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چکیده
دوسوتوانی به عنوان یک پارادایم پژوهشی جدید در نظریه سازمان پدیدار شده است ،با این حال چندین موضوع
اساسی در آن بحث انگیز باقی مانده است .ما در این مقاله به بررسی چهار تنش اصلی پرداخته ایم :آیاا ساازمانها
بایستی از طریق تفکیک به دوسوتوانی برسند یا یکپارچه سازی؟ آیا دوسوتوانی در سطح فردی رخ مای دهاد یاا
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میان بهره برداری و اکتشاف برای عملکرد پایدار

*

مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال دوم)

دوسوتوانی سازمانی :ایجاد توازن

سازمانی؟ آیا سازمان ها بایستی دید ایستا به دوسوتوانی داشته باشند یا پویا؟ و در آخر ،آیاا دوساوتوانی از درون
ناشی می شود یا شرکتها بایستی برخی فرایندها را به بیرون بسپارند؟ ما خالصه ای از هفات مقالاه شااما ایان
موضوع خاص را تهیه کرده و چندین راه برای پژوهش های آتی پیشنهاد داده ایم.
واژگان کلیدی :دوسوتوانی؛ تغییر؛ بهره برداری؛ اکتشاف؛ نوآوری؛ طراحی سازمان

*ترجمه مقاله (  )Organizational Ambidexterity: Balancing Exploitation & Exploration for Sustained Performanceنوشته
شده توسط رایس  ،بیرکینشا ،پروبست و تاشمن)2002،
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مقدمه
یکی از اندیشههای دیرپا در علم سازمان اینست که موفقیات بلندماد یاک ساازمان باه تواناایی آن بارای بهارهبارداری از
قابلیتهای موجود در سازمان در حین این که بطور همزمان به اکتشاف بنیادین قابلیتهای جدیاد مایپاردازد ،بساتگی دارد
(لونتال و مارچ1221،1؛ مارچ.)1221،
مطالعا پیشین ،اغلب توازن 2میان این دو فعالیت را فائق نیامدنی در نظر میگرفتند ،اما بیشتر پژوهشهای اخیر ،سازمانهای
دوسوتوان را توصیف میکنند که قادرند بطور همزمان از قابلیتهای موجود ،بهرهبرداری و به اکتشاف فرصتهای جدید بپردازند.
بر مبنای کار پژوهشی پیشین دانکن ،)1291(1تاشمن و اوریلی )1221(4برای اولین بار نظریه دوسوتوانی سازمانی مطرح شد.
ایشان بیان کردند که از سازمان های دوسوتوان انتظار عملکرد عالی میرود و سازوکارهای ساختاری را برای دوسوتوان شدن
تشریح کردند.
در سالهای اخیر ،مفهوم دوسوتوانی در مطالعا سازمانها شتاب گرفته است .تعداد مطالعا در مجال مادیریت برجساته کاه
صراحتا به مفهوم دوسوتوانی مربوط میشدند ،از کمتر از  10مورد در سال  ،2004به امروزه بیشتر از  00ماورد افازایش دسات
یافته است.
این توجه فزاینده ،بر بهبود و توسعه مفهوم دوسوتوانی ،اثرگذار بوده است .نخسات ،کاار مفهاومی بوسایله بررسایهاای تجربای
مقیاس بزرگ انجام شده است ،که دلیا و مدرکی ارائه کرده مبنی بر این که دوسوتوانی سازمانی بطور کلی باا عملکارد شارکت
رابطه مثبت دارد(گیبسون و بیرکینشا،5؛ هی و وانا 20041؛ لوبااتکین 9و دیگاران .)2001،دوم ،توجاه اولیاه باه پیشاینههاای
ساختاری به بررسیهایی از نقشهای ایفا شده بوسایله شابکه زمیناهای( 0گیبساون و بیرکینشاا ، )2004،اطالعااتی (گاوتتی و
پرانام )2002،2و پیشینههای رهبری محور(بکمن2001 ،؛ لوبااتکین و دیگاران2001،؛ اسامیت و تاشامن )2005،10دوساوتوانی،
توسعه یافته است .سوم ،مطالعا شروع به جساتجوی نحاوه اثرگاذاری تعادیا کننادههاای محیطای(11آه و منگاو 2005،12؛
جنسن 11و دیگران )2001،و سازمانی (آتوهن-گیما2005،14؛ لوبااتکین و دیگاران ،2001 ،کراکوپولاوس و ماورمن )2004،15بار
روابط میان دوسوتوانی ،پیشینههای آن و پیامدهای عملکرد نمودند .با وجود توجه زیاد باه دوساوتوانی باه عناوان یاک مفهاوم،
بررسی پیشینه نشان میدهد که موضوعا پژوهشی مهمی ،بدون کاوش ،مبهم یا به لحاظ مفهومی ابهام دار باقی مانده است .ماا
پیشنهاد میکنیم که چهار تنش اصلی مرتبط بهم وجود دارند که تزم است برای پیشرفت بیشاتر در پاژوهشهاای دوساوتوانی
مورد توجه قرار گیرند.
11
اولین تنش به تفکیک و یکپارچه سازی به عنوان راههای جانشینی یا مکما بارای دوساوتوانی مرباوط مایشاود .تفکیاک ،باه
جدایی فعالیت های بهره برداری و اکتشاف در واحدهای سازمانی اشاره دارد ،در حالی که یکپارچه ساازی باه ساازوکاری اشااره
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دارد که سازمان ها را قادر میسازد تا به فعالیتهای بهرهبرداری و اکتشاف در درون یک واحاد ساازمانی تمرکاز داشاته باشاند.
تاکنون دو رویکرد گفته شده به عنوان راه حا هایی متقابال منحصر به فرد جای گرفتهاناد؛ هار چناد ،پژوهشاگران باه نواقصای
مختلفی که مختص هردو آنها است ،اشاره داشته اند .پیشرفتهای بیشتر در ایان زمیناه چاه بساا باه در بهتار از تانشهاا و
مکماها میان این دو رویکرد بستگی داشته باشند .تنش دوم به این پرسش مربوط میشود کاه چنانچاه دوساوتوانی خاود را در
سطح فردی یا سازمانی 1نشان میدهد .پژوهشهای دوسوتوانی معموت به شرح سازوکارهای ساازمانی بارای تحقاق دوساوتوانی
میپردازند ،مانند سازوکارهای ساختارهای رسمی یا هماهنگی جانبی .2برعکس ،برخی مطالعا نشان میدهناد کاه دوساوتوانی
ریشه در توانایی فردی برای اکتشاف و بهره برداری دارد .سازوکارهای سازمانی چه بسا مستلزم تحقق دوسوتوانی در سطح فردی
شوند ،و افراد دوسوتوان چه بسا برای کارآمدی سازوکارهای سازمانی حیاتی باشاند .از اینارو بارای نظریاههاا الزامای اسات کاه
4
دوسوتوانی را در میان سطوح چندگانه تحلیا بدست آورند .تنش ساوم باه چشام اناداز ایساتا 1در مقاباا چشام اناداز پویاای
5
دوسوتوانی مربوط میشود .اگرچه برخی پژوهشها پیشنهاد میکنند که میباید به بهرهبرداری و اکتشاف توجه ترتیبی و متوالی
شود ،بیشتر پژوهشهای دوسوتوانی سازمانی ،دامنهای از راه حاها را ارائه نمودند که سازمان هاا را قاادر مایساازد تاا باه طاور
همزمان دو فعالیت را دنبال کنند .این مطالعا دید ایستا به رفتار سازمانی دارند :سازمان ها بوسیله اتخاذ پیکربندیهاای معاین
و مشخص ،1دوسوتوان میشوند .با توجه به پویاییهای بازارها و سازمانها ،مهم است تا نظریههاایی ایجااد کنایم تاا مولفاههاای
9
ایستا را با استنباطهای پویاتر از دوسوتوانی ادغام کند .در نهایت ،تنش چهارم به چشم انداز درونی در مقابا چشم انداز بیرونای
دوسوتوانی مربوط میشود .پژوهشهای دوسوتوانی سازمانی روی این که سازمانها چگوناه از درون باه بهارهبارداری و اکتشااف
توجه میکنند ،تمرکز دارند .پژوهشهای مرتبط با فرایندهای نوآوری و دانش روی اهمیت اکتساب بیرونای داناش جدیاد بارای
