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  کیدهچ

مشغول هستند و به فعالیت توانند در آن واحد که به یک نمی هاي تولیدي امروزي این است کهدغدغه اصلی بسیاري از سازمان

طـور مثـال کشـف    دیگري(بـه یا فعالیت  قابلیت انجام کار ،هاي موجود)برداري از منابع و قابلیتطور مثال بهرههاند(بآن عادت کرده

-توجه جدي به ایجاد ظرفیت دو جانبـه هاي جدید) را در خود ایجاد کنند. دستیابی به چنین تحولی دشوار است و نیازمند فرصت

-عنـوان یکـی از روش  هاي زایشی(بهموفقیت شرکتایجاد، رشد و  ،باشد. از سوي دیگرگرایی یا دوسوتوانی سازمانی در سازمان می

در حاضر بررسی نقش دوسـوتوانی  مقاله . بر این اساس هدف از استهاي دوسوتوانی سازمان سازي) تحت تاثیر قابلیتهاي تجاري

هاي زایشی هاي شرکتهاي زایشی است. در این مقاله سعی شده که به شکل تئوریک نقش توانمنديموفقیت شرکتایجاد، رشد و 

ها مـورد بررسـی قـرار گیـرد.     هاي موجود بر موفقیت این نوع از شرکتبرداري از فرصتهاي جدید و بهرهدر دو حوزه کشف فرصت

بـر   هـاي کوچـک و متوسـط   مبتنی بـر دوسـوتوانی سـازمان    دهد که پنج دسته کارکردان مینش از پژوهش هاي بدست آمدهیافته

سپاري یکـی از دو کـارکرد   انطباق با سبک رهبري دوسوتوان، برون این کارکردها شامل هاي زایشی نقش دارند کهموفقیت شرکت

هاي متوازن، سوق دادن منابع بـه  جذب مدیران با قابلیت وبرداري، جذب کارکنان با هر دو مهارت، جذب کارکنان اکتشاف یا بهره
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  مقدمه - 1

کـه در قلـب    اياساسـی  نگرانـی ) بیان کرد کـه  1991مارچ(

موسسات اقتصادي وجود دارد، بقـاي طـوالنی مـدت اسـت. ایـن      

برداري کافی براي اطمینان از قابلیـت  بقاي طوالنی مدت در بهره

سوددهی جاري و در زمان مشابه در اکتشاف کافی براي اطمینان 

) 1996شود. تاشمن و اریلی(کار گرفته میاز موفقیت در آینده به

)، 1991) و مـارچ( 1976گرفتـه دانکـن(   بر مبناي تحقیق صورت

سـازمانی را مطـرح    4اولین کسانی بودند کـه نظریـه دوسـوتوانی   

آن بـه بررسـی نقـش دوسـوتوانی در      کردند. در تحقیقات بعد از

هـا، توسـعه محصـول جدیـد،     موضوعاتی همانند راهبـرد، شـبکه  

کـار  افزار، سرمایه فکري و دیگر موضوعات بـه فناوري، توسعه نرم

  .]1[شده است گرفته

در تحقیقات اولیه در این حوزه، به این بحث پرداخته شد که 

-رابطه میان دو فعالیت اکتشاف و بهره برداري غیر قابل قبول می

هـاي  این در حالی است که در تحقیقات اخیر، بـه سـازمان   .باشد

هـاي موجـود خـود را    توانند تواناییدوسوتوانی اشاره شده که می

هاي جدید بپردازنـد.  عین حال به جستجوي فرصتدریابند و در 

دوسوتوانی به معناي توانایی سازمان براي دسـتیابی بـه نـوآوري    

برداري، ثبات و طور همزمان، اکتشاف و بهرهرادیکال و تدریجی به

پـذیري در طراحـی   انتقال در انطباق سازمانی و کارایی و انعطاف

  . ]3و  2است[سازمانی 

توان و در کل توجه به دوسوتوانی سازمانی هاي دوسوسازمان

در این رهگـذر  ناپذیر است. در دنیاي پویاي امروزي امري اجتناب

هاي زایشی در کانون توجه ویژه شرکتبنیان و بهسسات دانشمؤ

دهـی و  فرینی، جهـت آهـا در کـار  قرار دارند. نقـش ایـن شـرکت   

سازي دستاوردهاي پژوهشـی و آموزشـی بسـیار برجسـته     تجاري

بنیان بایـد بـه سـمت دوسـوتوان شـدن      هاي دانششرکت .است

زیرا موضـوع دانـش، نـوآوري، مهـارت و یـادگیري       ،حرکت کنند

-شرکت .]1[کندها ایفا میمستمر، نقش مهمی را در این شرکت

ها و موسسـات حقـوقی هسـتند کـه بـا      هاي دانش بنیان شرکت

منظور تبـدیل پایـدار دانـش بـه     وکار  دانش محور بهد کسبایجا

هاي اقتصادي آنها مبتنی و همراه بـا  ثروت تشکیل شده و فعالیت

هاي نو و پیشـرفته اسـت و   هاي تحقیق و توسعه در زمینهفعالیت

براین  .]1[کنندبه توسعه اقتصاد دانش محور در جامعه کمک می

 هـاي دانشگاهی، شرکت هايوکارهایی نظیر: شرکتکسباساس 

تـوان  را مـی  فنـاور  هايهسته توسعه، و تحقیق واحدهاي زایشی،

   ].2[دهاي مبتنی بر دانش قلمداد نموعنوان سازمانبه

4 Ambidexterity 

هـاي کوچـک دانـش بنیـان     ادبیـات دوسـوتوانی در شـرکت    

هاي زایشی به خـوبی توسـعه داده نشـده از ایـن     همچون شرکت

دوسوتوانی و نقش آن در  جهت در این پژوهش به بررسی مفهوم

شود. بـراین اسـاس هـدف مقالـه     هاي زایشی پرداخته میشرکت

عنـوان سـازه   حاضر، تالش براي تبیین دوسـوتوانی سـازمانی بـه   

هاي زایشی جدید مدیریتی و معرفی انواع دوسوتوانی براي شرکت

مبتنی بر دانش است. همچنـین ایـن مقالـه قصـد دارد ضـرورت      

بـه سـوي دوسـوتوان شـدن و نقـش       هاي زایشـی حرکت شرکت

هـاي زایشـی را مـورد    دوسوتوانی سـازمانی در موفقیـت شـرکت   

  گردد:بررسی قرار دهد. اهداف زیر در این پژوهش دنبال می

هـاي  شناسایی و بررسی ابعاد دوسوتوانی سـازمانی در شـرکت   -

   ؛زایشی

هــاي تعیـین نقـش دوسـوتوانی ســازمانی در موفقیـت شـرکت      -

  .زایشی
  

  

