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  سازمان يمهارت دوسوتوان شيبر افزا يسازمان يچابك ريتاث يبررس

  3، منيژه مالئي*،2، محسن ذبيحي جامخانه1عادل آذر
  استاد، گروه مديريت صنعتي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران1

  )مكاتبات دار (عهده، ايرانن، گروه مديريت، دانشگاه تهران، تهرادكتري2
  يريت، موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند، تهران، ايران، گروه مدكارشناسي ارشد3

  1399مرداد ماه  ، پذيرش:1399تيرماه ، اصالحيه: 1399خرداد ماه تاريخ دريافت: 
  

  كيدهچ
سط دو اهرم تو يزمان يطيمح يازهايو ن راتييبه تغ عيباشد. درواقع واكنش سر يدر سازمانها م يسرعت و چابك تياعمال نها ازمندين يسازمان يدوسوتوان
بررسي  ،وهشپژ نيا هدف اصلياساس  ناي بر. باشد همراه موقعخواهد شد كه با سرعت و واكنش به يافتنيدست برداريره اكتشاف و به يعني يدوسوتوان

دهد تاكنون ه نشان ميباشد، زيرا مراجعه به پيشيناين هدف، به نوعي نوآوري پژوهش نيز ميسازمان است.  يمهارت دوسوتوان تيبر تقو يچابك ريتاث
و  يتيريخبرگان مد اريو سپس در قالب پرسشنامه در اخت ييشناسا ينظر يمؤثر با مطالعه مبان يرهايابتدا متغپژوهشي با اين عنوان انجام نشده است. 

 هايتيحذف فعال«به جز مولفه  ج،يبق نتااستفاده شده است. ط SmartPLS افزاراز نرم زين هاهيو آزمون فرض دلم يطراح يقرار گرفته است. برا يسازمان
 عيسر صيتخص« ،»يمشتر يازهايبه ن عيپاسخ سر« ،»رپذيانعطاف يساختار سازمان« يعني يچابك يهشت مولفه از نه مولفه مورد بررس ري؛ تاث»فاقد ارزش

ارتقاء مهارت و «و » دانش و اطالعات گذاريبه اشتراك«، »ارتهكاركنان چندمه« ،»هاتيو فعال ندهايفرآ سازيكپارچهي« ،»راتييتغ با عيسر قيتطا«، »منابع
ز يشد. در انتها ن يابيارز داريمثبت و معن ،بردارينه مولفه بر بهره نيا ريتاث نيداده شد. همچن صيتشخ دارياكتشاف معن ريبر متغ» تخصص كاركنان

  ارائه شده است.  يياجرا يكارهاو راه شنهاداتيپ
 

 ياكتشاف، بهره بردار ،يسازمان يدوسوتوان ،يسازمان يچابك :هاي اصليواژه

  مقدمه- 1

 نيازهاي با مطابق سريع واكنش و بينيپيش فناوري؛ شتابان تغيير امروزه
 محيط اين در فعال هايطوريكه شركت به كرده، دشوار را مشتريان
و  خدمات محصوالت، مداوم و توسعه پيشرفت با همزمان بايد رقابتي
 بيروني؛ محيط شرايط و دروني وضعيت گرفتن درنظر با و دهايفرآين
 جديد هايفرآيند و خدمات محصوالت، خلق و دانش جستجوي به نسبت
   ].24[ كنند اقدام

 سازمان مورد علوم مديريت و در چند سال گذشته در موضوع جديدي كه
يعني . است سازماني 1دوسوتواني بحث گرفته، قرار پژوهشگران توجه
 بر اينكه عالوه و كند هايي كه دارد استفادهقابليت از بتواند بايد مانساز

 هايتوانايي واحد آنِ دهد، درمي انجام دقيق طوررا به خود گذشته وظايف
-به پويا محيط در هاي موفقسازمان حاضر حال را كشف كند. در جديد

 ركا و كسب مديريت قابليت هستند تا شدن دوسوتوان به دنبال نحوي
                                                            

1 AmbiDexterity 
2 Duncan 
 

   خود پيرامون در شده پديدار تحوالت با همزمان بتوانند و را داشته خود
 استفاده) 1976( 2دانكن توسط بار نخستين اصطالح اين .شوند سازگار

 پژوهش ترينبرجسته ،)1991(3مارك معروف اثر در پس از آن و شد
 لغت فرهنگ در دوسوتوان واژه. شد انجام سازماني درخصوص دوسوتواني

 طوربه دو دست هر هايمهارت از استفاده در انسان توانايي هوممف به
از سويي ديگر پاسخ سريع سازمان به تغييرات  ]10] و [4.[است مساوي

-بيكند. يافتني محيطي، نيازمند سازوكارهايي است كه اين مهم را دست

جاد زيرساختارها و بدون اي سازماني دوسوتوانيدستيابي به ترديد 
 يكي از مفاهيميچابكي سازماني م تحقق نخواهد يافت. بسترهاي الز