اکتشاف تاکید می کنند .بررسی ها در زمینه توانمندی های های پویا ،روابط متقابا میان فرایندهای داناش درونای و بیرونای را
شرح میدهد که نقش مهمی در تجدید سازمانی 0بازی میکنند .الزامی است که تاثیر متقابا میان فرایندهای درونی و بیرونی را
در ایجاد و نگهداشت دوسوتوانی سازمانی بررسی شود.
در ادامه این مقاله مقدماتی ،ما چهار تنش اصلی را با جزئیا بیشتر به بحث کشیدیم .سپس خالصهای از هفت مقالاه در رابطاه
با این موضوع خاص را ارائه و نقش آنها را در تنشهای اصلی پژوهشی ذکر شده در بات ،مطرح کاردیم .باا پیشانهاد چنادین راه
برای پژوهش های آتی ،مطلب را به پایان رسانیدیم.
تفکیک در مقابل یکپارچه سازی
به خاطر کار اساسی لورنس و لورش( ،)1219پژوهشگران نقشهای مکما تفکیک و یکپارچه ساازی را باه عناوان ساازوکارهایی
برای قادر ساختن سازمان ها جهت ارائه پیامدهای موثر پذیرفتهاند .با این وجود ،پژوهشگران دوساوتوانی معماوت فقاط بار یاک
سمت این دوگانگی 2تاکید داشتهاند .یک گروه از مطالعا بر تفکیک تاکید کردهاند ،یعنی ،تقسیم مجادد کارهاا 10در واحادهای
سازمانی مجزا ،که تمایا به ایجاد زمینههای مناسب برای بهارهبارداری و اکتشااف دارناد .در ایان رویکارد ،واحادهای ساازمانی
مجزایی که اکتشاف را دنبال میکنند ،کوچکتر ،غیرمتمرکزتر و انعطاف پذیرتر از واحدهایی هستند که مسئول بهرهبارداریاناد
(بنر و تاشمن2001،؛ کریستنس1220، 11؛ تاشمن و اوریلی .)1221،این تفکیک سااختاری باه ساازمانهاای دوساوتوان کماک
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میکند تا قابلیتهای متفاوتی را که با آن تقاضاهای ناسازگار برخاسته از فرصتهای کسب و کار نوپا و اساسای را ماورد بررسای
قرار میدهد ،حفظ کنند (گیلبر  .)2005،1گروه دیگر از مطالعا بر روی یکپارچه سازی تاکید دارند ،یعنی سازوکارهای رفتاری
که سازمانها را قادر میسازد تا فعالیت های بهره برداری و اکتشاف را در داخا یک واحد مورد مالحظه قارار دهاد .گیبساون و
بیرکینشا ( )2004شرح میدهند که چگونه سازمانها زمینههای واحد کسب و کار را طراحی میکنند تا کارکنان بتوانناد هار دو
نوع فعالیت را دنبال کنند .از این گذشته ،لوباتکین 2و دیگران( )2001دریافتند که یکپارچاه ساازی رفتااری تایمهاای مادیریت
ارشد ،رسیدگی به تقاضاهای متمایزی را که برای دستیابی به دوسوتوانی ضروری است ،تسهیا میکند.
پژوهشگران به کاستیهایی در کنه تمرکز بیش از حد بر فقط یک سمت این دوگانگی اشاره داشتهاند .منتقدین رویکرد تفکیاک،
برای مثال ،ادعا میکنند که بهره برداری و اکتشاف باید برای خلق ارزش ،بازترکیب شوند (ایزنهار و ماارتین2000،1؛ اوریلای و
تاشمن2000 ،؛ تیس .)2009،4از این دیدگاه ،همزیستی منحصربفرد فعالیتهای بهرهبارداری و اکتشااف در واحادهای ساازمانی
متفاو بیانگر یک شرایط در عین حال ناکافی مهم برای دوسوتوانی سازمانی است (گیلبر  .)2001،چندین پژوهشگر به نیاز باه
تیمهای مدیریت ارشد برای تضمین یکپارچه سازی در میان واحدهای متفاو اشاره داشتهاند(تاشمن و اوریلی1221،؛ اسمیت و
تاشمن .)2005،اخیرا پژوهشگران شروع به بیان این کردند که سازمانهای دوسوتوان میباید سازوکارهای یکپارچه سازی ساطح
پایینتر را جهت ترغیب دانش جانبی در میان واحدها بکار گیرند (گیلبر 2001،؛ رایس.)2000 ،
برعکس ،منتقدین رویکرد یکپارچه سازی استدتل کردند که زمینههای یکپارچه سازی توسط افارادی کاه بار کارهاا و وظاایف
بهرهبرداری و اکتشاف متعهدند ،محدود شده است (بوش و شانی1221،5؛ اینکپن و تسان 2005 ،1؛ مارچ .)1221،از اینرو آنها به
تجارب ،ارزشها ،و قابلیتهای اساسی مشابه جهت انجام هر دو کار تکیه میکنند که اکتشاف پایههای داناش اساساا متفااو را
سخت میکند .آدلر و دیگران ( )1222پیشنهاد دادند تا زمینههای یکپارچه سازی با تفکیک مدبرانه 9تکمیا شود .آنان تشاریح
میکنند که چگونه کارکنان تولید بین دو کار که با ساختارهای سازمانی موازی پشتیبانی میشود ،در نوسانند ،0مانند حلقههاای
کیفیت .2این ساختارها افراد یک واحد 10را قادر میسازند تاا باین یاک سااختار بوروکراتیاک بارای وظاایف معماول و سااختار
اورگانیک برای وظایف غیرمعمول بصور رفت و برگشت در نوسان باشند.
نیاز به ترکیب فرایندها برای تفکیک و یکپارچه سازی ،تناقضی را بوجود میآورد که حا آن دشوار است .مدیریت یاک تنااق،،
مستلزم " یک روش خالقانه است که هر دو سو را شاما شود " تا یک موازنه ساده ایان یاا آن( .11ایزنهاار  .)2000،هار چناد،
هنوز این که تنشهای میان تفکیک و یکپارچه سازی چگونه باید مدیریت شاود ،روشان نیسات .ترکیاب تفکیاک سااختاری باا
یکپارچگی تاکتیکی متحما مخاطره تخریب " مرزهای عملی  " 12می باشد که از تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیتهاای اکتشاافی
بوسیله نیروهای اینرسی واحدهای اساسی 11حفاظت میکند (کارلیلی2004،14؛ وسترمن 15و دیگران .)2001 ،ترکیاب یکپارچاه
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سازی با تفکیاک تااکتیکی مساتلزم افارادی اسات کاه در "دنیاهاای تفکار" متفااو کاار کنناد (دوگرتای1222،1؛ کساتوا و
زهیر ،)1222،2که اغلب ورای محدوده شناختی شان است (ایکپن و تسان  .)2005،1از اینرو ،هیچ کادام از دو راه حاا ،امکاان
بیشینه کردن هم بهره برداری و هم اکتشاف را نمیدهد .وقتی تفکیک با یکپارچه سازی ترکیب شود ،بهرهبرداری و اکتشاف نیاز
به مفهوم آفرینی به عنوان دو حد یک پیوستار را دارند (گاپتا و دیگران .)2001 ،بنابراین ،کار مادیریتی ،تعیاین میازان مناساب
تفکیک و یکپارچه سازی میباشد .احتمال دارد که توازون مناسب بین تفکیک و یکپارچه سازی به اهمیات نسابی فعالیاتهاای
بهرهبرداری و اکتشاف بستگی داشته باشد (گوتتی و پرانام .)2002 ،چون که نیاز به بهرهبارداری و اکتشااف مایتواناد در طاول
نوآوریها و همچنین در طول زمان تغییر کند ،احتمال میرود که مدیریت تنشهای تفکیک-یکپارچه سازی ،یک قابلیت پویاای
مهم برای ایجاد و نگهداشت دوسوتوانی سازمانی باشد.
استدتلهایی که در بات ارائه شد ،میتواند میتواند در سه گفته خالصه شود که میباید بعادتر ماورد بررسای قارار گیرناد .اول،
تفکیک و یکپارچه سازی سازوکارهای مکما هستند نه جانشینبرای دستیابی به اثربخشای ساازمانی .دوم ،احتماال مایرود کاه
توازون نسبی میان تفکیک و یکپارچه سازی با کار یا فعالیت معین در دست ،تغییر کند .سوم ،و در نتیجه آنچاه در باات گفتایم،
تنش تفکیک و یکپارچه سازی مستلزم توجه مدیریتی است.
