رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 6تابستان  ،7931ص 17-63
http://www.majournal.ir

پرویز احمدی ،1مینا فیاض قاضیانی
1دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
 2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش مدیریت سیستم و بهره وری)
Minafayaz19@yahoo.com

چکیده
توانایی یک سازمان برای انعطافپذیری و سازگاری با تغییر ،بوسیله کشف فرصتهای جدید ،در حالی که بطوور
همزمان ،از طریق بهرهبرداری از قابلیتهای موجود ،موثر و همتراز با عملیات روزانه باشد ،به عنووان دوسووتوانی
سازمانی تعریف میشود .رسیدن به دوسوتوانی سازمانی بدیهی و کم اهمیت نبوده ،و در این بررسوی دسوت کوم
سه راه حل برای پشتیبانی از آن ارائه میشود (ساختاری ،موقتی و زمینهای) .همچنین ،بررسیای دربواره زمینوه
دوسوتوانی سازمانی در چارچوب یادگیری سازمانی ،مدیریت منابع ،مدیریت فناوری و رفتار سازمانی ،همین طور
درباره عوامل موثر بر آن ،انجام شده است.
واژگان کلیدی
دوسوتوانی سازمانی ،مدیریت راهبردی ،رفتار سازمانی ،یادگیری سازمانی
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مقدمه
پژوهشها نشان میدهند که سازمانهای موفق تمایل دارند که بین مدیریت تقاضاهای کسب و کوار اموروز و در عوین حواز همزموان،
سازگاربودن با تغییرات آینده ،تعادز ایجاد کنند (بیرکینشا .)2112،1این توانایی تحت عنوان دوسوتوانی سازمانی 2تعریف می شوود ،و
برای اولین بار توسط دانکن 3در  1792پیشنهاد شد و توسط مارچ 2در  1771توسعه داده شد ،که دو واژه بهره بورداری و اکتشواف 5را
معرفی کرد .دوسوتوانی سازمانی یک مفهوم به نسبت پیچیده است که در حوزههوای پژوهشوی گونواگونی شوامل یوادگیری سوازمانی،
مدیریت فناوری ،مدیریت راهبردی ،مدیریت دانش ،بازاریابی و  ...همین طور در سطوح مختلوف در درون سوازمان یوا بیورون از آن در
اتحادیهها ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
از این گذشته ،چندین پیشایند ،2تعدیل کننده و پیامد دوسوتوانی سازمانی شناسایی شده است .این مقاله قصد دارد تا بخوش هوایی از
کارهایی که در زمینه ماهیت دوسوتوانی انجام شده است را ،خالصه نماید .دستاوردها 9در زمینه دوسوتوانی سازمانی ناشی از گوناگونی
جالب توجه حوزههای پژوهشی می باشد و بحث مقدماتی پیچیده تر میشود .پژوهشگران راه حلهای متفواوتی مطورح کردنود ،ماننود
ساختاری ،موقتی و زمینهای 8یا ترکیبی از آنها(دوسوتوانی چرخشی ،مشارکتی ،متوازن و متقابل .)7همچنوین ،پیشونهاداتی مبنوی بور
ترکیب بهینه اکتشاف و بهرهبرداری ،همین طور درباره موازنه هایی 11که باید بین آنها باشود ،ارائوه شود .در ایون مطالعوه ،دوسووتوانی
سازمانی از زوایای یادگیری سازمانی ،مدیریت منابع ،مدیریت فناوری و رفتار سازمانی از میان دیگر گزینهها ،مورد مالحظه قرار گرفت.
نیز ،بررسی ای درباره زمینههای اثرگذار بر دوسوتوانی ،انجام شده است.
اکتشاف و بهرهبرداری
اکتشاف
11

اکتشاف به جستجوی فرصت های جدید و درونی کردن و کاربرد دانش جدید مرتبط است .مفهوم اکتشاف تحت تاثیر فرضیه نسبیت
است چرا که بایستی از نقطه نظر یک سازمان یا واحد تعریف شود .دانش ،فناوری ،بازارهای خاص ،چه بسا برای یک سازمان ،جدیود و
برای سازمان دیگر ناآشنا باشد .در نتیجه ،اکتشاف یک سازمان چه بسا برای دیگری بهرهبرداری باشد .همچنین یوک مسوهله دشووار و
غیرقابل حل وجود دارد که آیا چنانچه سازمان هایی که دانش شخصی خودشان را توسعه دادهاند بورای اکتشواف در موقعیوت بهتوری
هستند یا سازمانهایی که ارزش دانش بیرونی را برآورد کرده و درون سازی 12کوردهانود (کووهن و لونتواز .)1771،13نهایوت ایون کوه
اکتشاف قصد دارد تا به تنوع محصوالت ،درونی سازی ،تغییرپذیری 12در اشکاز سازمانی یا آزمایش گری 15دانش جدید برسد.
