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بررسی تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی
3

سیدمصطفی رضوی ،1سلطانعلی شهریاری ،2محمود احمدپور داریانی
 .4دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه تهران
 .2استادیار گروه کسبوکار ،دانشگاه خوارزمی
 .9دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت4934/02/28 :
تاریخ پذیرش4934/08/06 :

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی در شرکتهای تولیدکنندة
نرمافزار است .بهاینمنظور ،دوسوتوانی با دو بعد اکتشاف و بهرهبرداری بهعنوان متغیر مستقل و
کارآفرینی راهبردی با چهار بعد ذهنیت کارآفرینانه ،نوآوری ،ادارة راهبردی منابع و مزیت رقابتی به
عنوان متغیر وابسته بررسی شد .این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از نظر نحوة گردآوری اطالعات
توصیفی -همبستگی و بهطور مشخص مبتنیبر مدل معادالت ساختاری است .ابزار اندازهگیری
پرسشنامهای با  22پرسش بود که  38شرکت به آن پاسخ دادند و برای بررسی روایی آن از روایی
همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد .تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SmartPLS3انجام گرفت .نتایج نشان داد دوسوتوانی بر کارآفرینی راهبردی اثر
مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین ،تمرکز بر ارتقای دوسوتوانی به توسعه و ارتقای کارآفرینی راهبردی
در سازمان منجر میشود.
واژههای کلیدی :اکتشاف ،بهرهبرداری ،دوسوتوانی سازمانی ،کارآفرینی راهبردی ،مزیت رقابتی.

* نویسندة مسئول:

Email: sa_shahriari@yahoo.com
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مقدمه
سازمانها برای رشد و ماندگاری در محیط متالطم امروزی ،به خلق ارزش و ایجاد ثروت نیاز دارند؛
بنابراین ،آشنایی با فرایند ثروتآفرینی یکی از اهداف اصلی تحقیقات در علوم سازمانی است
( .)Webb et al., 2014; Kraus et al., 2011برای نیل به این هدف ،مدیریت راهبردی بر چگونگی
ایجاد مزیت رقابتی ( )Ketchen et al., 2007; Hitt et al., 2001و کارآفرینی بر شناسایی فرصتهای
جدید و نوظهور متمرکز است ( .)Yiu et al., 2014; Hitt et al., 2011مدیریت راهبردی و کارآفرینی
با تولید ثروت سروکار دارند ،اما کانون توجه و تمرکز آنها تا حدودی با هم متفاوت است ( Ireland

)et al., 2003؛ بنابراین ،چگونگی خلق ارزشهای سازمانی پایدار و پیگیری فرصتهای کسبوکار
جدید و ایجاد و استفاده از مزایای رقابتی یکی از مسائل کلیدی مدیریت است که به همگرایی
مطالعات کارآفرینی (رفتار جستوجوی فرصت) و مدیریت راهبردی (رفتار جستوجوی مزیت)
منجر شده و بهتازگی کارآفرینی راهبردی 4بهعنوان مفهومی جدید برای بررسی این همگرایی مطرح
شده است ( .)Kyrgidou & Hughes, 2010درنتیجه ،کارآفرینی راهبردی حوزة تحقیقاتی نوینی است
که در مرحلة آغازین خود به سر میبرد و درک عمیقتر آن ضروری است و رشد و توسعة آن
مستلزم انجامدادن تحقیقات بیشتر است .به همین دلیل ،بررسی ارتباط آن با دیگر مفاهیم سازمانی
اهمیتی اساسی دارد ( .)Kraus et al., 2011; Kyrgidou & Hughes, 2010; Yiu et al., 2014یکی از
این مفاهیم ،دوسوتوانی سازمانی 2است که دانکن ( )4386نخستینبار آن را مطرح کرد .این مفهوم
بر پیگیری همزمان برنامههای اکتشاف و بهرهبرداری داللت دارد ( Lisboa et al., 2013; Li & Huang,

 .)2012; Raisch & Birkinshaw, 2008; Stadler et al., 2014; Lubatkin et al., 2006گیبسون و
بیرکینشو ( )2004دوسوتوانی را شامل دوسوتوانی ساختاری و دوسوتوانی زمینهای 9میدانند.
دوسوتوانی ساختاری به مدیریت تضاد (میان اکتشاف و بهرهبرداری یا همسویی و انطباق) از طریق
ساختار توسط مدیریت سازمان اشاره دارد .دوسوتوانی زمینهای نیز به مفهوم آن است که فضایی در
سازمان ایجاد شود تا کارکنان و افراد سازمان -نه فقط مدیران -به تخصیص زمان و تالش خودبین
خواستههای کاری متضاد (اکتشاف و بهرهبرداری) اقدام کنند (.)Gibson & Birkinshaw, 2004

1. Strategic Entrepreneurship
2. Organizational Ambidexterity
3. Structural and Contextual Ambidexterity
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برخی پژوهشگران معتقدند دوسوتوانی سازهای یکپارچه از اکتشاف و بهرهبرداری است (

& He

Wong, 2004

2014; Chang et al.,
 .)2011; Gupta et al., 2006; Li & Huang, 2012اکتشاف فرایند شناسایی ،ارزیابی و فرمولهسازی

فرصتهاست ( .)Webb et al., 2010; Hitt et al., 2011بهرهبرداری فرایندی است که بر سرعت،
دقت و تمرکز بر شایستگیهای موجود تأکید دارد ( .)Hitt et al., 2011; Klein et al., 2013بعضی از
مطالعات بر اهمیت دوسوتوانی برای مقابله با چالشهای نوآوری و بهبود عملکرد تأکید دارند )Cao
et al., 2009; Li & Huang, 2012; Lubatkin et al., 2006; Menguc & Auh, 2008; Stadler et al.,
 .(2014با توجه به اهمیت حیاتی دوسوتوانی سازمانی و کارآفرینی راهبردی برای یک سازمان

