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 مقدمه 

دومی به معنی "و  1(دودستدو سمت )" یمعنالتین؛ یکی به  ی دو كلمهدوسوتوانی از 

2چیرگی و مهارت )چابکی("
بهترین روش استفاده از " یمعنبه در اصطقح  و است شده ساخته "

گیری از ها نیازمند به بهره. در محیط كاری امروزی، سازما باشد می "برابر صورت به دودست

( )نوآوری جهشی و بنیادینو هم خققیت  نوآوری تدریجی() ییكارآفرایندهایی هستند كه هم 

 منظور بهسازمانی موفق است كه بتواند  و های دوسوتوا ( به وجود آورد )توانایی ها آ در  را

وكار موجود و ایجاد محصوالت جدید، بین این دو تعادل های كسبگیری كام  از فرصت بهره

تبدی  یک سازما  به  .(183: 4،1883لوینتال و مارچ، 238: 3،2882)بنر و تاشمنایجاد كند 

، ممکن است باعث رویکرد این دو زما  همپیگیری  چراكهسازمانی دوسوتوا  بسیار مشک  است 

 (.9: 6991 5)تاشمن و اوریلیشکست شود  خطر باال رفتنتناقضاتی در تخصیص منابع و 

ها در  قابلیت این های خاصی است. وجودنیازمند منابع و قابلیت برداری و بهره اكتشافدستیابی به 

مندی مناسب از منابع )سازمانی، انسانی، مالی و اجتماعی( در جهت سط  سازما ، امکا  بهره

های آ   كه سازما  به دنبال نوآوری تدریجی است قابلیت درجاییسازد. دوسوتوانی را هموار می

با  كامقًها هایی آ  تطابق داشته باشد. این خصوصیات و ویژگیبا خصوصیات و ویژگی نیز باید

 سازمانیجهشی( لحاظ كرد متفاوت است. ) بنیادینهایی كه باید در نوآوری خصوصیات و ویژگی

)اكتشاف و  راهبردویای دوسوتوا  خواهد بود كه برای پیگیری هر دو های پ دارای قابلیت

بندی مجدد )مدیریت تغییرات(  گیری و پیکرهادراک محیطی، تصمیم های برداری(، از قابلیت بهره

 منابع و امکانات به میزا  مطلوب برخوردار باشد.

یرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل  جمهوری زهای  از سازما  یکیدراین تحقیق 

های اخیر  های صنعتی ودجا در طی سال است. مأموریت سازما  گرفته انجاماسقمی ایرا  )ودجا( 

است. در سالیا  گذشته و  ییریافتهتغاقتصادی  -از یک مأموریت صرفاً دفاعی به مأموریت دفاعی

بودجه الزم به صنایع مختلف و بر اساس اولویت نظام رویکرد دفاعی در سط  ودجا،  باوجود

ین تأمای به لحاظ  ها دغدغه و این قبی  سازما  شده است مقدس جمهوری اسقمی ایرا  تزریق می

                                                           
1 Ambi 
2 Dexterity 

3 Benner & Tushman 

4 Levinthal and March 

5 Tushman & O'Reilly 
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های ظالمانه و تنگناهای مالی ناشی از آ  منجر به اتخاذ رویکرد  و بقا در بلندمدت نداشتند. تحریم

های اقتصادی در  یجه توجه و تمركز بر انجام مأموریتدرنتدفاعی و اقتصادی در ودجا و 

ای با عنوا  دغدغه مالی نداشتند و از طرفی با توجه به  دغدغه درگذشتههایی شد كه  سازما 

مأموریت دفاعی، چندا  با محیط تجاری آشنا نبودند. تغییرات صورت گرفته در طی سالیا  گذشته 

است. ابتدا اینکه  زده رقمه، چندین اتفا  ویژه را در پیرامو  سازما  موردمطالع خصوص بهو 

انحصاری محصوالت و خدمات دفاعی مختص به خود بود اما در  كننده عرضهسازما  درگذشته 

ها در وزارت دفاع و حتی در سط   طی سالیا  اخیر این انحصار شکسته شده و سایر بخش

ا  تولید محصوالتی مشابه با محصوالت نیروهای مسل  )مانند سپاه پاسدارا  انققب اسقمی( امک

 2588توا  در حدود  اند. دوم آنکه با بررسی در سط  سازما  می سازما  موردمطالعه را یافته

اما از این ؛ سازی در سط  بازارهای غیرنظامی هستند فناوری را شناسایی كرد كه قاب  تجاری

ه در پی مشکقت اقتصادی موجود در برداری الزم نشده است. سوم آنک توانمندی تاكنو  بهره

-اقتصادی، سازما  موردمطالعه ملزم به اجرای نظام درآمد-و اتخاذ رویکرد دفاعی سط  كشور

هزینه در سط  صنایع وابسته به خود شده است. بدین معنی كه بر اساس میزا  كارایی در تولید 

در قراردادها را خواهد داشت. محصوالت و تحوی  آ  به مشتریا ، امکا  دریافت مبالغ مصوب 

فرایند  ازجملهلذا این موضوع منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن بسیاری از فرایندهای سازما  

مدیرا  سازما  پرداخت حقو  و دستمزد كاركنا  و حتی بقا سازما  در بلندمدت شده است. 

كنند كه چه زمانی باید توجهات خود  می سؤالهمواره از واحدهای طرح و برنامه خود  موردمطالعه

( كنند و چه زمانی باید بر ییاكتشاف گرارا معطوف به ساخت و تولید محصوالت جدید )

عمر محصوالت  ی های موجود تمركز نمایند؟ در چه زمانی از چرخه برداری كام  از ظرفیت بهره

سازما  باشند؟ آیا امکا  محصولی جدید( در  Sفعلی، به دنبال ایجاد و شروع چرخه جدیدی )

حضور در بازارهایی غیر از بازار دفاعی برای فروش محصوالت و خدمات سازما  وجود دارد؟ آیا 

توا  در بازار رقابتی در سط   ، میشده ثبت ها اختراع و ده شده ییشناسافناوری  2588 باوجود

توا  در محیط دفاعی  می صورت اقتصادی وارد شد؟ و درنهایت اینکه با چه راهکاری كشور و به

محصوالت جدید و به میزا  نیاز كشور را تولید نمود و در محیط تجاری نیز در مقیاس اقتصادی 

 به تولید محصوالت و رقابت و كسب درآمد برای سازما  پرداخت؟
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بررداری، اتخراذ اسرتراتژی دوسروتوانی سرازمانی،       با توجه به اثرات دوسوتوانی در اكتشاف و بهرره 

كننرده باشرد. لرذا برا دنبرال نمرود         های مدیرا  ارشد ایرن سرازما  كمرک    تواند در رفع نگرانی می
مردت انتظرار كراهش هزینره و افرزایش درآمرد حاصر  از فرروش          تروا  در كوتراه   دوسوتوانی می
پرذیری و   را در هر دو بازار دفاعی و تجاری شاهد بود. در بلندمدت نیز امکا  انعطراف محصوالت 

 مردت و  انطبا  با شرایط محیطی فراهم خواهد شد و درنتیجره نیازهرای فعلری مشرتریا  در كوتراه     
ای كره از طریرق    های ویرژه  نیازهای آتی آنا  در بلندمدت برآورده خواهد شد. ضمن آنکه باقابلیت

هرای محصرولی    دوسوتوانی حاص  خواهد شد امکا  تشخیص زما  مناسب بررای شرروع چرخره   
 جدید به وجود خواهد آمد.