افراد در مقابل سازمان
پژوهشهای دوسوتوانی معموت به تشریح سازوکارهای سازمانی میپردازند که شرکتها را قادر میسازد تا همزمان بهارهبارداری و
اکتشاف را مورد توجه قرار دهند .در بیشتر این مطالعا  ،تنش هایی را که دوسوتوانی خلق میکند ،در سطح سازمانی پایین تار،
برطرف میشود (رایس و بیرکینشا .)2000،بنابراین یک واحد کسب و کارمیتواناد بوسایله دو کاارکرد یاا ریازبخش 4باا کاانون
متفاو  ،دوسوتوان شود (برای مثال ،بنر و تاشمن .)2001،یک کارخانه صنعتی میتواند بوسیله دو تیم متفاو دوسوتوان شاود،
یکی مسئول اکتشاف و دیگری مسئول بهرهبرداری (برای نمونه ،آدلر و دیگران )1222،و یک تایم واحاد مایتواناد باا تخصایص
وظایف متفاو به هر فرد ،دوسوتوان شود (برای مثال ،جانسن و دیگاران .)2000 ،در مجماوع ،پاژوهشهاا بیاان کاردهاناد کاه
سازوکارهای ساختاری برای میسر ساختن دوسوتوانی بکار میروند ،در حالی که مشاهده میشود افراد زیادی یا بار فعالیاتهاای
اکتشاف یا بر فعالیتهای بهرهبرداری تمرکز دارند .برخی مطالعا در زمینه دوسوتوانی ساختاری 5اذعان داشتند که افاراد کمای
در(سطح) بات تزم است بوسیله یکپارچه سازی فعالیتهای بهرهبرداری و اکتشاف ،دوسوتوان عما کنند (برای نموناه ،اسامیت و
تاشمن .)2005،اما ابعاد فردی دوسوتوانی بیش از این واکاوی نشده است.
اگرچه مطالعا در زمینه دوسوتوانی زمینه ای 1به شرح ویژگیهای فرهنگی تا ویژگیهای ساختاری میپردازند ،ولی بطور مشابه
بر سازوکارهای سازمانی تاکید و تمرکز دارند .گیبسون و بیرکینشا ( ،)2004برای مثال ،زمینههای واحد کسب و کار که کارکنان
را قادر میسازد تا هم به اکتشاف و هم به بهرهبرداری بپردازند ،تشریح میکنند .تفاو مهم اینست که این مطالعا مایپندارناد
که دوسوتوانی ریشه در یک توانایی فردی برای اکتشاف و بهرهبرداری دارد .بطور مشابه مام 9و دیگران( )2009نشاان دادناد کاه
برخی مدیران بطور همزمان در سطوح باتی فعالیت های بهرهبرداری و اکتشاف شارکت دارناد .در ایان مطالعاا  ،افاراد ،مناابع
مهمی از دوسوتوانی سازمانی هستند.
امکان این که افراد بتوانند هم به کارهای اکتشاف و هم به کارهای بهره برداری بپردازند ،شماری از چالشها را ایجاد میکند که
نیاز است تا مورد بررسی قرار گیرند .مدیران دوسوتوان میبایست اهداف متنااق ،و تعاارض آمیاز را مادیریت کنناد (اسامیت و
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تاشمن ،)2005 ،درگیر تفکر تناقضی 1شوند (گیبسون و بیرکینشا ،)2004 ،و وظایف چندگانه انجام دهند (فلوید و لین.)2000،2
آمابیا )1221(1بیان میکند افرادی که روی خالقیت و اکتشاف تاکید میکنند ،حتی در شخصیت هم از کسانی که بر فعالیت-
های اجرا یا بهرهبرداری تاکید دارند ،متفاوتند .گاپتا 4و دیگران( )2001استنتاج کردند که برای یک فرد چالش برانگیز اسات کاه
هم در بهرهبرداری و هم در اکتشاف ،خوب باشد.
چه چیز یک فرد را دوسوتوان میکند؟ .مام و دیگران ( )2009دریافتند که هر چه یک مدیر بیشتر جریاانهاای داناش باات باه
پایین و پایین به بات ،یا جریانهای دانش بات به پایین و افقی داشته باشد ،چه بسا این مدیر سطحهای بااتتری از فعالیات هاای
اکتشاف و بهرهبرداری را عهده دار باشد .چندین نویسنده بیان کردند که مدیران دوسوتوان هم جهاتگیاری کوتااه ماد و هام
جهت گیری بلند مد دارند(برای نمونه اوریلی و تاشمن2004 ،؛ پروبست و رایس .)2005،5اگرچه ایان مطالعاا دریافتناد کاه
برخی مدیران بنظر میرسد که قادر به انجام کارهای متناق ،باشند ،ولی برای توضیح این کاه چارا ایان مادیران ،عکاس دیگار
مدیران ،قادر به انجام چنین کاری هستند ،ناکام ماندند .پاسخ به این سوال چه بسا مستلزم بررسی ویژگیهای شخصای مادیران
باشد .اسمیت و تاشمن ( ،)2005برای مثال ،اشاره میکنند که توانایی برای درگیر شدن در تفکر تناقضی چه بسا بارای مادیریت
اثربخش بهرهبرداری و اکتشاف ضروری باشد .کوهن و لونتال ( )1220استدتل کردند که افراد نیاز دارند دانش مرتبط پیشاین را
بطور کاما در کرده و دانش جدید را بکار گیرند .افراد با دامنهای از طبقه بندیهاای داناش پیشاین ،هماین طاور پیونادهای
گوناگون میان آنها ،چه بسا برای انجام هر دو کار بهتر مهیا شوند.
عالوه بر ویژگی های شخصیتی ،عواما سازمانی ،توانایی افراد را برای دوسوتوان عما کردن تحت تاثیر قارار مایدهاد .گوشاال و
بارتلت )1229(1شرح میدهند که انجام کارهای اجتماعی سازی ،واشناسی و تشخیص و تیم سازی 9به افراد کماک مایکناد تاا
بطور دوسوتوان فکر و عما کنند .گیبسون و بیرکینشا ( )2004شرایط و زمینههایی را ارائه کردند که به مدیران امکان مایدهاد
تا زمانشان را بین فعالیتهای بر مبنای همترازی و سازگاری 0تقسیم کنناد .لوبااتکین و دیگاران ( )2001اشااره مایکنناد کاه
یکپارچگی رفتاری -2یکپارچگی تیم ارشد و وحد تالش -10می تواند باه پاردازش تقاضااهای متفااو کماک کناد .جانسان و
دیگران( )2000میگویند که پاداشهای اقتضایی رسمی تیم ارشد 11و یکپارچگی اجتماعی غیررسامی تایم ارشاد 12باه عناوان
سازوکارهای مهم به این منظورکه تیم ارشد بتواند پذیرای نیروهای متناق ،باشد ،هستند .تمامی این مطالعا دتلات قاوی بار
این دارند که وقتی به تشریح دوسوتوانی افراد پرداخته میشود ،می باید عواما سازمانی در کنار ویژگیهای شخصی ماورد توجاه
قرار گیرد.
به عالوه ،عواما شخصی و سازمانی چه بسا تا حدی بهم مرتبط و وابسته باشند .بارای مثاال ،زمیناههاای ساازمانی کاه اختیاار
تصمیم گیری را برای مدیران فراهم می آورد احتمات فرایندهای شاناخت و معنابخشای غنای تاری را در ساطح شخصای برمای
انگیزاند .برعکس ،توانایی افراد برای دوسوتوان عما کردن اثری تجمعی بر دوسوتوانی سازمانی دارد .هرچند دوسوتوانی ساازمانی
از مجموع دوسوتوانی شخصی اعضای آن متفاو است .همان طور که تاشمن و اوریلی( )1221تشاریح کردناد شامار باه نسابت
کوچکی از مدیران دوسوتوان چه بسا قادر به یکپارچه سازی پیامدهای بهره برداری و اکتشاف منتج از بخشهای متفاو شرکت،
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توسط افرادی که یا بر بهره برداری یا بر اکتشاف تمرکز داشتند ،باشند .بنابراین ،دوسوتوانی احتمات تابعی از پیامادهای ساازمانی
و فردی به نسبت بهم وابسته است -ولی در بیشتر موارد ،بیشتر از مجموع فعالیت های فردی است.
گفته های زیر ،استدتلهای فوق را خالصه می کند .اول ،استدتل می شاود کاه مادیران مای توانناد بوسایله درگیار شادن در