  هاي زایشیسازي و ایجاد شرکتمفهوم تجاري -2

هاي موجـود   کارگیري روش سازي در لغت به معناي به تجاري

کار به منظـور بدسـت آوردن سـود اسـت. در تعریفـی       و در کسب

سازي به یک قیف تشبیه شده است. در این  ، فرآیند تجاري5دیگر

هاي متنوع و انبوهی هسـتند   ترین بخش قیف ایده تعبیر در وسیع

که یک سازمان براي ارائه محصـوالت و خـدمات دارد؛ در بخـش    

،  راهبـرد هـایی کـه از نظـر هزینـه و      باریک قیـف، سـازمان ایـده   

سبی نداشته باشند را مشتري، روند بازار و عملی بودن توجیه منا

   .]4[کنار خواهد گذاشت

هـاي   تـرین روش از مهم 6هاي زایشی یا انشعابی ایجاد شرکت

صورت سازي دستاوردهاي پژوهشی است، زیرا از سویی بهتجاري

هـاي پـژوهش و    اجتماعی فعالیـت  -ملموس نشانگر آثار اقتصادي

ژوهشـی  ها و مراکـز پ  براي دانشگاه دیگر، نوآوري است و از سویی

ها نیز  درآمدهاي دائمی ایجاد کرده و بستري براي توسعه فعالیت

ــی  ــوب م ــود.  محس ــینش ــا     همچن ــانی آنه ــروي انس ــراي نی ب

کند بر ایـن اسـاس اهمیـت     اندازهاي جدید شغلی ایجاد می چشم

روز در هاي مبتنی بـر دانـش روزبـه   عنوان شرکتها بهاین شرکت

  .]5[حال فزونی است

هـاي مناسـب    هاي زایشی یکـی از گزینـه   گیري شرکت شکل 

توان محصوالت بدیع را  مدل نوآوري باز است که از طریق آن می

هـاي   انجامد. در سـال  وارد بازار کرد که به حفظ مزیت رقابتی می

5 Investopedia  institution 
6 spin-off  
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هـاي زایشـی    اتحادیه اروپا بـر اهمیـت حمایـت از شـرکت     ،اخیر

شـرکت و   راهبـرد  شرکتی و نهادي به دلیل اهمیت روزافـزون در 

پذیري و اشتغال تاکیـد کـرده اسـت.     منافع باالي آن براي رقابت

هـا هسـتند    گیري شرکت هاي زایشی نوعی از فرآیند شکل شرکت

که با خود مفهوم جدا شدن یک محصول جدید از سازمان مادر و 

گیري یک فعالیت اقتصادي جدید در حول آن را بـه همـراه    شکل

 گیـرد ولـی معمـوال    ختلفی به خـود مـی  دارد. این زایش اشکال م

شود و انتقـال   تغییر در کنترل، ریسک و توزیع منافع را شامل می

فناوري یا حق مالکیت از سازمان مادر به مالکان شرکت جدید را 

   .]6[گیرد میبردر

توان مفهوم  یابیم که نمی زایشی درمی  با مرور تعاریف شرکت

لی که بتـوان آن را بـه   شرکت زایشی را در یک تعریف جامع و ک

شـرکت زایشـی    ،همه حاالت تعمیم داد، گنجاند. به عبارت دیگر

بسته به نوع انگیزه سازمان مادر، نـوع فنـاوري، نقشـی کـه فـرد      

 کنـد و عوامـل دیگـر    گیري شرکت ایفا مـی  مخترع/فناور در شکل

تعریف آن نیز متفاوت است. در  تواند متفاوت باشد که متعاقبا می

وان شرکت زایشی را در طیفی قـرار داد کـه در یـک    ت مجموع می

حد آن بیشترین حمایت سازمان مادر وجود دارد و در حد دیگـر  

کمترین حمایت سازمان مادر وجود دارد و تعریف شرکت زایشـی  

هـایی را دنبـال کـرده و     بسته به اینکه سازمان مادر چه سیاسـت 

متفـاوت  بخواهد در کجاي این طیف قرار گیرد در هـر سـازمانی   

   . ]1[است

ها ابزاري براي ساختاردهی مجدد یـک   همچنین این شرکت 

هـایی   گیـري چنـین شـرکت    سازمان مادر بـزرگ هسـتند. شـکل   

هاي مختلف انجام گیرد و بسته به نقشـی کـه    تواند به صورت می

کنند، تعاریف  افراد(مخترع و کارآفرین)، سازمان و فناوري ایفا می

واند وجود داشته باشد. اما آنچه در همـه  ت و انواع خاصی از آن می

   .]7[این تعاریف مشترک است وجود دو عنصر فناوري و فرد است

وکـار   عنـوان یـک کسـب   تـوان بـه   یک شرکت زایشـی را مـی  

خطرپذیر جدید دانست که وظیفـه تبـدیل ایـده بـه محصـول را      

برعهده دارد که شکاف موجود در بین بازار و موسسات تحقیقاتی 

در تعریـف خـود در خصـوص     )1387(خواهد کرد. موسـایی را پر 

هاي تحقیقاتی با فراهم  کند: سازمان هاي زایشی عنوان می شرکت

د نـ ده کردن امکانات الزم براي محققین، این اجازه را به آنها مـی 

که دستاوردهاي تحقیقاتی خود را تجاري نمایـد و بـدین ترتیـب    

وکارهاي جدید که نشات  کسبنقش یک مرکز رشد را براي ایجاد 

گرفتـه از دســتاوردهاي تحقیقـاتی بــوده و توسـط خــود محقــق    

  .]3[نماید شود، ایفا می اندازي می راه

 آیند: هاي زایشی معموال به دالیل زیر به وجود میشرکت

رسند کـه فرهنـگ داخلـی     هاي بزرگ به این نتیجه می شرکت -

هـاي جدیـد،    فنـاوري برداري و موفقیت  سازمان نسبت به بهره

  ؛داراي موانع قابل توجهی است

یابنـد کـه بـه وسـیله      ها اغلب درمـی  مراکز پژوهشی و دانشگاه -

هاي  برداري از فناوري توان اقدام به بهره هاي موجود نمی شرکت

  ؛جدید نمود

فعلـی   فنـاوري  ها و مراکز پژوهشی مایل به اسـتفاده از  سازمان -

سـازي   براي تجاريباشند و در نتیجه مکان مناسبی  شرکت می

  یست؛هاي جدید ن فناوري

گیرندگان نسبت به این مساله که ایجاد و صدور دیدگاه تصمیم -

ــرداري از  مجــوز تاســیس یــک شــرکت زایشــی جهــت بهــره  ب

هاي جدید داراي پتانسـیل بـاالیی بـراي دسـتیابی بـه       فناوري

 .]8[بازدهی بیشتر در دراز مدت، مثبت است

 