بروده اسرت.    تأكیرد و هم در عملیات مدیریتی مورد  علمیهای  اهمیت دوسوتوانی هم در پژوهش
نگیزتررین  براو چرالش  تررین  مهمها هنوز یکی از برداری در سازما اجرای اثربخش اكتشاف و بهره

اظهرار   2، پیترر برابرک  1شركت نسرتله  مدیره هیئتوظایف در عملیات مدیریتی است. رئیس و عضو 
برر روی امرور جراری تمركرز      كه یدرحالما مجبوریم تجربیات گذشته را گسترش دهیم. "دارد: می
م. دهری بره آینرده هسرتی    های جدید در جهت ایجراد و شرک    كنیم، در هما  زما ، به دنبال ایدهمی

  . "، توانمند نمود  سازما  در دستیابی به تعادل مناسب میا  این اهداف استماچالش  ینتر بزرگ
های  به نوآوری زما  همهایی آمده است كه در دستیابی هایی از شركتدر بسیاری از مطالعات، مثال

-یکی از مثال 3ام بی ای  (. 22: 1886تاشمن و اوریلی اند )كار توانمند بوده و اكتشافی و بهبود كسب

، به افزار سختشده و از یک فروشنده  یتوجه قاب های برجسته است كه دستخوش تغییر و تحول 
اوریلی است ) یافته دستهای بسیار گسترده  ها در حوزهح قابلیت سودآوری بسیار باال در ارائه راه

بسیار سودآور بود،  یبردار عکسدر صنعت  كه 4(. در عوض شركت پوالروید89: 2888، دیگرا و 
و  های آنالوگ به دیجیتال را مدیریت نماید و از بازار حذف شد )تاشمننتوانست تغییر از دوربین

های سری دیجیتال هشت قلم از دوربین 5شركت المپیوس 2888در سال (. 1334: 2818،دیگرا 
با بهبود  ها آ و پنج قلم از )اكتشاف( با نوآوری بنیادین  ها آ خود را معرفی كرد كه سه تا از 

در كشورما   .بودند شده حاص های موجود  ( در فناوریبرداری یا بهره تدریجی )نوآوری تدریجی
های دوسوتوا  صورت نپذیرفته است اما با  هنوز مطالعات جامع و مناسبی پیرامو  وجودِ سازما 

ها  سازما  گونه یناتوا  ادعا نمود تعداد  دوسوتوا  می های سازما های خاص  شرایط و ویژگی

                                                           
1 Nestle 

2 Peter Brabeck 

3 IBM 

4 Polaroid 

5 Olympus 
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های ایرانی مانند دیجی كاال و شركت گز  نویسندگا  برخی از شركت زعم بهباشد.  بسیار كم می
 .ها دفاعی نیستند( و البته این شركتهستند )سازما  دوسوتوا   شد  به یک ی تبدمستعد  سکه

های  قابلیتدر جهت دستیابی به  موردمطالعهضرورت اصلی این پژوهش همراهی با سازما  
های تدریجی و بنیادین فراهم گردد. درک نوآوری سازی با تجاریاست كه طی آ  امکا   یپویای
صنعتی -باشند و سازما  دفاعی دوسوتوا  چه میهای پویای  قابلیتبر ایجاد  مؤثرکه عوام  این

 ، سؤال اصلی این تحقیق است.تواند این عوام  را ایجاد و مدیریت نماید چگونه میموردمطالعه 

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق -

 شده انجامبا توجه به جدید بود  مباحث دوسوتوانی در سط  علمی دنیا، تاكنو  تحقیقات     
 یافته انجام تحقیقات و مقاالت در های پویا بر دوسوتوانی بسیار كم بوده است. قابلیت تأثیرپیرامو  
 اما است نشده بررسی دوسوتوانی بر پویا های قابلیت تأثیر ایرا ، در سازمانی دوسوتوانی پیرامو 
 . است شده واقع مورداشاره مقاله دو در سازی تجاری بر دوسوتوانی تأثیر
 تحقیقات سازی تجاری عملکرد بر مؤثر دوسوتوانی های مؤلفه شناسایی" عنوا  با مقاله اولین   

 آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه در همکارانش و یدالهی جهانگیر توسط ،"دانشگاهی
 عنوا  به را مدیریتی و ای زمینه ساختاری، های مؤلفه نویسندگا ،. رسید چاپ به( 68-88: 1381)

 تحلی  روش كمک با و قراردادند موردسنجش سازی تجاری عملکرد ارتقا بر مؤثر های مؤلفه
 .قراردادند تأیید مورد سازی تجاری عملکرد بر را مؤلفه سه هر تأثیر تأییدی، عاملی

 یها شركت یترشد و موفق یجاد،در ا یسازمان ینقش دوسوتوان ی تحل"با عنوا   یگرد ای مقاله   
-18: 1384تکنولوژی صنعتی ) دو فصلنامه توسعه درو همکارانش  یتوسط منوچهر منطق "یشیزا
عنوا  یکی از  های زایشی به است. در این مقاله، ایجاد، رشد و موفقیت شركت كارشده( 28

های دوسوتوانی سازما  است. تحقیق،  یر قابلیتتحت تأثسازی معرفی گشته كه  های تجاری روش
برداری پرداخته و پنج  های زایشی در اكتشاف و بهره به شکلی نظری به بررسی نقش شركت

های كوچک و متوسط را معرفی نموده است. این كاركردها  نی در سازما كاركرد مبتنی بر دوسوتوا
برداری،  سپاری یکی از دو كاركرد اكتشاف و بهره شام  انطبا  با سبک رهبری دوسوتوا ، برو 

 باشد. می ها پروژه ك  بههای متواز ، سو  داد  منابع  جذب كاركنا  و مدیرا  باقابلیت
توا  اند میهای پویا بر دوسوتوانی پرداخته قابلیت تأثیركه به بررسی خارجی از میا  تحقیقاتی 

در دانشگاه  1نامه دكتری تاگاروار تحقیقی اشاره نمود. یکی از این موارد، پایا به دو عنوا  ك
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 موردبررسیهای پویا بر دوسوتوانی سازما  را قابلیت تأثیركه  است (2815اسپانیا ) 1سباستین سن
دهد كه: برای ایجاد دوسوتوانی، نیاز  خقصه نتایج تحقیق تاگارو نشا  می طور بهقرار داده است. 
شوند. برای احساس دوسوتوانی، تركیب  هتركیب و یکپارچ باهمهای پویا و قابلیتاست تا منابع 

ط متنوع( و رواب مانندانواع مختلف دانش(، سرمایه اجتماعی ) مانندای از سرمایه انسانی ) گسترده
های تصرف دوسوتوانی  فعالیتاست.  یازموردنآوری اطقعات( روش جمعمانند سرمایه سازمانی )

باشد.  در این مرحله به منابع زیادی نیاز می چراكهدهند  چالش منابع را ارائه می زیاد احتمال به
شدت و كیفیت  رنتیجهدبندی مجدد دوسوتوانی تا حد زیادی بستگی به اتفاقات بازار دارد و پیکره 

تاگارو با كمک از مدل سیمسک و همکارانش متفاوت باشد.  توجهی قاب طور  تواند به منابع می
های مدل رساله  را ارائه داد كه یکی از پایه 1شک  محور ستفاده از رویکرد منبع( و با ا2888)

نوزایی و یا  ساز ینهزمهای مختلف را دكترایش بود. این مدل استفاده از منابع سازمانی و قابلیت
 داند.ها میدانسته و هدف دوسوتوانی را دستیابی به آ  راهبردیبازتکرار 
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و  1توا  به مقاله جادج می های پویا و نقش آ  در دوسوتوانیقابلیت حوزه تحقیقاتاز دیگر 

به چاپ رسید. در این مقاله  2در نشریه اروپایی بازاریابی 2889اشاره نمود كه در سال  شانهمکار

د. ظرفیت سازمانی گیربلیت سازمانی پویا در نظر میرا یک قا جادج ظرفیت سازمانی برای تغییر

