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  مقدمه: -1

نایع در طراحی       ــ یاري از صـ ــ قابتی در بسـ  راهبردي مزیت ر

ها شــود که ســازمان؛ مزیت رقابتی باعث میاســتســازمانی موثر 

ط در با محیپذیري بیشــتر به واســط مزیت توانایی پویا در انطباق

ــند  حال تغییر   اطمینان از موفقیت در   . براي ]22و  1[را دارا باشـ

هاي متضــاد مربوط به ها باید به تعادل در فعالیترقابت، ســازمان

ــاف و بهره ــند اکتش ــته باش ــوتوانی]. 19[برداري توجه داش  دوس

شاره به توانایی سازمان در تطبیق خود با شرایط متغیر       سازمانی ا

ستایی و پیچیده محیطی آینده و  شرایط و فعالیت کنونی   همرا با 

  باشد.سازمان می

زمان از دودســت و یا دو پا  گونه که توانایی اســتفاده همهمان

ــیاري از ورزش  ــکاران یک مزیت فوق    در بسـ العاده  ها براي ورزشـ

ار کوها نیز تاکید بر کســبگردد، در ســازمانرقابتی محســوب می

ــب          فعلی و هاي مناسـ ها و راهبرد ــاختار فاده از سـ ــت براي اسـ

ــتایی ــرایط موجود از یک طرف و همراس ــرایط و  با ش توجه به ش

تاب بیرونی و رصـــد نمودن        ــ نده در محیط پرشـ هاي آی متغیر

هاي ســازمانی مزیت دوســوتوانیضــمن ایجاد  هاي آینده،فرصــت

  کند.رقابتی مهمی براي سازمان ایجاد می

سازمان   مهم سئله مدیران در  سوتوان هاي ترین م مدیریت  دو

ــادها)   نمودن پارادوکس  ــت.ها(تضـ توان به عنوان نمونه می هب  اسـ

هاي برخی از این تضادها که مربوط به استفاده همزمان از نوآوري  

با شـــرایط موجود  همراســـتاییتدریجی،  اکتشـــافی(رادیکال) و

ــب ــرایط آینده،   وکار و انعطاف  کسـ پذیر بودن براي مطابقت با شـ

هبردها و منابع انسانی متفاوت در سازمان، استفاده از ساختارها، را

 اشاره نمود.

