان رقابتپذيری محیطی (جانسن و ديگران9333 ،؛ يانگ
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و لی ،)9333 ،69پويايیهای تکنولوژی (سو و ديگران )9336 ،66و پويايیهای بازار (سونگ و
ديگران9337 ،61؛ لئونیدو و ديگران9336 ،65؛ سو و ديگران )9336 ،را به عنوان ابعاد پويايیهای
محیطی درنظر گرفتهاند.
63
رقابتپذیری محیطی  :رقابتپذيری محیطی به میزان درجهای از رقابت منعکس شده در
تعداد رقبا و حوزههايی که رقابت در آن وجود دارد اشاره دارد (میلر .)3317 ،67محیطهای رقابتی
مرتبط با پیگیری شديد برای کارايی باالتر و قیمت پايینتر هستند (ماتسیک و هیل.)3331 ،61
رقابتپذيری محیطی به وسیله شدت رقابت بازار توصیف میشود که دارای ويژگیهايی همچون
رقابت شديد قیمت ،خدمات و محصوالت همگن میباشد .تحقیقات قبلی (المپکین و دس،63
 )9333نشان میدهد که ويژگی کلیدی برای زنده ماندن در محیط رقابتی ،اصالح يا گسترش
محصوالت و خدمات موجود میباشد .اين استراتژی بهترين روش برای افزايش عملکرد شرکت
در چنین محیطهايی میباشد.
13
پویاییهای تکنولوژی  :پويايیهای تکنولوژی به جريانات و توانمندیهای شرکتها
و رقبای آنها برای توسعه و دستيابی به تکنولوژیهای نوين و همچنین استفاده از منابع
تکنولوژی پايه و به روز شده در تولید و توسعه محصوالت جديد بین شرکتها اشاره دارد (سونگ
و ديگران9337 ،؛ مورمان و اسلوتگراف .)3333 ،13پويايیهای تکنولوژی در ارتباط با توسعه
محصول جديد ،فرآيندهای تولیدی ،توسعه تکنولوژی و پیشبینی تغییر تکنولوژی در صنعت
میباشد (سونگ و ديگران .)9337 ،ديدگاه مبتنی بر منابع ،19قابلیتهای تکنولوژيکی يک شرکت
را به عنوان مزيت رقابتی پايدار آن شرکت محسوب میکند (بتیس و هیت .)3335 ،16با توجه
به کوتاه شدن چرخه عمر محصول و پويايیهای تکنولوژی در محیط ،شرکتها بايد از طريق
يکپارچهسازی فنآوریهای مختلف به بازارهای مختلف ورود پیدا کرده و عملکرد محصوالت
خود را بهبود بخشند.
پویاییهای بازار :11پويايیهای بازار در ارتباط با تغییر سلیقه مصرفکنندگان ،تغییر بازارها،
حفظ و جذب مشتريان جديد ،قیمتگذاری و تبلیغات محصول میباشد .سازمانها بايد بتوانند
پويايیهای بازار را شناسايی و به موقع در مقابل آن عکسالعمل نشان دهند ،در غیر اين صورت
سهم بازار و مصرفکنندگان خود را از دست خواهند داد (مورگان و برتون .)9331 ،15شناخت
پويايیهای بازار در محیط متالطم رقابت باعث میشود که شرکتها بدانند چه کسی ،چه چیزی
و در چه زمانی محرک تغییر در بازار است و خود را برای سازگار کردن با تغییرات بازار آماده کنند.
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فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
دوسوتوانی سازمانی و عملکرد