 هاي زایشیشرکتعوامل موثر بر موفقیت  -3

هـاي  با توجه به ادبیات، عوامل موثر بر رشد و توسعه شـرکت 

به سه دسته عوامل فردي، سازمانی و محیطی قابل تقسیم  زایشی

هاي افراد در ایجاد . در بعد عوامل فردي به شخصیت ویژگیاست

شود. در بعد محیطی عوامل محیطی هاي زایشی توجه میشرکت

هاي دولـت و  اي زایشی همچون حمایتهموثر بر موفقیت شرکت

ایـن بعـد نـاظر بـر عوامـل خـارج از       (گـردد مراکز رشد مطرح می

. در نهایـت بعـد   )باشـد سازمان است و جز اهـداف تحقیـق نمـی   

هـاي زایشـی را   سازمانی، عوامل سازمانی موثر بر موفقیت شرکت

  . استهاي شرکت دهد که همان ویژگیمورد توجه قرار می

سازمانی موثر بر موفقیـت   فردي و عوامل 1 شماره در جدول

-بررسی جدول نشان می شده است.ها نشان داده این نوع شرکت

منظور دستیابی به موفقیت بایـد بـه عوامـل    ها بهدهد که شرکت

داشـته باشــند و ضــمن حفــظ  زیــادي فـردي و ســازمانی توجــه  

هـاي  دستیابی به فرصـت  براي ،بازارهاي موجود خود در موقعیت

وکـار،  . موضـوعاتی همچـون طـرح کسـب    جدید نیز تالش نمایند

عـواملی هسـتند کـه در جهـت      از جملـه سازي پژوهش و تجاري

و در  شـرکت  حفظ و ایجاد ثبات و پایـداري در وضـعیت موجـود   

  .هستندعین حال توجه به آینده و موضوعات جدید قابل توجه 
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  هاي زایشی: عوامل فردي و سازمانی موثر بر موفقیت شرکت1جدول 

  ردیف
بعد 

  اصلی
  منبع  ابعاد هر شاخص

 عوامل فردي

عوامل جمعیت شناختی 

  کارآفرینان

  )2005نسلی و الکت(  تحصیالت و تخصص

  )2007هلم و مارونر(  اي مسئول شرکتهاي حرفهتجربه

  )2007هلم و مارونر(  هاي مدیریتی مسئول شرکتتجربه

عوامل شخصیتی 

  کارآفرینان

  )1991رابرتز(  نیاز به توفیق

  )2007هلم و ماورنز(  توانایی و پتانسیل کارآفرینانه فرد

  )2007هلم و ماورنز(  هاي فردي و شخصیتی مسئول شرکتویژگی

  )2007ماورنز(هلم و   تعهد و انگیزه کارآفرینانه فرد

  )2011دسته و پرکمن(  ریسک و خودمختاري

  سرمایه انسانی

  )2005(تید و همکاران  کیفیت سرمایه انسانی

  )2005(تید و همکاران  هاي کارآفرینیال و جمعغافزایش اشت

  عوامل سازمانی

 )1994کوهلر( و )2011راسموسن و موسی( وکارطرح کسب وکارطرح کسب

 ساختار

 )2003ران(اگلن و همک قانونی ساختار

 )1997کاسیسیه و همکاران( مهارت مدیریت پروژه

 )1997کاسیسیه و همکاران ( مهارت اثرگذاري بر کارکنان

 )2007هلم و مارونر( اندازه سازمان و شرکت زایشی

 تحقیق و توسعه
 )2004کنی( توجه به پژوهش

 )1995منسفیلد( هاتجاري بودن تحقیق و توسعه در دانشگاه

 هاي کاريگروه
 )2000روزنبرگ( هاي کارياندازه گروه

 )2000روزنبرگ( فرهنگ کار گروهی

  

  مفهوم دوسوتوانی در سازمان -4

) به معناي دو سو(دو Ambiکلمه دوسوتوانی از دو واژه التین(

ــمت) و ( ــابکی)   Dexterityس ــی و مهارت(چ ــاي چیرگ ــه معن ) ب

سوتوانی براي اولـین بـار توسـط    . مفهوم دو]1[تشکیل شده است

ادبیــات یــادگیري بــر مبنــاي ) در 1991) و مــارچ(1967دانکــن(

ها تمایل به تمرکز دهد شرکتمشاهداتی مطرح شد که نشان می

  ].9و  2[برداري و یا اکتشاف دارندهاي بهرهبر توانایی

هـاي جدیـد یـا    ) معتقد است که کشـف فرصـت  1991مارچ(

محور متفاوت هسـتند و  برداري دو فعالیت یادگیريکاوش و بهره

سازمان باید توجـه و منـابع خـود را بـین ایـن دو تقسـیم کنـد،        

برداري همتراز عمـل  طور همزمان با کاوش و بهرهسازمان باید به

هاي اصالح، بهره وري، برداري که همراه با فعالیت. بهره]10[کند

هـا کـه همـواره بـا مفـاهیم      انتخاب و اجرا است و کشف فرصـت 

نیازمنــد ســاختارها،  ،گــرددیــر، آزمــایش بیــان مـی تحقیـق، تغی 

تمرکز صرف بر ]. 11است[هاي سازمانی متفاوت ها و بافتراهبرد

برداري ممکن است عملکرد کوتـاه مـدت بـه دنبـال داشـته      بهره

چراکـه   ؛تواند مشکل توانایی بدون تقاضا ایجاد کنـد باشد، اما می

ت محیط واکنش اطور کافی به تغییرسازمان ممکن است نتواند به

هـاي  ، تمرکز بیش از اندازه بر کشـف فرصـت  نشان دهد و متقابال

تواند به سازمان کمک کند تا پایه دانش خود را بهبـود  جدید می



  منوچهر منطقی و همکاران  
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حاصل پایان تحقیق و تغییر بیبخشد، اما سازمان را به چرخه بی

  ].9[کنددچار می

عنـوان  برداري و اکتشاف بـه از بهره ،داد زیادي از تحقیقاتتع

انـد.  اثر مثبتـی دارد، الگـو گرفتـه    هاي متعامد که متقابالفعالیت

دستیابی به دوسوتوانی در سطوح یکسان اکتشاف و بهره بـرداري  

تر کرد. توان حداکثر رسیدن به هر دو را سریعآسان نیست اما می

هـاي مبتنـی بـر    دهد کـه سـازمان  مطالعات دوسوتوانی نشان می

سطح باالیی از تعادل بین هر دو بعد برسـند،  دانش که بتوانند به 

 شماره نمودار .]12[تر خواهند بودها موفقنسبت به سایر سازمان

  دهد.این مفهوم را در قالب دوسوتوانی در بعد زمان نشان می 1
  

  
  : دوسوتوانی از لحاظ بعد زمانی1نمودار 

  