فعالیتهای بهرهبرداری و اکتشااف ،باه مقاادیر متفااو  ،دوساوتوانی شخصای از خاود نشاان دهناد .دوم ،میزانای کاه مادیران
دوسوتوانند ،در داخا و ورای زمینهها 1متفاو است .مدیر با دو گونه تغییر هم ویژگی های شخصی و هم زمیناههاای ساازمانی
مواجه است .سوم ،دوسوتوانی سازمانی تحت تاثیر دوسوتوانی شخصی تجمعی اعضای آنست ولای باه هایچ وجاه باه آن محادود
نیست.
ایستا در مقابل پویا
چندی از پژوهشگران بیان کردند که شرکت ها میباید به طور موقت در طول دورههای بهرهبارداری و اکتشااف بچرخناد (بارای
نمونه ،برون و ایزنهار 1220 ،؛ نیکرسون و زنگر2002،2؛ سیگلکو 1و لونتال .)2001 ،از این دیدگاه ،انتظار مایرود "دوساوتوانی
متوالی " 4از توالی پویا و موقت روالهای بهرهبرداری و اکتشاف ناشای شاود (ونکااترامن 5و دیگاران2009 ،؛ پراناام 1و دیگاران،
 .)2001برعکس ،بیشتر پژوهشهای دوسوتوانی ،دوسوتوانی را به عنوان فعالیت همزمان بهرهبرداری و اکتشاف تعریف مایکنناد
(گاپتا و دیگران2001 ،؛ رایس و بیرکینشا .)2000 ،پژوهشگران دامنهای از راه حاهای سازمانی را که سازمان بتوانند دوساوتوان
باشند ،ارائه کردهاند(برای نمونه ،گیبسون و بیرکینشا2000 ،؛ تاشمن و اوریلی .)1221 ،این مطالعا یاک دیادگاه ایساتا دارناد:
سازمان ها بوسیله پذیرش پیکربندیهای معین ،دوسوتوان میشوند.
9
این مفهوم آفرینی به نظریه سنتی اقتضایی و وضعیت ایدهآل سیستمی نزدیاک اسات (گینزبارگ و ونکااترامن1205 ،؛ میلار و
فریزن .)1204 ،0هرچند ،نظریه مدرن اقتضایی نشان میدهد که هم ترازی 2فرایندی پویاست تاا یاک بحاث از پیکربنادیهاای
ایستا (کچن 10و دیگران1221،؛ زاجا  11و دیگران .)2000،سازمانها باید بطور پیوسته فعالیتهای خود را شاکا دهای مجادد
کنند تا پاسخگوی تقاضاهای در حال تغییر در محیطهای داخلی و خارجی خود باشند(سایگلکو2002،؛ وب و پتیگارو.)1222،12
به این ترتیب بعید بنظر می رسد که پیکربندیهای سازمانی (نه حتی آنهایی که دوسوتوانند) بتوانناد کاارکرد جاامعی از حالات
پایا 11را جهت پاسخگویی به کا دامنه شرایط مرزی 14که یک ساازمان در طاول زماان باا آنهاا روبارو مایشاود ،فاراهم نمایاد
(رایس.)2000،
اوریلی و تاشمن ( )2000استدتل کردند که دوسوتوانی تنها میتواند یک قابلیت پویا و دینامیک باشد ،اگر مدیریت بطور پای در
پی و از روی قصد و دانسته منابع شرکت را سازماندهی کند .قابلیتهای پویا شاما هم مولفههای ایستا و پویا بوده و هام آنهاا را
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یکپارچه میکند – انتظار میرود که برهم کنش بهرهبرداری و اکتشاف ،یک قابلیت تمام پویا در طول زمان باشاد (اساکرییوگ و
کلیچ -ایبرل.)2009،1
مدیریت کردن سازمانها برای فعالیت همزمان اکتشاف و بهرهبرداری ،به این ترتیب ،چه بسا یاک کاار همتارازی پویاا باشاد تاا
همترازی ایستا (سیگلکو و لونتال2001 ،؛ وسترمن 2و دیگران.)2001 ،
با توجه به دوسوتوانی ساختاری روشن نیست که چگونه به لحاظ ساختاری ،واحدهای متفاو در طول زمان تکاما مییابناد .بار
اساس یک مطالعه شبیه سازی ،سیگلکو و لونتال( ،)2001عدم تمرکز موقت را توصیه کردند ،کاه در آن شارکتهاا از واحادهای
متفاو برای اکتشاف و سپس بازیکپارچه سازی آنها استفاده میکنند .بطور مشابه ،وسترمن و دیگران ( )2001تشریح کردند که
چگونه برخی واحدهای متفاو به طرح های یکپارچه تر در مراحا بعدی چرخه عمر نوآوری ،تغییار ماییابناد .بارعکس ،دیگار
پژوهشگران ،واحدهای متفاو به لحاظ ساختاری را تشریح میکنند که تا حد باتیی در طول زماان خودمختاار و مساتقا بااقی
میمانند .عالوه بر وجود تغییرا در رابطه بین سازمان اصلی و واحدهای متفاو  ،چه بساا تغییراتای باین خاود ایان واحادهای
متفاو نیز وجود داشته باشد .در طول زمان ،شرایط رقابتی واحدهای متفاو اغلب از موقعیت شابه انحصااری 1اولاین حرکات
کننده به یک فضای شلوغ و رقابتی رو به افزایش ،تکاما مییابد .در طول این فرایناد ،واحادهای موفاق بطاور قاباا مالحظاهای
اندازه و دامنه 4خود را افزایش میدهند .به وضوح ،شرایط متغیر مرزی ،5واحدها را مجبور به تخصیص زمان بیشتر در فعالیت-
های بهرهبرداری جهت تضمین عملیا کارآمد میکند .بنابریا می توان حدس زد که واحدهای متفااو باه لحااظ سااختاری از
جهت گیری اولیه بر اکتشاف به سوی جهتگیری دوسوتوانتر(یا حتی بهرهبردارانه) در طول زمان حرکت میکنند .این که چطور
تغییرا در طول زمان رخ میدهند میماند که بررسی شود.
دوسوتوانی زمینهای ،نیز یک مولفه پویا دارد که بندر مورد توجه و بررسی قرار گرفتاه اسات .تحات آن شارایط ،افاراد توجیاه
خودشان را دارند که چطور به بهترین وجه زمانشان رابین تقاضاهای در حال تعارض برای هم تارازی و ساازگاری تقسایم کنناد
(گیبسون و بیرکینشا.)2004 ،
آدلر و دیگران( )1222بیان میکنند که توجه افراد به هر دو تقاضا میتواند یا همزماان و یاا متاوالی باشاد .اگار همزماان باشاد،
کارکنانی که وظایف معمول انجام میدهند ،برای مثال ،میتوانند بطور همزمان مشغول وظایف غیر معمول شناسایی فرصتهاای
بهسازی ،شوند .اگر متوالی باشد ،کارکنان بین دو نوع کار جابجا میشوند ،تا این که تالش کنناد هار دو را بطاور همزماان ماورد
توجه قرار دهند .حرکت بین کارها چه بسا تمرکز بیشتر و کاهش مخاطره هرج و مرج و آشفتگی را میسر سازد .با وجود این کاه
مغز انسانها به معنای واقعی کلمه دوسوتوان است -بطور همزمان فرایندهای تحت کنتارل و خودکاار را اداره مایکناد (وگنار و
برگ -)1220،1با این حال بنظر میرسد که دستیابی به دوسوتوانی متوالی 9از دستیابی به دوسوتوانی همزمان ،0در سطح فاردی،
آسانتر است .با این وجود ،دورههای با فعالیتهای بهرهبرداری و اکتشاف نسبت به آنهایی که در سطح شرکتی مشااهده شادند و
در نظریههای پیشین در زمینه "چرخشی "2تشریح شدند ،چه بسا کوتاهتر بوده (شاید حتی به حاد فاصاا دقیقاه یاا سااعت) و
بیشتر بهم وابسته باشند (برای مثال ،نیکرساون و زنگار2002،؛ پراناام و دیگاران2001 ،؛ گاوتتی 10و پراناام2002،؛ سایگلکو و
لونتال.)2001،
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پذیرش زمان به عنوان یک رویکرد مهم پژوهشی (آنکوناا 1و دیگاران )2001،بررسای ژرفتاری از فراینادهای پویاای نهفتاه در
پیدایش دوسو توانی سازمانی را لحاظ میکند .استدتلهای خاص ایجاد شده در بات میتواند در قالب سه گفته زیر خالصه شاود.
اول ،انجام دوسوتوانی یک کار هم ترازی پویاست تا هم ترازی ایستا .دوم ،راه حاهای متفاو  ،شااما راه حااهاای سااختاری و