با مطالعه شرکتهای تولیدی بزرگ جهان در میيابیم که در هزاره جديد ،سازمانهای تولیدی
بايد انعطافپذيرتر ،مشتریگراتر ،کارآمدتر ،پاسخگوتر و از نظر صرف هزينه ،صرفهجويانهتر و
دارای ارزش افزوده بیشتری باشند تا عملکرد خود را بهینه کرده و بتوانند برای بقا و رشد در اقتصاد
جهانی بجنگند .اگرچه فرض اصلی از تحقیقات دوسوتوانی نیز نشان میدهد که سازمانهای
دوسوتوان میتوانند عملکرد بهتری داشته باشند ،اما روابط دوسوتوانی -عملکرد همچنان مبهم
باقی مانده است .بعضی از محققان يک اثر سودمند از دوسوتوانی را يافتهاند (گیبسون و بیرکین
شاو9331 ،؛ هی و ونگ9331 ،13؛ الباتکین و ديگران ،)9333 ،17برخی ديگر استدالل کردند
که شرکت میتواند همترازی و سازگاری را انتخاب کنند و از حد واسط بین هر دو دوری کنند
(جماوات و ديگران ،)3336 ،و تعدادی نیز اين پرسش را مطرح میکنند که آيا منافع عملکردی از
دوسوتوانی وجود دارد (ون لوی و ديگران)9335،11؟ از سوی ديگر جانی و ديگران ( ،)9336در
يک فرا تحلیل 13نشان دادند هنگامی که رشد سازمانی سنجیده میشود ،دوسوتوانی سازمانی
رابطه مثبتی با عملکرد دارد .آنها همچنین بیان میکنند که شواهد تجربی از اثرات دوسوتوانی
بر روی عملکرد پیچیده است .بعضی از مطالعات رابطه مثبتی را يافتهاند (گیبسون و بیرکین
شاو9331 ،؛ الباتکین و ديگران ،)9333 ،درحالیکه ديگران ارتباط منفی را يافتند (آتاهنی-
جیما ،)9335 ،53برخی ديگر اثر مشروط (لین و ديگران ،)9337 ،53برخی شواهد نشان میدهد
که دوسوتوانی رابطه منحنی شکل با عملکرد دارد (يانگ و آتاهنی-جیما )9337 ،59و تعدادی
شواهد ديگـر نشان میدهد که در کل هیچ رابطهای بیـن دوسوتوانی و عملکرد وجود ندارد
(ونکاترامان و ديگران .)9337 ،56گرتس و ديگران ،)9333( 51با طراحی يک مطالعه طولی و
بررسی  569شرکت در يک دوره  1ساله ،نشان دادند که دوسوتوانی بر رشد شرکت اثر مثبتی
دارد .با توجه به مطالب ارائه شده ،فرضیه اول پژوهش بدينگونه ارائه میشود:
فرضیه اول :دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد.
دوسوتوانی سازمانی ،پویاییهای محیطی و عملکرد

نقش محیط خارجی بر روی عملکرد به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است (گارج
و ديگران9336،55؛ لوينتال و مارچ .)3336 ،53محیطهای پايدار ،سازمانها را در اداره کردن
رويههای ايجاد شده همانند اولويتهای مصرف کننده ،تکنولوژی و رقبا توانمند میکند (میلر
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و فريسن .)3316،57يک محیط پـايدار احتمال شناسايی متغیرهای مهم و تـأثیرگذار بر روی