سط  فردی و در جهت توصیف ظرفیت جمعی یک واحد  وتحلی  تجزیهبرای تغییر فراتر از 

ظرفیت سازمانی برای تغییر هشت  (.826-815: 2815، دیگرا جادج و است )سازمانی برای تغییر 

قطب رهبر و ؛ كند چهار قطب سازمانی ادغام می درزمینه تغییر سازمانی را در موردنظربعد كلیدی 

های  قطب قطب تفکر و اقدام.  قطب رهبری واحد و توزیعی؛ و پیرو؛ قطب نوآوری و پاسخگویی؛

 .شوند رسانی در نظر گرفته میجهت خدمت "طرف دیگر سکه" عنوا  بهمتضاد 

هایی  تشری  مناسب موضوع، ابتدا دوسوتوانی سازمانی و سپس قابلیت منظور بهدر این بخش 

 كنند آمده است. كه به آ  كمک می

 مفهوم شناسی -

معرفی شد. تا  3توسط دانکن 1886ابتدا در سال  دوسوتوانی سازمانیواژه : توانی سازمانیدوسو

قرار نگرفت. در این مقاله  موردتوجهكه مارچ مقاله خود را ارائه داد این واژه  1881سال 

 شده تعریف، زما  همبرداری  ها در اكتشاف و بهره توانایی سازما  عنوا  بهدوسوتوانی سازمانی 

های جدید های بنیادین و توسعه صقحیت است. اكتشاف شام  جستجو، تمایز، آزمایش، نوآوری

های برداری شام  اصقح، كارایی، نوآوریمدت اشاره دارد. بهرهباشد و به نتایج غیرقطعی و بلندمی

مرتبط  مدت كوتاهمطمئن و  نتایجباشد و به های فعلی سازما  می توانایی كارگیری بهتدریجی و 

بر مبنای دیدگاه مارچ، اكتشاف مرتبط با سطوح باالی یادگیری مانند  (.81: 1881)مارچ، است 

و خیز بلند )لوینتال  (1888 5( تولید )زایش( )سنگه41889ای )آرگریس و شو  یادگیری دوحلقه

ای، حلقه برداری با سطوح پایین یادگیری از قبی  یادگیری تکبهره كه یدرحال( است؛ 839: 1888

نیازمند  و باشند یمبرداری و اكتشاف دو اص  ضروری برای سازما   بهرهقابلیت تطبیق ارتباط دارد. 

: 2889 6رایش و بیركینشاوباشند ) می یبسترسازمانو  راهبرد ،متفاوتی از ساختار كامقًدو نوع 

برداری( از ها در انتفاع )بهرهیکی از مشکقت در علم سازما ، توانایی شركت درواقع(. 386
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های جدید را ای صقحیتریشه صورت بهو  زما  هم طور به كه درحالیشا  است های فعلیقابلیت

-(. هم اكتشاف و هم بهره2: 2886و بیركینشاو  2، هی 111: 2818 1كنند )الوی و استتنر كشف می

: 2889رایش و بیركینشاو هستند )برداری به دنبال كسب اطمینا  از كامیابی سازما  در بلندمدت 

388.) 

درنهایت آنکه دوسوتوانی به توانایی سازما  در مدیریت تناقضات ناشی از اجرای آ  نیاز دارد. در 

زما  در  م تمركز همبرداری در مواردی چو  تمركز و عد اینجا باید تعادل میا  اكتشاف و بهره

زما  راهبردهای رشد و  ها، وجود ساختارهای ارگانیک و مکانیکی، دنبال نمود  هم گیری تصمیم

حال تطابق با شرایط محیطی و ... ایجاد شود. در سط  سازما   یندرعدرآمد، همسویی راهبردی و 

شود. در  ام  میموردمطالعه، دوسوتوانی مدیریت تناقضات در دو محیط دفاعی و تجاری را ش

محیط دفاعی با توجه به شرایط كشور، نیاز به اتخاذ راهبرد تمایز وجود دارد و محصوالت و 

عنوا  خروجی مورد انتظار لحاظ خواهد شد. در  به بلندمدتخدمات اكتشافی و رشد و بقا در 

اری از برد شود زیرا در این محیط بهره محیط تجاری راهبرد هزینه، راهبرد مناسبی تلقی می

عنوا   های موجود مدنظر بوده و كارایی در تولید محصوالت و خدمات و كسب درآمد به ظرفیت

های مطلوب تلقی خواهند شد. لذا مدیریت تناقضات در دو محیط تجاری و دفاعی  خروجی

 كند. تعریف كاملی از دوسوتوانی را در سازما  موردمطالعه ایجاد می
دهد كه برخی  نشا  میبر روی نگرش منبع بنیا  تحقیقات : سوتوانیهای پویای سازمان و دو قابلیت

همگرایی  یهستند. قابلیت پویا موجب توسعه 3های پویا قابلیت جزئی از ،ترین منابعاز باارزش

از طریق  خودتغییر  بهقادر را  سازما و شود ی میو تغییر محیط سازما میا  راهبرد 

(. 2888، دیگرا و  4تیس) كند می گیری از منابع جدیدو بهره اكتسابسازی، سازگاری،  یکپارچه

بنر و كند ) كمک میبرداری و اكتشافی  های بهره ایجاد تعادل بین راهبرد به های پویا قابلیتوجود 

تواند یک  های پویا می كه قابلیت دارند اظهار می( 1889) 5براو  و آیزنهارت(. 248: 2883تاشمن 

یا  برداری بپردازد های اكتشافی و بهره منظم به تغییر راهبرد صورت بهرا قادر سازد تا  سازما 

ایجاد ( سه عام  برای 2888تیس و همکارانش ) . نمایدهر دو را دنبال  زما  هم صورت به
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اشاره به منابع دارد مث   ها، مسیرها و فرایندها. موقعیت كنند؛ موقعیتمی پیشنهادهای پویا  قابلیت

های و شام  فعالیت هستندكننده چگونگی انجام كارها تعیین ؛های ویژه سازما . فرایندها دارایی

و  راهبردیهای  گزینه. مسیرها اشاره به باشند می  2بندی مجددو پیکره 1حس كرد ، تصرف كرد 

رای فرایندهای حس كرد ، تصرف ها ببه الگوها و اولویت ود نهای در دسترس سازما  دارفرصت

  د. ندهبندی مجدد شک  میو پیکره

حس كرد  )فهمید  یا ادراک( برای  :ها و تهدیدات حس کردن سازمان و دوسوتوانی: شناسایی موقعیت

كنند و این اغلب به فرآیندها و ادراكات سنتی تکیه می ها آ برانگیز است زیرا مدیرا  چالش

دهد ها و تهدیدات را تنزل می مند قدرت سازما  در مواجهه با فرصت نظام طور بهموضوع 

تركیبی از سرمایه سازمانی، اجتماعی و  واسطه بهها ممکن است (. سازما 846: 2885، 3)گیلبرت

ها داشته باشند كه این كشف از ساختارهای دانشی پایدار و  هایی را در كشف فرصت انسانی، مزیت

های تحلیلی، كه  ک فرصت از طریق پژوهشار(. اد131: 2818 4پات  و فیتشود )پویا منتج می

شود و این انباشت دانش ضمنی ای از دانش ضمنی است پدیدار میانباشته یمبتنی بر موجود

(. 1283: 2811ا  دیگرو  5شارماشود ) های جدید  ممکن است منجر به كشف )یافتن( فرصت

های اكتشافی یک تقش فردی نیست بلکه یک نگرش  دهد كه ادارک فرصتنشا  میتحقیقات  

جمعی است كه در تمام روابط اجتماعی سازما  وجود دارد و این موضوع وابسته به توانایی 

های زیاد از كاركنا  یا مشتریا  و نیز وابسته به این نگاه است  مدیرا  سازما  در بیرو  كشید  ایده