( )Chang & Hughes, 2012; Hitt et al., 2011و نیز خأل تحقیقاتی موجود ،بررسی ارتباط آنها
ضروری بهنظر میرسد .نیاز به ایجاد تعادل بین اقدامات و رفتارهای جستوجوی فرصت و مزیت
یکی از نگرانیهای اساسی مدیریت ارشد هر سازمان است

(& Petridou, 2011

.)Kyrgidou

کارآفرینی راهبردی ،دستیابی موفقیتآمیز به چنین تعادلی است .عالوهبراین ،از آنجاکه کارآفرینی
راهبردی موجب ایجاد منافع برای کارآفرینان ،سازمان و جامعه میشود ( Hitt et al., 2011; Klein et

 ،)al., 2013شناخت عوامل مؤثر بر آن به سازمان کمک میکند تا با کنترل این عوامل و بهبود آنها
از نظر راهبردی کارآفرینانهتر عمل کند ( )Hitt et al., 2011و بتواند در راستای انجامدادن اقدامات
کارآفرینانه توأم با چشمانداز راهبردی ( )Hitt et al., 2001; Kraus et al., 2011به خلق ارزش و
ثروت ،هدف نهایی مدیریت راهبردی و کارآفرینی بپردازد ( )Hitt et al., 2011و عملیات خود را در
این زمینه تقویت کند و بهبود بخشد .درنتیجه ،با توجه به نبود تحقیقات الزم و نامشخصبودن ارتباط
میان دوسوتوانی سازمانی و کارآفرینی راهبردی و تأثیر هریک از ابعاد دوسوتوانی سازمانی بر ابعاد و
عناصر کارآفرینی راهبردی ،بررسی ارتباط دوسوتوانی و کارآفرینی راهبردی اهمیتی ویژه و
ضرورتی اساسی دارد .از اینرو ،مطالعة حاضر بهدنبال سنجش دوسوتوانی سازمانی و تأثیر آن بر
کارآفرینی راهبردی است؛ بهعبارت دیگر ،هدف این تحقیق بررسی و سنجش اثر دوسوتوانی
سازمانی بر کارآفرینی راهبردی است .در این راستا ،پرسش اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا
دوسوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی اثرگذار است.
اندازهگیری دوسوتوانی سازمانی با توجه به دو بعد اکتشاف و بهرهبرداری صورت گرفت و برای
اندازهگیری کارآفرینی راهبردی از مدل ایرلند و همکاران ( )2009استفاده شد که آن را متشکل از
چهار سازة ذهنیت کارآفرینانه ،ادارة راهبردی منابع ،خالقیت و نوآوری و مزیت رقابتی دانستند.
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مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
در این بخش ،کارآفرینی راهبردی و دوسوتوانی سازمانی بهطور مجزا تشریح میشوند.
کارآفرینی راهبردی

از واژة کارآفرینی راهبردی مشخص میشود که ترکیبی از راهبرد و کارآفرینی است و ریشه در
مبانی نظری این دو حوزه دارد ( .)Ireland et al., 2003از نظر کچن و همکاران ( ،)2008شرکتهایی
که در پی ثروتآفرینی پایدارند ،نمیتوانند فقط بر مبنای فعالیتهای مرتبط با کارآفرینی یا فقط
راهبرد عمل کنند ،زیرا اعمال فعالیتهای محدود به یک حوزه موجب میشود شرکت فقط از
ارزشها و مزیتهای مرتبط با همان حوزه بهرهبرداری کند و درنتیجه این نوع اقدامات و عملکردها
فقط ثروتآفرینی کوتاهمدت را در پی دارند؛ بنابراین ،هریک از فعالیتهای مرتبط با راهبرد و
کارآفرینی اهمیت و جایگاه خود را دارند ،اما بهتنهایی برای ایجاد ثروتآفرینی پایدار کافی نیستند.
درنتیجه ،این دو عنصر باید در راستای هم و با هماهنگی یکدیگر اجرا شوند؛ بنابراین ،هر دو حوزة
کارآفرینی و مدیریت راهبردی برای ایجاد ارزش و ثروت ضروری هستند .از اینرو ،ائتالف راهبرد
و کارآفرینی یکی از مفاهیم بنیادی کارآفرینی راهبردی است ( .)Ketchen et al., 2007کارآفرینی
راهبردی مفهومی است که با تلفیق چشماندازهای راهبردی و کارآفرینی به طراحی و اجرای
راهبردهای کارآفرینانة خلق ثروت میپردازد و شامل اقدامات کارآفرینانه با جهتگیری مدیریت
راهبردی میشود ()Hitt et al., 2011؛ بهعبارت دیگر ،کارآفرینی راهبردی اقدام کارآفرینانه توأم با
دیدگاه راهبردی و اقدام راهبردی توأم با طرز فکر کارآفرینانه است (