عملکرد شرکت را افزايش میدهد و در به دست آوردن درک دقیقتری از توسعه اثرات بالقوه
اين متغیرها بر روی سازمان کمک شايان توجهی به مديران ارشد مینمايد .مديران ارشد در
اين زمینه ،از افزايش ثبات و قابلیت پیشبینی تغییرات استفاده میکنند و توانايی بیشتری
برای واکنش دادن و تطبیق با محیط دارند .بنابراين میتوان گفت که در محیطها با پويايیهای
کم نیاز به معرفی نوآوریهای جديد مستمر برای افزايش عملکرد الزم نیست چون سازمانها
ممکن است از بعد بهرهبرداری دوسوتوانی سود ببرند .در مقابل ،رقابت سازمانها در محیطهای
پويا بايد به صورت استراتژیهای منعطف و کارآمد باشد ،زيرا نیازمندیهای مصرفکنندگان و
فعالیتهای رقبا به واکنشهای سريع نیازمند است (سیدهو و ديگران .)9331 ،51محققان پیشنهاد
میکنند که سازمانهای تخصصی که تنها از اکتشاف يا بهرهبرداری استفاده میکنند کارکرد
بهتری در محیطهای غیر پويا دارند در حالی که سازمانهای غیر تخصصی که از دوسوتوانی
سازمانی (هم اکتشاف و هم بهرهبرداری) استفاده میکنند به احتمال زياد در محیطهای پويا
شکوفا میشوند (سیمسک .)9333 ،هنگامی که سازمانها با موفقیت به دنبال دوسوتوانی سازمانی
در محیطهای پويا هستند ،بايد عملکرد سازمانها افزايش يابد ،زيرا در حالی که اکتشاف به
جلوگیری از منسوخ شدن سريع محصوالت و خدمات کمک میکند ،بهرهبرداری کارايی سیستم
را تضمین میکند (جانسن و ديگران .)9335 ،منحصراً تمرکز بر روی اکتشاف و بهرهبرداری
برای سازمان خطرناک خواهد بود ،چون محیط پويا محصوالت و خدمات جاری را منسوخ میکند
و بالفاصله نیازمند است که يک محصول يا خدمت جديد توسعه يابد (جانسن و ديگران.)9333 ،
بنابراين در محیطهای پويای دوسوتوانی بايد به افزايش عملکرد منجر شود؛ زيرا بدون سطح
مناسبی از دوسوتوانی ،سازمان پويا و تطبیقپذير نخواهد بود .بهطور مشابه جانسن و ديگران
( ،)9333گزارش کردند که شواهد نشان میدهد که سازمانها میتوانند در محیطها باپويايیها و
پیچیدگی باال به صورت موفقیت آمیزی به وسیله اکتشاف (گسترش محصوالت و خدمات فعلی)
و بهرهبرداری (حمايت کردن از بازارهای موجود) عمل کنند .اريلی و تاشمن ( ،)9336در يک
فرا تحلیل بیان میکنند که دوسوتوانی سازمانی برای شرکتها با تکنولوژی باال و رقابت در
بازارهای جديد تحت شرايط عدم اطمینان و پويايیهای محیطی سودمند است و بر عملکرد
آنها اثر مثبتی دارد .سیمسک و ديگران ( ،)9333به طور نظری استدالل کردند که تأثیر دوسوتوانی
بر روی عملکرد در محیطهای پويا در مقايسه با محیطهای کمتر پويا ،قویتر میباشد .با توجه
به مطالب ارائه شده ،فرضیه دوم پژوهش بدينگونه ارائه میشود:
56

تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنايع تولیدی :بررسی نقش پويايیهای محیطی

فرضیه دوم :پویاییهای محیطی رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد
سازمانی را تعدیل میکند.
مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر از مدل مفهومی که در شکل ( )3نشان داده شده
است پیروی میکند که در آن دوسوتوانی سازمانی باعث به دست آوردن عملکرد بهینه در سازمانها
میشود و اين رابطه توسط پويايیهای محیطی تعديل میشود.
پویاییهای محیطی
رقابتپذیری
محیطی
پویاییهای
تکنولوژی
پویاییهای بازار

H2

دوسوتوانی سازمانی

عملکرد
عملکرد مالی
عملکرد منابع
انسانی
عملکرد بازار

H1
بهرهبرداری
اکتشاف

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
اين پژوهش ،از حیث شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی  -پیمايشی از نوع تحلیل همبستگی
است که در آن رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میگردد و به طور مشخص
مبتنی بر معادالت ساختاری 53است .برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات
موضوع از منابع کتابخانهای ،مقاالت ،کتابهای مورد نیاز و پايگاههای اطالعات علمی و مجلههای
الکترونیکی و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .در پايان برای سنجش
33
و مدلسازی روابط میان متغیرها از معادالت ساختاری و نسخه دوم نرمافزار اسمارت پی ال اس
استفاده شده است.
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ابزار اصلی گردآوری دادهها در پژوهش حاضر ،پرسشنامه میباشد .برای گردآوری دادهها
در اين پژوهش از پرسشنامه حاوی  63سنجه با طیف هفت گزينهای لیکرت (از کامالً مخالف
تا کامالً موافق) استفاده شد .برای سنجش متغیرهای تحقیق ،شامل دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف
و بهرهبرداری) که شامل  39سنجه پرسشنامه میباشد (هر بعد  3سنجه) از مطالعات بنر و
تاشمن ( )9336و هی و ونگ ( )9331بهره برده شد .برای سنجش عملکرد سازمانی در بعد
عملکرد مالی ( 1سنجه) از مطالعات پريتو و سانتانا ( )9339و لئونیدو و ديگران ( ،)9336در
بعد عملکرد منابع انسانی ( 1سنجه) از مطالعات کارملی ( )9331و در بعد عملکرد بازار ( 1سنجه)
از مطالعات پريتو و سانتانا ( )9339و لئونیدو و ديگران ( )9336استفاده شد .برای سنجش
پويايیهای محیطی در بعد رقابتپذيری محیطی ( 1سنجه) از مطالعات يانگ و لی ( )9333و
جانسن و ديگران ( ،)9333در بعد پويايیهای تکنولوژی (1سنجه) از مطالعات سو و ديگران
( )9336و در بعد پويايیهای بازار ( 1سنجه) از مطالعات سو و ديگران ( )9336و سونگ و ديگران
( )9337و لئونیدو و ديگران ( )9336بهره برده شده است .برای حصول اطمینان از روايی محتوايی
و ظاهری پرسشنامه ،ويرايش اولیه آن مورد بررسی متخصصان و صاحبنظران در اين زمینه
قرار گرفت و باتوجه به نظرات و پیشنهادهای آنها اصالحات الزم بر روی سنجهها انجام شد و
پس از تأيید مورد استفاده قرارگرفت.
جامعه آماری اين پژوهش را مديران ارشد شرکتهای تولیدی شهر صنعتی رشت تشکیل
میدهند ،زيرا پیامدهای رفتاری مديران ارشد تأثیری مستقیم بر سیاستها و راهبردهای سازمانی
دارد .برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .در ابتدا با همکاری
و هماهنگی اداره صنعت ،معدن و تجارت استان گیالن فهرستی از مشخصات تمامی شرکتهای
تولیدی شهر صنعتی رشت تهیه شد؛ سپس محققان به صورت تصادفی ساده با مراجعه به
شرکتهای تولیدی و هماهنگی با اعضای تیم مديريت ارشد آنها (مديرعامل و مديران ارشد
اجرايی سازمان) ،در جلساتی به ارائه توضیحات الزم پیرامون مفاهیم مطرح شده در پژوهش
و پرسشنامه پرداختند .پس از پاسخگويی به سؤالها و رفع ابهامات ،مديران ارشد شرکتهای
تولیدی شهر صنعتی رشت به تکمیل پرسشنامهها اقدام نمودند .در نهايت  339پرسشنامه بین
اعضای تیمهای مديريت ارشد شرکتهای تولیدی شهر صنعتی رشت توزيع شد که از اين تعداد،
 371پرسشنامه برگشت داده شد و مبنای تحلیل دادهها قرار گرفت.
برای برازش و آزمودن فرضیهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،از روش حداقل
مربعات جزئی 33و نسخه دوم نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده شد .اين روش بهترين ابزار
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برای تحلیل تحقیقاتی است که روابط بین متغیرها پیچیده ،حجم نمونه اندک و توزيع دادهها
غیرنرمال باشد (ديامانتاپولوس و ديگران .)9339،39از آنجايی که اثر تعاملی دو متغیر با توزيع
نرمال در اکثر مواقع دچار چولگی میشود بهتر است از روش  PLSبرای بررسی تحلیل اثر تعاملی
استفاده شود که به توزيع نرمال حساسیت نداشته باشد (داوری و رضازاده .)3639 ،بررسی برازش
مدل در سه بخش برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی انجام
شده است.
یافتههای پژوهش
برازش مدل اندازهگیری

برای بررسی برازش مدل اندازهگیری از سه معیار پايايی ،روايی همگرا و روايی واگرا استفاده
شدو برای سنجش پايايی مدل ،از پايايی ترکیبی 36و آلفای کرونباخ 31استفاده شد .با توجه به
معیار  35 AVEکه باالتر از ( 3/5فورنل و الکر ،)3313،میباشد روايی همگرای مدل و مناسب
بودن برازش مدلهای اندازهگیری تأيید میشود .پايايی ترکیبی و ضريب آلفای کرونباخ در مورد
همه متغیرها باالتر از 3/7بود ،در نتیجه نتايج پژوهش حاضر در مورد اين دو معیار ،برازش
مناسب مدل را تأيید میکند .روايی واگرا که میزان همبستگی يک سازه با شاخصهايش در
مقابل همبستگی آن سازه با ساير سازهها را مقايسه میکند در جدول شماره ( )3آمده است.
جدول  .2ماتریس مقایسه جذر  AVEوضرایب همبستگی سازهها
MP