كند. چابكي سازماني با الزاماتي را فراهم ميدستيابي به اين مهم است كه 
- ها ايجاد ميكه در ساختار، فرآيندها، منابع انساني، فناوري و... سازمان

و تغييرات  يكند؛ زمينه پاسخ سريع و چابك سازمان را به نيازهاي محيط
كند. بر اين اساس در اين پژوهش با تمركز بر مفهوم راهم ميآن ف

سازي بر افزايش قابليت دوسوتواني دوسوتواني سازماني؛ تاثير چابك
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  زمانسا يمهارت دوسوتوان شيبر افزا يسازمان يچابك ريتاث يبررسعادل آذز و همكاران/ 
 

١٢ 
 

  است. سازمان مورد بررسي قرار گرفته 

  پژوهش نهيشيو پ ينظر يمبان - 2

  دوسوتواني -2-1
 و) دو سـمت(دوسو  معنيبه Ambi التين واژه دو از دوسوتواني

Dexterity در. است گرفته شكل) چابكي( مهارت و چيرگـي معنيبـه 
 دسـت دو هـر از استفاده توانايي كه افرادي رفتاري، و شناسيروان سطح
-مـي ناميـده دوسـوتوان افـرادي دارنـد، را مساوي هايمهارت با خـود

 وسوتواند ساختار از بـار نخستين بـراي) 1976(دانكـن ] 7و[]5.[شـوند
  .]7[بـرد بهره دوگانه ساختار توصيف براي

ايجاد  بنابراينآيندهاي ساختاري قرار دارد؛ دوسوتواني تحت تأثير پيش 
لحاظ ساختاري و  شده از هاي مستقل و تفكيكواحدها و زيرمجموعه

  ]. 31[د پرسنلي ميتواند به تحقق دوسوتواني كمك نماي
-مـي تقسيم برداريبهره و اكتشاف سمتق دو بــه ســازماني دوسوتواني

 است مـربوط اخــتالف افـزايش و آزمـايش تـحقيـق، بـه شود. اكـتشاف
 و اختالف كاهش و اجرا بهبود طريق از برداري،بهره كه درحالي

- برخالف بهره. ]13[دهـد مـي افزايش را كارايي و وريبهـره ،پراكندگي

كند و بازده نامعلومي نابع را مصرف ميمدت م برداري، اكتشاف در كوتاه
  ]. 17[ خواهد داشت

 درگيـر كه هاييشركت كه است اين دوسوتواني مطالعات استدالل
 در هستند، »تركيب« يا» تعادل« طريق از بـردارياكتشاف و بهـره

 احتمال بـا كننـد،مـي تاكيـد بـعـد يـك بـر كه هاييشركت با مقايسه
طور  سازمانها ميتوانند به. يافت خواهند دست باالتر رديعملك به بيشتري

مدت و رشد بلندمدت را از طريق تفكيك  همزمان مديريت كاراي كوتاه
 و برداري و اكتشاف در واحدهاي گوناگون كسبساختاري فعاليتهاي بهره
  ]. 22[ هاي ويژه خود فراهم كنند كار با توانايي و هماهنگي

 اطمينان بايد هاشركت ،»تعادلي« سازماني دوسوتواني ديـدگاه طبق
 تـضمين براي بردارياكتشاف و بهره از بهينه تركيبي كه كنند حاصل

 در اين خصوص، مارك دارند. بلندمدت و مدت كوتاه در مـوفقيت
 ميان مناسب تعـادل حفـظ و دسـتيابي دارد؛مي بيان نيز) 1991(

 ديدگاه. است ضروري يسازمان بقاي برايبرداري اكتشاف و بهره
 است، شده بنا »تعادلي« ديدگاه روي ،»تركيبي« سـازماني دوسوتواني

 حـفظ از سازماني دوسـوتواني مزايـاي بهتـرين كنـدمــي پيشــنهاد ولي
.(همان شود مي ناشي برداريبهره و اكتشاف هر دو اهرمِ باالي سـطوح

  منبع)
 فعاليت دوبرداري و بهرهاكتشاف  اســت مـعتقـد) 1991( مـارك

 كـندمي تقسيم دو اين ميان را خود منابع سازمان و اند متفاوت يادگيري
] و 7باشـد.[ همتـراز بـرداريبهـره و اكتشاف با همزمان طوربه بـايد و
 ترتيبـات توسعه به هاسـازمان نـياز بر دوسوتواني، تعريف در وي ]14[

   ].7[ ه استكـرد تمركـز نـوآوري ـديريتم بـراي دوگانـه سـاختاري
 پيگـيـري تـوانـايي را سازماني دوسوتواني ،)1996( اريلـي و تاشـمن

 و فرآيندها ساختارها، بـراي تـدريجي و نـوآوري افزايشـي هـمزمـان
 ]14[كردند. تعريف شـركت چندگانه مختلف و هايگروه هايفرهنگ