 های بالقوه تلقی شوند. منابعی از فرصت عنوا  بهنفعا  آ  و ذی كه ك  سازما 

تصرف فرصت به معنی اتخاذ تصرمیمات مناسرب و   : گیری تصرف کردن و دوسوتوانی: فرآیندهای تصمیم 

و اكتسراب، اختصراص و    ، همسرویی میرا  مردیرا    آرا اتفرا   بهاست و نیاز  اجراحركت به سمت 

اسرت. بررای    رخ داد ، وابسته به نوع اتفاقی است كره در حرال   فرآیند تصمیم دارد. دیریت منابع م

های سخت و افرزایش   روال كارگیری بهمثال تهدیدات محیطی قوی باعث كاهش آزمایش و تقویت 

گیرنردگا  متمایر     شود كه تصرمیم  شود و این باعث می تمركز قدرت در سطوح باالی سازمانی می

توانایی در تبدی  دانرش    (.424: 2813 ،دیگرا و  6بردارانه باشند )كوئنیگ های بهره به انتخاب گزینه
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: 2811ات جدید مفید باشد )پات  و فیرت، مندی از مخاطر تواند در سرعت بهرهضمنی به صری  می

های سریع وجود دارد زیرا  گیری (. اگر ساختار سازما  مسط  باشد، شانس بهتری برای تصمیم135

توانرد برر روی   های مالی، بیشتر از هرر چیرزی مری    همچنین اولویت. بروكراسی كمتری وجود دارد

گیرنردگا  سرازما  در جهرت دسرتیابی بره       تصرمیم تصمیمات اثرگذار باشد. اگر فشار كمترری برر   

اكتشرافی مسرتعدتر    راهبرردی های  مدت باشد، ممکن است سازما  برای شکار گزینهعملکرد كوتاه

شروند   ترر مری  هرا، صربورتر و مقراوم   باشد و مدیرا  ارشد آ  در جهت حمایت از این نوع فعالیت

 (.432: 2813 ،ا دیگر)كوئنیگ و 

هرا   كننرد، سرازما    ها تغییر می كه بازارها و فناوری طور هما  :مجدد: مدیریت تغییر در سازمانبندی  پیكره

ها و ساختارهای خود در مواجهه برا ایرن تغییررات     بندی مجدد دارایی نیز نیاز به بازتركیب و پیکره

آرام و تردریجی یرا   توانرد  هرا مری  بندی مجدد سازما  (. پیکره1333: 2888، ا دیگردارند )تیس و 

ها اغلب با مقاومت در برابرر تغییرر و   (. سازما 282: 2889سریع و بنیادین باشد )اوریلی و تاشمن 

توانند پاسخگوی نیازهای بازار باشرند بره انتهرا )بره      درست زمانی كه نمی هم آ بندی مجدد،  پیکره

ترر و دشروارتر    ا پایبند هسرتند سرخت  ه هایی كه به سنت رسند. تغییرات عمیق در سازما  پایا ( می

كار خوانده  و اندیشیِ اساسی كسببندی مجدد اغلب باز (. فرآیندهای پیکره125: 1884 1است )دایر

و همره كاركنرا  را در    اسرت  شود؛ و با تغییر در الگوهای اجرایی در همه سطوح سازما  همراه می

فعالی، گررایش بره كرار    ری و نگرشی نظیر بیشهای ساختا كند. ویژگی سازی و اجرا درگیر می پیاده

، ممکن است بررای تغییرر   ...و  های فعلی، ظرفیت یادگیری هایی فراتر از قابلیتتیمی، داشتن آرما 

    موفق در سازما  ضروری باشند.

های پویایی كه در ادبیات در ترسیم مدل مفهومی این تحقیق، توجه به قابلیتمدل مفهومی:  

و اولین قابلیت پویای هر سازمانی توانایی  ترین مهمبوده است.  كننده كمکاند، بسیار  آمدهموضوعی 

، از محیط ها و تهدیدات محیط اطراف است. برای ادراک مناسبآ  در جهت تشخیص فرصت

های پژوهشی سازما ، مرزهای پژوهش، یکپارچگی منابع اطقعاتی در بیرو  از سازما  و افق

ها، تصمیمات در جهت دستیابی به زما  بسیار مهم هستند. بعد از درک فرصتوحدت اعضای سا

گیرندگا ، بازیگرانی كه در وجود ذهن باز تصمیم اینجاكند. در ایفا می رانقش كلیدی  ها آ 

-گیری، داشتن تصمیم )امکا  تصمیمگیری نقش دارند، عادات تصمیم، سرعت تصمیمتصمیم
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-پیکره در مرحله بعدسازی تصمیم، استققل مالی و منابع بیرونی مهم هستند. سازی(، امکا  پیاده

بندی در پیکره درواقعد. ها اهمیت داردر جهت پوشش تصمیم بندی مجدد منابع و امکانات سازما 

هنگ های مدیریتی، فرمجدد، بحث اصلی مدیریت تغییر است. در مدیریت تغییرات سازمانی چرخه

فرآیند اصلی در تصرف  های سازما  و ارتباطات نقش دارند.، ارزشاد یکپارچگیباز، توانایی ایج

جای  بندی مجدد، مدیریت تغییرات است لذا در این تحقیق بهگیری و در پیکرهها، تصمیم فرصت

، احساس، گرا اكتشافدر محیط است.  شده استفادهگیری و مدیریت تغییرات این دو واژه از تصمیم

شود. با سازما  می راهبردیبندی مجدد منابع و امکانات سازمانی منجر به نوزایی  تصرف و پیکره

-های جدیدی در سط  سازما  دنبال میراهبرد ها آ های جدید اكتشافی و تصرف درک فرصت

های موجود توانمندیبردارانه، بر مبنای اند. در یک محیط بهرههرگز دنبال نشده قبقًشوند كه 

 درواقعشود. می پذیر امکا ها سازما  امکا  درک، تصرف و تغییرات در جهت دستیابی به فرصت

 .كندمناسب را بازتکرار می راهبردیک  مجدداًسازما ، 

-كه واض  و مبرهن است دستیابی به دوسوتوانی سازما  به معنای امکا  تجاری طور هما 

سازی  است. تجاری زما  هم طور بهخدمات و دستیابی به سود و رشد سازی بیشتر محصوالت و 

سازی، فروش  ، ساخت و نمونهتوانایی در تحقیق و توسعه، یپرداز یدهاهایی چو  توانایی  با گویه

و  2مدل مفهومی این تحقیق در شک   دهنده ی تشکشود. عناصر  بازار سنجیده می درنهایتو 

 است. ذكرشده خقصه طور به 1های مربوط به هر سازه نیز در جدول و گویه ها سازه
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 مدل مفهومی پژوهش :2شک  
 

 

های پویای دوسوتوا : عملیاتی كرد  ابعاد سطوح قابلیت1جدول   

تاشمن ، اوریلی و 2888 یست

، 2818 ، پات  و فیت2889

، شارما و 2889 برگفلد

و  ، كوئنیگ2811ا  همکار

 2815، تاگارو 2813همکارا  

 هاافق پژوهش

 کادرا

های  قابلیت

پويای 

 دوسوتوان

 مرزهای پژوهشی

 های پژوهشی با كمک منابع بیرونیفعالیت

 یکپارچگی منابع بیرونی

 برداری از وحدت اعضای سازما بهره

، 2888 یست، 2888 هرالد

، 2885، گیلبرت 2813كوئنیگ 

، اوریلی و 2812كامرلندر 

همکارا  ، میلر و 2889تاشمن 

 2815تاگارو  ،2811

 ذهن باز

 گیری تصمیم
 سرعت تصمیم وعادات 

 توانایی تصمیم سازی

 تصمیم سازی یادهپ

 و منابع بیرونی استققل مالی

، 2888 ینمارتایزنهارت و 

، 2888 یست، 2883وینتر، 

، 2889اوریلی و تاشمن 

، 2811همکارا  سالواتو و 

 2815تاگارو 

 مدیریتی یها چرخه

مدیریت 

 اتتغییر

 فرهنگ باز

 توانایی ایجاد یکپارچگی در تغییر

 سازما  های ارزش

 ارتباطات

 2815ریوز و همکارا  
نوزایی  دهی به راهبردهای تطبیقی )هماهنگ بود (توانایی در شک 

 راهبردهای تطبیقی )سریع بود (سرعت در اتخاذ  راهبردی

، 2815ریوز و همکارا  

 2889اوریلی و تاشمن 

بازتکرار  نگر )اولین بود ( توانایی در تدوین راهبردهای آینده

 راهبردی
 توانایی در تدوین راهبردهای مرسوم و سنتی )بزرگ بود (

 بود ( پذیر بقاتوانایی در بهبود مداوم راهبردهای مرسوم )