مبناي  فناورانه بر عنوان یک نهاد علمی وهجهاددانشــگاهی ب

ــنامه خود به  ــاس ــنعتی  مثابهاس ــگاه و بخش ص  -پلی میان دانش

سنامه،       شده است. طبق این اسا   گسترش " خدماتی کشور معرفی 

ستعدادها در   شکوفایی روحیه تتبع و  تحقیقات و سطح جامعه  ا

ــترش طرح براي نیل به خودکفایی و    نیمه   هاي کاربردي و  گسـ

با مراکز علمی و    ند  ــنعتی از طریق پیو به    صـ قاتی   منظورتحقی

ست بخش مهمی از اهداف این نهاد ، "کارگیري نتایج پژوهشبه  .ا

توان دریافت که جهاددانشگاهی از   الذکر میبا توجه به اهداف فوق

ید بر   یک  با ــو  جاد نوآوري  پژوهش و تحقیق و سـ هاي علمی   ای

شاف) و  سوي دیگر  متمرکز بوده(اکت از نتایج این تحقیقات در  ،از 

ــالت و ــتفاده نماید(بهره برداري)  حل معض ــکالت جامعه اس .  مش

انداز خود در افق همچنین جهاددانشـگاهی براسـاس سـند چشـم    

شم   شور    سند چ ساله ک ست  اینگونه تعریف  جایگاه خود را انداز بی

 Ambidexterity 
3 Exploration 
7 Exploitation 

ــت:  نموده ــت انقالبی با هویت      جهاد ”اسـ ــگاهی نهادي اسـ دانشـ

بخش و  اســالمی، برخوردار از منابع انســانی متعهد و کارآمد، الهام

موثر در کشور، پیشگام در توسعه علم، فناوري و فرهنگ با تعامل    

  “المللیبین	سازنده در عرصه ملی و

ترین رموز عنوان یکی از اســاســی  ســازمانی به  دوســوتوانی 

ــازمانموفقیت  ــه رقابت  علی ها در آینده وس ــوص در عرص الخص

ست  المللی بین سیار کم مورد توجه قرارگرفته و ا ر د که در ایران ب

ــت؛       این رابطه پژوهش  ــورت پذیرفته اسـ ــیار اندکی صـ هاي بسـ

ــر مهم ــوتوانترین عنص ــت؛ اهمیت باالي آن تا دوس ی مدیریت اس

شگران    ست که برخی از پژوه سوتوان حدي ا ن مدیریت ی را بدودو

یا می     یک رو ها  نده نمی    تن که ز ند  ند   دان له    ].32[ما قا  در این م

سوتوان هاي مدیریت و رهبري مولفه ساس تجربیات مدیران    دو برا

شرایط بومی ارائه می    شگران با توجه به  ست  و پژوه گردد؛ امید ا

سوتوان منظور ارتقاء عملکرد و این پژوهش بتواند به اقع ی موثر ودو

  شود.
 

  پژوهش:پیشینه  -2

  ی در سطح سازمانی:دوسوتوانمفهوم  -2-1

سوتوان  شاره  سازمانی  توانایی به 2یدو  موثر صورت به که دارد ا

با تقاضــاي  مقابله براي همچنین و امروز وکارکســب مدیریت در

ست  سازگار  تغییر حال فرداي در سوتوان سازمان  . ا سازمانی   دو

 3اکتشاف  هايروش از استفاده  دهی براياست که نیازمند سازمان  

      .است آمیزموفقیت 4برداريبهره و

اسـت که توانایی مدیریت موثر   سـازمانی  دوسـوتوان سـازمان  

زمان قدرت تطابق با محیط در وکار امروز و در عین حال همکسب

 توسط  بار اولین دوسوتوان مفهوم سازمان   ].26[حال تغییر را دارد

ــتفاده  مورد) 1976( دانکن  را آن حال، این با  گرفت،  قرار اسـ

ــعه  براي که  ايبا ارائه مقاله    ) 1991(5مارچ   عالقه  ایجاد  و توسـ

ــتر   21 اوایل و 20 قرن اواخر در ویژه به مفهوم، این براي بیش

سوتوان سازمان  . بخشید  اعتبار  و اکتشاف  متعادل سازمان  یک دو

 هم و خالق هم سازمان  این تا دهدمی اجازه که است  برداريبهره

شد،  سازگار  سنتی روش به ادامه در ناهمچن کهدرحالی با  هاي 

 شــامل اکتشــاف]. 19[کنندمی تکیه وکارکســب در شــده اثبات

ــتجو، قبیل  از چیزهایی  ــک تنوع، جسـ مایش،  پذیري، ریسـ   آز

  برداريبهره کهدرحالی ؛اســت نوآوري یا اکتشــاف پذیري،انعطاف

  ،انتخاب وري،بهره تولید، انتخاب، پاالیش، مانند چیزهایی شامل 

 روي بر تنهاآنها  تمرکز که هاییشرکت ]. 19[اجرا و سازي پیاده

ــاف  ــت، اکتش  هاییدهای مورد در منابع رفتن هدر به خطر بااس

5 March  
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توســعه  قابل هرگز یا و اســت غیرمفید ممکن کهمواجه باشــند 

ز برداری تمرکبهره در فقط که هاییشرکت  دیگر، سوی  از. نباشند 

ــعیت اســت ممکن ،دارند ــوالت را  و موجود عملکرد وض محص

در رســیدن به ســطح مطلوبی از موفقیت با شــکســت   پذیرفته و

  مواجه گردند. 