-دوسوتوانی در سه حوزه شبکه، سازمانی و فردي مطرح مـی 

) بـر مبنـاي   1996در سطح سازمانی تاشمن و اریلی( .]13[گردد

) اولین کسانی بودند که نظریه 1976تحقیقات انجام شده دانکن(

دوسوتوانی سازمانی را مطرح کردند. به اعتقاد آنها این امیـدواري  

هـاي دو سـوتوان عملکـرد بهتـري داشـته      وجود دارد که سازمان

بردارگرا، رسیدن بـه  بهرههاي که هدف شرکتدرحالی ؛]6[باشند

هـا  وتـین رکارایی بهتر براي نمونه از طریق تمرکز بر تولید و ارائه 

پـذیري در  گـرا ایجـاد انعطـاف   هـاي اکتشـاف  ، هدف شرکتاست

ــادگیري اســت. تاشــمن و    ــه ی ــاز ب ــق رویکــرد ب ســازمان از طری

)، دوسوتوانی سازمانی را توانـایی همزمـان پیگیـري    1996اریلی(

ها شی و ناپیوسته براي ساختارها، فرایندها و فرهنگنوآوري افزای

هـاي مشـابه کـه بـراي     هاي متناقض چندگانه در شرکتدر گروه

ــی   ــاز م ــا نی ــاي آنه ــد بق ــف کردن ــد، تعری ــون و ]1[باش . گیبس

ــاو( ــازمانی در   2004بیرکینش ــایی س ــک توان ــوتوانی را ی )، دوس

گاري همسویی وکارایی در پاسخ به تقاضاهاي بازار و همزمان ساز

دوسـوتوانی سـازمانی    .]14[کنندبا تغییرات در محیط تعریف می

هاي بازار موجـود بـه   توانایی سازمان براي کسب مزیت از فرصت

که به خلق و نوآوري براي رویـارویی بـا   درحالی ؛شکل موثر است

  .]15[هاي بازارهاي آتی نیز پرداخته شودچالش

چ و بیرکینشاو هاي صورت گرفته توسط ریبا توجه به پژوهش

ــال  ــوتوانی    2008در س ــد دوس ــه بع ــب س ــوتوانی در قال ، دوس

اي و مـدیریتی(یا مـدیریت دوسـوتوانی) قابـل     ، زمینـه 7ساختاري

  .استبررسی 

ســوتوانی )، دو 1976دانکــن(دوســوتوانی ســاختاري:  

هاي یادگیرنده) در برقـراري  ساختاري را توانایی سازمان(سازمان

تقاضاهاي متنـاقض بـا ایجـاد سـاختارهاي     ارتباط میان مدیریت 

هاي واحد عملیاتی بـر  اي که گروهکند، به گونهدوگانه تشریح می

هـاي  برداري و واحدهاي دیگر بر کاوش تمرکز دارنـد. مولفـه  بهره

ساختاري دوسوتوانی در سازمان بـه دو مفهـوم زیربنـایی جـداي     

  .]2[شوندمکانی و ساختارهاي موازي مربوط می

اي قابلیـت  ایجاد دوسـوتوانی زمینـه  : 8ايدوسوتوانی زمینه

رفتاري کارکنان را براي نشان دادن هماهنگی و قابلیت سازگاري 

بافـت بـه    .]17و  16[دهدوکار افزایش میدر کل یک واحد کسب

شود کـه بـه رفتـار فـرد در     ها، فرایندها و باورهایی گفته مینظام

شـود  اي طراحی میید به گونهدهد، این بافت باسازمان شکل می

که همه افراد تشویق شوند تا خودشان درباره تنظیم زمـان خـود   

بـرداري تصـمیم   در انجام دادن کار و زمان میـان کـاوش و بهـره   

 .]18[بگیرند

یـا مـدیریت    دوسـوتوانی مـدیریتی  : 9دوسوتوانی مدیریتی

در ادبیـات بـا    هاي مدیریتی استدوسوتوانی که مبتنی بر ویژگی

یـا دوسـوتوانی    ]19[10گیـري عناوین دوسوتوانی ریسک تصـمیم 

نیز مطرح شده است. در مباحث دوسـوتوانی   ]14و  2[ 11رهبري

هـاي دوسـوتوان   ایجاد سـازمان  توان به نقش مدیران ارشد درمی

شـماري فراینـد مـدیریت، عامـل     هاي بـی اشاره کرد. در پژوهش

اجراي دوسـوتوانی سـاختاري    حیاتی قلمداد شده است که هنگام

شود. مدیران کلیدي سازمان نقش مهمی کارگرفته مییا بافتی به

) 1996(در ایجــاد و ارتقــاي دوســوتوانی دارنــد. تاشــمن و اریلــی

معتقدند که دوسوتوانی به واسطه فرایندهاي درون تیم مـدیریت  

) بـه نقـش   2004گـردد. گیبسـن و بیرکینشـاو(   ارشد تسهیل می

ر ارشد در تاثیر بافت سازمانی و ایجـاد دوسـوتوانی   مهمی که مدی

7 Structural Ambidexterity 
8 Contextual Ambidexterity 
9 Managerial Ambidexterity 
10 Decision Risk  
11 Leadership Ambidexterity 
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  کنند.اشاره می ،دارد
  

  شوند؟  میهاي زایشی چگونه دوسوتوان سازمان -5

هاي موفق مبتنی بر دانـش، در یـک محـیط پویـا بـا      سازمان

هـاي  برداري) و کشف فرصتاستفاده از امکانات تحت اختیار(بهره

شــوند. از دیــدگاه اریلــی و   جدید(اکتشــاف) دوســوتوان مــی  

هـا را  اي از شـیوه )، دوسوتوانی سـازمانی مجموعـه  2013تاشمن(

-دسـت آوردن فرصـت  هاي دانش بنیان در جهت بهبراي سازمان

هـاي سـازمانی ارائـه    هاي جدید از طریق تخصیص مجدد دارایـی 

گـردد. دانکـن   کند، باعث ایجاد مزیت رقابتی براي سازمان میمی

ها دگاهی را مطرح نمود که براساس آن سازماندی 1976در سال 

به شکل متـوالی بـه وسـیله تغییـر سـاختار در طـول زمـان بـه         

 2004. اریلی و تاشـمن در سـال   ]12[یابنددوسوتوانی دست می

ها نیـاز  استدالل کردند که در رویارویی با تغییرات سریع، سازمان

لی اکتشـاف  صورت همزمان و متواهاي مشابه بهدارند که در زمان

از نظر آنها یک ساختار غیرمتمرکز، فرهنـگ    .برداري کنندو بهره

عنوان منابع کلیدي پذیر بهمدیران انعطاف و انداز مشترکو چشم

  دوسوتوانی هستند.