زمینهای ،چه بسا برای نگهداشت دوسوتوانی در طول زمان ،مورد نیاز باشد .سوم ،دوسوتوانی میتواند هم ناشی از توجه همزماان
و هم توجه متوالی نسبت به بهرهبرداری و اکتشاف باشد.
درونی در مقابل بیرونی
یک پیشنهاد برای حا تقاضاهای متناق ،بهرهبرداری و اکتشاف ،به بیرون محول کردن یک دساته از ایان فعالیاتهاا از طریاق
برون سپاری یا ایجاد اتحادهاست (بادن -فولر و والبردا1229 ،2؛ هاولم کویسات2004 ،1؛ توی و روزنکپاف2001 ،4؛ راتائرماا و
دیدز .)2004،برعکس ،پژوهشها در زمینه دوسوتوانی سازمانی بر این که سازمانهاا چگوناه اکتشااف و بهارهبارداری را از درون
مورد توجه قرار دادهاند ،تاکید و تمرکز داشتهاند .بنار و تاشامن ( ،)2001بارای مثاال ،نتیجاه گرفتناد کاه باه بیارون ساپردن
فرایندهای اکتشاف یا بهره برداری ،چه بسا بوسیله دشواریهایی در انجام یکپارچه سازی راهبردی در میان شرکتهای مستقا،
آسیب ببیند.
از طرف دیگر ،پژوهشها در زمینه اکتشاف بر اهمیت اکتساب دانش جدید از بیرون ،تاکید دارناد .ایزنهاار و ماارتین ()2000
مخاطره کهنگی و منسوخ شدن 5را وقتی که شرکتها تمام دانش خود را از درون تامین کنند ،شرح مایدهناد .روزنکپاف و نرکار
( )2001به مدر تجربی دست یافتند که اکتشاف ورای مرزهای سازمانی از اکتشاف در درون سازمانهاا اثار بیشاتری دارد .باه
نقا از رایس و دیگران ( ،)2002پرانام و اسریکانس )2009(1به تشریح چالشهای سازمانی مایپردازناد کاه خریاداران 9در پای
تجدید پایههای دانش از طریق اکتساب شرکتهای نوآور و خالق ،با آن مواجه هستند .ماهیت مجزای یکپارچگی سااختاری 0در
اکتسابها ،بنظر میرسد که یک انتخاب میان بهرهبرداری از دانش موجود یا بهرهبرداری از ظرفیت ،برای نوآوری مستمر 2بوسیله
شرکت مورد نظر 10باشد.
مطالعا نشان میدهند که دانش اکتسابی بیرونی چاه بساا در بازپیکربنادی پایاههاای داناش موجاود ماوثر باشاد .کوگاو و
زاندر " ،)1222(11قابلیت های ترکیبی " 12را به منزله توانایی شرکت در " آمیختن و کاربست دانش فعلی و اکتسابی " تشریح
میکنند .بطور مشابه ،هندرسون و کاکبرن " ،)1224(11شایستگی معماری "14را به منزله " توانایی دستیابی به دانش جدیاد از
بیرون از مرزهای سازمان و توانایی برای یکپارچه کردن دانش ورای مرزها بطور انعطاف پذیر به درون سازمان" تعریف مایکنناد.
از اینرو ،دوسوتوانی چه بسا مستلزم فرایندهای دانش هم درونی و هم بیرونی ،همین طور یکپارچه سازی آنها در سراسر مرزهاای
سازمانی باشد .پژوهشگران دریافتند که فعالیتهای درون سازمانی مانند روابط مشتری (ایم و رای ،)2000،15مشارکت شرکت ها
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(هیا 1و بیرکینشا ،)2000،و اتحادهای راهبردی(2لین 1و دیگران2009،؛ راتائرما و دیدز ،)2004،میتواند فرایندهای دانش هم
بهرهبرداری و هم اکتشاف را فراهم کند .برای دستیابی به دانش بیرونی ،این مطالعا پیشنهاد میکنند کاه ساازمانهاا بایساتی
زمینههای وابستگی 4ایجاد کنند که توسط مجموعهای گسترده از منابع از دیگر بازیگران ،و نقشهای هنجاری و اجتماعی که
این بازیگران فراهم میکنند ،شناخته میشود (آدلر و وان2002،5؛ ناهاپیت 1و گوشال .)1220،مدیران نقش واسطه ایفا میکنناد
تا مرزهای سازمانی را بهم پیوند داده و منابع را کنار هم بیاورند .اما در همان زمان ،بایستی دانش اکتساابی بیرونای بارای باارور
کردن قابلیت 9آن ،جذب و یکپارچه گردد (رایس و دیگران.)2002،
پژوهشگران از رشتههای مختلف پژوهشی تنشهای بین اکتساب و یکپارچه سازی دانش بیرونی را تصدیق میکنند .پاژوهشهاا
در زمینه ظرفیت جذب ،برای مثال ،استدتل میکنند که اگرچه پردازش دانش درونای و اکتسااب داناش بیرونای هار دو تزم و
ضروریاند ،سلطه بیش از حد توسط یکی یا دیگری ناکارآمد خواهد بود (کوهن و لونتال1220،؛ زهرا و جورج .)2002،0پژوهش-
2
ها در زمینه مرزهای سازمانی دریافتند که فعالیت های متمرکز بر ایجاد و تقویت مرزها بایساتی باا فعالیاتهاای مارز گساتری
بیامیزند (آنکونا و کالدول1222،10؛ میلر و دیگران.)2009،
زیاد مشخص نیست که سازمانهای دوسوتوان چگونه با این چالشها مقابله میکنند .یک نقطاه شاروع بارای بررسایهاای آتای
میتواند پژوهش در زمینه شبکههای اجتماعی باشد .نظریه شبکه های اجتماعی با ارائه اطالعاا جدیاد و بهتار ،در ایان کاه
چگونه ویژگیهای شبکه بر انتقال و یکپارچهسازی داناش اثرگاذار هساتند ،را تساهیا مایکناد (هنسان1222،11؛ آبساتفلد،12
 .)2005این کار اخیرا اشاعه یافته تا مفهوم دوسوهمتوانی را در بر گیرد (آتواهن -گیما و ماری2009 ،11؛ لین و دیگران.)2009 ،
برای مثال ،تایوانا ( ،)2000دریافت که در بافتار 14اتحادیهها ،روابط قوی 15جهت یکپارچه کردن دانش الزامی است ،در حالی کاه
روابط ضعیف 11برای دستیابی به دانش گوناگون و جدید مورد نیاز است .از این گذشته ،تایوانا )2000(19بیان کرد که روابط قوی،
قوی ،مکما روابط ضعیف در تقویت دوسوتوانی است .تمپالر 10و دیگران ( )2000دریافتند که روابط اجتماعی بیرونای اکتسااب
دانش را تقویت میکند ،در حالی که روابط اجتماعی درونی ،توزیع دانش را تسهیا میکناد .آناان باه ایان نتیجاه رسایدند کاه
دوسوتوانی مستلزم روابط اجتماعی درونی و بیرونی مکما است .از اینرو ،دوسوتوانی چه بسا از شبکههای اجتمااعی مرکبای کاه
تنشهای گوناگون را متعادل میکند ،ناشی شود.
میتوان استدتلهای بات را در گفتههای زیر خالصه کرد .اول ،دوسوتوانی چه بساا باه تواناایی شارکت جهات یکپارچاه کاردن
پایههای دانش درونی و بیرونی ،بستگی داشته باشد .دوم ،توانایی برای یکپارچه سازی داناش بیرونای باه ترکیبای از کاارگزاری
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بیرونی و ظرفیت جذب درونی بستگی دارد .سوم ،دوسوتوانی چه بسا از شبکههای اجتماعی که رواباط درونای و بیرونای ،هماین
طور روابط قوی و ضعیف را همسنجی میکنند ،پشتیبانی نماید.
کار پژوهشی در این موضوع خاص
در این بخش ما مقاتتی که در این موضوع خاص نقش داشتند را خالصه نموده و به چهار تنش گفته شده فوق مرتبط ساختیم.
در کا 10 ،مقاله داشتیم .از  11نویسنده نوشتهها برای بازبینی و ارائه مجدد دعو بعما آوردیام و در نهایات  9ماورد را بارای
چاپ پذیرفتیم .مقات دامنه ای از رویکردهای پژوهشی را ارائه میکنند :آنها سطوح تحلیا مختلفی را پوشش داده ،زمینه هاای
پژوهشی مختلفی را بکار گرفته ،و روشهای جایگزینی را بکار گرفتند (به جدول  1نگاه کنید).
جدول  -1خالصه مقات با موضوع خاص
نقش اصلی