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بهره برداری
در طوز بهره برداری ،سازمانها خط مشیهای جاری شان 1را توسعه میبخشند ،همچنوین شایسوتگیهوای موجودشوان 2را از طریوق
تکرار ،3افزایش میدهند .بهرهبرداری به تمرکز سازمانی ،تجربه و تغییرپوذیری مربووم مویشوود .در نهایوت ،در مقایسوه بوا اکتشواف،
بهرهبرداری بویژه در کوتاه مدت ،قطعی تر لحاظ میشود .بواسطه بهرهبرداری ،فعالیتهای جاری چه بسا کاراتر باشوند بوا ایون حواز
تمایل 2کوتاه مدت میتواند منجر به یک تله موفقیت شود (لهونارد-بارتن )1772،5که در آخر سازمان را هدایت میکند تا بوا وضوعیت
حاضر کنار بیاید .در موارد این چنینی ،با تمرکز بیش از اندازه بر بهرهبرداری ،سازمانها احتماال از اینرسی سوازمانی رنو مویبرنود و در
دام یک توازن زیربهینه 2گرفتار میآیند که سازگاری را دشوار میسازد (لونتاز.)1773،
موازنه 7میان اکتشاف و بهرهبرداری
یک پرسش کلیدی در ادبیات دوسوتوانی اینست که چطور بین اکتشاف و بهرهبرداری توازن 8ایجاد کنیم (همل 7و دیگران)1773،
در بررسی این موضوع ،دامنهای از راه حل ها پیشنهاد شده اند .روی هم رفته ،بنظر میرسد که برخی سازمانها تمایل دارند کوه روی
اکتشاف تمرکز کنند در حالی که بقیه بر بهرهبرداری تاکید می ورزند(همل و دیگوران ،)1773،مسوهله اینسوت کوه بایسوتی کواری در
رابطه با این سطح انتظار در درون سازمان انجام شود (کایرت و مارچ .)1772،11پژوهشگران به این امر دست یافتهاند کوه سوازمانهوا
تمایل دارند تا تنها روی یکی از این دو تمرکز کنند (همل و دیگران .)1773،با ایون وجوود ،متووازن کوردن اکتشواف و بهورهبورداری
ضروری است چرا که در بیشتر مطالعات ،دوسوتوانی به شدت با عملکرد مرتبط است (الوی 11و دیگران .)2111،همان گونه که پیشتر
هم گفته شد ،متوازن کردن اکتشاف و بهرهبرداری آسان نیست ،و تعیین آمیزه دقیقی از اکتشاف و بهرهبرداری که بهینه باشد ،مشکل
است.
برخی پژوهشگران معتقدند که اکتشاف میباید در حد کمینه باقی بماند و در عین حواز سوطح کوافی از تموامی منوابع باقیمانوده در
بهرهبرداری سرمایه گذاری شود (لونتاز و مارچ .)1773،دیگر پژوهشگران بر این باورنود کوه سوازمانهوا بایود نسوبتهوای مسواوی از
فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری را حفظ کنند (هی و وانگ .)2112،12مارچ ( )1771بر این باور است که یک توازن پایدار 13بین ایون
دو گروه فعالیت وجود دارد .موازنه بین اکتشاف و بهرهبرداری یک تصمیم بین درازمدت و کوتاه مدت ،ثبات و سازگاری ،12مخواطره و
بازده 15است .در هر صورت ،گزینش میان اکتشاف و بهرهبرداری مستلزم برنامه ریزی ،انجوام عملیوات همزموان (بورون و ایزنهوارت،12
 )1779و تیمهای مدیریت ارشود متفواوت از یکودیگر هسوتند (بووکر .)1779، 19تبوادز 1موجوود در دوسووتوانی بطوور طبیعوی یوا
سیستماتیک در ساختارهای متفاوت (الوی و دیگران )2111،یا دورههای زمانی متفاوت قابل دستیابی است.