 برداری، هم زمانی ناشـــی ازهماهنگی میان اکتشـــاف و بهره

ــتقل، مطابقت نوآوری     راهبرد   و تدریجی های  های فرایندی و مسـ

ــتــه و ــاره بـه    نــاپیوسـ ــتجو و ثبــات اشــ تعــادل میــان جسـ

  .]26[دارد دوسوتوان هایساختارسازمان

ــد. این مفهوم   ــط دانکن مطرح ش ــوتوانی اولین بار توس  دوس

مه     نا مان بر لت  های اکتشـــاف و بهره  بر پیگیری همز برداری دال

دوسوتوانی را شامل دوسوتوانی ساختاری و دوسوتوانی      ؛ ]17[دارد

دوسـوتوانی سـاختاری به مدیریت تضـاد(میان    ، دانندای میزمینه

ســاختار  برداری یا همســویی و انطباق) از طریق اکتشــاف و بهره

ای نیز به توسـط مدیریت سـازمان اشـاره دارد. دوسـوتوانی زمینه    

ضایی در    ست که ف شود تا کارکنان و      مفهوم آن ا سازمان ایجاد 

مان   ــاز مدیران   -افراد سـ مان و تالش     -نه فقط  ــیص ز به تخصـ

سته  خودبین شاف و   خوا ضاد(اکت بهره برداری) اقدام  های کاری مت

سوتوانی زمینه  ،عبارت دیگربه؛ کنند سازمان محیطی را  در دو ای 

اری بردکند که منابع انسانی در دو بخش اکتشاف و بهره  ایجاد می

به نوعی تعادل و در نهایت رشد و سودآوری و ثروت آفرینی دست 

ساختاری سازمان ساختار دو بخش مطرح       یابد ولی در دوستوانی 

شتن وظایف و     طوری تنظیم می شده را  ضمن تداخل ندا کند که 

ــت یابند؛ به بیانی دیگر در         یها فعالیت   به تعادل دسـ دو بخش 

ــوتوانی زمینه ــاختاری؛  دوس ــوتوانی س ای محیط کلی و در دو س

ســاختار هر بخش در راســتای ایجاد تعادل و ســودآوری مالک   

  .]2[خواهد بود

نی حل مسائل سازما که در گذشته بیشتر تحقیقات بردر حالی

ــاف و       عادل میان اکتشـ جاد ت و  برداری متمرکز بودبهره جهت ای

ت گرففقط برای توصیف سازمان مورد استفاده قرار می دوسوتوانی

اما به تازگی این مفهوم را به ســـطوح مختلف ســـازمانی از جمله 

ند افراد، تیم و رهبران تعمیم داده ند تحقیق در   .]32[ا اخیرا چ

با و   طه  مان   یژگیراب ــاز با     های رهبری برای این نوع از سـ که  ها 

ضات روبرو می  شد، مدیریت تناق ست و     با شده ا مفهومی پرداخته 

سوتوان  نام رهبریهب ست   6دو ؛ در حقیقت ایجاد ]3[شکل گرفته ا

6 Ambidextrous Leadership  
7 management role 
8 Lubatkin 
9 behavioural integration 
10 Jansen 
11 shared vision 
12 Mom 

ــازمانها بهتعادل در بخش ــیله مدیریت و رهبری سـ انجام ها وسـ

   خواهد گرفت.