Schindehutte & Morris,

 .)2009; Yiu et al., 2014اگر کارآفرینی بهعنوان شناسایی و ایجاد فرصتهای جدید و راهبرد به
عنوان تبدیل فرصتها به مزیت رقابتی (پایدار) درک شود ،کارآفرینی راهبردی نیز جستوجوی
فرصت کارآفرینانه توأم با رفتار راهبردی برای خلق ارزش درنظر گرفته میشود .کارآفرینی
راهبردی مؤثر و کارآمد به شرکت کمک میکند تا مزیت رقابتی تقریبا پویا و پایداری را بهدست
آورد و بهشکل مناسب به انواع تغییرات مهم محیطی پاسخ دهد ( .)Ireland et al., 2007هیت و
همکاران ( )2044معتقدند کارآفرینی راهبردی به سه خروجی اساسی ایجاد منفعت برای اجتماع،
سازمان و افراد منجر میشود .خلق ارزش ،ایجاد و افزایش ثروت برای مالکان ،کارآفرینان و سازمان
نیز موجب فعالیتهای بیشتر اقتصادی مانند اشتغالزایی ،پیشرفت فناوری ،رشد و رونق اقتصادی

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 4934

771

میشود (رضوی و همکاران .)4939 ،برخی پژوهشگران با توجه به اهمیت اساسی اقدامات راهبردی
و تحقق رفتارهای کارآفرینانه در توفیق شرکتها ،معتقدند فعالیتهای برنامهریزی راهبردی و ایجاد
فرصت کارآفرینانه تناقضی بنیادین با هم ندارند و اغلب مکمل یکدیگر و تقویتکنندة هم هستند
( .)Hitt et al., 2011; Yiu et al., 2014; Klein et al., 2013; Webb et al., 2014نتایج تحقیقات نیز
نشان میدهد شرکتهای کارآفرین نسبت به شرکتهای محافظهکار تمایل بیشتری به استفاده از
ابزارهای رسمی مدیریت راهبردی دارند ( .)Kraus et al., 2011کارآفرینی راهبردی نقطة اشتراک
کارآفرینی و مدیریت راهبردی (شکل  )4محسوب میشود .شناسایی و استخراج فرصتهای جدید،
جوهرة کارآفرینی است و چگونگی تبدیل این فرصتها به مزیت رقابتی پایدار جوهرة مدیریت
راهبردی است .در سالهای اخیر ،برخی محققان برای یکپارچهشدن این دو رشتة تحقیقی تالش
کردهاند .ضرورت این یکپارچگی زمانی آشکار میشود که از یکسو ،کارآفرینان به دیدگاه
راهبردی قویتر در برنامهریزیها و اقدامات خود نیاز داشته باشند و از سوی دیگر ،استراتژیستها به
منابع جدید بهمنظور بهرهبرداری از فرصتها -که اغلب با نااطمینانی همراه است -نیاز داشته باشند
(.)Kraus et al., 2011
كارآفریني






مدیریت راهبردی

خلق واحدها و سازمانهای جدید
نوسازی سازمانی
نبود اطمينان
ریسك
رفتار فرصت جویی






طراحی راهبرد شرکت
مدیریت منابع شرکت
توسعة مزیت رقابتی
رفتار مزیتجویی

كارآفریني راهبردی




جریان مستمر نوآوری
خلق ارزش
تعادل منابع ميان اکتشاف و بهرهبرداری

شکل  .1کارآفرینی راهبردی ،فصل مشترک کارآفرینی و مدیریت راهبردی
منبعIreland et al., 2007 :

از آنجاکه تمرکز بر راهبرد یا کارآفرینی بدون درنظرگرفتن دیگری ،موجب افزایش
احتمال ناکارایی شرکت یا حتی شکست آن میشود ،کارآفرینی راهبردی با تلفیق این دو
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حوزه و رفتارهای جستوجوی فرصت و مزیت بهعنوان ابزاری کلیدی ،برای تمام سازمانها
مفید و کارآمد است؛ بنابراین ،استفادة موفقیتآمیز از کارآفرینی راهبردی ،شرکتهای
بزرگ را بهمنظور یادگیری چگونگی تبدیلشدن به یک مؤسسة کارآفرینتر به چالش
میکشاند و شرکتهای کوچکتر را برای یادگیری دستیابی به اهداف راهبردی و کسب
مزیت رقابتی تشویق میکند

(et al., 2011

 .)Hittتاکنون مدلهای کارآفرینی راهبردی

معدودی مطرح شده است که در زیر دو مدل استفادهشده در این تحقیق تشریح میشود:
مدل ایرلند و همکاران ( :)2009ایرلند و همکاران معتقدند کارآفرینی راهبردی ساختاری
متمایز و منحصربهفرد دارد که شرکتها میتوانند از طریق آن ثروت تولید کنند .در این مدل
(شکل  ،)2آنها طرز تفکر یا ذهنیت کارآفرینانه ( .4شناسایی فرصت .2 ،انعطافپذیری برای
استفادة مناسب از منابع) ،فرهنگ و رهبری کارآفرینانه ( .4نوآوری .2 ،ریسکپذیری،
 .9چشمانداز) ،ادارة راهبردی منابع ( .4باندسازی منابع .2 ،اهرمیکردن توانمندیها) ،مزیت
رقابتی و استفاده از خالقیت برای توسعة نوآوریها را ابعاد یا مراحل مهم کارآفرینی راهبردی
برشمردند و معتقد بودند اتمام موفقیتآمیز این مراحل به نوبة خود به خلق ارزش و ثروت
منجر میشود (.)Ireland et al., 2003