انـداز  ، بـر ایجـاد یـک چشـم    1989بارتلت و گوشال در سال 

 اي بـودن مـدیران   مشترک، استخدام و انتخاب، آمـوزش و حرفـه  

طور همزمـان در  هایی براي برانگیختن یک شرکت بههعنوان رابه

جهت یکپارچگی در سطح جهـانی و پاسـخگویی در سـطح ملـی     

هـاي دوسـوتوان اسـت.    هـاي سـازمان  تاکید داشتند که از مولفـه 

هـا  بیان کردند که سـازمان  2004گیبسون و بیرکینشاو در سال 

دهـد کـه   جازه مـی هایی که به افراد اوسیله طراحی ویژگیباید به

بـرداري  هاي اکتشـاف و بهـره  درباره تقسیم زمانشان بین فعالیت

گیري کنند، دو سوتوان باشد. در این نگـرش دوسـوتوانی   تصمیم

اي از فراینـدها  وابسته به قراین است و به وسیله ساختن مجموعه

هایی که افراد را درباره اینکـه چگونـه زمـان خـود را بـین      و نظام

تـرازي و سـازگاري تقسـیم کننـد،     عارض براي هـم تقاضاهاي مت

  .]5[کندتشویق و توانمند می

هـاي مبتنـی بـر دانـش و     طور کلی مدیران کلیدي سازمانبه

هاي زایشی نقش مهمی در ایجاد و ارتقاي دوسوتوانی ایفا شرکت

معتقدند که  2013کنند. براین اساس اریلی و تاشمن در سال می

فرایندهاي درون تیم مدیریت ارشد تسهیل دوسوتوانی به واسطه 

شود. در تحقیقات مختلف به نقش مهمی کـه مـدیر ارشـد در    می

موثر ساختن زمینه سازمانی دارد و نقش بررسی سازوکار تلفیقی 

هـاي ناشـی از   توانـد تنـاقض  که تیم مدیریت به واسـطه آن مـی  

-جدایی ساختارهاي سـازمان دوسـوتوان را مـدیریت کنـد، مـی     

  د. پردازن

هـاي  دهنـد کـه فعالیـت   برخی از تحقیقـات نیـز نشـان مـی    

برداري مدیریت با سطوح مدیریتی سلسله مراتبی اکتشافی و بهره

مرتبط هستند. بر این اساس اکتشاف به سطوح عملیاتی مـرتبط  

 هـاي جدیـدي بـراي مشـکالت پیـدا      حلاست که در آن مدیر راه

 یت ارشـد اتفـاق   برداري متعاقـب در سـطوح مـدیر   کند و بهرهمی

توانـد  افتد. در تحقیقات دیگر نیز گفته شده که مدیر ارشد میمی

طـور همزمـان دنبـال کنـد. ولبـردا و      برداري و اکتشاف را بهبهره

طـور  بیـان کردنـد مـدیریت ارشـد بـه      2001همکارانش در سال 

بـرداري را بـه وسـیله آوردن    آشکار تعادل میان اکتشـاف و بهـره  

هاي قبلی به برخی واحدها و استفاده از توانایی هاي جدیدتوانایی

 2006سـال   . اسـمیت در ]5[کندمیدر واحدهاي دیگر، مدیریت 

طـور پویـا میـان    کند که منـابع خـود را بـه   به مدیرانی اشاره می

  دهند.هاي موجود و نوآوري تخصیص میدارایی

طور کلی هنوز مشخص نیست که یک سـازمان مبتنـی بـر    به

کنـد.  ع و چگونه به سمت دوسوتوانی حرکـت مـی  دانش چه موق

طور باطنی یا از طریق هاي جدید را بهتوانند قابلیتها میسازمان

هاي دانش بنیـان  ها توسعه دهند. شرکتاکتساب از دیگر شرکت

انـداز  با داشتن یک ساختار غیرمتمرکز، فرهنگ مشـترک، چشـم  

کلیدي دوسوتوانی، عنوان منابع پذیر بهمشترک و مدیران انعطاف

توانند دستیابی به دوسوتوانی را تسـهیل کننـد. همچنـین بـا     می

که انضباط،  2004توجه به تحقیق گیبسون و بیرکینشاو در سال 

داننـد و آنهـا را   کشش، پشتیبانی و اعتماد را به هـم وابسـته مـی   

-دانند که غیرقابل جایگزینی مـی اي میهاي مکمل زمینهویژگی

ن بیان داشت که این چهار ویژگی بایـد بـراي یـک    تواباشند، می

منظور دوسوتوان شدن و به خوبی عمل کردن وکار بهواحد کسب

هاي زایشی به این فراهم شوند. بنابراین پیشنهاد شده که شرکت

ها توجه خاصی داشته باشند و در جهت دستیابی بـه آنهـا   ویژگی

  حرکت کنند تا به موفقیت دست یابند.

سـازي و  شی که دوسـوتوانی سـازمانی در تجـاري   توجه به نق

ضـمن آشـکار سـاختن اهمیـت      ،هـاي زایشـی دارد  ایجاد شرکت

اي براي پرداختن به نقش دوسوتوانی بر موفقیـت  موضوع، مقدمه

هاست. براین اساس در قسمت بعـد بـه ایـن مهـم     اینگونه شرکت

هاي زایشی چگونـه از  شود که ایجاد و توسعه شرکتپرداخته می

  پذیرد.سوتوانی سازمانی تاثیر میدو
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سازي  و ایجاد نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاري-6

  هاي زایشیشرکت

هاي بـین  ها ممکن است دوسوتوانی را از طریق زمینهسازمان

ــعه)،    ــق و توسـ ــا تحقیـ ــابی یـ ــل کارکرد(بازاریـ ــازمانی مثـ سـ

ساختار(همکار کنونی یا جدیـد) یـا رویکرد(مشـابه یـا متفـاوت)      

ها دهند که سازمانتر اینکه مطالعات نشان میتوسعه دهند. مهم

هـا و  بلکه بایـد نظـام   ؛نه تنها باید یک ساختار دوگانه خلق کنند

ــن    ــد. در ای ــراهم کنن ــراي تســهیل دوســوتوانی ف ــدهایی ب فراین

هــا بـه ســمت  مطالعـات، ایــن نتیجـه حاصــل شـد کــه سـازمان    

-ترازي، کارایی و بهرهکنند نه به خاطر همدوسوتوانی حرکت می

گیري از منابع براي دستیابی به اهداف، بلکه بـا هـدف انطبـاق و    

استارت زایشی( هايبا اهداف جدید خود در ایجاد شرکتاکتشاف 

-. دوسـوتوانی سـاختاري، سیاسـت   ]20[اقتصـادي  و توسعه آپ)