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شیوههای 2اکتشاف و بهرهبرداری
یادگیری سازمانی
پژوهش مارچ ( )1771به مزیت قابل توجهی در بررسی اکتشاف و بهرهبرداری تحت چوارچوب یوادگیری سوازمانی ،مودیریت دانوش و
نوآوری دست یافته است .چندین رویکرد جهت متوازن کردن سطح یادگیری در سازمانها شناسایی شده است .بهورهبورداری ،توسوط
برخی پژوهشگران ،بکارگیری دانش موجود در نظر گرفته میشود در حالی که اکتشاف به دنباز دانش جدید است .دیگر پژوهشوگران،
مزیت های ایجاد دانش جدید را با بهبود دانش موجود مقایسه میکنند (لونتاز و مارچ .)1773،به این ترتیب این بحث پویش مویآیود
که آیا اکتشاف شامل توسعه چیزهایی که قبال شناخته شدهاند میشود یا نه .از دیدگاهی دیگر ،گرانت و بادن-فوولر ،)2112( 3دانشوی
را که توسط برخی بخش ها مانند تحقیق و توسعه)(R&Dتولید می شود به اکتشاف و دانشی که توسط واحدهای دیگر مثل بازاریوابی
تولید میشود را ،به بهره برداری نسبت میدهند .در کل مطابق مدز (فانگ 2و دیگران ،)2111،یادگیری سازمانی چه بسوا بوا فرهنوگ
5
هر سازمان ،باورهای افراد و واقعیت بیرونی مرتبط باشد.
مدیریت فناوری
یکی از موضوعات اصلی و کلیدی در نوآوری فناورانه ،تمایز میان نوآوری تدریجی و بنیادی 2است(ابرناسی و کالرک .)1785 ،9نووآوری
تدریجی شامل بهبود محصوالت و مفاهیم کسب و کار موجود است .بر عکس ،نوآوری بنیادی به تغییرات پایهای محصووالت و مفواهیم
8
کسب و کار موجود که به محصوالت و مفاهیم کسب و کار کامال جدید منجر میشود ،اشاره دارد .از سووی دیگور ،تاشومن و اسومیت
( ،)2112نوآوری های تدریجی را به عنوان نوآوری هایی که برای نیازمندی های موجود و کنونی بکار می آیند و نوآوری های بنیوادی
را به عنوان نوآوری هایی که بدرد فرصت های نوین و نوظهور می خورند ،تشریح می کنند .در مطالعات ،موضووع ایجواد تووازن میوان
اکتشاف و بهره برداری به گزینش میان بهبود فناوری موجود و خلق فناوری نوین تفسویر موی شوود(وینترن .)1791،7از طورف دیگور،
برونر 11و دیگران( )2117اظهار می دارند که اولین بار که یک سازمان فناوری نوینی را بکار می بندد ،اکتشاف به عمل آورده است ولی
چنانچه آن را تکرار نماید ،رواز های معموز اکتشافی را بکار گرفته است .در نتیجه ،اکتشاف به بهره بورداری فرگشوت 11موی یابود .در
نهایت باید توجه شود که در محیط های آموزشی ،بین پژوهش های بنیادی و کاربردی تمایزی هست .از دید مدیریتی ،می بایسوتی از
طریق مدیریت کارآمد پروژه به ترکیب استقالز داخلی و پشتیبانی 12دست یافت ،به طووری کوه پوروژه هوای موجوود را همزموان بوا
اکتشاف راه حل های محصوالت جدید از طریق آزمون های کم هزینه ،مدیریت کند .
مدیریت منابع
13

در مقایسه با بروندادهای بهره برداری ،بروندادهای اکتشواف کمتور معوین و قطعوی بووده ،دورتور از زموان و مکوان عمول رخ موی
دهند(مارچ .)1771،از نظرموازنه ،اکتشاف و بهره برداری بر سر منابع مشابه رقابت می کنند ،و کارایی ایون موازنوه بوه اثربخشوی تویم
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مدیریت ارشد بستگی دارد(هلفات و پیتراف .)2117، 1در نتیجه اغلب ،وقتی که بهره برداری ،یک بازده معقوز سورمایه گوذاری خلوق
می کند ،ارزش اکتشاف تضعیف می شود.
با این حاز ،سازمان ها برای بقا بایستی ،با در نظر گرفتن این که بهره برداری می تواند درآمدی تولید کند که قابل سرمایه گوذاری در
اکتشاف آتی باشد ،در کشف دانش جدید سرمایه گذاری کنند ،و درباره فرصت های بازار هوشیار باشوند توا بوه منوافع اقتصوادی آتوی
دست یابند(الوی و دیگران .)2111،از طرف دیگر ،سازمان هایی که بدنباز اکتشاف و حذف بهره بورداری انود ،از هزینوه هوای آزموون
بدون دستیابی به منافع مرتبط با فرصت های موجود بهره برداری ،متحمل ضرر می شوند(مارچ .)1771،در واقع از نقطه نظر موالی ،آه
و منگوگ )2115( 2نشان دادند که اکتشاف در عملکرد بلندمدت که با رشد سهم بازار و رشد فروش بدست موی آیود ،اثرگوذار اسوت.