شکل  .2مدل کارآفرینی راهبردی
منبع :ایرلند و همکاران2002 ،

در این مدل ،ذهنیت یا طرز تفکر به چارچوبی شناختی اطالق میشود که از طریق آن،
دانش جدید و موجود تعبیر و تفسیر میشود و برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه مانند تصمیمات
مرتبط با راهبرد و کارآفرینی بهکار گرفته میشود .منظور از فرهنگ کارآفرینانه فرهنگی است
که در آن خالقیت و ایدههای جدید قابلانتظار است ،ریسکپذیری تشویق میشود ،شکست
تحمل میشود ،یادگیری بیشتر میشود ،محصول و فرایند و ابداعات اجرایی پشتیبانی میشود و
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تغییر مداوم حامل فرصتها درنظر گرفته میشود .رهبری کارآفرینانه ،توانایی تأثیرگذاری بر
دیگران با تأکید بر رفتارهای جستوجوی فرصت و مزیت است .رهبران کارآفرین در شرکتی
که مستعد شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهاست ،سناریوهای آگاهانهای را ایجاد میکنند.
رهبری کارآفرینانه و فرهنگ سازمانی هویتی مستقل دارند ،اما قضاوتهای رهبر بر فرهنگ
سازمانی و مشخصههای فرهنگی بر تصمیمات و اقدامات آتی رهبر تأثیر میگذارد .در این
حالت ،یک حلقة کارآفرینی میان توانایی یک رهبر برای شناسایی فرصت و مشخصههای
فرهنگ سازمانی بهوجود میآید .مدیریت راهبردی منابع براساس رویکرد مبتنیبر منبع،
موجب بهکارگیری خالقیت و توسعة نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی در سازمان میشود که
درنهایت براساس این مدل به خلق ثروت منجر میشود.
مدل کییرگیدو و هیوز ( :)2040این نویسندگان ،کارآفرینی راهبردی را شامل هشت جزء
شناسایی فرصت ،نوآوری ،ریسکپذیری ،انعطافپذیری ،چشمانداز و رشد میدانند و بر مبنای
مدل ایرلند و همکاران ( ،)2009مدلی (شکل  )9را مطرح میکنند که خود آن را مدل کاربردی
کارآفرینی راهبردی مینامند .با دقت در این مدل پی میبریم این مدل همان مدل ایرلند و همکاران
( )2009است ،با این تفاوت که بهدلیل نگرش خطی مدل ایرلند و همکاران در چرخة یادگیری،
نوسازی قابلیتهای پویا به آن افزوده شده است (.)Kyrgidou & Hughes, 2010
)

(

)

)

(

(

شکل  .3مدل کاربردی کارآفرینی راهبردی
منبع :کییرگیدو و هیوز2010 ،

دوسوتوانی سازمانی

در سال  ،4386برای اولینبار دانکن از اصطالح دوسوتوانی سازمانی برای بیان تضاد و تعارض
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ساختاری میان خواستههای دوگانة یک سازمان استفاده کرد .وی معتقد بود هر بنگاه برای توفیق
بلندمدت ،به درنظرگرفتن ساختارهای دوگانه و ساختارهای مختلف با توجه به مراحل نوآوری،
نیاز دارد .در این نگرش ،چنانکه ساختار بهتبع تکامل نوآوری تغییر میکند ،دوسوتوانی بهطور
پیدرپی و گامبهگام رخ میدهد

(8

y

 .)O’Rاز نظر گیبسون و بیرکینشو (،)2004

ایدهای ساده اما واقعی که در پشت این مفهوم نهفته است ،عبارت است از اینکه بین خواستههای
یک سازمان در محیط کاری خود همواره درجهای از تضاد و تعارض وجود دارد؛ به بیان دیگر،
این ایده به درجهای از دوگانگی و تضاد برمیگردد که همواره یک سازمان بین خواستههای خود
با آن مواجه است؛ برای مثال ،بین سرمایهگذاری در پروژههای موجود در مقابل سرمایهگذاری در
پروژههای آینده یا انتخاب راهبرد تمایز تولید در مقابل تولید با کمترین هزینه درجهای تضاد و
دوگانگی وجود دارد؛ بنابراین ،همواره باید بین این خواستههای دوگانه مبادلهای صورت گیرد.
هرچند چنین مبادالتی هرگز بهطورکامل حذف نمیشود ،موفقترین سازمانها تا حد زیادی آنها
را با هم تطبیق میدهند و از این طریق رقابتپذیری خود را در بلندمدت ارتقا میدهند .نویسندگان
اغلب دوسوتوانی را بهشکل ساختاری بررسی کردهاند .به گفتة دانکن ( ،)4386سازمانها مبادالت
میان خواستههای متضاد را با درنظرگرفتن ساختارهای دوگانه مدیریت میکنند ،بهطوریکه برخی
بر همسویی و برخی بر انطباق تمرکز میکنند .گیبسون و بیرکینشو ( )2004چنین دوگانگیای را-
که برخی پژوهشگران علیرغم تناقض و تنشهای فزاینده میان آنها بر ضرورت ایجاد تعادل
تأکید دارند -دوسوتوانی ساختاری مینامند .همسویی به انجامدادن فعالیتهای درونسازمانی در
راستای اهداف سازمان اشاره دارد .انطباق نیز به توانایی سازمان در پاسخ سریع به تقاضاهای دائما
متغیر محیطی برمیگردد .اوریلی و تاشمن ( )2008دوسوتوانی را توانایی پیگیری همزمان نوآوری
و تغییر تدریجی و ناپیوسته تعریف میکنند .گیبسون و بیرکینشو ( )2004در تکمیل نگرش دیگر
پژوهشگران ،نوعی دیگر از دوسوتوانی را با عنوان دوسوتوانی زمینهای مطرح میکنند .آنها بیان
میکنند با نویسندگان قبلی در این ایده موافقاند که دوسوتوانی ،ظرفیت یک سازمان برای
دستیابی همزمان به همسویی و انطباقپذیری درون یک واحد کسبوکار مجزاست ،اما پیشنهاد
میکنند این دستیابی از طریق جدایی ساختاری ،وظیفهای یا زمانی بهدست نیاید؛ بلکه با ایجاد
زمینة الزم در یک واحد کسبوکار یا سازمان بهگونهای صورت گیرد که افراد برای تقسیم بهتر
زمان خودبین خواستههای متضاد برای همسویی و انطباق تشویق شوند؛ بهعبارت دیگر،
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دوسوتوانی زمینهای ظرفیتی فراسطحی محسوب میشود که به تمام کارکردها و سطوح یک
واحد سرایت میکند ،نه بهعنوان ساختاری دوگانه که در آن دو خواسته جداگانه نگهداری
میشود