3/133

ENCOM

سازهها

3/791

ENCOM

3/751

3/661

TEDY

3/119

3/797

3/631

MADY

3/711

3/335

3/913

3/695

EXPI

3/13

3/376

3/911

3/693

3/391

EXPR

3/33

3/117

3/137

3/913

3/939

3/935

FP

3/119

3/313

3/333

3/555

3/333

3/993

3/331

HP

3/371

3/735

3/553

3/115

3/373

3/333

3/316

MP

HP

FP

EXPR

EXPI

MADY

TEDY

همانگونه که از جدول ( )3برگرفته از روش فورنل و الکر ،)3313( 33مشخص میباشد ،مقدار
جذر  AVEمتغیرهای مکنون (پنهان) در پژوهش حاضر که در خانههای موجود در قطر اصلی
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ماتريس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زيرين و چپ قطر اصلی
ترتیب داده شدهاند ،بیشتر است .از اين رو میتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها
در مدل ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با سازههای ديگر .به بیان ديگر ،روايی
واگرای مدل در حد مناسبی است.
برازش مدل ساختاری
2

2

برای بررسی برازش مدل ساختاری (روش  ،)PLاز ضرايب  Rو معیار  Qاستفاده شد .مقادير
 R2و  Q2برای سازههای مدل در جدول ( )9آمده است.
جدول شماره  .8مقادیر  R2و  Q2سازههای مدل
سازه

ENCOM

TEDY

MADY

EXPI

EXPR

FP

HP

MP

PER

R2

3/636

3/737

3/331

3/133

3/133

3/199

3/763

3/163

3/196

Q2

3/311

3/111

3/536

3/151

3/553

3/373

3/561

3/399

3/915

برازش مدل کلی

پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل ،برازش کلی مدل از طريق معیار
 37GOFکه توسط تننهاوس و همکارانش 31ارائه شده است ،استفاده شد (تننهاوس و ديگران
 .)9331،با توجه به سه مقدار  3/95 ،3/33و  3/63که به عنوان مقادير ضعیف ،متوسط و قوی
برای  GOFمعرفی شده است (وتزلس و ديگران ،)9333 ،33حاصل شدن  3/317برای  GOFنشان
از برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد.
آزمون فرضیههای پژوهش
الگوريتم تحلیل دادهها در روش  PLSنشان میدهد کـه پس از بررسی بـرازش مدلهای
اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی ،میتوان به بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق پرداخت
و به يافتههای پـژوهش رسید .در اين بخش ضرايب معناداری  Zو ضرايب استاندارد شده
مسیرهای مربوط به فرضیهها بررسی میشود .ضرايب معناداری و ضرايب استاندارد شده مسیرهای
مربوط به فرضیههای مدل در شکل ( )9آمده است .همچنین نتايج آزمون فرضیات در جدول
( )6آمده است.
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پویاییهای محیطی
رقابتپذیری محیطی
پویاییهای تکنولوژی
پویاییهای بازار

6/565
عملکرد

(-6/655 )6/556

عملکرد مالی
عملکرد منابع
انسانی
عملکرد بازار

دوسوتوانی سازمانی

6/555

بهرهبرداری
اکتشاف

()5/666

شکل شماره  .8ضرایب معناداری  T-valuesو ضرایب مسیر مدل پژوهش در سطح
اطمینان 1/39
جدول شماره  .1نتایج تحلیل حداقل مربعات جزئی و آزمون فرضیهها
رديف
3
9

فرضیههای پژوهش
دوسوتوانی سازمانی
عملکرد
پويايیهای محیطی تأثیر
دوسوتوانی سازمانی بر روی
عملکرد را تعديل میکند.

بدون حضور متغیر تعديلگر
 P-valueمقدار  Tضريب مسیر
استانداد
3/395
31/336 < 3/35
< 3/35