اما ،عملکرد کوتاه مدت ،که در رابطه با بازگشت دارائی هاست ،مرتبط با بهره برداری است.
رفتار سازمانی
3

بسوویاری از پژوهشووگران پیشوونهاد کوورده انوود کووه موفقیووت بلندموودت ،مسووتلزم توووازن میووان اسووتمرار و تغییوور اسووت (بوورون و
ایزنهارت .)1779،2میر و استنساکر )2112(5دوسوتوانی را توانایی یک سازمان برای برقراری توازن میان نیاز به انجام تغییور هموراه بوا
حفظ عملیات روزانه آن نقل می کنند .بنابراین در قیاس با بهره برداری که با فعالیت هایی مانند" بهسازی ،کوارایی ،انتخواب و اجورا"
مرتبط است ،اکتشاف به مفاهیمی چون " کاوش ،تغییر ،آزموون و کشوف " اشواره دارد(الوی و دیگوران .)2111،نظریوه هوا ،چنانچوه
استمرار درنظر گرفته نشود ،براین باور شکل می گیرند که گزینه های بسیار زیاد تغییر (یا بسیار بنیادی) می تواند به آشفتگی و هرج
و مرج سازمانی بیانجامد ،در حالی که عکس آن می تواند به اینرسی منجر شود(های .)2112،2در فرایند ایجاد توازن میوان اکتشواف و
بهره برداری ،در این مورد ،نظرات دریافت شده از افراد چه بسا خنثی یا متفاوت باشد .اما با اجتماعی سازی ، 9سازگار شوده ،و سوسس
سازمان ها همگن می شوند .به نقل از رایس و بیرکینشا( ،)2118بوه لحواظ سواختاری ،برنوز و اسوتاکر )1721(8اسوتدالز کردنود کوه
ساختارهای مکانیکی که بر استاندارد سازی ،تمرکز و سلسله مراتب تکیه دارند ،کارایی را پشتیبانی می کنند درحالی کوه سواختارهای
اورگانیک با سطوح باالی عدم تمرکز و استقالز ،انعطاف پذیری را پشتیبانی می کنند.
توازن میان اکتشاف و بهره برداری
توازن میان اکتشاف و بهره برداری آسان نیست .دست کم سه گزینه برای حل این مشکل پیشنهاد شده است:
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شکل  :1راه حل ها برای ایجاد توازن میان اکتشاف و بهره برداری

دوسوتوانی زمینه ای
در دوسوتوانی زمینه ای ،اکتشاف و بهره برداری بطور طبیعی با یکدیگر به توازن می رسند .افراد خاص به طریقی میان خالقیت ،توجه
به جزئیات و کیفیت عملکرد ،توازن برقرار می کنند که عملکرد خالق لزوما کیفیوت و کوارایی را تضوعیف نموی کنود(میرون.)2112،1
گیبسون و بیرکینشا( )2112توانایی ایجاد توازن میان فعالیت های اکتشاف و بهره برداری را بوا زمینوه سوازمانی 2کوه بوسویله تعامول
کشش ،انضبام ،پشتیبانی و اعتماد 3شناخته می شود ،مرتبط می داند.
تفکیک سازمانی
در سازمان های دوسوتوان به لحاظ ساختاری ،واحدهای بسیار متمایز وجود دارند که بهره برداری یوا اکتشواف را بوا ثبوات داخلوی در
وظایف و فرهنگ اجرا می کنند(تاشمن و دیگران .)1772،در سازمان های دوسوتوان به لحاظ ساختاری ،واحدهای(وابسوته بوه) بهوره
برداری(مانند بخش های بازاریابی) ،بزرگتر و متمرکزتر ،با فرهنگ های غیرمنعطف 2بوده کوه بور بیشوینه کوردن کوارایی و کنتورز از
طریق فرایند مدیریت تاکید دارند(بنر )2113،5و اما واحدهای اکتشافی(مانند بخوش  ،)R & Dکووچکتر ،غیرمتمرکزتور و منعطوف تور
هستند که در نتیجه نوآوری از طریق آزمایشگری را خلق می کنند .با یکسارچه کردن واحدهای اکتشافی و بهره برداری ،سازمانها بطور
همزمان هر دو فعالیت را انجام می دهند و آنها را درون مرزهایشان از طریق یکسارچه سازی فعاز تیم های مدیریت ارشد به توازن می
رسانند(جانسن 2و دیگران .) 2117،هرچند ،مشخص نیست تا چه حد مدیریت ارشد می تواند تناقضاتی کوه بعودا در سوطح عملیواتی
بروز می کند را ،مدیریت نماید.