سازمان   در سوتوان این پژوهش منظور از  سازمانی  دو ست  ،  ا

ــورت همزمان تواناکه به ــتفاده از نوآوریص   های تدریجی ویی اس

  و امروز وکارکســب با همراســتاییدر  موثری رادیکال و توانایی

  باشد.  تغییر را دارا حال با تقاضای فردای در سازگار

  :دوسوتوانینقش مدیریت و رهبري در -2-2

ــوتوانیعنوان یک عامل کلیدی برای     به  7مدیریت  نقش     دوسـ

ست    شده ا ) به این نتیجه 2006(و همکاران 8. لوباتکین]8[مطرح 

صورت مثبت  تیم مدیریت ارشد به 9رسیدند که یکپارچگی رفتاری

ور طتاثیر دارد که بالطبع بر عملکرد شــرکت نیز به دوســوتوانیبر 

کنند که ) عنوان می2008و همکاران( 10مثبت تاثیر دارد. یانســن

شافی و بهره  شرکت به اگر واحدهای اکت ساختاری   بردارانه  صورت 

تفکیک شوند و در سطح مدیریت ارشد منسجم شوند، این مساله       

عارض می     به ت مانی منتهی  یت     ز مدیر که افراد درون تیم  ــود  شـ

سئولیت این واحدها را ب    شد، م شند. تحقیقات    رار شته با عهده دا

قوی و تاثیرگذار به حل این  11آنها نشــان داد که بینش مشــترک

ضات کمک می  شان می 2009و همکاران( 12کند. مامتعار دهند  ) ن

ــمیم   ــارکت آنها    که اختیارات تصـ گیری مدیران و همچنین مشـ

  ارتباط دارد. دوسوتوانیصورت مثبت با به

سک    سون و پرا ضرورت مربوط به تعادل  2003(13مت ) نیز به 

ــالحدید       بهترین رویه  ــازمانی با صـ مدیران تاکید دارند و      های سـ

ــن و همکاران (   ــاس یافته2009یانسـ های تحقیقات قبلی ) براسـ

ــم  ــودمند مکانیس ــجام اجتماعی تیم خویش بر اثرات س های انس

سمی مدیریت  سم  14غیرر سمی    با مکانی سازمانی ر سجام   15های ان

ــاله   تاکید می ــترک). این مس ــال فرآیندهای مش ورزند(مانند اتص

ه رسمی و غیررسمی جهت دستیابی    نشان از ضرورت تعادل حوز  

  دارد. دوسوتوانیبه 

سبتاً کمی (در تعریف     سی تحقیقات تجربی، مطالعات ن در برر

سوتوان مفهوم  شود؛ این    توانند بهی) میدو صورت ذیل طبقه بندی 

ضوع در جدول   شان داده می  شماره یک مو ست    ن شود و بدیهی ا

هنوز نســبتاً فریبنده  دوســوتوانیاصــلی  16های خردکه مکانیســم

تواند از طریق بررســـی عوامل موثر تر می. شـــناخت دقیقاســـت

  17های فکریوسیله دارایی (بهدوسوتوان مانند مدیریت  دوسوتوانی 

ــطه نگرش منبع    ــناخت به واس ــل گردد. این ش ــازمانی) حاص س

صل می    18محور شرکت حا سی     ]15و  34[شود به  سطح برر و تا 

  ].19، 14[یابدمی نقش سازمانی یک شرکت گسترش

13 Matson, E. and Prusak, L 
14 informal senior team social integration 
15 formal organisational integration 
16 micro-mechanisms 
17 knowledge assets 
18 resource-based 
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  خروجی)-فرآیند-: طبقه بندي مفهوم دوسوتوانی (ورودي1جدول 

  محقق/سال  خروجی  فرآیند  ورودي

مدیریت عملکرد، 

های زمینه

اجتماعی(کشش، 

نظم و انضباط، 

 حمایت و اعتماد)

- دوسوتوانی به

عنوان 

همراستایی و 

 سازگاری

عملکرد درسطح 

 وکارکسب

گیبسون و 

  )2004بیرکشا(

استانداردسازی + 

سفارشی کردن، 

تمرکز + 

 تمرکززدایی

- دوسوتوانی به

عنوان راهبرد 

رشد و 

 سودآوری

باالتر از متوسط 

مالی و عملکرد 

 بازار

  )2007(19هان

- دوسوتوانی زمینه

ای و رفع مسائل 

 درونی

به اشتراک 

گذاری دانش 

مربوط به 

اکتشاف و 

برداری در بهره

روابط 

بلندمدت 

 سازمانی

  عملکرد ارتباطی
ایم و 

  )2008(20رای

تمرکز شرکت و 

رسمی سازی، 

در میان  "ارتباط"

اعضاء، پویایی 

 محیط و رقابت

- دوسوتوانی به

عنوان نوآوری 

اکتشافی و 

 برداریبهره

سوآوری در سطح 

 سازمان

یانسن و 

  )2006همکاران(

یکپارچگی رفتاری 

در تیم مدیریت 

 ارشد.

- دوسوتوانی به

عنوان اکتشاف 

 برداریبهره و

عملکرد 

شرکت(خرید و 

فروش شرکت و 

اطالعات بازار رشد 

سهم، بازده حقوق 

صاحبان سهام و 

 های کل).دارایی

لوباتکین و 

  )2006همکاران(

گیری بازار و جهت

 یادگیری مولد

استفاده کردن 

های از نوآوری

اکتشافی و 

 برداری بهره

ترتیب به

 اهمیت

موقعیت رقابتی، 

سود رشد فروش، 

مشتری، ، عملکرد 

 شرکت

مورگان و 

  )2008(21برتون

گیری جهت

کیفیت و تشویق 

 پذیریبه ریسک

 تازگی و

تناسب در 

توسعه 

 محصول جدید

عملکرد 

محصول(فروش، 

  سهم بازار، سود)