گذاري بنگاهی باال به پایین، ایجاد زیربنـاي اقتصـادي و راهبـرد    

سازي محصوالت و دسـتاوردهاي  ي حمایت از تجاريسازمانی برا

کند. دوسـوتوانی یـک نقـش تعریـف شـده      پژوهشی را فراهم می

-سازي ارائه میهاي تجاريمشخص از ذینفعان درگیر در فعالیت

منعطـف   و اي یک زمینـه پـایین بـه بـاال    دهد. دوسوتوانی زمینه

 کنـد. سـازي محصـوالت را تشـویق مـی    کند که تجاريفراهم می

دانـش کلـی و    بـه  اي نیـاز جهت دستیابی به دوسـوتوانی زمینـه  

  باشد.سازي میهاي اصلی در زمینه تجاريمهارت

هـا یـک   دهند که با توجه به یافتهتحقیقات مختلف نشان می

هـا بـراي افـزایش پتنـت،     توانایی مبتنی بر شناخت براي سازمان

هـاي بـا   و ایجاد ساختار یا سازمان جدیـد بـراي سـازمان    12جواز

 ،. در واقـع ]21[فناوري باال در اقتصاد امریکـا و اروپـا وجـود دارد   

تر بـه مفـاهیم   طور کلی باعث توجه جديدوسوتوانی سازمانی به

سازي در قالب ارائه پتنت، حق امتیـاز و در نهایـت ایجـاد    تجاري

گـردد. شـواهد   هاي زایشی میساختارهاي جدید با عنوان شرکت

هـاي  ام آي تـی نشـان داد کـه سیاسـت     بدست آمده از دانشـگاه 

هاي جدیـد داراي  هاي مبتنی بر زایش شرکتحمایتی در فعالیت

گیري براي ارائـه  باشد و این تعدد جهت تصمیماهمیت زیادي می

   ].22[پتنت و انتقال مالکیت فکري وجود دارد

نشان داد  1998هاي زوکر و همکاران در سال همچنین یافته

ها نقش مهمـی را  محیطهاي دانشگاهی و شرکتکه تعامالت بین 

در ارتقاي نوآوري صنعتی بر عهده دارد. ساختار یـک شـرکت در   

تواند باعث انباشت حق امتیاز و ایجـاد  شبکه تعامالت نوآوري می

12  License  

هـا گـردد. مشـارکت در شـبکه     هاي زایشی براي سـازمان شرکت

ز تواند شانس دستیابی به موضـوعات جدیـد در سـرری   نوآوري می

ــارکت  ــش مش ــث   دان ــش را باع ــادل دان ــهیل تب ــدگان و تس کنن

ها در قالب همکـاري  . همکاري با اعضاي دیگر سازمان]23[گردد

ســازي گــردد. در نتیجــه توانــد منجــر بــه تجــاريمشــترک مــی

سـازي تحقیقـات را افـزایش و     دوسوتوانی سازمانی قابلیت شـبکه 

  .]5[سازي را به دنبال خواهد داشتعمکلرد تجاري

 ، دهد که پایگاه دانش پیشین افرادتحقیقات پیشین نشان می

. همچنین ]24[اثرگذار استبسیار ها روي فرایند تشخیص فرصت

توانـد روي آگـاهی از بـازار    تجربیات پیشین در انتقال فناوري می

بیان کردنـد کـه    1997اثرگذار باشد. هارمون و همکاران در سال 

نوان یک وسیله بـراي فـروش   عهاي زایشی توسط افراد بهشرکت

محصوالت و دستاوردهاي جدید خود در یک زمان معـین ایجـاد   

-خصوص دوسوتوانی زمینهگردند. بر این اساس دوسوتوانی بهمی

هاي کارآفرینی محققین و موجب تسهیل اي باعث تسهیل قابلیت

  ردد. گسازي میعملکرد تجاري

 2009ر سـال  که برگرفته از تحقیق چانگ د 2 شماره نمودار

سـازي را شـامل عوامـل    عوامل دوسوتوان حامی در تجاري است،

دهـد.  ثبت پتنت، حق امتیاز و ایجاد شـرکت زایشـی نشـان مـی    

سازي همچنین در این پژوهش بیان شد که بین سه روش تجاري

طور مثال پتنت داراي اثر بـالقوه  متناوب وجود دارد. به نیز رابطه

و حق امتیاز  استبراي توافقات حق امتیاز و تعداد شرکت زایشی 

  هاي زایشی دارد.اثر بالقوه روي تعداد شرکت

  

  
  ]3[بر تجاري سازي سازمانی: نقش دوسوتوانی 2نمودار 

  

هــا و اهــداف اگــر دوســوتوانی مــدیریتی را مــدیریت تنــاقض

و تفکر دوسوتوانی و انجـام وظـایف متفـاوت بـدانیم،      ]25[متضاد

سازي پـی  توان به اهمیت نقش مدیریت دوسوتوانی در تجاريمی

) بـه نقـل از مـام و همکـاران در     2008برد. ریش و بیرکینشـاو ( 

دوسوتوانی 

 ساختاري

 دوسوتوانی 

 ايزمینه

 پژوهشی کارآفرینی

 پتنت

 حق امتیاز

 زایشیشرکت
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جریان دانش باال بـه   تدادند که هر چه مدیری تحقیق خود نشان

-پایین و پایین به باال و افقی بیشتري کسب کند، سطح فعالیـت 

دار شـود، بیشـتر   توانـد عهـده  برداري که مـی هاي کاوشی و بهره

اي خواهد بود. براین اساس مدیریت دوسوتوانی ساختاري و زمینه

باال است و نقش  هاي باال به پایین و پایین بهکه مدیریت سیاست

-ها بسیار مهم است، نیز میسازي این سیاستمدیر در هماهنگ

ها مـوثر باشـد کـه در    سازي محصوالت و پژوهشتواند در تجاري

فرانکلین و  .گرددبه این بعد از دوسوتوانی نیز توجه می مقالهاین 

کنند کـه برخـی از اقـدامات در    بیان می 2001همکاران در سال 

کـه سـازوکارهاي   درحـالی  ؛رسـمی هسـتند   ،زيساجهت تجاري

غیررسمی انتقال دانش نیز در بسیاري از مواقـع نقـش مهمـی را    

هـاي  برداري از این سازوکارها حضور تیمکنند و براي بهرهایفا می

کنـد، نقـش   صـورت یکپارچـه فعالیـت مـی    مدیریت ارشد که بـه 

توان . براین اساس می]26[سازي داردموثرتري در عملکرد تجاري

هاي زایشـی را بـه صـورت    عوامل موثر بر ایجاد و موفقیت شرکت

  بیان نمود. 3 شماره نمودار

  

  
  

  ]4[هاي زایشی: عوامل موثر بر رشد و ایجاد شرکت3نمودار 

  