 در سازمان توانـايي را دوسـوتواني ،)2004(1 شـاوبيركـين و گيبسون
 طور همزمـان،به و بازار تقاضاهاي به پاسـخ در كـارايي و هـمسويي
 درحقيقت،] 5.[كنندمي تعريف محيط در تغييـرات بـا سـازگاري
 اعـمال دادن انـجام در سازمان توانايي توصيف در بيشتر دوسوتواني

 و پذيريانعطاف و كارايي كـاوش، و اريبردبهره مانند همزمان متفاوت
درباره  رويكرد در ادبيات دو. است شده اسـتفاده تـطبيق و يكپارچگي
  دارد: وجود سـازماني دوسـوتواني

 را برداريبهره و اكتشاف هايي مانندفعاليت اين رويكرد انجام اول: رويكرد
 هاآن از ـييك هـاشـركت شودمي موجب كه دانـدمـي متعارض عمل دو
  ].21[كـنند  انتخاب را

بيشتر به آن پرداخته شده است،  ادبيات اين رويكرد كه در دوم: رويكـرد
 كه متمايزند و متفاوت فعاليت دو برداريبهره و اكتشاف كندمـي بـيان

، 2سـاختاري (برگر و كوين جدايي مانند متفاوتي راهبردهاي با همزمان
)، دوسوتواني 2014، 3اي (بيركينشو و هيلنهزمي دوسـوتواني )،2014

 هايشـركت گيرند. هـدفمي صورت )2013، 4متوالي (اوريلي و توشمال
 از نـمونه براي( است بيشتر كارايي به رسيدن برداري،بهره به متمايل
 هايشركت هدف كـه حـالي در ؛)سـازيعـادي و توليد بر تمركز طـريق
 رويكـرد طـريـق از سـازمان در پذيرينعطافا ايجاد اكتشاف، به متمايل

  ]18] و [28.[است يادگيري بـه بـاز
 فرآيند طريق از را خود كلي هايقابليت توانندمـي خـدماتي هـايشـركت
 به جـديد خـدمتي افزودن يـا خـدمات تحويـل سيسـتم در تغييـر
   ]7] و [8[ دهـند تـوسعه جاري هايآميخته

  وسوتوانيابعاد د -2-2

  ساختاري دوسوتواني -2-2-1
 برقراري در سـازمان تـوانايي را ساختاري دوسوتواني) 1976دانكن (
 دوگـانه سـاختارهاي ايـجاد بـا مـتناقض تقاضاهاي مديريت ميان ارتباط

 و برداريبهره بر عملياتي واحد هايگروه كه ايگونهبه كند،مي تـشريح
) 2004بيركينشاو ( و گيبسون .دارند ركزتم كاوش بر ديگر واحدهاي

 ساختاري سازكارهاي طريق ايجاد از را سازماني ساختار در دوسوتواني
 و همترازي برابر در سازمان كه متناقض تقاضاهاي با شـدن همگام براي
 هايمؤلفه]. 14[اندكرده شود، تعريفمي مواجه آن با پذيريوفق

و  مكاني جدايي زيربنايي مفهوم دو به سازمان در دوسوتواني ساختاري
 بـه امـور تقسيم تفكيك؛ يعني .شودمي مربوط موازي ساختارهاي
 و كاوش مناسب هايزمينه ايجاد براي مجزا سازماني واحدهاي

 دنبال را كاوش كه جدا سازماني واحدهاي روش اين برداري؛ دربهره
 واحدهايي از پذيرترفانعطا و تر، غيرمتمركزتركوچك كنند، بسيارمي

 ساختاري تمايز اين. دارنـد برعـهده را برداريبهره مسئوليت كه هستند
 و باشند داشته مجزا هايتوانايي تا كندمي كمك دوسوتوان سازمانهاي به

                                                            
1 Gibson and Birkinshaw 
2 Burgers and Covin 
3 Birkinshaw and Hill 
4 O'Reilly and Tushman 
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 پاسـخ تجاري هايفرصت از ناشي مختلف تقاضاهاي به هاتوانايي اين با
   ].19گـويند[

  ايزمينه دوسوتواني -2-2-2
 براي را كاركنان رفتاري قابليت )بـافتي( ايزمينه دوسوتواني ايجاد 
 كار و كسب واحد يك كل در سازگاري قابليت و هماهنگي دادن نشان

 شودمي گفته باورهايي و ، فـرآيندهاهاسـيستم بـه بافت .دهدمي افزايش
 ايگونهبه بايد ـافتب دهد. ايـنمي شكل سازمان در فرد رفتار به كه

 زمان تنظيم درباره خودشان تا شوند تشويق افراد همه كه شود طراحي
 تصميم برداريبهره و كاوش ميان زمان و كار دادن انـجام در خـود

   بگيرند.
   مديريتي دوسوتواني-2-2-3

 هايويژگي بر مبتني كه مديريت دوسوتواني يا مديريتي دوسوتواني
 يا گيريتصميم ريسك دوسوتواني با عناوين ادبيات در است، مديريتي