ستی و 

  )2009ستی(

  

  شناسی پژوهش:روش -3

رویکرد تحقیق حاضر آمیخته و در دو فاز کیفی و کمی شکل   

ــت. در    ته اسـ تدولوژی پژوهش     گرف یا م فاز کیفی روش تحقیق 

ــت و 22مطالعه موردی   ــاحبه از نوع   ابزار کارگیری به  با  اسـ مصـ

19 Han 
20 Im, G. and Rai, A 

برای انجام  .است گرفته انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته

تحقیق از مطالعه موردی اکتشافی بهره گرفته شده است؛ زیرا مرز 

سازمان  ست پدیده معطوف به  ]. جامعه 19[های علمی و فناورانه ا

های علمی و فناورانه خبرگان ســازمان شــامل ضــر،پژوهش حا

  جهاددانشگاهی کشور است. 

  گیريروش نمونه -1-3

ست؛ به    روش نمونه شباع پیش رفته ا گیری نظری و تا نقطه ا

های علمی و فناوری که در حل علت اینکه پدیده در بستر سازمان

ضالت جامعه رخ می  ست؛    مع شکل گرفته ا در نمونه گیری  دهند 

ــر از    حاضـ که در    16پژوهش  ــین این حوزه  ــصـ نفر از متخصـ

ست.           شده ا ستفاده  ستند، ا شغول به فعالیت ه شگاهی م جهاددان

شــواهد  و منابع از که اســت تجربی کاوش یک موردی، مطالعه

 در اشواقعی زمینه در موجود پدیده یک بررســی برای چندگانه

ضوح  به آن زمینه و پدیده بین مرز شرایطی که  شن  و ست  رو ، نی

صــورت کلی روش به]. روش تحقیق حاضــر 34کند[میاســتفاده 

آمیخته اکتشافی است و دارای دو فاز کیفی و کمی بوده است. در  

شافی و    ضر روش مطالعه موردی اکت فاز کیفی، راهبرد پژوهش حا

در فاز کمی روش تحقیق توصــیفی اســت. جامعه آماری پژوهش، 

های علمی و فناوری وابسته علمی سازمانمدیران و اعضای هیئت 

باشـد؛ تعداد   نفر می 700به جهاددانشـگاهی هسـتند که مجموعا   

ستفاده از فرمول کوکران   نفر بدست آمد که   248نمونه آماری با ا

شنامه    س شتری  با توجه به ریزش پر ها در نهایت با پخش تعداد بی

ــنامه،   ــش ــالم مورد تحلیل قرار گرفت  250پرس ــنامه س ــش ؛ پرس

ست، زیرا     گیری از نوع نمونههمچنین نمونه ساده ا صادفی  گیری ت

  باشد.ها همگن مینمونه
  

  یافته هاي پژوهش: -4

تفسیر در مطالعه   های کیفی از روش ساخت برای تحلیل داده

ــت؛ این   ــده اسـ ــتفاده شـ   رویکرد دارای یک  مرحله  موردی اسـ

ستقرایی  ست  ا ست  الزم آن جریان در که ا   هایداده از محقق ا

 موارد یا درباره مورد توضـیحی  تا نماید اسـتفاده  شـده  گردآوری

ــازد ــتــه  ].34[بســ هــا نیز از تحلیــل      مولفــه  بنــدی  برای دسـ

تماتیک(مضمونی) استفاده شده است؛ کدهای اولیه از مصاحبه با      

شــناســی تحقیق حاضــر نفر از خبرگان مذکور در بخش روش 16

 .هیم ایجاد شدانجام شده است و سپس این کدها تحت عنوان مفا

و از ترکیب کدهای  اســـتاین مفاهیم کدهای ثانویه  ،در حقیقت

که در بخش    یادی  بدســـت می     ز تدایی  نای     های اب ید و بر مب آ

21 Morgan, R. E. and Berthon, P 
22 Case Study Methodology 



  
  پورعابدي و غفاري

 

  17  1396پاییز و زمستان شماره سی،   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