(& Birkinshaw, 2004

 .)Gibsonاز نظر تئوری مشخص شده است دوسوتوانی

(دوگانگی) بین فعالیتهای ضدونقیض زمانی یافت میشود که مدیران یک کسبوکار نهتنها
زمینهای حمایتی؛ بلکه چارچوبی پشتیبانی ایجاد کنند که افراد را قادر میسازد به تشخیص خود به
بهترین شیوه خواستههای متضاد کاری را مدیریت کنند .در این حالت ،دوسوتوانی (دوگانگی)
یکی از ویژگیهای سازمان است و خود را در فعالیتها و اقدامات افراد در سراسر سازمان نشان
میدهد و افراد باید همواره انتخاب کنند که زمان و تالش خود را چگونه تخصیص دهند ،اما
وجود دستورالعملهای ثابت و مشوقهای ویژه افراد را در مسیر انجامدادن اقدامات بهرهبرداری یا
فعالیتهای اکتشافی هدایت میکند؛ بنابراین ،با شکلدادن به مجموعهای از سیستمها و فرایندهایی
که تعریفکنندة محتوا و زمینهای است که در آن اکتشاف و بهرهبرداری رخ میدهد ،افراد به
(& Hughes, 2012

 .)Changبرخی محققان معتقدند

دوسویه نوآوریکردن هدایت میشوند

دوسوتوانی سازهای یکپارچه از اکتشاف و بهرهبرداری است (

;Cao et al., 2009

)؛

2014

بهعبارت دیگر ،دوسوتوانی سازمانی بر پیگیری همزمان برنامههای اکتشاف و بهرهبرداری داللت
دارد

(2013; Stadler et al., 2014

 .)Menguc & Auh, 2008; Lisboa et al.,لسبوا و همکاران

( )2049به توانایی پیگیری همزمان اکتشاف و بهرهبرداری یا دوسوتوانی بهعنوان یکی از
محرکهای متمایز عملکرد برتر مینگرند .اکتشاف شامل اموری است که اغلب با واژههایی مانند
جستوجو ،تنوع ،ریسکپذیری ،آزمایشکردن ،انعطافپذیری ،کشف و نوآوری توصیف
میشود؛ بهعبارت دیگر ،فرایندی است که شامل تنوع ،جستوجو ،خالقیت ،آزمایش ،ادغام
ذخایر متنوع دانش و مرتبسازی فرصتهای بالقوه برای شناسایی حوزههای فعالیت شرکت در
آینده میشود .بهرهبرداری شامل مواردی است که با واژههایی مانند پاالیش ،انتخاب ،تولید،
کارایی ،اجرا و عملیاتیکردن توصیف میشود (

March, 1991; Webb et al., 2010; Hitt et al.,

 .)2011بهرهبرداری ،تمرکز بیشتری بر کارایی دارد تا اثربخشی .بهرهبرداری موفق به فرایند بهتر
عملکردن بنگاه نسبت به رقبا برمیگردد .در این فرایند ،بنگاه با استفاده از ذخایر دانش موجود
خود به برآوردهکردن تقاضاهای آنی محیط خارجی اقدام میکند ( Hitt et al., 2011; Klein et al.,
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 .)2013نتایج تحقیقات نشان میدهد زمان در فرایند بهرهبرداری بسیار کوتاهتر از زمان در فرایند
اکتشاف است

(et al., 2010; Yiu et al., 2014

 .)Webbاز نظر مارچ ( ،)4334اکتشاف و

بهرهبرداری برای سازمانها ضروریاند ،اما وی و بسیاری از پژوهشگران مانند استدلر و همکاران
()2044؛ لی و هوانگ ()2042؛ چانگ و همکاران ()2044؛ گیبسون و بیرکینشو ( )2004و لسبوا و
همکاران ( )2049معتقدند بهدلیل کمیابی منابع ،این دو یعنی اکتشاف فرصتهای جدید و
بهرهبرداری از امکانات موجود با هم در تقابلاند .برخالف این نگرش ،کائو و همکاران ()2003
باور دارند بهرهبرداری اغلب اثربخشی کشف دانش جدید و توسعة منابع پشتیبان بازارها و
محصوالت جدید را بهبود میدهد .همچنین ،اکتشاف توانایی پرداختن به بهرهبرداری موفقیتآمیز
را ارتقا میدهد؛ بنابراین ،آنها برخالف نظر دیگر پژوهشگران ،معتقدند بهرهبرداری و اکتشاف
ممکن است در حوزههایی مکمل رخ دهد که لزوما دارای رقابت بنیادین نیستند .مطابق با این
دیدگاه ،کائو و همکاران ( )2003ادعا میکنند فرایندهای بهرهبرداری و اکتشاف مکمل
یکدیگرند و هریک موجب افزایش عملکرد میشوند ( .)Cao et al., 2009یکی از راههای اساسی
درک دوسوتوانی به این پرسش برمیگردد :آیا مفاهیم اکتشاف و بهرهبرداری دو سر یک طیف
هستند و نمایانگر یک پیوستارند که میتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد یا درواقع نسبت به هم
متعامدند و قادر به همزیستی بدون مبادله هستند؟ در پاسخ به این پرسش ،برخی معتقدند
بهرهبرداری به استفاده و پاالیش دانش موجود اطالق میشود ،درحالیکه اکتشاف به کاوش و
پیگیری دانش و فرصتهای جدید برمیگردد