 به توانمي دوسوتواني مباحث در. است شده مطرح دوسوتواني رهبري نيز
 نقش. كرد دوسوتوان اشاره هايسازمان ايجاد در ارشد مديران نقش

 اجراي هنگام كه در يك سازمان دوسوتوان است عامل حياتي مديريت،
  ]11[ .شودمي به كارگرفته افتيب ساختاري يا دوسوتواني

  چابكي سازماني-2-3
، »حركت سريع چاالك و فعال«معني واژه چابك در فرهنگ لغات به

قادر بودن به تفكر به صورت «و » توانايي حركت بصورت سريع و آسان«
 سـازماني چـابكي به كار رفته است. واژه» سريع و روشي هوشمندانه

 دوره به چابكي تاريخچه. شد مطرح 1991 سال در بار نخستين بـراي
 دهه طول در كشور اين صنايع پذيريرقابت دادن ازدست و آمـريكا ركود

 شده ارائه چابكي مفهوم براي متعددي تعاريف ].15[گرددباز مي 1980
 مواجهه توانايي سـازماني، چـابكي) 1999( ژانـگ و شريفي نظر از. است

 و محيطي تـهديدات بر آمدن فائق براي تهناخواس هايچالش شدن با
 طـوركلي،بـه. هاي موجود در تغييرات استفرصت كسب و غيرمنتظره

 آن سريع و مداوم تغيير از برداريبهره و محيطي هايچالش به چابكي
 و عـالي عـملكرد ،عالي دستيابي به محصوالت و خدمات با كيفيت براي

چابك بودن الگويي ). 2010 الولر، و يوورل( شودمي گفته مشتري پسند
بيني نشده سازد در مقابل تغييرات پيشها را قادر مياست كه سازمان

عبارتي ديگر چابكي توانايي پاسخ به واكنش مناسب نشان دهند. به
عنوان يك الزام محوري، توانايي روبروشدن بيني نشده و بهتغييرات پيش

) تفاوت 2007(1اه ديويدسان و رامشاز ديدگ]. 3[با تغيير و تحول است
  ]:1[شود صورت زير بيان مييك سازمان سنتي با سازمان چابك به

  
  
  

                                                            
1 Devadasan & Ramesh 

  

  هاي سنتي و چابك): تفاوت سازمان1( جدول

  سازمان چابك  سازمان سنتي  معيار تفاوت
  مسطح و مبتني بر كار تيمي  عمودي و سلسله مراتبي  ساختار سازماني
  دزيا  اندك  سرمايه گذاري

  رضايت مشتري  فروش و سود بيشتر كيفيت
  كاركنان يادگيرنده  ضعيف  مهارت كاركنان
  كاركنان قدرتمند  كم  مشاركت كاركنان
  مشاركتي  ديكتاتوري  وضعيت مديريت

مبتني بر اهبرد، كيفيت و   سنتي و بسيار پرهزينه  مديريت هزينه
  وريبهره

  سريع انعطاف پذير و  مستقيم و ثابت  خودكارسازي اداري

سيستم اطالعاتي ضعيف   فناوري
  و تكراري

غيرتكراري و استفاده 
  مهندسي از فناوري اطالعات

  بسيار اثربخش  غيراثربخش  مديريت زمان
چرخه توليد و عرضه 

 خدمت
طوالني مدت و انعطاف 

  كوتاه مدت و انعطاف پذير  ناپذير

  اصول مديريت زنجيره تامين  فقط با قرارداد  تامين منابع
 

 به آن به و باشد محيطي تغييرات شناسايي به قادر بايد چابك زمانسا
 سه از چابكي مفاهيم كلي، طوربه. بنگرد شكوفايي و رشد عوامل منزله
 و هاقابليت ها،محرك: از عبارتند كه است شده تـشكيل اصـلي بخش

 حساب به چابكي آغاز نقطه منزله به هامحرك. چابكي توانمندسازهاي
. كنندمي تحريك را چابكي به يابيدست كه هستند عواملي و يندآمي

 و هستند هامحرك با مـقابله بـراي الزم هايتوانمندي ،هاي چابكيقابليت
 چابكي هايقابليت بهبود و توسعه باعت كه هستند عواملي هاتوانمندساز

 هايپژوهش در گسترده طوربه چابكي هايقابليت. شوندمي سازمان در
 و ژانگ سوي از شدهمعرفي كـلي بنديطـبقه در. اندشده بررسي گذشته
 عنوان به كه گيرندمي دربر را اصلي عنصر هفت هاقـابليت ايـن شريفي
: از عبارتند عناصر اين. روندمي شمار به چابكي توسعه و حفظ مبناي
 ري،مـشت بـر تمركز ،سرعت پذيري،انعطاف شايستگي، گويي،پاسخ
  ]32] و [25[مشاركت و كنشيپيش

 محيط در هاشركت پيشرفت و بقا فاكتورهاي ترينمهم از يكي بنابراين،
 و تـغيير محيط، اين اساسي ويژگي. آنـهـاست چـابكي امروزي، پوياي
 در كار ابودن مفهوم به چابكي واژه درواقع، ].30[ است اطـمينان عـدم