، 1885و  2883گلد اسمیت 

 ،1888، رورک 2885كوپر 

و  1895راثول و زیگفیلد 

 2889كوی  مک 

 پردازی ایدهتوانایی در 

توانایی 

 سازی تجاری

 ها توانایی در تحقیق و توسعه ایده

 توانایی در تولید نمونه اولیه

 توانایی در ساخت و تولید

 در فروش و دستیابی به بازارتوانایی 
 

 روش شناسی
به لحاظ هدف این مطالعه، در فاز اول؛ به دنبال شناسایی  روش این تحقیق، روشی تركیبی است.

مدل رویکرد  تأییدهای پویای دوسوتوا ، پژوهش اكتشافی بود و در فاز دوم برای  قابلیت

كاربردی است.  و هم ای توسعه همتبیینی دنبال شد. به لحاظ كاربرد مطالعه، این پژوهش -توصیفی

ها، گیرد. فن گردآوری داده ی مطالعه موردی قرار میبه لحاظ زما  مطالعه، این پژوهش در دسته
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یدانی و هم از های پژوهش، هم از روش م شام  پژوهش پیمایشی بود. برای به دست آورد  داده

نفر از  18این پژوهش برای تشکی  گروه كانونی از  در مرحله اول ای استفاده شد.روش كتابخانه

ی محقق ساخته )با سازما  استفاده شد. بروندادهای جلسه گروه كانونی به یک پرسشنامه خبرگا 

نفر از خبرگا  علمی و اجرایی  15پرسشنامه از نظرات  برای تعیین روایی ( منجر شد.سؤال 38

معادالت ساختاری )كمترین مربعات  سازی مدلتوجه به استفاده از روش استفاده شد. همچنین با 

. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب شدجزئی(، روایی همگرا و روایی افتراقی نیز محاسبه 

 فرمایید.مقحظه می 5شد كه در جدول  دتأییآلفای كرونباخ و ضریب پایایی مركب 
و  85/8گیری خطای نمونه )با از روش كرجسی و مورگا  استفاده شدبرای تعیین حجم نمونه 

 زیرنفر بود. بر مبنای فرمول  138حدود  موردمطالعهك  نیروی انسانی سازما   (%85سط  اطمینا  

 .خواهد بود موردنیازنمونه آماری  89تعداد 

)1()1(

)1(
22

2

PPZNd

PNPZ
n




 9832.97

5.05.0)96.1(129)05.0(

5.05.0)96.1(130
22

2





n  

 سؤاالتاستفاده شد.  هدفمندگیری برای توزیع پرسشنامه محقق ساخته از روش نمونه

 سازی مدل ا استفاده از روشبطراحی شد.  5تا  1پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت با مقیاس 

 ( به استخراج مدل دست زدیم.PLS افزار نرم) یجزئمعادالت ساختاری و روش كمترین مربعات 

 اند از:های این تحقیق عبارتفرضیه   

 سازی رابطه معناداری وجود دارد؟ های دوسوتوا  و تجاری بین قابلیت فرضیه اصلی تحقیق:

 وجود دارد؟های دوسوتوا  رابطه معناداری  : بین بازتکرار راهبردی و قابلیت1 یفرعفرضیه 

 های دوسوتوا  رابطه معناداری وجود دارد؟ راهبردی و قابلیت نوزایی: بین 2 یفرعفرضیه 

در  .یددارندتأكهای كانونی شکلی از مصاحبه گروهی هستند و بر تعام  در گروه  روههمچنین گ

 گیرد ها و بینش و آگاهی قرار می مبنای ایجاد دادهكنندگا   تعام  بین شركت های كانونی، گروه

برای دوسوتوانی در سازما ، به چه  سؤاالت این جلسه بدین شک  بودند؛ (.1883 1)مورگا 

نتایج  ؟های پویای دوسوتوا  دخالت دارد هایی در تشکی  قابلیتهایی نیاز است؟ چه ویژگی قابلیت

 از، تعدادی خروجی جلسهبا توجه به  آمده است. 2كلی جلسه گروه كانونی در قالب جدول 

 .از تحلی  مدل حذف شدند 1های جدول  گویه

                                                           
 Morgan1
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 تلخیص شده() یكانوناز جلسه گروه  آمده دست به: مدل خام اطقعات 2 جدول

 كنندگا  بر این باور بودند كه:بیشتر شركت 

  دوسوتوانی ضرورت دارد. در های پویاوجود قابلیت 
 دوسوتوانی سازما  نقش كلیدی دارد. ها و تهدیدات محیطی درادراک فرصت 

 ها و نگاه به نیازهای آتی نیروهای در محیط اكتشافی سازما  كه محیطی دفاعی است، افق پژوهش
 مسل  در آ  بسیار مهم است.

 ه سازما  در محیط دفاعی یکپارچگی منابع بیرونی كه از طریق انتقال دانش و اطقعات جدید ب
 نقش دارند، بسیار مهم هستند.

 پژوهشی در مرزهای علمی جدید در كشور بسیار اهمیت دارد. در محیط اكتشافی، حركت 

 بردارانه كه محیطی تجاری است، پایش مستمر بازار جهت درک و احساس مناسب در محیط بهره
 فعلی سازما  اهمیت دارد.

 مدت باشد و نیز حركت در مرزهای علمی موجود باشد.هها باید كوتابرداری افق پژوهشدر بهره 

  پذیر است. حس مناسب در سایه وحدت درونی كاركنا  و نیز یکپارچگی منابع بیرونی امکا 

 پذیر است. ها در سایه تصمیمات مناسب سازمانی امکا تصرف فرصت

 ست.گیرندگا  ا گیری مناسب نیاز به وجود ذهنی باز در میا  تصمیمبرای تصمیم

ستاد ك   ،(العالیمدظله)مانند فرماندهی ك  قوا متفاوت )بسیاری از تصمیمات دارای بازیگرانی 
باشند و این بازیگرا  نیروهای مسل ، موسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی، وزارت دفاع و ...( می

 در سط  كق  و خرد دارند. اتخاذشدهنقش مهمی در نوع تصمیمات 
برداری سریع از سازما  در بهره به داشتن تصمیم )تصمیم سازی( در شرایط مختلف محیطی،

 كند.ها كمک میفرصت
 گیری و بر جریانات سازمانی اثرگذارند نیز در تصمیم اًاستققل مالی و منابع بیرونی كه گاه

 آفرین هستند.ها نقشتصرف فرصت
 غییرات سازما ، تغییرات مدیرا  نقش مهمی در انتفاع از شرایط بازی خواهد كرد.در مدیریت ت 
 .وجود یک فرهنگ باز در سازما ، در استقبال از تغییرات نقش مهمی دارد 
  ارتباطات سازمانی و نیز توانایی ایجاد یکپارچگی درتغییرات نقش مهمی در دوسوتوانی ایفا

 كنند. می
  افتد.بندی مجدد منابع اتفا  میهای جدید، تصرف و پیکرهادراک فرصتنوزایی راهبرد در پی 

 های سازما  جهت برداری از ظرفیت هایی است كه امکا  بهرهبازتکرار راهبردی نیازمند قابلیت
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 آورد.كسب درآمد را فراهم می

 كندمی سازی و دستیابی به بازار را تضمینهای پویای دوسوتوا  در سازما ، تجاریقابلیت. 