کار در اتحادیه ها
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شکل بیشتر رای تفکیک سازمانی شامل اسسین-آتز( 1شرکتهای کسب و کاری که از سوی سازمان دیگری ایجاد شوده انود) و سورمایه
گذاری های ( CVC2سرمایه گذاری سرمایه های شرکتی بطور مستقیم در شرکتهای استارت آپ بیرونی) می باشد که بوه موجوب آن
اکتشاف در واحدهای بیرونی مستقل رخ می دهد(آهوجا 3و دیگران .)2117،برای مثاز در این رابطه ،اکتشاف می تواند توسط شورکتها
یا دانشگاه ها با پشتیبانی دانشمندان نخبه انجام شود(الوی و دیگران.)2117،
کار در سطوح مختلف
طبیعتا ،درون سازمانها ،قدرت در واحدهای مختلف توزیع شده است .اغلب ،جریانات دانش از باال به پایین افرادی که در سطوح بواالتر
سلسله مراتب هستند ،بطور مثبت با اکتشاف مرتبط اند .برعکس ،جریانات دانش افقی و از پایین به بواالی کارکنوان و افورادی کوه در
سطوح پایینتر سلسله مراتبی هستند ،به بهره برداری مرتبط می باشند(الوی .)2111،به این صورت ،تمرکز بر اکتشاف در مقابل بهوره
برداری در میان واحدهای سازمانی که در سطوح سلسله مراتبی مختلف قرار دارد ،در گردش است(برونر 2و دیگران.)2117،
تفکیک موقتی
تفکیک موقتی شامل چرخه هایی از اکتشاف و بهره برداری می شود که در طوز آن یک سازمان تنها روی یک فعالیوت مهوم و اصولی
تمرکز می کند و بعدا به دیگری انتقاز می یابد .تفکی ک موقتی در سطح سازمانی فرض می گیورد کوه سوازمان فعاالنوه انتقواز میوان
فعالیت های اکتشافی و بهره برداری را مدیریت می کند(سیگلکو 5و دیگران ،)2113،تا که از فشارهای متناقض همزمان بهره برداری و
اکتشاف اجتناب کند(الوی و دیگران ،)2112،انتقاز های موقت از یک فعالیت به فعالیت دیگر آسان نیست ،چرا که فشارهای متناقض
برای اکتشاف و بهره برداری بازهم در انتقاز های زمانی عمل می کند .انتقاز های بعدی چه بسا جهت انجام پرهزینه باشند ،از اینورو،
جدایی موقتی مستلزم ایجاد رویه های کارامد برای مدیریت انتقاز ها از یک حالت به حالت دیگر می باشد(برون و ایزنهارت.)1779،
راه حل های مرکب 6برای ایجاد توازن میان اکتشاف و بهره برداری
دوسوتوانی چرخشی
9

در دوسوتوانی چرخشی ،سازمان ها درگیر دوره های بلندمدت بهره برداری هستند(،برای مثواز ،ثبوات نسوبی ) ،کوه بوا بخوش هوایی
پراکنده 8از اکتشاف یا تغییر ،قطع می شوند(توازن منقطع یا منفصل()7گرسیک .)1771،11یک گرایش فناورانه قوی بطور چشومگیری
تعیین کننده دوسوتوانی چرخشی است .براساس پژوهش های موجود ،دوسوتوانی چرخشی بشودت بوا پیامودهای ابتکواری و خالقانوه
مرتبط است ،بویژه نوآوری محصوز .بنظر می رسد که واحدهای کسب و کار فناورانه محور که درگیر دورهای متوالی اکتشاف و بهوره
برداری می باشند ،به بهترین وجه برای انجام نوآوری های محصوز تجهیز شده اند(تاشمن و دیگران ،)1772،چرا که واحدهای کسوب
و کار گرفتار شایستگی(11بهره برداری بیش از اندازه) و دام های شکست(اکتشاف بیش از اندازه) نیستند(سیگلکو.)2113،
دوسوتوانی متقابل
دوسوتوانی متقابل شامل ،پیگیری متوالی اکتشاف و بهره برداری در میان واحدهاست که کمترین توجه را از سوی پژوهشگران داشوته
است .در این مورد ،خروجی های اکتشافی از واحد  ،Aورودی های واحد  Bبرای اکتشاف می شوند و خروجی های واحد  ،Bبوه عقوب

1

Spin-Outs
Corporate Venture Capital
3
Ahuja
4
Brunner
5
Siggelkow
6
Complex
7
Relaative Stability
8
Sporadic Episodes
9
Punctuated Equilibrium
10
Gersik
11
Competency
2

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 6تابستان  ،7931ص 17-63
http://www.majournal.ir

بر می گردند تا ورودی های واحد  Aگردند(تامسسون .)1792،1از این گذشته ،خالف دوسوتوانی چرخشی که مدیران تنها گاهی اوقوات
مسهولیت را به دیگران تفویض می کنند ،این نوع دوسوتوانی مستلزم روابطی است که بوسویله تبوادز اطالعوات در حواز انجوام ،حول
مساله مشارکتی ،تصمیم گیری مشارتی و گردش های منابع میان مدیران واحدهای مختلف ،شناخته می شود.