 ].6است[ محيطي اطمينان عدم و تغيير به شاثربخ پاسخ دادن و تغييرات
 فشارهاي به پاسخ در امروزي هايسازمان كه كردند پيشنهاد پژوهشگران

 تالش سازماني چابكي به دستيابي جهت متنوعي، راهبرد با بـايد رقـابتي
 هايمدل ارائه به چابكي حوزه در شده انجام مطالعات از بسياري .كنند
 چگونگي خصوص در ولي اندپرداخته چـابكي بـه يابيدست براي نظري
 صورت اندكي مطالعات عملياتي، هايمدل ارائه و اهداف اين سازيپياده
   ]2] و [27[ است گرفته
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  هاي چابكي مولفه -2-4

، 5، يوسف4، شريفي و گنگ3، پريس2ديو ،1پژوهشگران زيادي (گلدمن
هاي گوناگوني از ها و اندازه) الگو8، تورنگ لين7، گوناساكاران6سرهدي

اند، ولي همه آنها بر اساس الگوي گلدمن و چابكي سازماني ذكر كرده
اند. گلدمن و همكاران چابكي را كاربرد ) طراحي شده1995همكاران (

اند. به عقيده آنان، چابكي هاي جديد و اثربخش ارتباطي دانستهفناوري
   ].1[اندهم در اتباط اي است كه بادربرگيرنده اصول چهارگانه

  

  
  )1995: الگوي چابكي گلدمن و همكارران ()1( شكل

 و شايستگي پذيري،انـعطاف گويي،پاسـخ: شامل سازمان چابكي عناصر
 و تغييرات تشخيص توانايي به گويي،پاسخ باشد كهمي كاركنان سرعت
 يري،پذانعطاف همچنين. دارد اشاره هاآن از جوييبهره و سريع واكنش
 براي توانايي از است عبارت كه باشدمي سازگاري قابليت همان
 از استفاده با متفاوت اهداف كسب و مـختلف فـرايندهاي به دادنجريان
 و اهداف كسب توانايي بر نيز شايستگي. يكسان تسهيالت و امكانات
 انجام توانايي از است عبارت سرعت درنهايت،. دارد داللت سازمان مقاصد

  ]12] و [1[ ممكن زمان كـمترين در هافـعاليت
 گوييپاسخ شامل كه گيرددربرمي را قابليت كلي چابكي چـند طوربه
 شـايستگي ،)آن از گيريبهره و سريع واكنش تغييرات، شناسايي توانايي(
 و اهداف جهت در را هافعاليت وريبهره كه هاتـوانايي از ايمـجموعه(

 محصوالت پردازش توانايي( پذيريانعطاف ،)كندمي فراهم مانساز مقاصد
 سرعت و) امكانات همان با مختلف مقاصد به نـيل و مـتفاوت خدمات و
 است) ممكن زمان تـرينكـوتاه در عـمليات و هافعاليت انجام توانايي(
 ظرمـدن را هاقابليت اين بايد است، چابكي دنبال به سازماني اگر]. 27[

 پرورش خود درون در را هاآن است ممكن كه جايي تا و بـاشد داشـته
  ].6[دهد
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  شناسي پژوهش: روش - 3

شود، هاي كاربردي محسوب مياين پژوهش از حيث هدف جزو پژوهش
هاي دوسوتوان براي زيرا هدف اصلي آن طراحي مدلي براي سازمان

و تجزيه و تحليل داده دستيابي به چابكي است. از نظر نحوه گردآوري 
نيز، پژوهش حاضر يك پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه 
آماري اين پژوهش همه خبرگان و متخصصين آشنا با حوزه مديريت و 

نبود؛ سازمان است، ولي بدليل اينكه امكان بررسي همه اين افراد ميسر 
بعنوان  بودندمديريت نفر كه داراي مدرك دكتري در رشته  50تعداد 

آنان قرار گرفته است.  نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه در اختيار
پرسشنامه به دليل تأثير منفي قابل توجهي كه بر  6از اين ميان، تعداد 

 44ها بر روي و بقيه تحليل ند، حذف شدندگذاشتپايايي كل مي
ي نظري پرسشنامه باقي مانده انجام شد. در اين پژوهش براي مطالعه مبان

. در اين مرحله با مراجعه به شده استاستفاده  اسناديپژوهش از روش 
هاي علمي، ادبيات پژوهش بررسي و ها و تارگاهنامهكتب، مقاالت، پايان

هاي مطرح در دو حوزه دوسوتواني و چابكي ساماني ها و مؤلفهشاخص
نمونه شناسايي شده است. در مرحله بعد، پرسشنامه طراحي و در اختيار 

آماري پژوهش قرار گرفته است. بمنظور بررسي روابط ميان متغيرهاي 
استفاده شده است. در  Smart Plsافزار پژوهش و طراحي مدل از نرم