 

 تحقیق هایو یافته ها داده وتحلیل تجزیه
نفر از كاركنا   89فرمایید نمونه آماری این پژوهش شام  مقحظه می 3كه در جدول  گونه هما 

صنعتی بوده است. به لحاظ مدرک تحصیلی، بیشترین فراوانی مرتبط با  –یک سازما  دفاعی 

سال و جایگاه شغلی كارشناسی نیز به ترتیب  28تا  18ی فراوانی بود. سابقه 59كارشناسی ارشد با 

 اند.باالترین طیف فراوانی به خود اختصاص داده 68و  49با فراوانی 
 های تحقیق بر اساس جایگاه شغلی، مدرک تحصیلی و سابقه كار : فراوانی نمونه3جدول 

 جایگاه شغلی سابقه )سال( مدرک تحصیلی 
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یابی معادالت ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمو  فرضیات، مدل: یابی معادالت ساختاریمدل

، جهت آزمو  PLSافزار  شده و مکنو  است. در این پژوهش از نرم روابط متغیرهای مشاهده  درباره

اس نگرشی مبتنی بر واریانس دارد و در دو مرحله الاست. پی شده استفادهفرضیات و صحت مدل 

 شود.گیری، در دومین مرحله، مدل ساختاری بررسی می اولین مرحله، مدل اندازهدر شود،  انجام می

توسط  درستی بهشود كه آیا مفاهیم نظری  در این مرحله، تعیین می یری: گ اندازهآزمون مدل 

دو معیار اعتبار )روایی(  بامدل  اند؟ بدین منظور اعتبار سازه شده گیری شده اندازهمتغیرهای مشاهده

كنید، مشاهده می 4كه در جدول  طور هما شود.  می سنجیده 2و اعتبار)روایی( افتراقی 1همگرایی

. همچنین باشد می 5/8ام متغیرها بیشتر از ( برای تمشده استخراج)میانگین واریانس  AVEشاخص 

 8/8گلدشتاین( برای تمام متغیرها بیشتر از -یب دیلو )ضریب پایایی تركیبی یا ضر CRشاخص 

كه مناسب است. است  889/8. ضریب آلفای كرونباخ نیز برای تمامی متغیرها باالی باشد یم

 خوردار است. گیری از كیفیت مطلوبی بر بنابراین مدل اندازه

                                                           
1 Convergent Validity 

2 Discriminant Validity 
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 گیری: معیارهای بررسی كیفیت مدل اندازه4جدول 

تعداد 

 CRشاخص  سؤال
شاخص آلفای 

 کرونباخ

شاخص 
AVE 

 متغیرها

 ردیف

 9 درک )حس( اکتشافی 688/8 898/8 984/8 3

5 
 گیری اکتشافیتصمیم 635/8 968/8 988/8

2 

 مديريت تغییر اکتشافی 568/8 988/8 968/8 5
9 

 4 راهبردینوزايی  884/8 984/8 858/8 2

 5 بردارانهدرک )حس( بهره 548/8 882/8 958/8 5

 6 بردارانهگیری بهرهتصمیم 892/8 968/8 815/8 3

 2 بردارانهمديريت تغییر بهره 548/8 869/8 938/8 5

 0 راهبردیبازتکرار  698/8 814/8 914/8 2

 1 های پويای دوسوتوانقابلیت 558/8 838/8 899/8 3

 98 سازی تجاری 542/8 898/8 954/8 5
  

 یگذاریجااست. با  شده دادهقرار  شده استخراج، جذر میانگین واریانس 5در قطر اصلی جدول

شود كه این مقدار برای  در قطر اصلی ماتریس همبستگی مقحظه می 1اعداد  یجا به AVEجذر 

لذا ابزار تحقیق از روایی   های دیگر است همه متغیرها بیش از همبستگی یک سازه با سازه

، تنها از حروف اول 5واگرای)افتراقی( مناسبی نیز برخوردار است. با توجه به عریض بود  جدول 

 است. شده استفادهها عنوا  ستو  ها درها و گویهسازه
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 پژوهش متغیرهای همبستگی ::5جدول 
قا  سازی تجاری

 پويای

باز 

 تکرار

مد تغ 

 بهر

تصرف 

 بهر

درک 

 بهر

نوزای 

 راهبرد

مد تغ 

 اک

تص  

 اک

در ک 

 اک
 متغیرها

     
 درک )حس( اكتشافی 936/8        

     
 گیری اكتشافیتصمیم 158/8 888/8      

     
 مدیریت تغییر اكتشافی 244/8 389/8 853/8    

     
 نوزایی راهبردی 933/8 138/8 196/8 851/8  

 بردارانهدرک )حس( بهره -183/8 323/8 386/8 -125/8 838/8     

 بردارانهگیری بهرهتصمیم -822/8 282/8 258/8 -866/8 838/8 995/8    

 بردارانهمدیریت تغییر بهره -811/8 215/8 259/8 -852/8 825/8 818/8 838/8   

 بازتکرار راهبردی -849/8 354/8 496/8 -868/8 826/8 698/8 696/8 928/8  

 های پویای دوسویه قابلیت -886/8 556/8 552/8 -818/8 839/8 648/8 631/8 644/8 846/8 

 سازی تجاری 844/8 388/8 488/8 836/8 315/8 188/8 194/8 436/8 588/8 836/8

 

گیری از تحلی  مسیر، ضرریب تعیرین و شراخص    ها بهره مرحله دوم در رویه : برازش مدل ساختاری

 عنروا   بهیابند و  جریا  می جهت یکباشد. در تحلی  مسیر، روابط بین متغیرها در  برازندگی مدل می

شوند. نمودارهای زیر مدل معرادالت سراختاری و نمرودار مسریر      مسیرهای متمایز در نظر گرفته می

ضررایب مسریر    3دهرد. شرک     داری و ضررایب مسریر نشرا  مری     مدل تحقیق به همراه اعداد معنی

سری  ، مقردار آمراره بروت اسرتراپ بررای برر     4دهرد. شرک     بین متغیرها را نشا  مری  استانداردشده

كنید تمرام ضررایب مسریر در    كه مشاهده می طور هما دهد.  معناداری این ضرایب مسیر را نشا  می

 است. 86/1بیشتر از  ها آ معنادار هستند، زیرا سط  معناداری  85/8سط  
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 فرض یشپضرایب مسیر در مدل  :3شک  

 

 مدل نظری تحقیق در حالت معناداری ضرایب :4شک  

كند. برای بررسی روایی مدل ساختاری  می بینی مدل را مشخص ، قدرت پیشQ2معیار   :ساختاریآزمون مدل 

و  15/8، 82/8زا سه مقدار  در مورد یک سازه درو Q2كنیم. اگر مقدار گیسر استفاده می -از ضریب استو 



 

 سازی در سازمانی دفاعی های پویای دو سو توا  بر تجاری تأثیر قابلیت  285

زای مربوط به بینی ضعیف، متوسط و قوی سازه)های( برو  از قدرت پیش ( نشا 1899 1باشد )كوهن 35/8

مثبت هستند و این  Q2گیسر  -كنید، مقادیر ضرایب استو مشاهده می 6كه در جدول  طور هما آ  دارد. 