دوسوتوانی مشارکتی
از این دیدگاه ،دنباز کردن دوسوتوانی مستلزم ایجاد واحدهای مستقل به لحاظ ساختاری می باشد ،که هر یک راهبردهوا ،سواختارها،
فرهنگ ها و سیستم های تشویقی خودشان را دارند(بنر و تاشومن .) 2113،2ضورورتا ،هور واحودی ،تویم مودیریت سواختار سوازمانی،
فرهنگ ،سیستم های کنترز و ساختارهای انگیزشی متمایز خودشان را می پذیرد(بنر و تاشمن .)2113،هر یک بطور جداگانه نووآوری
می کند ،و سسس کار پیوند 3تحت هدایت مدیریت ارشد انجام می شود .چشم انداز مشترک مدیران ارشد بطوور مثبوت بوا دوسووتوانی
مرتبط می باشد.
دوسوتوانی متوازن
در دوسوتوانی متوازن ،یک توازن بهینه میان اکتشاف و بهره برداری در یک واحد منفرد ،حفوظ موی شوود کوه شوامل سواختن یوک
مجموعه از فرایندهایی است که افراد را قادر ساخته و تشویق می کند که نظرات شخصی خود را درباره نحووه تقسویم زمانشوان میوان
تقاضاهای متناقض اکتشاف و بهره برداری بیان کنند (گیبسون و بیرکینشا.)2112،
عوامل تاثیرگذار بر دوسوتوانی سازمانی
پژوهشگران چندین زمینه تاثیرگذار دوسوتوانی سازمانی را در دست کم از چهار طریق متفاوت شناسایی کرده اند .از دیدگاه سوازمانی،
فرهنگ در سازمان ،مدیریت و تصمییم گیری مشترک چه بسا بر آمیزه دوسوتوانی سازمانی تواثیر داشوته باشود .از دیودگاه یوادگیری،
ظرفیت جذب و امنیت روانی مورد بررسی قرار می گیرند .به لحاظ ساختاری ،عمر و اندازه سازمان می تواند نقش مهمی در ایون گونوه
دوسوتوانی بازی کند .در محیط بیرونی ،پویایی(دینامیسم) ،جهت گیری بازار و شدت رقابت می تواند سطوح اکتشواف و بهوره بورداری
مورد نیاز برای بقا داشتن را تعیین کنند.
عوامل سازمانی
مدیریت
به عنوان رهبران در سازمان ها ،مدیران نقشی مهم در پرورش دوسوتوانی بازی می کنند .تاشمن و اوریلی( ،)1779اظهار می کنند که
دوسوتوانی توسط فرایندهای داخلی تیم مدیریتی تسهیل می شود .انتخاب های مدیریت یک سازمان چه بسا بر تمایل آن به اکتشواف
در مقابل بهره برداری تاثیرگذار باشد .مدیران مخاطره گریز ،درگیر بهره برداری اند ،چرا که منافع در این صورت نزدیک تر ،معین تر و
میانه ترند ،بنابراین معموال از طرف تصمیم گیرندگان مردد ،دارای الویت هستند(لوین و کواروز .)1777، 2پیورو آن ،مودیران مخواطره
پذیر چه بسا بوسیله تمایالت ابقاء یا عملکرد ترغیب شوند(مارچ و شاپیرو .)1772،در هرصورت ،مدیریت بهینه موازنه میان اکتشواف و
بهره برداری مورد نیاز برای ابقاء ،چه بسا برای هر سازمانی متفاوت و به راهبرد آن بستگی داشته باشد.