كه از مطالعه مباني  مدل پژوهشجدول زير، متغيرهاي مورد استفاده در 
به همراه منابع آنها ذكر شده نظري و پيشينه پژوهش استخراج شدند 

 . است

  ): متغيرهاي پژوهش2جدول (

  منبع  فرعي  اصلي  منبع  فرعي  اصلي

وان
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 دو
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)، وولي و 2008(
)، 2010الور (

روبرت و 
 10گروور

 11)، بوتاني2011(
)2009(  

بهره 
  برداري

كيده و همكاران يا
)؛ مارك 1394(

)1991(  

-يكپارچه
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  )2011و گروور (
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 پذير

پاسخ 
سريع به 
نيازهاي 
  مشتري

 1وورلي و الور
)؛ چن و 2010(

)، 2011(2چيانگ
روبرت و 

  )2011(3گروور

-اشتراك
گذاري 
شفاف 
دانش و 
 اطالعات

آلبرت و هايس 
)2003(  

حذف
-فعاليت

هاي فاقد 
ارزش 
 افزوده

شريفي و 
 )1999(4ژانگ

آموزش و 
ارتقاء 
مهارت 
  كاركنان

شرهي و 
 5همكاران

)، يوسف 2007(
و همكاران 

تخصيص   )1999(
يع سر

 منابع
  )2001( 6برين

  
همانطوركه دهد. مدل مفهومي پژوهش را نشان مينيز شكل زير 

تر اشاره شد، متغيرهاي موجود در اين مدل از مطالعه مباني نظري و پيش
  پيشينه پژوهش احصاء شده است. 

  
  : مدل مفهومي پژوهش)2(شكل 

ر تعريف صورت زيهاي اصلي و فرعي پژوهش بهبر اين اساس، فرضيه
  شود: مي

  هاي اصلي: فرضيه
چابكي در اكتشاف، موجب بهبود مهارت دوستواني سازماني  -

 شود. مي

، موجب بهبود مهارت دوستواني سازماني برداريبهرهچابكي در  -
  شود. مي

  هاي فرعي: فرضيه
پذير موجب بهبود مهارت ساختار سازماني انعطاف -

  شود. وتوان ميهاي دوسبرداري در سازماناكتشاف/بهره
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پاسخ سريع به نيازهاي مشتري موجب بهبود مهارت  -
  شود. هاي دوسوتوان ميبرداري در سازماناكتشاف/بهره

هاي فاقد ارزش موجب بهبود مهارت حذف فعاليت -
  شود. دوسوتوان مي برداري در سازماناكتشاف/بهره

اندازه منابع موجب بهبود مهارت تخصيص سريع و به -
  شود. دوسوتوان مي برداري در سازمانهاكتشاف/بهر

تطبيق سريع با تغييرات موجب بهبود مهارت اكتشاف/بهره  -
  شود. برداري در سازمان هاي دوسوتوان مي

ها موجب بهبود مهارت سازي فرآيندها و فعاليتيكپارچه -
  شود. دوسوتوان مي در سازمان بردارياكتشاف/بهره

-بهبود مهارت اكتشاف/بهره داشتن كاركنان چندمهارته موجب -

  شود. هاي دوسوتوان ميبرداري در سازمان
گذاري دانش و اطالعات موجب بهبود مهارت به اشتراك -

  شود.دوسوتوان مي برداري در سازماناكتشاف/بهره
ارتقاء مهارت و تخصص كاركنان موجب بهبود مهارت  -

 شود.برداري در سازمان دوسوتوان مياكتشاف/بهره

  هاي پژوهش: هيافت- 4

  بررسي وضعيت اجزاي مدل -4-1
شود، معيار گيري كنترل مييكي از معيارهايي كه در مدل هاي اندازه

گيري پايايي سازگاري دروني است. معيار سنتي براي اين كنترل اندازه
 7/0آلفاي كرونباخ مي باشد. چنانچه اين مقدار براي مولفه اي بيشتر از 

عدي است. با توجه به جدول زير، آلفاي كرونباخ توان گفت تك بباشد مي
شده است.  7/0محاسبه شده براي متغيرهاي اصلي بيشتر از مقدار 

توان گفت وضعيت متغيرهاي پژوهش از نظر پايايي دروني بنابراين مي
يا ميانگين  AVE7قابل قبول است. همچنين مقادير موجود در ستون 

گيري وايي همگراي مدل اندازهدهنده رواريانس توسعه يافته، نشان
توان گفت روايي باشد مي 5/0متغيرها است. چنانچه اين مقدار بيشتر از 

باشد. بنابراين همانطور كه همگراي عناصر مدل مطلوب و قابل قبول مي
شود مقادير حاصل شده براي هر سه مولفه بيشتر از اين مالحظه مي

ناصر تائيد مي شود. از آنجا مقدار شده است، در نتيجه روايي همگراي ع
تري از پايايي سازگاري دروني كه آلفاي كرونباخ برآورد سختگيرانه

از معيار  PLSدهد، در مدل هاي مسير متغيرهاي مكنون (آلفا) ارائه مي
شود. اين مقدار كه با پايايي ديگري به نام پايايي مركب نيز استفاده مي