نتیجه
تأيید

با حضور متغیر تعديلگر
مقدار  Tضريب مسیر نتیجه
استاندارد
3/111
3/333
تأيید
3/333

-3/331

رد

هنگامی که مقادير ضريب مسیر ) ،(tدر بازه بیشتر از  +3/33باشد ،بیانگر معنا دار بودن
پارامتر مربوطه و متعاقباً تأيید فرضیههای پژوهش است (وينزی و ديگران .)9333 ،73با توجه
به مقدار ضريب معناداری به دست آمده برای مسیرهای بین متغیرها ،يک فرضیه مدل تأيید
و يک فرضیه رد میشود .مقدار ضريب معناداری فرضیه اول تحقیق  3/333به دست آمده است
و نشان میدهد که دوسوتوانی سازمانی به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر دارد .مقدار ضريب
معناداری برای فرضیه دوم  ،3/333و پايینتر از  3/33میباشد که اين مطلب حاکی از رد فرضیه
و نشان میدهد که پويايیهای محیطی رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد را در شرکتهای
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تولیدی تعديل نمیکند .به عبارتی ديگر در سطح اطمینان  35درصد نمیتوان تأيید نمود که
متغیر پويايی محیطی ،رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد را تعديل میکند .از اين رو فرضیه
مطرح شده رد میشود.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اينکه پويايیها و شرايط تغییرات محیط نقش توانمندی را در ايجاد دوسوتوانی
سازمانی و بهبود عملکرد دارند ،مدل مقاله ارزش دوسوتوانی سازمانی در بهبود عملکرد را روشن
میسازد .شرکتهای تولیدی با استفاده از قابلیتهای بهرهبرداری و اکتشاف میتوانند به عملکرد
مؤثر و مثبت دست يابند.
يافتههای تحقیق ما نشان داد که دوسوتوانی سازمانی تأثیر مثبتی بر روی عملکرد سازمانی
دارد و باعث بهبود و ارتقای عملکرد میگردد .با مقايسه نتايج فرضیه اول تحقیق ،با يافتههای
هی و ونگ ( ،)9331الباتکین و ديگران ( ،)9333گیبسون و بیرکین شاو ( ،)9331گرتس و
ديگران ( )9333و جانی و ديگران ( ،)9336نتايج تحقیق مورد تأيید قرار میگیرد .يافتههای
پژوهش نشان میدهد که پیگیری بهرهبرداری و اکتشاف بر روی عملکرد تأثیر میگذارد .يافتههای
تحقیق نشان میدهد که پويايیهای محیطی در شرکتهای تولیدی نمیتواند نقش تعديلی
در رابطه بین دوسوتوانی و عملکرد داشته باشد (فرضیه دوم) .اين يافته تحقیق با نتايج جانسن
و ديگران ( ،)9335سیمسک و ديگران ( )9333و اريلـی و تاشمن ( )9336کـه تأثیر مثبتی از
پويايیهای محیطی در رابطه بین دوسوتوانی و عملکرد را به دست آوردهاند متفاوت میباشد.
ممکن است که اين نتیجه تحقیق به دلیل سیستمهای ايستای سازمانهای تولیدی در کشور
و عدم رقابتپذيری و پويايی اقتصاد کشور به دست آمده باشد .ضمن اينکه تحقیقات اين
دانشمندان در کشورهای پیشرفته صنعتی انجام شده است که دارای اقتصادی پويا و روبه رشد
و بر مبنای اقتصاد دانشمحور و دانشبنیان میباشد و هرگونه پويايی محیطی عملکرد سازمان
را تحت شعاع قرار میدهد در حالی که رشد اقتصادی کشور ما منفی بوده و بیشتر شرکتهای
تولیدی وارد کننده تکنولوژی و فنآوری بوده و بر امکانات موجود تکیه دارند .پويايی کسب و
کار و رقابتپذيری در کشور ما به شدت پايین میباشد به طوری که در سال  ،9336به گزارش
79
بانک جهانی رتبه ايران از لحاظ کسب وکار  359بوده است .73همچنین برونز و استالکر
( ،)3333بیان میدارند که شرکتهای تولیدی در محیطهای با ثبات با سیستمهای ايستا توسعه
میيابند .آنها به يک سیستم مديريت ماشینی که روابط سلسله مراتبی روشن دارد ،مسئولیت
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و نقش هر کس به خوبی تعريف و شغل او به روشنی توصیف شده است اشاره دارند .در مقابل،