مشارکت در تصمیم گیری
مشارکت در تصمیم گیری ،دوسوتوانی را بوسیله نفع رساندن هم در فرایندهای اکتشاف و هم در فراینودهای بهوره بورداری پشوتیبانی
می کند .این کار برای اکتشاف مهم است چرا که یک محرک کنش وری 5برای خلوق ایوده هوای جدیود فوراهم موی کنود(کووهن و
لونتاز .)1771،از طرف دیگر ،از طریق تصمیم گیری مشترک ،ایده های جدید پیشنهادی اصالح شده و از مبنای واقعی تری نگریسوته
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می شوند .در این فرایند بسیار مهم است که رهبرانی درگیر شوند که قادرند نیاز به تغییر را به تیم تشریح کنند و الوزام بوه کشوف راه
های جدید در انجام امور را افزایش دهند(رایس و بیرکینشا.)2118،
هویت سازمانی
1

فعالیت های اکتشاف و بهره برداری بوسیله اهداف سازمانی و اصوز حاکم در هر سوازمانی هودایت موی شووند(موایلز و اسونو 1798،
ترایسسس .)2117، 2فرهنگ سازمانی ،تجارب ،عقاید و ارزش هایی که بر رفتار اعضای سازمان اثر می گذارد ،چه بسا تمایل آنهوا را بوه
اکتشاف یا بهره برداری تحت تاثیر قرار دهد .سورنسن )2112( 3توضیح داد که سازمان های دارای فرهنگ های قوی کوه اعضوایش در
مجموعه ای از هنجارهای ماخوذه قوی سهیم هستند ،بیشتر تمایل دارند در حوزه ای باقی بمانند کوه از قبول شوناخته شوده اسوت و
بیشتر درگیر بهره برداری باشند ،در حالی که فرهنگ های باز و مشتاق برای تغییر ،غالبا از اکتشاف بهره می برند.
عوامل یادگیری
ظرفیت جذب
توانایی یک سازمان برای اکتشاف ،با ظرفیت جذب آن مرتبط بوده و به معنای توانایی آن بورای بورآورد ارزش دانوش بیرونوی ،درونوی
کردن و کاربست آن است(کوهن و لونتواز .)1771،ظرفیوت جوذب ،بور هوم کونش یوک سوازمان بوا محویط بیرونوی را افوزایش موی
دهد(روزنکسف و رنکار )2111،2و یادگیری ای را که در درون یا بین واحدهای فرعی آن رخ می دهود را بهبوود موی بخشود .بنوابراین،
ظرفیت جذب ،یک سازمان را قادر می سازد که بیش فعاالنه عمل کرده و فناوری های نوپا و فرصت های بازار را کشف نماید(راتائرمول
و الکساندر)2117، 5
امنیت روانی
امنیت روانی به مقداری که اعضای سازمان به لحاظ روانی نسبت به مخاطره کردن بین فردی که چوه بسوا بوه خطاهوایی در تضوعیف
تالش ها برای اکتشاف می انجامد ،مرتبط می شود(ادموندسون .)1777، 2اکتشاف ،مخاطره آمیز است و امنیت روانی کوم ،موی توانود
ترس از تنبیه شدن برای پیامدهای مورد انتظار ،را ایجاد نماید .همچنین ،اکتشاف در محیط هایی که برای خطر کردن ناامن بنظر می
رسند ،سخت و مشکل است(برای مثاز ،در بخش مالی).
عوامل ساختاری
عمر سازمان
شرکت های نوپا تمایل به سرمایه گذاری در اکتشاف دارند ،چرا که هنوز دارای وظایف رسمی و روابط ساختاری
نمی باشند .همچنین آنها جهت شناسایی فرصت های جدید که آنها را در دنیای رقابت متمایز می کند ،دست به اکتشاف می زنند .هر
چند ،آنها نیز ملزمند که درگیر بهره برداری شوند چرا که آنها غالبا در معورض کاسوتی هوایی هسوتند کوه بیشوتر آنهوا را در معورض
شکست قرار می دهد(استینککم .)1725،9کاستی های نوآوری از کمبود منابع خاص ،جایگاه محدود مشتری و سورمایه گوذاری هوایی
که الزم است ،بر می خیزد .از طرف دیگر ،سازمان های دارای سابقه بیشتر ،با مشکالتی در نگهداشت پیشورفت هوای فناورانوه مواجوه
هستند ،چرا که آنها به رواز های رسمی و مهارت هایی که فشارهای اینرسی را تسهیل می کنند ،وابسته هستند و غالبوا در پاسو بوه
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چالش های محیطی به یک روش پایدار و پاسخگو ،به دانش و تجارب موجود تکیه می کنند .از اینرو ،آنها بیشتر تمایل دارند که بجای
اکتشاف درگیر بهره برداری شوند(الوی و دیگران.)2111،
اندازه سازمان
پژوهش ها نشان داده اند که اینرسی سازمانی با اندازه سازمان افزایش می یابد ،و در نتیجه نوآوری و تغییر سختتر می شوند .راتائرمول
و دیدز )2112( 1تصدیق کردند که اندازه کوچک ،با بهره برداری رابطه مثبت دارند ،با این حاز ،دیگور پژوهشوگران بیوان کردنود کوه
سازمان های بزرگتر در موقعیت بهتری جهت اکتشاف قرار دارند ،چرا که آنها براحتی قادرند از منابع درونی شوان جهوت پشوتیبانی از
اکتشاف ،بهره ببرند.