درونی ئر
مقابا بیرونی

فردی در مقابا
سازمانی

تفکیک در
مقابا یکپارچه
سازی

شرایط/نمونه

روش

سطح تحلیا

مقاله

ایستا در
مقابا پویا

x

x

پنج رهبر
صنعت طراحی
محصول

مطالعه موردی
مقایسه ای

فردی/سازمانی

اندری پولوس
و لوویس

x

x

x

انتقال فناوری
در  IBMو
NCR

مطالعه موردی
دوگانه

فردی/سازمانی

تایلر و هلفا

x

x

نمونه 1051
تایی تحلیلگران
در  90بانک
سرمایه گذاری

آزمون
بایگانی/فرضیه

فردی

گرویزبرگ و
لی

نمونه چند
صنعتی 141
شرکت های
تولیدی
آمریکایی

آزمون پیمایشی
و بایگانی/آزمون
فرضیه

سازمانی

راتائرما و
الکساندر

X

نمونه 122
 SMEدر سه
پار
ابرفناوری

آزمون
پیمایشی/فرضیه

سازمانی

کائو و دیگران

x

نمونه چند
صنعتی 210
شرکت
خصوصی

آمون
پیمایشی/فرضیه

سازمانی

جانسن و
دیگران

بررسی تدابیر
یکپارچه سازی و
تفکیک جهت توجه
به سه تناق،
تودرتوی نوآوری
مفهوم آفرینی
پیوندهای سازمانی
بین فناوری جدید
و دارایی های
موجود در طول
انتقال ها
بررسی نقش افراد
در فعالیت های
بهره برداری و
اکتشاف در
شرکتهای خدماتی
حرفه ای

x

مفهوم آفرینی
دوسوتوانی به
عنوان فعالیت بهره
برداری و اکتشاف
از طریق ترکیب
دانش درونی و
بیرونی

x

واگشایی سازه
دوسوتوانی سازمانی
در بعد توازن و
مرکب
مفهوم آفرینی
دوسوتوانی به
عنوان قابلیت
پویایی که ارزش
یکپارچه در میان

x
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واحدهای متفاو
خلق می کند.

مفهوم آفرینی
دوسوتوانی در
سطح مدیریتی و
سازوکارهای
سازمانی که بر آن
تاثیر می گذارند.