(& Rai, 2008

 .)Imدرنتیجه ،بهرهبرداری و

اکتشاف بهعنوان دو فرم یادگیری به دالیل زیر با هم در رقابت و تنش هستند و ناسازگارند:
 .4کمیابی منابع سازمانی؛  .2فعالیتهای آنها بهطورذاتی تقویتکنندة دام موفقیت یا دام شکست
هستند؛  .9آنها به طرحهای شناختی و رویههای سازمانی مختلفی نیاز دارند (

;March, 1991

 .)Gupta et al., 2006همچنین ،در دوسوتوانی زمانی اکتشاف و بهرهبرداری با حرکت سازمان در
هر زمان از یک حالت مسلط به حالت دیگر جدا از هم درنظر گرفته میشوند .دوسوتوانی
ساختاری نیز با تمرکز یک واحد سازمانی بر اکتشاف و تمرکز واحدی دیگر بر بهرهبرداری فرض
میکند این حالتها از هم جدا هستند و هنگامیکه این دو در سطح مدیریت ارشد با هم ترکیب
میشوند ،سازمان دوسوتوان را بهوجود میآورند .در این حالت ،مدیریت نقشی کلیدی در حل
تنش و ناسازگاری میان این دو بازی میکند ( .)Turner& Lee-Kelley, 2012برخالف نگرش باال،
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کائو و همکاران ( )2003معتقدند بهرهبرداری اغلب اثربخشی کشف دانش جدید را بهبود میدهد
و به توسعة منابع پشتیبان بازارها و محصوالت جدید منجر میشود .همچنین ،اکتشاف نیز به
توانمندی ارتقای بهرهبرداری موفقیتآمیز میانجامد؛ بنابراین ،بهرهبرداری و اکتشاف ممکن است
در حوزههایی رخ دهد که نهتنها دارای رقابت بنیادین نیستند؛ بلکه مکمل هم هستند .برایناساس،
فرایندهای بهرهبرداری و اکتشاف مکمل یکدیگرند و هریک موجب افزایش عملکرد میشوند
(et al., 2009

 .)Caoچارچوب دوسوتوانی سازمانی کانگ و اسنل ( )2003ابزاری مفید برای

درک سازوکار تعامل و یادگیری در سطوح فردی و گروهی است .این چارچوب از مفهوم
سرمایة فکری برای مدلکردن یک سازمان پشتیبان دوسوتوانی استفاده میکند .آنها دانش
سازمانی را به سه قسمت سرمایة انسانی ،سرمایة اجتماعی و سرمایة سازمانی تقسیم میکنند و
معتقدند هر قسمت مطابق با شکل  4شامل دو بعد اکتشاف و بهرهبرداری است .آنها معتقدند
دوسوتوانی سازمانی ممکن است از طریق مدل برونیابی منظم (با اعمال کنترل بیشتر بر متخصصان
کلگرای پراکنده) یا درونیابی پاالیشی (با دادن انعطافپذیری بیشتر به گروههای بههمپیوستة
کارکنان متخصص) اجرا شود.
بهرهبرداری
متخصص
همکارانه
مکانیک

اکتشاف
انسانی

اجتماعی

سازمانی

کلگرا
کارآفرینانه

ارگانیک
درونیابی پاالیشی

برونیابی منظم

شکل  .4مدل کانگ و اسنل ()2002
منبع :کانگ و اسنل2002 ،

ترنر و لیکلی ( )2042برای بررسی دقیقتر دوسوتوانی ،مدل کانگ و اسنل و اجزای آن را
مانند شکل  5ترسیم میکنند و بیان میکنند در محیطهای پیچیده ،استفاده از یکی از این
معماری دوگانه برای موفقیت سازمانی کافی نیست.
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ارگانیک

کارآفرینانه

مکانیک

کلگرا

+

اکتشاف

سرمایة سازمانی

سرمایة اجتماعی

سرمایة انسانی

دوسوتوانی

+

همکارانه

متخصص

بهرهبرداری

شکل  .5اجزای دوسوتوانی سازمانی
منبع :ترنر و لیکلی2012 ،

مدل مفهومی تحقیق
در زمینة بررسی ارتباط میان دوسوتوانی سازمانی و کارآفرینی راهبردی ،هیچ تحقیقی پیدا
نشد ،اما درمورد بررسی هریک از این دو ،بهویژه دوسوتوانی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد،
مطالعات مختلفی انجام گرفته است .در زیر به چند مورد مرتبط با این تحقیق اشاره میشود .لی
و هوانگ ( )2042با هدف بررسی اثر واسطهای دوسوتوانی بر مهارت توسعة محصول و
عملکرد محصول جدید ،برای سنجش دوسوتوانی ،آن را سازهای ترکیبی از بهرهبرداری و
اکتشاف دانستهاند و هریک از این دو بعد را با چهار مؤلفه (پرسش) سنجیدهاند .آنها مقدار
دوسوتوانی را از حاصلضرب بهرهبرداری و اکتشاف بهدست آوردهاند که منعکسکنندة
مقدار ترکیبی از این دو قابلیت است .در تحقیقی دیگر در  408بنگاه کوچک و متوسط از
صنعت فلزکاری در منطقة مارمارای ترکیه که با هدف بررسی تأثیر یادگیری سازمانی و
دوسوتوانی (شامل دو بعد اکتشاف و بهرهبرداری) بر عملکرد کیفی بنگاه انجام گرفت ،دو
فرضیة زیر با استفاده از تحلیل رگرسیون آزمون شد .الف) دوسوتوانی بر عملکرد کیفی بنگاه
تأثیر مثبت دارد؛ ب) یادگیری سازمانی بر عملکرد کیفی بنگاه تأثیر مثبت دارد .نتایج این
بررسی بیانگر رد فرضیة دوم و پذیرش فرضیة اول و پشتیبانی دادههای تحقیق است (
) .کییرگیدو و پتریدو ( )2044ارتباط میان شایستگی اکتشاف و بهرهبرداری با
2014
کارآفرینی راهبردی را بررسی و بیان کردند درواقع باید از نظر تئوری شایستگی اکتشاف بر
بعد کارآفرینی و شایستگی بهرهبرداری بر بعد راهبردی کارآفرینی راهبردی مؤثر باشد ،اما
چنین موضوعی درعمل تأیید نشده است .با توجه به ادبیات و پیشینة تحقیق ،مدل مفهومی زیر
برای بررسی ارتباط میان دوسوتوانی سازمانی پیشنهاد میشود.
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شکل  .6مدل مفهومی تحقیق