هـاي  سازمانی در موفقیت شرکتنقش دوسوتوانی  -7

  زایشی

وکارهـاي مبتنـی بـر دانـش و کـارآفرینی،      بسیاري از کسـب 

فعالیت خود را با تمرکز بر نـوآوري بـراي خلـق تقاضـاي بـازار و      

ها اولین فروش خود کنند. زمانی که این شرکتمشتریان آغاز می

را را صورت دادند، پویایی تغییرات سازمانی و کارآفرینی، سازمان 

توانـد  چگونـه شـرکت مـی   ؛ کنـد رو مـی با یک چالش جدید روبه

محصول جدید خـود را توسـعه دهـد و از مشـتریان فعلـی خـود       

حمایت کند؟ این مشکل یعنی چالش نوآوري در مقابـل حمایـت   

عمر یـک شـرکت کوچـک، یـک مسـئله جـدي بـراي         در چرخه

-هاي زایشـی نیـز مـی   هاي شرکتکارآفرینان است که از دغدغه

  اشد.ب

دانـش   عمر یک شـرکت مبتنـی بـر    در مرحله نخست چرخه

همه زمان و منابع بر طراحی و توسعه محصول نخسـت متمرکـز   

 هـا بایـد اهـداف و تصـمیمات کـامال     است. در این مرحله شرکت

که سـازمان توانسـت یـک گـروه از     منعطفی را اتخاد کنند. زمانی

منابع خـود را   باید بخشی از ،محصوالت براي مشتریان ایجاد کند

ا(جهـت حمایـت از   هبراي حفظ محصوالت کنونی و بروزرسانی آن

سازمان با یک مشکل جـدي   حالتمشتریان) صرف کند. در این 

مشتریان کنونی باید راضی نگـه داشـته شـوند در     ؛شودروبرو می

  .]28[شودعین حال فشار براي نوآوري مستمر نیز احساس می

هـاي  تـوازن بـین فعالیـت    هاي کوچک باید بدانند کهشرکت

 استگیري یک عامل حیاتی براي موفقیت شرکت جستجو و بهره

هایی که یک شرکت کوچک مبتنی بر دانـش را  و باید با مکانیسم

هـاي  دوسوتوان کند، واقـف باشـند. پـنج مکانیسـم کـه شـرکت      

هـاي زایشـی را بـه سـمت دوسـوتوانی      کارآفرین همچون شرکت

) 2012(13اسـکرودلز و لگسـی  دهد براسـاس تحقیـق   حرکت می

سپاري یکی از عبارتند از: انطباق با سبک رهبري دوسوتوان، برون

دو کارکرد، جلب و حفظ کارکنانی کـه هـر دو مهـارت کـاوش و     

عنـوان رهبـر،   گیري را دارند، جذب مجریانی که بتواننـد بـه  بهره

هـا  مدیر و کارآفرین فعالیت کنند و سوق دادن منـابع بـه پـروژه   

  مندي هستند.نظر از اینکه داراي اهداف کشف یا بهرهصرف

رهبـري بـر نـوآوري و    انطباق با سبک رهبري دوسوتوان: 

) سه سبک 2011توسعه سازمانی موثر است. روزینگ و همکاران(

گرا، تبادلی رهبري در یک شرکت فناور را شناسایی کردند: تحول

خه عمر و دوسوتوان. این سه سبک رهبري در مراحل مختلف چر

  هاي متفاوتی را برعهده دارند. ها نقششرکت

رهبري تحول گرا
به دنبال ایجاد تغییـرات در سـازمان بـه     14

منظور تبدیل آن بـه مـاهیتی متفـاوت اسـت و شـرکت را بـراي       

-هاي جدید و ...) آمـاده مـی  رو(همچون فناوريهاي پیشچالش

عنـوان تفکـري غیرمتعـارف و فراتـر از     کند. این سبک رهبري به

که در مراحل نخست ایجـاد شـرکت، بسـیار مـوثر و      استدانش 

رهبـري تبـادلی  . استمفید 
هـاي روزانـه،   بـر حفـظ فعالیـت    15

داره می گردد، متمرکز است. این نوع ااز اینکه شرکت به درستی 

سبک رهبري مبتنی بر اصـالح مسـائلی اسـت کـه روي کـارایی      

13 Schreuders & Legesse 
14 Transformational  
15 Transactional  
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و کمتـر بـه مسـائل آینـده و      اسـت روز سازمان هاي روزبهتفعالی

کنـد. ایـن نـوع رهبـري بـراي      مشکالت آتی سـازمان توجـه مـی   

هاي بزرگ که از جایگاه و نام تجاري معتبري برخوردارند، شرکت

که به دنبال رضـایت مشـتریان کنـونی و ارتقـاي      تر استمناسب

در این نوع سبک رهبري تغییر در جهت  .برند فعلی خود هستند

ــعه ــوار    توس ــد دش ــدمات جدی ــول و خ ــتمحص ــري . اس رهب

ترکیبـی از دو سـبک رهبـري اسـت. ایـن رهبـران        16دوسوتوان

توانایی حرکت متناوب بین دو سبک بسته به نیازهاي سازمان را 

منظـور بهبـود ارتقـاي    آمیزي توازن را بهو به شکل موفقیت دارند

هـاي زایشـی و   کنند. رهبـران شـرکت  برقرار می رشد در سازمان

ها باید توانایی تغییر مـوثر از یـک سـبک رهبـري بـه      آپاستارت

هـاي نوآورانـه داشـته باشـند. ادامـه      دیگري را براساس نیازمندي

تواند منجر به نـوآوري بـاالتر در ایـن    صرف یکی از دو سبک نمی

  . ]27[ها گرددسازمان

هـاي کوچـک بـه    شـرکت سپاري یکی از دو کارکرد: برون

دنبال ایجاد تعادل بین حمایت از مشتریان و توسـعه محصـوالت   

شود به فرایند مشارکت با سـایر  یجدید نوآور هستند که باعث م

کـه  منظور انجام یکی از دو کارکرد روي آورند. زمانیها بهسازمان

ی از دو کـارکرد  سازمان، شریک خود را براي پذیرفتن انجـام یکـ  

سپاري به درستی انجام گیـرد، ایـن   کند و فرایند برونتشویق می

شرکت ها با ایجاد روابط قوي با شرکا، پایگاه دانش خارجی مورد 

  . ]28[کنندنیاز خود را با دانش سازمان یکپارچه می

  جذب و حفظ کارکنانی که داراي هر دو مهارت هستند:

هاي سطح شرکتی براي ایجـاد  مبسیاري از محققان روي مکانیس

دوسوتوانی متمرکز هسـتند. بـا ایـن حـال بسـیاري از کارکنـان       

هاي کوچک، مجبور به قبول مسـئولیت در هـر دو حـوزه    شرکت

گردد کـه  گیري هستند. در سطح فردي، فرض میاکتشاف و بهره

هاي کوچک دارد(نـه  هاي دوسوتوانی، ریشه در افراد و تیمقابلیت

ها، ممکن است منابع کافی ). در این نوع از سازماندر کل سازمان

براي استخدام افرادي که متخصـص در حـوزه توسـعه و حمایـت     

آل این افراد باید طور ایدهکارکردها باشند، وجود نداشته باشد. به

هر دو مهارت را یاد بگیرند. یک تیم منفرد ممکن است از طریـق  

  .]28[دوسوتوان گرددهاي مختلف توسط افراد پذیرفتن نقش

مدیران اجرایـی کـه   هاي متوازن: جذب مدیران با قابلیت

مشــکالت ســازمان را از رویکــرد یــک رهبــر، یــک مــدیر و یــک 

-بینند، قابلیت دوسوتوانی سـازمان را افـزایش مـی   کارآفرین می

16 Ambidextrous  

بنـدي مـدیران   ) از شاخصی براي رتبه2010دهند. دوور و دیرک(

کارایی آنها در سه سبک مورد نظر  کنند که مبتنی براستفاده می

مدیر، کارآفرین و رهبر. مدیران بـا امتیـاز بـاال در ابعـاد      :باشدمی

-مدیریتی به دنبال اهداف کوتاه مدت و واضح هسـتند و ریسـک  

پـذیر  . مـدیران بـا نمـره بـاال در کـارآفرینی ریسـک      هستندگریز 

سبک هستند. مدیران با نمره باال در رهبري در حد وسط این دو 

. آنهـا حـد نرمـالی از    هستندبوده و داراي دیدگاه کنونی و آینده 

در عین حال به شـکل محتـاطی    ؛دهندپذیري را نشان میریسک

هـاي نوآورانـه هسـتند.    به دنبال پورتفوي متـوازن بـراي فرصـت   

توانایی توازن در کارایی مدیریتی، کـارآفرینی و رهبـري، قابلیـت    

رضـایت در مشـتریان و حمایـت از    سازمان را براي ایجاد و حفظ 

دهـد. همچنـین ایـن    محصـول افـزایش مـی    هاي توسـعه فعالیت

توانمندي، سازمان را براساس پایگاه دانشی که از مشتریان بدست 

چراکه آنها به شکل قوي با بـازار   ؛کندپذیرتر میاند، ریسکآورده

در ارتباط هستند. مدیران با چنین خصوصیتی توانایی تبدیل یک 

و باعـث   ]28[سازمان کوچک به یک سازمان دوسوتوان را دارنـد 

گردد که با سازمان با اهـداف متضـاد و متنـاقض خـود روبـرو      می

  .]28[هاي متعددي را برعهده گیردو نقش ]25[شده

برخـی تحقیقـات نشـان    ها: ع به کل پروژهسوق دادن مناب

گردد کـه منـابع از یـک    دهند که دوسوتوانی زمانی محقق میمی

هـا  نظر از اینکه اهداف پروژهصرف ؛پروژه به دیگري هدایت گردد

منـدي). ایـن منـابع    اي باشد(اکتشافی و بهرهدر چه حوزه ماهیتا

مشـتریان و  توانـد شـامل، پـول نقـد، اسـتعداد، متخصصـان،       می

هـاي  زایاي ایـن توانمنـدي بـراي شـرکت    م. ]29[ها باشدفناوري

  کوچک عبارتست از:

طـی دوره افـزایش تقاضـا بـراي     افزایش رضایت مشـتري در   -

 حمایت؛

گیري آوري منابع براي بهرهکاهش زمان مورد نیاز براي جمع -

هاي بازار جدید و حذف منابع مـورد اسـتفاده بـراي    از فرصت

 ؛ت در بازارهاي رو به زوالحمایت محصوال

هـاي  افزایش توانایی پاسخ به تغییرات محیطی مثـل فنـاوري   -

 جدید.

ت هدایت منابع از توسعه به سمت ییک شرکت زایشی با قابل

تواند توانایی رقابتی خود را بهبود ببخشـد.  حمایت از مشتري می

چراکه در طراحی و  ؛این شرکت در زمینه نوآوري نیز موفق است

ــ ــتریان را     تولی ــاي مش ــین، نیازه ــن ب ــده و در ای ــهور ش د مش

اسـخگویی  این توانـایی منجـر بـه پ    ،درنظرگرفته است. در نهایت

 ].30[گرددبهتر به محیط نیز می

هاي زایشی را بـه  توان عوامل موفقیت شرکتبراین اساس می
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  نشان داد. 4 شماره صورت نمودار
  

  گیريبندي و نتیجهجمع-8

هاي اي حیاتی براي شرکتعنوان مسئلهچالش بقا و رشد، به

هـاي  . براي بقا و رشد در محیط پویا، سازماناستکوچک مطرح 

کوچک باید یک توازن و تعادل بین رضـایت مشـتریان کنـونی و    

توسعه محصوالت جدید ایجاد کنند. اگر کـارآفرینی بـراي ایجـاد    

توانـد  یکی از دو خروجی زیر می ،این توازن با شکست روبرو شود

حاصل گردد: اول شرکت مدت زمان زیادي قادر نخواهد بود کـه  

هاي بزرگ بپـردازد و بـه مـرور    در نوآور بودن به رقابت با شرکت

دوم اینکـه شـرکت یـک    ؛ گـردد زمان از صحنه رقابت حذف مـی 

شهرت ضعیفی بدست آورد که باعث نارضایتی مشـتریان و عـدم   

  گردد. خرید محصوالت توسط آنها می

عنوان پـارادایم  اینجاست که مفهوم دوسوتوانی سازمانی بهدر 

-هـاي کوچـک نـوآور مطـرح مـی     شناخته شـده بـراي سـازمان   

. یک سازمان دوسوتوان، شرکتی است که در یک زمان ]28[گردد

هاي موجود(مانند رضـایت مشـتریان   گیري از قابلیتقادر به بهره

ــت  ــتجوي فرص ــی) و جس ــعه  فعل ــت(مثل توس ــد اس ــاي جدی  ه

گیـري،  هـاي کـاوش و بهـره   حصوالت جدیـد). اگرچـه فعالیـت   م

اقدامات متفاوتی هستند که نیازمند توانـایی متفـاوت در شـرکت    

هستند. یک شرکت زایشـی بایـد در یـک بـازار محـدود بـا یـک        

شرکت بزرگتر که داراي منابع و کارکنـان بیشـتر اسـت، رقابـت     

 هاي شـرکت کوچـک ایـن اسـت کـه از رقبـاي خـود       کند. مزیت

-تر باشد. با مدیریت صحیح، یک شرکت کوچک زایشی میچابک

تواند از طریق حمایت بیشتر مشتریان و توسعه محصوالت جدید 

هاي رقابتی بیشتري را کسب کند. توازن بین از رقباي خود مزیت

عنـوان قابلیـت دوسـوتوانی    هاي تحقیقاتی و حمـایتی بـه  فعالیت

هاي براي موفقیت شرکتسازمان مطرح است. پنج کارکرد اصلی 

وانـد منجـر بـه    تکوچک در این پژوهش مطرح شده است که می

هـاي زایشـی گـردد.    افزایش کارایی و موفقیت در عملکرد شرکت

-سپاري، جذب مدیران بـا قابلیـت  سبک رهبري دوسوتوان، برون

هاي متوازن، جذب کارکنان دوسوتوان، سوق دادن منابع به کـل  

  پروژه. 

هاي زایشی براي بهبـود  گردد که شرکتاد میدر انتها پیشنه

ــاس      ــود براس ــداف خ ــه اه ــتیابی ب ــت در دس ــرد و موفقی عملک

کارکردهاي مطرح شده به دوسوتوانی سازمانی توجـه کننـد و در   

جهت ایجاد توانمندي دوسوتوانی اقدام کنند. همچنین به منظور 

طـور تجربـی   گردد که مدل تحقیق بهتحقیقات آتی پیشنهاد می

هــاي مختلــف دبررســی قــرار گرفتــه و نتــایج آن در ســازمانمور

  گردد. مقایسه
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