شرکتهای تولیدی در محیطهای متالطم با سیستمهای پويا توسعه میيابند .در اين سیستمها
وظايف رسمی تعريف نشده است ،بیشتر مکانیزمها هماهنگی جانبی است و به رسمیسازی و
تخصصی کردن اتکا نمیشود (برنس و استالکر .)3333،تحقیقات بعدی اين بینش را تايید کرد
و محققان پذيرفتهاند که همترازی ساختاری متفاوت ،با استراتژیها و محیطهای متفاوت مرتبط
است (اريلی وتاشمن .)9336 ،اهمیت دوسوتوانی در بهبود عملکرد ،بقای شرکت ،نوآوری و
کارآفرينی و ايجاد مزيت رقابتی برای رقابتپذيری در محیط پويا مورد بحث است (سیمسک و
ديگران .) 9333 ،با وجود اينکه پويايیهای محیطی نتوانست در اين پژوهش نقش تعديلگری
در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد ايفا کند اما مسلم است که دوسوتوانی سازمانی
بر روی عملکرد سازمان تأثیرگذار است لذا درک و بررسی جنبههای خاصی پويايی همچون
سرعت تغییر ،پیچیدگی ،ابهام و غیر قابل پیش بینی بودن در دوسوتوانی نبايد فراموش گردد.
عدم توجه به پويايیهای محیطی باعث خواهد شد تا سازمانها در شناسايی نیازهای مشتريان،
حفظ و جذب مشتريان جديد ،رقابتپذيری با ساير شرکتها ،میزان پیشرفت و استفاده از
تکنولوژی با شکست مواجه شوند و شايد به دور از حقیقت نباشد که در دنیای کنونی کسب و کار،
غفلت و کوتاهی در شناسايی هر يک از اين عوامل ،سرنوشت يک شرکت را به سمت نابودی
سوق خواهد داد .بنابراين پیشنهاد میگردد تا سازمانها با گسترش تحقیق و توسعه به صورت
عمیقتر و دقیقتر به شناسايی اين عوامل که برای حیات سازمانی آنها حیاتی میباشد ،بپردازند.
پیشنهاد میگردد که شرکتهای تولیدی با تغییرات در ساختارهای خود و ايجاد انعطاف
به دوسوتوانی دست يابند و عملکرد خود را بهبود دهند .در اين شرکتها ايجاد اعتماد بین
مديران و اهمیت آموزش کارگران از عوامل تسهیلکننده دوسوتوانی و بهبود عملکرد میباشد.
تاشمن و اريلی داشتن يک ساختار غیر متمرکز ،فرهنگ مشترک ،چشمانداز مشترک و مديران
انعطافپذير را به عنوان منابع کلیدی دوسوتوانی مطرح کردند .گیبسون و بیرکین شاو استدالل
میکنند که انضباط ،کشش ،پشتیبانی و اعتماد به هم وابسته هستند و ويژگیهای مکمل
زمینهای هستند که غیرقابل جايگزين میباشند ،به همین دلیل هر چهار ويژگی بايد برای يک
واحد کسب و کار به منظور دوسوتوان شدن و به خوبی عمل کردن ،فراهم شود .شرکتهای
تولیدی با داشتن يک چشمانداز مشترک ،استخدام و انتخاب ،آموزش و حرفهای بودن مديران
میتوانند دستيابی به دوسوتوانی را تسهیل کنند.
برای اطمینان از صحت نتايج به دست آمده میتوان اين روابط را در ساير شرکتهای تولیدی
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 متغیرهای اين پژوهش تأثیر. اين کار میتواند از انحراف نتايج جلوگیری کند.نیز آزمون کرد
 بدون شک عوامل مهمی ديگری نیز هستند.دوسوتوانی سازمانی و بهبود عملکرد را بررسی کرد
 پیشنهاد میگردد که.که بر روی دستیابی سازمانها به دوسوتوانی سازمانی تأثیر میگذارند
 فرهنگ و تجربه در رابطه بین دوسوتوانی، ساختار،متغیرهای تعديلگر سازمانی همچون استراتژی
 صنعت مورد بررسی میتواند عامل.و عملکرد در پژوهشهای آينده مورد بررسی قرار گیرد
 با توجه به صنعت خدمات که به نظر میرسد از پويايی باالتری.تأثیرگذاری بر نتايج تحقیق باشد
 پیشنهاد میگردد که اين تحقیق در صنعت خدمات اجرا و نتايج آن با نتايج تحقیق،برخوردار باشد
 همچنین تحقیقات آينده میتواند در زمینه دوسوتوانی به صورت طولی و.حاضر مقايسه گردد
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