شرح مفصل ،تعاریف و مفاهیم هریک از این سازهها در ادبیات تحقیق آمد.
روششناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع
همبستگی و بهطورمشخص مبتنیبر مدل معادالت ساختاری است .در مدل تحلیلی تحقیق،
دوسوتوانی سازمانی متغیر پنهان برونزا و کارآفرینی راهبردی متغیر پنهان درونزاست .همچنین،
میتوان متغیر دوسوتوانی سازمانی را بهعنوان متغیر مستقل و متغیر کارآفرینی راهبردی را بهعنوان
متغیر وابسته درنظر گرفت .ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه است که
برایناساس ،برای متغیرهای مورد بررسی بهترتیب ده پرسش برای سنجش دوسوتوانی سازمانی
(پنج پرسش اکتشاف و پنج پرسش بهرهبرداری) و دوازده پرسش برای سنجش کارآفرینی
راهبردی (هر بعد سه پرسش) با طیف پنج گزینهای لیکرت درنظر گرفته شد .معیارهای سنجش
دوسوتوانی سازمانی از کییرگیدو و پتریدو ( )2044اخذ شد که شامل دو بعد شایستگی
اکتشاف و شایستگی بهرهبرداری میشود ( .)Kyrgidou & Petridou, 2011در تحلیل دادهها ،از
روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با بهکارگیری نرمافزار
 Smart PLS3برای بررسی مدل مفهومی پژوهش استفاده شد .این روش ابزاری است برای تحلیل
مطالعاتی که در آنها روابط بین متغیرها پیچیده ،حجم نمونه اندک و توزیع دادهها نامشخص یا
غیرنرمال است ( .)Kline, 2010مدلسازی معادالت ساختاری از دو بخش مدل اندازهگیری و

780

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 4934

مدل ساختاری تشکیل شده است و متغیرهای مدل در دو دستة پنهان و آشکار طبقهبندی میشوند
که متغیرهای پنهان میتوانند در سطوح مختلف بهکار روند .بخش مدل اندازهگیری شامل
پرسشهای (شاخصهای) هر بعد ،همراه با آن بعد میشود و روابط میان پرسشها و ابعاد در این
بخش تحلیل میشود .بخش مدل ساختاری نیز حاوی تمام سازههای مطرح در مدل اصلی
پژوهش است و میزان همبستگی و روابط میان آنها در این مرحله ارزیابی میشود (

Kline,

 .)2010در این پژوهش ،شش متغیر پنهان در مرتبة اول (که همان ابعاد متغیرهای پنهان مرتبة دوم
هستند) ،دو متغیر پنهان در مرتبة دوم و بیست متغیر آشکار (پرسشهای پرسشنامه -پس از حذف
دو پرسش بهدلیل کمبودن بار عاملی) وجود دارد .متغیرهای مرتبة اول یا ابعاد مدل بهطور مستقیم
با پرسشها در ارتباط است و توسط آنها اندازهگیری میشوند .منظور از متغیرهای مرتبة دوم
متغیرهایی است که با ابعاد رابطه دارند و بهطورغیرمستقیم به پرسشها مرتبط میشوند .از آنجاکه
کارآفرینی راهبردی پدیدهای در سطح بنگاه است ( ،)Kyrgidou & Petridou, 2011سطح تحلیل
در این تحقیق سطح بنگاه است و جامعة آماری ،شرکتهای تولیدکنندة نرمافزار در تهران است
که با مراجعه به نمونهای تصادفی از  400شرکت  38پرسشنامه بهطور کامل تکمیل شد.
یافتهها
الف) بررسی برازش مدل -مدلهای اندازهگیری
پایایی

الف) سنجش بارهای عاملی :مطابق با شکل باال تمامی بارهای عاملی پرسشها از  0/4بیشتر است.
از اینرو ،به حذف هیچیک از آنها نیازی نیست .شایان ذکر است ابتدا مدل با  22پرسش (متغیر
آشکار) اجرا شد ،دو پرسش (یک پرسش از پرسشهای مربوط به اکتشاف و یک پرسش نیز از
پرسشهای مربوط به ادارة راهبردی منابع) بهدلیل پایینبودن بار عاملی حذف شدند .با حذف دو
پرسش مذکور ،مدل دوباره اجرا شد که نتایج آن در شکل  8میآید .ب) آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی :مطابق جدول زیر ،مقادیر آلفای کرونباخ (ستون دوم) و پایایی ترکیبی (ستون سوم) تمامی
متغیرها باالتر از  0/8است که برازش مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد.
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شکل  .7مدل تحقیق همراه با ضرایب استانداردشدة بار عاملی