 نشا  از روایی مطلوب مدل ساختاری دارد.
: شاخص روایی درونی مدل ساختاری6جدول   

Q
2
=(1-SSE/SSO) SSE

 
SSO  

 درک )حس( اكتشافی 291.000 178.576 0.386

گیری اكتشافیتصمیم 485.000 278.250 0.426  

 مدیریت تغییر اكتشافی 485.000 320.657 0.339

 نوزایی راهبردی 194.000 90.120 0.535

بردارانهدرک )حس( بهره 485.000 323.182 0.334  

بردارانهگیری بهرهتصمیم 291.000 143.338 0.507  

بردارانهمدیریت تغییر بهره 485.000 302.092 0.377  

 بازتکرار راهبردی 194.000 167.313 0.138

های پویای دوسویه قابلیت 291.000 240.742 0.173  

سازی تجاری 485.000 333.265 0.313  

 

توا  فرضیات اصلی و فرعی  پس از تأیید برازش مدل، می  وتحلیل فرضیات اصلی و فرعی تحقیق: تجزیه-
 (. 3تحقیق را بررسی نمود)شک  

 .سازی رابطه معناداری وجود دارد های دوسوتوا  و تجاری بین قابلیت: اصلیآزمو  فرضیه 
H0 :ندارد. تأثیر سازی تجاریبر دوسوتوا  پویای های  قابلیت 
H1 :دارد. تأثیرسازی  تجاریبر دوسوتوا  پویای های  قابلیت 

داری بین این دو متغیر  ، چو  عدد معنی8و جدول  3شک   در PLSبا توجه به برازش مدل 
معلولی بین دو متغیر  و یعلباشد بنابراین رابطه می تر بزرگ 86/1بوده و این مقدار از  815/8برابر 
 باشد.و در جهت مستقیم می 588/8اثرگذاری برابر با میزا  تقریبی این شود. میزا  می تأیید

 پویای دوسوتوا  رابطه معناداری وجود دارد.های  : بین بازتکرار راهبردی و قابلیت1آزمو  فرضیه فرعی
H0 :ندارد. تأثیردوسوتوا  پویای های  بازتکرار راهبردی و قابلیت 
H1 :دارد. تأثیردوسوتوا  پویای های  بازتکرار راهبردی و قابلیت 

                                                           
 Cohen1
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داری بین این دو متغیر  ، چو  عدد معنی8و جدول  3شک   در PLSبا توجه به برازش مدل 
معلولی بین دو متغیر  و یعلباشد بنابراین رابطه می تر بزرگ 86/1بوده و این مقدار از  892/89برابر 
 باشد.و در جهت مستقیم می 848/8اثرگذاری برابر با میزا  تقریبی این شود. میزا  می تأیید

 .اردهای پویای دوسوتوا  رابطه معناداری وجود د بین نوزایی راهبردی و قابلیت: 2آزمو  فرضیه فرعی
H0 :ندارد. تأثیردوسوتوا  پویای های  راهبردی و قابلیت نوزایی 
H1 :دارد. تأثیردوسوتوا  پویای های  راهبردی و قابلیت نوزایی 

داری بین این دو متغیر  ، چو  عدد معنی8و جدول  3شک   در PLSبا توجه به برازش مدل 
معلولی بین دو متغیر  و یعلباشد بنابراین رابطه می تر بزرگ 86/1بوده و این مقدار از  481/3برابر 
 باشد.و در جهت مستقیم می 386/8اثرگذاری برابر با میزا  تقریبی این شود. میزا  می تأیید

های مدل فرض  ، روابطی میا  سازهدر مسیر طراحی مدل بررسی روابط داخلی مدل ساختاری تحقیق:-
 8ازش مدل نظری تحقیق، ضرایب مسیر در جدول شود. لذا پس از اطمینا  از نیکویی بر می
  .است شده ارائه

 تحقیق مدل های اصلی روابط میا  سازه: نتایج ضرایب مسیر و ضرایب معناداری 8جدول

 ساختاری مسیر
ضریب 

 (βمسیر)
 معناداری

(T-Value) 

سط  

 نتیجه آزمو  معناداری

اكتشافیگیری )تصرف( تصمیم <-درک )حس( اكتشافی   پذیرش وجود رابطه 85884 25484 85158 

اكتشافی تغییرات مدیریت <-گیری)تصرف( اكتشافی تصمیم  پذیرش وجود رابطه 85883 25988 85389 

راهبردینوزایی  <-درک )حس( اكتشافی   پذیرش وجود رابطه 85888 185935 85938 

راهبردینوزایی  <-گیری)تصرف( اكتشافی تصمیم  پذیرش وجود رابطه 85848 25284 85213 

راهبردینوزایی  <- اكتشافی تغییرات مدیریت  پذیرش وجود رابطه 85842 25418 85122 

بردارانه گیری بهرهتصمیم <-برداری  درک )حس( بهره  پذیرش وجود رابطه 85888 285248 85948 

بردارانه بهره  تغییرات  مدیریت <-بردارانه  گیری بهرهتصمیم  پذیرش وجود رابطه 85888 255812 85818 

راهبردیبازتکرار  <-برداری  درک )حس( بهره  پذیرش وجود رابطه 85881 35566 85656 

راهبردیبازتکرار  <-بردارانه  گیری بهرهتصمیم  پذیرش وجود رابطه 85848 25838 85189 

راهبردیبازتکرار  <-بردارانه  بهره  تغییرات  مدیریت  پذیرش وجود رابطه 85849 25389 85139 

های پویای دوسوتوا قابلیت <- راهبردینوزایی   پذیرش وجود رابطه 85834 25481 85386 

های پویای دوسوتوا قابلیت <- راهبردیبازتکرار   پذیرش وجود رابطه 85888 865892 85848 

سازی تجاری <-های پویای دوسوتوا  قابلیت رابطهپذیرش وجود  85888 85815 85588   

روابط در كنیم و سایر را تشری  می روابطبه لزوم تلخیص مطالب در این مقاله یکی از  توجهبا 

 اند.بوده یرشموردپذاین فرضیه تشری  و  مانند بهنیز  مدل ساختاری
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 دارد. تأثیرگیری )تصرف( اكتشافی  حس( اكتشافی بر تصمیمدرک ): 1فرعی  روابطآزمو  

H0 :ندارد. تأثیرگیری )تصرف( اكتشافی  درک )حس( اكتشافی بر تصمیم 

H1 :دارد. تأثیرگیری )تصرف( اكتشافی  درک )حس( اكتشافی بر تصمیم 

 484/2برابر  داری بین این دو متغیر، چو  عدد معنی8جدول  در PLSبا توجه به برازش مدل 

شود. می تأییدمعلولی بین دو متغیر  و یعلباشد بنابراین رابطه می تر بزرگ 86/1بوده و این مقدار از 

برابر با میزا  تقریبی گیری )تصرف( اكتشافی  تصمیمبر درک )حس( اكتشافی میزا  اثرگذاری 

 باشد.و در جهت مستقیم می 158/8

 یحل راه PLS مدل در GOF شاخص (2884) شهمکاران و آماتو باور به: (GOFبرازش مدل )آزمون 

 عم  یكوواریانس های روش در برازش های شاخص مانند و بوده مدل كلی برازش بررسی برای

 مقک. كرد استفاده كلی صورت به PLS مدل كیفیت یا اعتبار بررسی برای توا  می آ  از و كند می

^R و اشتراک میانگین هندسی میانگین محاسبه با توا  می را (GOF) برازش كلی
بر  .آورد به دست 2

و  25/8، 1/8برابر با  GOF( اگر میزا  خروجی شاخص 2885) شمبنای نظر تننهاوس و همکاران