عوامل بازار
پویایی محیطی
2

پویایی محیطی به عنوان مقدار غیرقابل پیش بینی تغییر در یک محیط سازمانی تعریف می شود(دس و برد  .)1782،در محیط هوای
پویا ،محصوالت در بازار به آسانی منسوخ شده ،مقررات غالبا تغییر کرده و سازمان ها بیشتر نیاز دارند تا درگیر اکتشواف شووند .بطوور
کلی ،عدم اطمینان محیطی میزان نوآوری مورد نیاز برای بقا را افزوده و از اینرو سرمایه گذاری سوازمانی در اکتشواف را افوزایش موی
دهد .بهره برداری ،فرصت های بهتری برای بقا در محیط های باثبات دارد ،در حالی که محیط های متالطم و آشفته ،سازمان هایی را
حمایت می کنند که به سرعت می توانند از فرصت های نوظهور بهره بورده و از قطعیوت هوای رو بوه زواز دسوت بکشوند(هوانمن و
فریمن .)1782، 3از سوی دیگر ،سازمان هایی که تمایل دارند با عدم اطمینان بازاری دست و پنجه نرم کنند ،چه بسا بخواهنود منوابع
بیرونی را از شرکای مشابه یا آشنا 2جستجو کنند(بکمن 5و دیگران)2112،
جهت گیری بازار
جهت گیری بازار به توانایی یک سازمان به جای دهی باالترین الویت به رضایت مشتری عالوه بر درنظر گرفتن منوافع دیگور ذینفعوان،
اشاره دارد .جهت گیری بازار با سه جنبه از جهت گیری مشتری ،جهت گیوری رقبوا و همواهنگی میوان کوارکردی 2نشوان داده موی
شود(کولی و جاوورسکی .)1771، 9جهت گیری بازار ،تصمیمات مدیریتی را نسبت به همزمانی تخصیص منابع جهت بهوره بورداری از
قابلیت های نوآوری محصوز موجود و همین طور ایجاد قابلیت های نوآوری جدید ،هدایت می کند(آتواهن -گیموا .)2115،8سوازمان
ها کارامدتر شدند چرا که آنها از تجارب انباشته شده  7و روابط رسمی و ساختاریافته 11با فروشندگان ،مشوتریان و ذینفعوان بوه طوور
بهینه استفاده می کنند(پنروز)1757 ،11
شدت رقابت
بطور کلی شدت رقابت با تعداد رقبا افزایش می یابد و به قیمت های پوایین تور و حاشویه سوودهای فشورده تور موی انجامود(الوی و
دیگران.)2112،تحت چنین شرایطی ،بهبود محصوالت یا خدمات موجود ،ضرورت می باید .با این حاز ،بعد از چندی بهره برداری برای
مقابله با رقابت کفایت نمی کند و اکتشاف برای انجام تغییر و رونمایی مزیت های رقابتی جدید ،الزم می شود .انگیوزه هوا بورای بهوره
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، خدمات و فناوری هوای موجوود، وقتی که تنش رقابتی فروکش می کند و سازمان ها با اهرم سازی محصوالت،برداری غالب می شوند
. بازده سرمایه گذاری معقوز ایجاد می کنند،بدون متحمل شدن مخاطر های اکتشافی
نتیجه گیری
...  بازاریوابی و، رفتار سازمانی،دوسوتوانی سازمانی مفهومی است که بر ای ساز ها از دید حوزه های گوناگونی شامل مدیریت راهبردی
 شوناخته، به عنوان یک زمینه مهم که بطور اساسی در عملکرد نقوش دارد، از سوی پژوهشگران چندی.مورد مطالعه قرار گرفته است
، چرا که غالبا فشارهای وارد شده از سوی اکتشاف و بهره برداری، با اینحاز رسیدن به دوسوتوانی آسان نبوده.)2111،شده است(الوی
 بنظور فرصوتهایی بورای پوژوهش، چندین راه حل سازمانی پیشنهاد شده است، برای کنار آمدن با این وضعیت.در رقابت باهم هستند
 دوسووتوانی در اتحادیوه هوا و دوسووتوانی در، برخی زمینه ها بورای مطالعوه بیشوتر.های آتی در موارد معین پیچیده تری وجود دارد
. می باشد،سطوح سلسله مراتبی مختلف
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