x

نمونه 911
تایی مدیران
در پنج شرکت
بزرگ

آزمون
پیمایشی/فرضیه

فردی

مام و دیگران

مقاله اندری اپولوس و لوویس " ،)2002(1تنشهای بهرهبرداری -اکتشاف و دوسوتوانی سازمانی :مدیریت تناق،هاای ناوآوری"
مدل جامعی از تنشهای بهرهبرداری – اکتشاف و مدیریت آنها را ارائه میکند .بر اساس یک مطالعه موردی چندگانه از شرکت-
های دوسوتوان در صنعت طراحی محصول ،نویسندگان سه تناق ،تودرتوی نوآوری را بیاان نمودناد .هادف راهباردی ،مشاتری
مداری ،برانگیزاننده های شخصی .2به موجب تنش تفکیک -یکپارچه سازی ،یافتاههاا نشاان دادناد کاه شارکتهاا آمیازهای از
روشهای 1یکپارچه سازی و تفکیک را برای مدیریت تناق،های بهره برداری و اکتشاف بکاار مایگیرناد .آمیخاتن هار دو روش
برای برانگیختن چرخههای موثر دوسوتوانی حیاتی بنظر مایرساد .باا بررسای تانش فاردی -ساازمانی پاژوهش نشاان داد کاه
تناق،های نوآوری در سطوح مختلف سازمانی روی میدهند .تناق ،هدف راهبردی در سطح شرکت عما میکند ،در حالی کاه
تناق ،مشتری مداری بر تالشهای درون پروژهها و تناق ،برانگیزانندههای شخصی ،بر کارکنان دانش فاردی اثار دارد .آنهاا باه
این نتیجه رسیدند که شرکتها بایستی تناق،های نوآوری را در سطوح چندگانه مدیریت کنند و برهم کنشهای میان ساطوح،
کارکردهای 4دوسوتوانی را تقویت میکند.
مقاله تایلور و هلفا  " ،)2002(5ارتباطا سازمانی 1برای محفوظ ماندن از تغییر فناوری :دارائیهای مکما ،مادیریت میاانی ،و
دوسوتوانی " بیان میکند که نوآوری های فناورانه گاهی مستلزم مدیران صنعتی 9برای انتقال به یاک فنااوری هساتهای کاامال
جدید میباشد .نویسندگان یک چارچوب مفهومی ایجاد کردند که در آن توانایی برای ایجاد و بهرهبارداری از ارتباطاا ساازمانی
بین فناوری جدید و دارائیهای مکما موجود ،برای یک انتقال فناورانه موفق ،الزامی است .در این چارچوب ،سازوکارهای ارتبااط
سازمانی ،دوسوتوانی را بوسیله قادر ساختن شرکتها جهت انتقال به یک فناوری جدید ،در حالی که از قابلیتهاای ارزشامند از
پیش موجود ،بهرهبرداری میکند ،ارتقا می بخشد .یک سهم مهم این مقاله در تنش تفکیک -یکپارچه سازی ،تشخیص ارتباطا
سازمانی بین قابلیتهای جدید و قابلیتهای مکما ارزشمند از پیش موجود بالقوه ،می باشد .مدیریت دوسوتوان مستلزم شارکت
هایی است که دانش جدید را کشف کنند ،از دانش کنونی بهره برداری و بنیان های این دانشها را هماهن کنند .همچناین
این مقاله در تنش فردی -سازمانی از طریق تشریح نقش مهمی که مدیران میانی در تحقق ارتباطا سازمانی ایفا میکنند ،موثر
واقع میشود .مدیریت ارشد می تواند از اثرا اقتصادی ،ساختاری ،اجتماعی و شناختی 0برای قادر ساختن مدیران میانی جهات
انجام این فعالیتهای ارتباطی استفاده کند .در نهایت ،این مطالعه در تنش ایستا -پویا بوسیله نشاان دادن ایان کاه دوساوتوانی
ناشی از فعالیتهای همترازی پایدار در سراسر فازهای چندگانه تغییر فناورانه میباشد ،سهم دارد.
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مقاله گرویزبرگ و لی ،)2002(1تحت عنوان " استخدام ساتارگان (افاراد برجساته) و همکارانشاان :اکتشااف و بهارهبارداری در
شرکتهای خدماتی حرفهای " ،عملکرد تحلیلگران امنیتی ستاره را که در وظایف اکتشافی در مقایسه با وظایف بهرهبارداری باه
شرکتهای جدید ملحق میشوند ،بررسی میکنند .آنان دریافتند که ستارگانی (تحلیلگران ستارهای) که برای وظایف اکتشاافی
استخدام میشوند ،یک افول آنی را در عملکرد متحما میشوند که دست کم تا  15سال ادامه مییابد .این افول بیشتر در میاان
تحلیلگران ستارهای دیده میشود که خودشان به تنهایی از شرکت مبدا به شرکت جدید آمدند تا باا یاک گاروه از همکااران از
شرکت مبدا .تحلیلگران ستارهای که در کارهای بهرهبرداری به شرکتهای جدید ملحق شدند همچناین کاهشای را در عملکارد
ولی تنها برای یکسال نشان دادند .این یافتهها بیان میکند که حتی در سطح فردی ،احتمات موفقیت در فعالیتهای اکتشاافی
کمتر از فعالیتهای بهره برداری است ،که به موجب آن تمایا به بهرهبرداری تقویت میشود .این مقاله بوسیله نشاان دادن ایان
که عواما فردی ،گروهی و سازمانی بر دوسوتوانی اثر دارد در تنش فردی -سازمانی موثر واقع میشاود .باه عاالوه ،ایان مطالعاه
تنش ایستا -پویا را بوسیله تمایز قائا شدن بین اثرا کوتاه مد و بلندمد بهرهبرداری و اکتشاف مورد توجه قرار میدهاد .در
نهایت ،در رابطه با تنش درونی -بیرونی ،این بررسی بینشهای ارزشمندی را در مورد چاالشهاای مرباوط باه یکپارچاه ساازی
قابلیتهای اکتسابی بیرونی و اهمیت این فرایندها را برای دوسوتوانی ،فراهم میکند.
مقاله راتائرما و الکساندر" ،)2002(2دوسوتوانی در منبع یابی فناوری :نقش تعدیاگری ظرفیت جذب" مدعی است که مرزهای
سازمانی و فناوری یک شرکت ،دو سرحد 1مهم در منبعیابی فناوری می باشند .با بکارگیری یک رویکارد دوساوتوانی در راهبارد
منبعیابی فناوری یک شرکت ،نویسندگان فرض کردند که یک رابطه غیرخطی 4بین آمیازه منباع یاابی فنااوری یاک شارکت و
عملکرد آن وجود دارد .گذشته از این ،آنان یک عنصر اقتضایی را با پیشنهاد این که ظرفیت جذب یک شرکت ،اثر تعدیا کنناده
ای مثبتی را بر این رابطه اعمال میکند ،شناساندند .آنان این فرضیهها را بطور تجربی در نمونههای تصاادفی چنادین صانعت از
شرکتهای تولیدی امریکایی آزمودند .در موثر واقع شدن در تنش درونی -بیرونی ،یافتهها نشان دادند که دوسوتوانی در راهبارد
منبع یابی فناوری یک شرکت نه تنها مستلزم اینست که شرکت مبادتتی 5را که از همزمان دنبال کردن بهرهبارداری و اکتشااف
پیش می آید ،بلکه همچنین مبادتتی که از ترکیب منبع یابی فناوری درونی و بیرونی حاصا می شود ،را مورد توجه و بررسای
قرار دهد .اتکای بسیار شدید بر منبعیابی درونی یا بیرونی ،با پیامدهای عملکرد منفی مربوط است .جهت کنترل و بهرهبرداری از
منافع دوسوتوانی ،مدیران باید فعاتنه سرریزهای 1منبع یابی فناوری درونی و بیرونی را مدیریت کنند.
مقاله کائو 9و دیگران (" ،)2002واگشایی 0دوسوتوانی سازمانی :ابعاد ،اقتضائا  ،و اثرا هم افزایی" بررسی میکناد کاه هناوز
در رابطه با مفهوم سازی دوسوتوانی سازمانی ابهام وجود دارد .نویسندگان سازه یک بعدی دوسوتوانی را در " بعد تعادل "2و بعد
" ترکیبی "10واگشایی کردند .بعد تعادل با حفظ توازون یک شرکت نسبت به تعادل نسابی باین فعالیاتهاای اکتشااف و بهاره
برداری همخوانی دارد .و بعد ترکیبی با مقدار ترکیب آنها همخوان است .نویسندگان دریافتند کاه عاالوه بار اثارا مساتقا هار
کدام ،سطوح باتی متقارن دو بعد ،مزایای هم افزایی را به بار میآورد .آنان نیز دریافتناد کاه بعاد تعاادل بارای شارکتهاای باا
محدودیت منابع موثرتر است ،در حالی که بعد ترکیبی برای شرکت هایی که دسترسی بیشتر به مناابع دارناد ،ماوثرتر اسات .باا
توجه به نقش تفکیک -یکپارچه سازی ،یافته ها نشان دادند که دوسوتوانی با روابط متقابا نزدیک باین داناش موجاود و داناش
جدید رشد میکند .یک اثر هم افزایی از طریق میسر ساختن این که منابع موجود بطور کاما تری بارای اکتسااب قابلیاتهاای
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جدید بکار گرفته شوند و نیز با امکان این که دانش جدید بطور کاماتری با ذخیره منابع موجود درآمیزد ،قابا دستیابی است .از
اینرو ،رویکردهای تفکیک میبایستی با تالشهای یکپارچه سازی برای رسیدن به پتانسیا کاما دوسوتوانی درآمیزد.
مقاله جانسن 1و دیگران(" ،)2002تفکیک ساختاری و دوسوتوانی :نقش میانجیگری سازوکارهای یکپارچه سازی" ادعا دارد که