باشد مورد  7/0بيشتر از  در جدول زير مشخص شده، چنانچه 8مركب
دهد آن بلوك تك بعدي است. با توجه به مقادير تائيد است و نشان مي

توان گفت كه شده است، مي 7/0بدست آمده در جدول زير كه بيشتر از 
  عناصر از پايايي مركب برخورداند. 
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  ): بررسي وضعيت اجزاي مدل3جدول (

 AVE Composite آلفا مولفه
Reliability 

R 
Square Communality 

اكتشاف
 چابك

852/0 84/0 87/0 744/0 77/0  

بهره برداري
 68/0 721/0 83/0  77/0 7/0 چابك

سازمان
دوسوتوان 
 چابك

7/0 85/0 79/0 611/0 58/0 

  

) R2معيار اساسي براي ارزيابي متغيرهاي مكنون درونزا، ضريب تعيين (
متغيرهاي درونزاي است. ضريب تعيين، درصد واريانس تبيين شده در 

)، 67. 0و  1مقادير ميان ( PLSدهد. در روش مدل پژوهش را نشان مي
) به ترتيب قابل توجه، متوسط و 19. 0و  33. 0) و (33. 0و  67. 0(

شود. با توجه به جدول باال متغيرهاي اكتشاف ضعيف توصيف تعريف مي
ن دوستوان چابك،و بهره برداري چابك در حد قابل قبول و متغير سازما

  چابك در سطح متوسط قابل توصيف است. 
گيري انعكاسي را براي هر هاي اندازهنيز كيفيت شاخص 1معيار اشتراك

دهد كه چه مقدار از تغييرپذيري سنجد. اين معيار نشان ميبلوك مي
به وسيله مقادير متغير مكنون متناظر  qمتغيرهاي مشاهده شده در بلوك 

شود كه متغير جعه به جدول باال مشخص ميشود. با مراتبيين مي
اكتشاف چابك، بهره برداري چابك و سازمان دوسوتوان چابك به ترتيب 

؛ متغيرهاي مشاهده شده در بلوك خود را بيان 58/0و  77/0،68با 
  كنند. مي

  هاي پژوهشآزمون فرضيه- 5

ي هاتر اشاره شد در اين پژوهش به منظور آزمون فرضيههمانطور كه پيش
پژوهش و بررسي روابط ميان متغيرهاي پژوهش از روش حداقل مربعات 

استفاده شده است. بنابراين در اين قسمت  SmartPlsجزئي و نرم افزار 
روابط ميان متغيرهاي پژوهش و گويه هاي پرسشنامه در قالب خروجي 

هاي پژوهش مورد بررسي قرار شود و بر اساس آن فرضيهافزار ارائه مينرم
 گيرد. مي

دهد. بدست آمده را براي مسيرها نشان مي T-Valueشكل زير مقادير 
كمتر باشد - 96/1بيشتر يا از  96/1مسيري از  T-valueچنانچه ميزان 

باشد. همانطور دار ميان ابعاد مورد نظر مينشان دهنده وجود رابطه معني
 q3شود، مقدار ضريب مسير به جز گويه كه از شكل زير مشاهده مي

 96/1ها بيشتر از )، براي همه گويهپاسخ سريع به نيازهاي مشتري(
حاصل شده است و اين بدين معني است كه تاثير آن گويه يا متغير 

  دار است. آشكار بر سازه مورد نظر معني
                                                            

1 Communality 

  
  T-Value : مقادير)4(شكل 

در شكل زير نيز ضرايب مسير كه بيانگر شدت رابطه است بيان شده 
  روي مسيرها نشان دهنده شدت رابطه مي باشند. اند. اعداد 

  
  : مقادير ضرايب مسير)5(شكل 

و ضرايب مسير بدست آمده در  T-Valueبا توجه به مقادير
هاي فرعي نمودارهاي باال هر دو فرضيه اصلي پژوهش و همه فرضيه

  شود. پژوهش (بجز فرضيه فرعي سوم) تاييد مي

  گيري: نتيجه - 6

 تقاضاي ازيك سو، و تغيير تغييرات فن آورانه ونروز افزسرعت رشد 
ها، از سوي ديگر، باعث شده است مشتريان و تشديد رقابت بين سازمان

جديد براي برتري  كه سازمانها به شدت به دنبال كسب مزيت هاي رقابتي
به نظر مي رسد كه حركت لذا، بر رقبا و تامين بهتر نياز مشتريان باشند. 

كه از سرعت و انعطاف پذيري بااليي در پاسخ  هاييمانبه سوي ايجاد ساز
راه حلي جديد و  ،بيني برخوردارندپيشغيرقابل محيط متغيير، ناپايدار و 

چابكي «به نام ي حصول چنين اهدافي در سايه مفهوم حياتي است.
يك سازمان براي بقا، رشد، بهبود از طرفي به دست مي آيد. » سازماني

به قابليت رقابتي محيط اين پذيري در وان رقابتعملكرد، نوآوري و ت
برداري از بهره ،موضوع دوسوتواني سازماني دوسوتواني سازماني نياز دارد.