روایی همگرا

با مقایسة مقدار ضریب  ،AVEمتغیرها با  0/5بررسی میشود .با توجه به بزرگتربودن مقدار این
ضریب از  0/5در جدول  ،4برای همة متغیرهای پنهان مرتبة اول و دوم بهجز متغیر اکتشاف که آن
هم تقریبا برابر با نیم است ،روایی همگرای مدل و مناسببودن مدلهای اندازهگیری تأیید میشود.
روایی واگرا (تشخیصی)

طبق جدول  ،2مقدار جذر  AVEتمام متغیرهای مرتبة اول از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر
است که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد.
جدول  .1مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی،AVE ،
سازه

آلفای کرونباخ

CR

کارآفرینی راهبردی
ذهنیت کارآفرینانه
نوآوری
مدیریت راهبردی منابع
مزیت رقابتی
دوسوتوانی
اکتشاف
بهرهبرداری

0/217
0/755
0/522
0/655
0/502
0/575
0/66
0/205

0/221
0/576
0/224
0/562
0/552
0/202
0/724
0/222

و

متغیرهای پنهان تحقیق

AVE

0/565
0/747
0/562
0/515
0/555

0/27
0/515
0/706
0/61
0/252

0/556
0/702
0/525
0/752
0/717
0/524
0/210 0/622 0/422
0/677 0/225 0/726
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جدول  .2ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
سازه

ذهنیت کارآفرینانه

نوآوری

م.اس.منابع

ذهنیت کارآفرینانه
نوآوری
م.اس.منابع
مزیت رقابتی
اکتشاف
بهرهبرداری

0/525
0/72
0/722
0/515
0/427
0/506

0/205
0/564
0/562
0/556
0/655

0/571
0/55
0/222
0/552

مزیت رقابتی اکتشاف

0/547
0/702
0/255

0/706
0/651

بهرهبرداری

0/555

ب) بررسی برازش مدل -مدلهای ساختاری

 .4ضرایب معناداری  :tمطابق شکل  ،8تمام ضرایب معناداری  tاز  4/36بزرگترند که این امر
معناداربودن تمام پرسشها و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان  /35درصد نشان میدهد.
 .2معیار  :با توجه به شکل  8و ستون پنجم جدول  ،4تمام مقادیر

مربوط به متغیرهای

درونزای مدل بهغیر از کارآفرینی راهبردی و مزیت رقابتی ،مساوی یا بیشتر از 0/68
است که نشانگر برازش قوی مدل ساختاری است.
 .9معیار  :این معیار برای تمام سازهها بهغیر از اکتشاف ،از  0/95بیشتر است که مؤید
برازش قوی مدل ساختاری است.
ج) بررسی برازش مدل -مدل کلی

معیار  GoFیا نیکویی برازش :برای بررسی برازش کلی مدل که هر دو بخش مدل اندازهگیری
و ساختاری را کنترل میکند ،معیار نیکویی برازش بهصورت زیر محاسبه میشود:
√

̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√

با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/04و  0/96که بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای
نیکویی برازش معرفی شده است ( )Kline, 2010و بهدستآمدن مقدار  ،GoF=/72برازش بسیار
مناسب مدل کلی تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به شکل  ،8مقدار  tیا ضریب معناداری مسیر میان دوسوتوانی سازمانی و کارآفرینی
راهبردی ( )46/854از  4/36بیشتر است که بیانگر معناداربودن تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر
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شکل  .5مدل تحقیق همراه با مقادیر t

کارآفرینی راهبردی در سطح اطمینان  /35است؛ بنابراین ،براساس دادههای گردآوریشده ،فرضیة
اصلی پژوهش یعنی «دوسوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی تأثیر مثبت و معناداری دارد» ،در
سطح اطمینان  /35تأیید میشود .همچنین ،دیگر روابط میان متغیرهای پنهان که شش بعد را به دو
متغیر اصلی دوسوتوانی و کارآفرینی راهبردی متصل میکنند ،معنادار هستند که بیانگر تعیین
مناسب متغیرهای اصلی توسط ابعاد هستند .ضریب استاندارد مسیر میان دوسوتوانی سازمانی و
کارآفرینی راهبردی ( )/85بیانگر تأثیر مثبت و معنادار دوسوتوانی بر کارآفرینی راهبردی است و
نشان میدهد دوسوتوانی سازمانی  85درصد از تغییرات کارآفرینی راهبردی را تبیین میکند؛
بنابراین ،تمرکز بر تغییر و ارتقای دوسوتوانی به تغییر و افزایش کارآفرینی راهبردی منجر میشود.
پیشنهادها
براساس نتایج تحقیق ،پیشنهاد کاربردی تحقیق این است که هر شرکت تولیدکنندة نرمافزار ،برای
افزایش قابلیت خود در زمینة کارآفرینی راهبردی باید بر دوسوتوانی سازمانی تمرکز کند و قابلیت
سازمان را در این زمینه با تأکید بر هریک از دو بعد اکتشاف و بهرهبرداری افزایش دهد .همچنین،
پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده به مواردی مانند بررسی تأثیر ابعاد دوسوتوانی بر کارآفرینی
راهبردی و هریک از اجزای آن ،بررسی مسئلة تحقیق با درنظرگرفتن متغیر یا متغیرهای میانجی
مانند بیاطمینانی محیطی یا دانش سازمانی و بررسی ارتباط دوسوتوانی و کارآفرینی راهبردی با
عملکرد سازمان پرداخته شود.
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