تفکیک ساختاری میتواند به سازمان های دوسوتوان کمک کند تا تقاضاهای متعارض و ناسازگار چندگانه را حفظ کند؛ هر چناد
این فعالیتهای ناهمسان و متفااو بایساتی بسایج  ،هماهنا  ،یکپارچاه  ،و بکاار گرفتاه شاود .در ایان راساتا ،نویساندگان،
سازوکارهای رسمی و غیررسمی یکپارچهسازی تیم ارشد و سازوکارهای رسمی و غیررسمی یکپارچه سازی سازمانی را شرح داده
و چگونگی میانجیگری آنها را بر رابطه بین تفکیک ساختاری و دوسوتوانی بررسی میکنند .با توجه به تنش تفکیاک -یکپارچاه
سازی ،یافته ها بیان میکنند که اثر مستقیم از قبا اثبا شده تفکیک ساختاری بر دوسوتوانی از طریق سازوکارهای غیررسامی
یکپارچه سازی تیم ارشد و سازوکارهای رسمی یکپارچه سازی سازمانی عما میکند .پس یکپارچه سازی نه تنها در سطح باتی
مدیریت ،بلکه در میان رابط های رسمی و جانبی در سراسر واحدها رخ میدهد .در رابطه با تنش فردی -سازمانی ،یافته ها بیاان
میکنند که یکپارچه سازی -که به سطح سلسله مراتبی بستگی دارد -از طریاق ساازوکارهای فاردی ساازمانی یاا ساازوکارهای
رسمی سازمانی رخ می دهد .در سطح شرکتی ،سازمان های دوسوتوان اعضای تیم ارشد را به یکپارچگی اجتماعی و غیر رسامی
تشویق میکند .در سطوح سلسله مراتبی پایین تر ،دوسوتوانی از طریق رابطهای رسمی تر میان -عملکردی بدست میآید.
مقاله مام و دیگران( ،)2002تحت عنوان "در دگرش 2در دوسوتوانی مدیران :بررسی اثرا مستقیم و برهم کنش سازوکارهای
ساختاری رسمی و هماهنگی فردی" بیان میکند که در مفهومی و تجربی دوسوتوانی در سطح فردی از تحلیا ،بسیار محدود
است .نویسندگان این خالء را بوسیله بررسی دوسوتوانی مدیران مورد توجه قرار مایدهناد .یافتاههاا در رابطاه باا ساازوکارهای
ساختاری رسمی نشان میدهد که اختیار تصمیم گیری یک مدیر بطور مثبتی با دوسوتوانی مرتبط است .با توجه به سازوکارهای
هماهنگی فردی ،یافته ها نشان می دهد که هم مشارکت یک مدیر در رابطهای میان کارکردی 1و هم ارتباط او با دیگار اعضاای
سازمان بطور مثبتی با دوسوتوانی رابطه دارد .در رابطه با تنش فردی -سازمانی ،یافته ها تصدیق کردناد کاه مادیران مایتوانناد
دوسوتوان عما کنند .گذشته از این ،دریافتند که سازوکارهای سازمانی بطور مثبتی بر دوسوتوانی مدیریتی اثر میگذارند.
در مجموع ،این مطالعا چهار استدتل اساسی را تقویت می کنند(رایس و دیگران:)2002،
 -1دوسوتوانی مستلزم مدیریت پویای تنشهای بین تفکیک و یکپارچه سازی است؛
 -2دوسوتوانی هم ناشی از سطح فردی بوده و هم سازمانی و خود را در هر دو سطح نشان میدهد؛
 -1دوسوتوانی پیامد یک فرایند پویاست که هم توجه همزمان و هم متوالی به بهره برداری و اکتشاف را شاما میشود؛
و  -4دوسوتوانی به توانایی برای یکپارچه کردن پایه های دانش درونی و بیرونی جهت دستیابی به منافع هم افزایی بستگی دارد.
راه هایی برای پژوهشهای آتی
بر اساس بحث ما از چهار تنش اصلی که در کنه پژوهشهای دوسوتوانی سازمانی وجود دارد ،و بررسی  9مقالهای که این موضوع
خاص را تشکیا میدهد ،چندین راه بالقوه موثر برای پژوهشهای آتی وجود دارد:
اول ،مطالعاتی که رویکرد طولی داشتند ،نادرند .با وجود این که همه هفت مقاله در این موضاوع خااص ،نیااز باه زوایاای پویااتر
عناوین تحت بررسی تاکید دارند ،ولی تنها دو مطالعه (اندرپولوس و لویس2002،؛ گرویزبارگ و لای ،)2002 ،دارای مولفاه پویاا
بودند ،امیدواریم که این مطالعا  ،پژوهشگران را ترغیب کناد تاا ساواتتی را در زمیناه فراینادهای پویاای اساسای دوساوتوانی
سازمانی ،مورد توجه قرار دهند .یک دید پویا به سوات جالاب تاوجهی در رابطاه باا چهاار تانش پژوهشای ذکار شاده در باات
میانجامد .برای م ثال ،چطور اهمیات نسابی تفکیاک و یکپارچاه ساازی در طاول زماان تکاماا ماییاباد؟ تفااو هاای باین
موقعیتهایی که مدیران بطور همزمان بهرهبرداری و اکتشاف را مورد توجه قرار میدهند و موقعیتهایی کاه در آن باین دو کاار
یک در میان گردش می کنند ،چیست؟ آیا راه حاهای جایگزین در مراحا مختلف توسعه دوسوتوان شادن بکاار مای رود؟ آیاا
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پژوهش های بیرونی برای دانش جدید در مراحا اولیه غالب است ،در حالی که فرایندهای درونی در مراحا بعدی توسعه ،برتاری
دارند؟
دوم ،مطالعاتی که سطوح چندگانه تحلیا را پوشش میدهند ،نیز نادرند .چندین مطالعه در این موضوع خاص ،اولین دلیاا کاه
ارائه میکنند اینست که دوسوتوانی از تعامال در سراسر سطوح چندگانه نتیجاه مایشاود (انادری اپولاوس و لاوویس2002 ،؛
گرویزبرگ و لی2002 ،؛ جانسن و دیگران2002،؛ مام و دیگران2002 ،؛ تایلور و هلفا  .)2002 ،این مطالعا ترکیبای ،اساسای
برای پژوهشهای بعدی فراهم میکنند که سوات بسیار مرتبطی را مورد توجه قرار میدهند :عواما فردی چگونه بر دوسوتوانی
سازمانی اثر می گذارد؟ تشابها  ،تناقضا  ،و تعامال بین فعالیت های یک فرد ،گروه و سازمان که بر دوسوتوانی اثر میگذارناد،
کدامند؟ چگونه تالش ها در سراسر سطوح ،هماهن و مدیریت می شود؟ آیا متناوبا فعالیت های بهره برداری و اکتشاافی وجاود
دارد که دوسوتوانی را در میان سطوح چندگانه میسر سازد؟ چگونه هیئتهای نظارتی در جهت گیاری دوساوتوان یاک ساازمان
نقش دارند؟
سوم،مطالعاتی که به بررسی شرایطی میپردازند که تحت آن دوسوتوانی به موفقیت منجر میشاود ،باه نسابت نادرناد .کارهاای
پژوهشی در این موضوع خاص نشان میدهد که تفاو ها در اندازه و سرمایهگذاری مناابع (کاائو و دیگاران ،)2002 ،زمیناههاا و
شاارایط صاانعتی (اناادری پولااوس و لااوویس2002،؛ گرویزباارگ و لاای )2002،و پویااایی محیطی(کااائو و دیگااران2002،؛ مااام و
دیگران2002،؛ راتائرمال و الکساندر ،)2002،زمانی که دوسوتوانی را به عملکرد مرتبط میکنند ،مهماند .مطالعا بعدی ،بایساتی
توجیها دقیقتری را ایجاد کنند که میانجیها و تعدیا کنندههایی که میتوانند بر رابطه دوسوتوانی  -عملکرد اثرگذار باشند را
در نظر بگیرد .نیز موثر است تا اثر دوسوتوانی را بر سنجههای جایگزین عملکرد ،کشف و بررسی کنیم .دوسوتوانی احتماات بطاور
مثبت با سنجههای اساسیتر موفقیت شاما بقای سازمانی ،مقاومت در برابار بحارانهاای ساازمانی و انحطااط ،ایجااد اشاتغال،
خشنودی و انگیزش کارکنان و شهر سازمانی رابطه دارد.
نتیجه گیری
ما این کار مقدماتی را برای این موضوع خاص بوسیله بررسی اهمیت دوسوتوانی سازمانی در عملکرد بلندمد  ،شروع کردیم .ما
چهار تنش اصلی مرتبط با دوسوتوانی سازمانی را شاما تفکیک در مقابا یکپارچه سازی ،فاردی در مقاباا ساازمانی ،ایساتا در
مقابا پویا ،و درونی در مقابا بیرونی ،بررسی کردیم .هفت مقاله در این موضوع خااص باه داناش ماا در زمیناه ایان تانشهاا و
واگشایی راههای نویدبخش برای پژوهشهای آتی کمک کرد .چنین پژوهشهای حیاتیاند چارا کاه شارکتها در میاان صانایع و
حوزههای جغرافیایی با چالشهایی مرتبط با خلق ارزش پایدار در کشمکش اند .پژوهشها در زمینه دوساوتوانی ساازمانی نشاان
میدهد که برخی افراد ،گروه ها و سازمانها در بلندمد موفق اند و این پژوهش بینشهاای مهمای را در راهبردهاا ،سااختارها و
فرایندهایی فراهم میکند که این امکان را میدهد تا الزاما بظاهر متناق ،به تعادل رسیده و هماهن شوند.
سپاسگزاری ها
ویراستاران از تمامی نویسندگان و بازبین گرانی که در این وضوع خاص شرکت داشتند ،تشکر مینماید و عمیقا از لینادا آرگاو
جنیفر کاکاوا 1برای حمایت شان و تعهد چشمگیرشان نسبت به این موضوع خاص ،سپاسگزارند.

Linda Argot & Jennifer Kukawa
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