  است. جديد هايفرصت هاي موجود و اكتشاف فرصت
جز چابكي سازماني بهمربوط به تمامي عوامل طبق نتايج اين پژوهش، 

دوسوتواني سازماني رابطه  با »پاسخ سريع به نيازهاي مشتري« مولفه
تاثير  هامولفه اين. تقويت و افزايش دهدرا نشان ميمثبت معناداري 
موجب بهبود و  درنهايتدوسوتواني سازماني داشته و  مثبتي بر مهارت
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پذير شرايطي را در ساختار سازماني انعطاف ارتقاي عملكرد مي شود.
برداري در شاف/بهرهسازمان ايجاد مي كند كه موجب بهبود مهارت اكت

شود. همچنين اين مولفه مي تواند نتيجه عكس هاي دوسوتوان ميسازمان
يك ساختار سازماني منعطف و مسطح، هم بدهد. به عبارتي ديگر 

تواند بهتر نيازهاي كند كه سازمان ميشرايطي را براي سازمان ايجاد مي
  د. تر به آن واكنش نشان دهمحيطي را شناسايي كند و سريع

يك هاي فاقد ارزش موجب بهبود در روابط دروني و بيروني حذف فعاليت
مي شود. در واقع فعاليت هاي اضافي و فاقد ارزش در يك سازمان سازمان 

انجام فعاليت هاي سازمان مي شود و هزينه هاي  همچو مانعي بر سر راه
ه تنها اين مهم ن راي سازمان به همراه خواهد داشت.آشكار و پنهاني را ب

را تحت تاثير قرار مي  دوسوتوان وري يك سازمانجنبه هاي كشف و بهره
جنبه هاي ديگر از جمله عملكرد كلي سازمان را نيز تحت تاثير بلكه دهد، 

بنابراين بازنگري در فرآيندها و فعاليت هاي فعلي يك قرار مي دهد. 
ي تواند سازمان دوسوتوان و حذف فعاليت ها و فرآيندهاي فاقد ارزش م

  عملكرد كلي سازمان را تحت تاثير قرار دارد. 
اندازه منابع موجب بهبود تخصيص سريع و به، 4طبق نتايج فرضيه 

امر  اينشايد شود. دوسوتوان مي برداري در سازمانبهرهو  مهارت اكتشاف
-بديهي به نظر برسد، ولي مداقه در عملكرد خيلي از سازمان ها نشان مي

صيص مناسب و به موقع منابع مالي منجر به شكست عدم تخدهد كه 
و عملكرد كلي سازمان ها شده است. بنابراين مديران  بسياري از برنامه ها

بايد در امر تخصيص كافي و به موقع منابع مالي جهت بهبود و سازمان ها 
  افزايش عملكرد سازمان دوسوتوانشان هوشيار باشند. 

وامل مهمي است كه بر عملكرد يكي از عتطبيق سريع با تغييرات 
گذارد. يك سازمان دوسوتوان همواره بايد با ها تاثير ميدوسوتواني سازمان

محيط خود در ارتباط باشد، تغييرات را كشف و نسبت به آنها واكنش 
مناسب انجام دهد. اين مهم به خصوص به فعاليت اكتشاف سازمان هاي 

  دوسوتوان كمك مي كند. 
ف ها موجب بهبود مهارت اكتشاسازي فرآيندها و فعاليتهيكپارچترديد بي
سازمان و هاي اينكه فعاليتشود. دوسوتوان مي در سازمان برداريبهرهو 

با هم به دقت مشخص و چگونگي ارتباط آنها با هم هاي مختلف آن بخش
عامل مهمي در دستيابي به اهداف يك سازمان تعريف شده باشد يا خير، 

ها و فرآيندهاي دروني و بيروني مشخص بودن فعاليت. ستادوسوتوان 
گذار است. اين مهم براي يك سازمان يك سازمان بر عملكرد آن تاثير

دوسوتوان بسيار اهميت دارد، زيرا ماهيت آن بر اكتشاف و بهره برداري 
شكل گرفته است و دستيابي به اين دو هدف نيازمند داشتن ساختاري 

  ت. يكپارچه و هماهنگ اس
مشخص است، ماهيت اصلي يك سازمان را كاركنان آن شكل همانطوركه 

واقع بدون حضور منابع انساني، سازماني هم وجود نخواهد مي دهند. در 
 مهارت اكتشافمي تواند دمهارته داشتن كاركنان چندر اين ميان، داشت. 

ن داشتن كاركناهاي دوسوتوان افزايش دهد. در سازمانرا برداري بهره و
كند كه بتواند متخصص و چندمهارته اين زمينه را براي سازمان فراهم مي

اني را با سرعت بيشتري انجام دهد و بدين هاي سازمخيلي از فعاليت
   ترتيب عملكرد كلي سازمان را بهبود بخشد. 
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