خروجی  9باشد. جدول باشد، به ترتیب نشانه تناسب ضعیف، متوسط و قوی مدل می 36/8

 دهد.تناسب مدل را نشا  می
 GOF: برازش مدل با شاخص 9جدول 

  Average Variance Extracted (AVE) 
R Square 

 avrage(Comunalities)=0.646 R^2=0.539 میانگین

 GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2= 0.59 مدل برازش شاخص

باشد كه بر خوبی برازش می 58/8دارای مقدار  GOFبا توجه به خروجی جدول باال، شاخص 

 ها داللت دارد.مدل برای داده

 گیری و پیشنهاد نتیجه
 :گیری نتیجه -الف

دوسروتوا  در یرک سرازما     هرای پویرای   قابلیرت ی مدلی برای  هدف اصلی این پژوهش ارائه
صنعتی بود زیرا بررسی مطالعات پیشرین بیرانگر آ  اسرت كره در ادبیرات موضروع، مردل         -دفاعی

هرا، بره    خاص و با در نظر گرفتن مقحظات مربوط به ایرن نروع سرازما     صورت بهكه  ای یکپارچه
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 بپرردازد وجرود نردارد    سرازی(  )و تجراری  دوسروتوانی سرازمانی  هرای پویرا برر    اثر قابلیتبررسی 
نترایج تحقیرق متفراوت از نترایج تحقیقرات دیگرر        .های صنعتی بخش دفاع( در محیط خصوص به)

شرده در   یمعرفر بروده و بررخقف كاركردهرای     (1384، دیگرا )مانند مقاله آقای منوچهر منطقی و 
های پویا را در دستیابی به دوسروتوانی و متعاقرب آ  بره عملکررد      گونه تحقیقات، نقش قابلیت ینا

های تحقیق توا  اظهار داشت نمونهمی موردمطالعهبا توجه به جامعه آماری شمارد.  سازما  مهم می
باشرد زیررا بیشرترین     هرای پویرای دوسروتوا  مری    نمایاننده سبدی مناسب بررای سرنجش قابلیرت   

سال سابقه بوده است.  28الی  18صیقت كارشناسی ارشد و بیشترین فراوانی سابقه كار نیز بین تح
برداری، با توجه به نگاه عملیاتی در این بخش نیز دلیر    حضور بیشتر كارشناسا  عملیاتی در نمونه

 باشد.دیگری برای درخور توجه دانستن نتایج این پژوهش می
هرای پویرای دوسروتوا  و     )وجود رابطه میرا  قابلیرت   صلی تحقیقا فرضیهدر راستای پاسخ به 

مردل   تأییرد ، با انجام جلسات گروه كانونی و اخذ نظرات خبرگا  سازما ، نسبت به سازی( تجاری
نترایج نشرا    معادالت ساختاری و روش كمترین مربعات جزئی اقدام شرد.   سازی مدلبا استفاده از 
( دارد. همچنرین  588/8سرازی )بره میرزا        اثر قوی بر تجراری های پویای دوسوتوا داد كه قابلیت

تحلی  دو فرضیه فرعی تحقیق، حاكی از وجود رابطه میا  نوزایی راهبرردی و برازتکرار راهبرردی    
 های پویای دوسوتوا  بود. باقابلیت

ی هرای پویرا   بازتکرار راهبرردی برر قابلیرت    یرگذاریتأثدهد میزا   تبیین نتایج تحقیق نشا  می
تواند بیرانگر آ    این موضوع می نوزایی راهبردی است. یرگذاریتأثدوسوتوا  بسیار بیشتر از میزا  

هرای  بررداری از توانمنردی  باشد كه در سازما  موردمطالعه، محیط تجاری و قابلیت استفاده و بهرره 
موجود بسیار مهم بوده و تاكنو  از آ  غفلت شده است. تبلور این موضوع عدم استفاده مناسرب از  

هایی هستند كه در محریط   فناوری ها این) استشده در سط  بازار و جامعه  ییشناسافناوری  2588
انرد(. از طرفری برا توجره بره       شده لکن در محیط تجاری و بازار وارد نشده یافته دستدفاعی بدا  
توا  به نگاه جامعره آمراری پری بررد كره در آ  توجره بیشرتر بره          های مالی سازما ، می محدودیت

 برداری سبب ایجاد تواز  و غلبه بر مشکقت مالی تلقی شده است. بهره
های مرؤثر برر برازتکرار راهبرردی، بیشرترین ترأثیر مربروط بره درک و احسراس           در میا  سازه

كنرد. برداشرت    )نوزایی راهبردی( نیز صرد  مری   گرایی اكتشافردارانه است. این موضوع در ب بهره
هرا و تهدیردات    محققین از این موضوع آ  است كه جامعه آماری پرژوهش قابلیرت درک فرصرت   

 2588 براوجود  چراكهموجود در هر دو محیط تجاری و دفاعی را بسیار كلیدی و مهم دانسته است 
در سط  سایر صنایع وجود نداشته  ها آ درک مناسبی از كاربری  احتماالًری در سط  سازما ، فناو

كننده مشرکقت مرالی در زمرا  حرال      توانست برطرف ها می سازی این فناوری تجاری چراكهاست 
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گیری در هرر   باشد. همچنین نتایج نشا  از اهمیت بیشتر مدیریت تغییرات به نسبت توانایی تصمیم
فراوا  ناشی از آ  است كه جامعه آماری  احتمال بهبرداری دارد. این اهمیت  دو بعد اكتشافی و بهره

ی متوجه این موضوع شده است كه بهترین تصمیمات هم اگر سراختارها، منرابع و تغییررات    درست به
 مانند. نتیجه می مرتبط با خود را نداشته باشند ابتر و بی

 ها:پیشنهاد -ب

 نمود:، ارائه سازما  موردمطالعه توا  به را می زیر های یشنهادپپژوهش  نتایجبا توجه به 
 ها و تهدیدات محیطی در دوسوتوانی سرازما  نقرش كلیردی دارد. برر ایرن مبنرا       ادراک فرصت

های خود الزام نمایند كره در   توانند مانند سازمانی مث  ناسا، به مدیرا  پروژه سازما  میمدیرا  
هرای تجراری نیرز فکرر      برداری از نتایج آ  در محیط های اكتشافی، به بهره روژههنگام تعریف پ

 كنند. درواقع كاربردهای تجاری، از هما  ابتدای تعریف یک پروژه دفاعی مدنظر باشد.
 یابند. مدیرا   تصمیمات مناسب در سایه تغییراتی كه بعدازآ  باید انجام شود امکا  موفقیت می

سازما  پس از اتخاذ تصمیمات مناسب، آمراده تغییررات موردنیراز در جهرت نیر  بره اهرداف        
تصمیمات باشند. گاهی نیاز است تا ساختارها، راهبردها، منرابع و ... تغییرر نماینرد. از زیررورو     

 در زما  موردنیاز( نباید هراسید.) سازما هسته اصلی  كرد 

     بررداری از   خصروص وجرود تنگناهرای مرالی( بهرره      با توجه به مشرکقت فعلری سرازما  )بره
های جدید اكتشافی است. ایجراد ترواز  میرا      تر از تعریف پروژه های موجود بسیار مهم قابلیت
دمردت سرازما  خواهرد برود. لرذا برا توجره بیشرتر بره          ساز بقا بلن برداری و اكتشاف زمینه بهره
 های مالی را باید فراهم نمود.برداری در زما  حال، امکا  گریز از بحرا  بهره

 شود در خصوص مواردی چرو  سربک رهبرری در یرک     به محققا  آینده پیشنهاد می درنهایت
مایه اجتمراعی  سازما  دوسوتوا ، طراحی مدل بلرو  مردیریت منرابع انسرانی دوسروتوا ، سرر      

هرا   دوسوتوا ، سرمایه سازمانی دوسوتوا ، سرمایه فکری دوسوتوا ، چگونگی تطرابق سرازما   
با تغییرات محیطی )با تدوین راهبرد سازمانی دوسوتوا ( و نقش مدیریت دانش در دوسوتوانی 

 ها و نهادهای مختلف به انجام رسانند.های خود را در سازما سازمانی و ... پژوهش
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