؛ سپس از مشابهت مفاهیم که   ست مشابهت بین آنها ایجاد شده ا  

ست؛ های فرعی همان تم صل تم ا شکیل  های ا ی با انتزاع باالتری ت

ست.   نشان داده    شماره دو نتایج تحلیل مضمونی در جدول   شده ا

  .شده است

مطالعه موردی از بستر پژوهش شکل   گزاره نظری در پژوهش 

  از آنها حقیقت و صــدق که اســت ایقضــیه از عبارت گیرد ومی

ــتنباط آنها معانی ــود و در مورد آن به تحلیل می نتیجه و اس ش

  .کندروایت استناد می

سوتوانی از مولفه : چالش1گزاره نظري  هاي مدیریت  هاي دو

  .استو رهبري دوسوتوان 

ــکالت برای مدیران دغدغه    همواره گریز از چالش  ای  ها و مشـ

ها از دو  کند؛ این چالشرود که ذهن آنها را درگیر میشمار می به

ــو همواره وجود دارد    ــه تغییر و دیگری               ؛سـ یکی محیط رو ب

بسـتر سـازمانی آن ایجاد   هایی که در محیط دوسـوتوانی و  چالش

الوجه، ساختارهای متمایز، تخصیص شود؛ منابع انسانی مختلفمی

  نامناسب منابع و . .. 

سوتوان بارز  : نقش2گزاره نظري  هاي مدیریت و رهبري دو

  است.و متمایز 

ــوتوان همچنان که نقش های مدیریتی را همانند مدیران دوس

سبت به  های نقش ،کنندسایر مدیران ایفا می  متمایز و متفاوتی ن

ــایر مدیران دارند    ــوتوانی را طرح     .سـ ریزی  آنها فرآیندهای دوسـ

ــه نقش و      . کنند می ــانی در سـ این فرآیندها را عموما منابع انسـ

ــازی میجایگاه پیاده ــانی  .کنندس اولین نقش مربوط به منابع انس

تاثیر را در تکمیل زنجیره        ها اولین  بخش اکتشـــاف اســـت؛ آن

سوتوان  شدن    .ی دارنددو سمت کاربردی  باید بتوانند پژوهش را به 

ند  ــطح کالن     .پیش ببر ند در سـ که بتوا جا نقش فردی  ر تدر این

ــد     ــته باشـ ــت  ،هدایتگری داشـ ــهود اسـ مدیران در چنین    .مشـ

ــازمان ــتیبانی و نظارتی دارند ،حمایتی ،هایی نقش هدایتیس  .پش

 حمایت ،ری)هدایت فرآیندهای دوسوتوانی(از اکتشاف تا بهره بردا 

ساختارها و تکمیل زنجیره ارزش    سانی،  شتیبانی د ، از منابع ان ر پ

دو وجه دوسـوتوانی و نظارت بر ارزش آفرینی، ارزیابی چندوجهی  

  و تکمیل زنجیره ارزش.

سوتوان ارزش : مهارت3گزاره نظري  آفرین هاي مدیران دو

  است. 

های نیاز به مدیریت فرآیندهای دوسوتوانی همواره در سازمان  

ــود   ــاس می ش ــوتوان احس ــاختارهای متمایز .دوس منابع ، آنها س

ــانی مختلف الوجه و ... دارند اما برای تشــکیل دوســوتوانی و  انس

بایســـت برقرار حفظ آن توازن و تعادل مطلوبی بین این وجوه می

ــود ــر متعددی .ش  ه،مدیریت پروژ مانند این تعادل نیازمند عناص

دوســوتوان در ســطح کالن تا  ایجاد ســاختارهای ،تحلیل ریســک

های کاری، همفکری با سایرین  شناخت زمینه  شامل سطوح خرد  

  .استو انضباط علمی و فناورانه 

سوتوان در  : ویژگی4گزاره نظري  هاي مدیریت و رهبري دو

  ترین سطوح سازمانی نقش دارد.باالترین سطوح تا پایین

فرادی در های دوسوتوان با ا مدیر دوسوتوان در فضای سازمان   

سـطوح مختلف مانند کارکنان سـطوح عملیاتی تا مدیریت ارشـد    

ست  نیاز به همدلی و همفکری بین این افراد احساس   .در ارتباط ا

ــودمی تا         .شـ کاری و پیگیری  نه  به تمرکز بر زمی یاز  همچنین ن

سوتوان می    صول نتیجه را مدیر دو شد     ح شته با ست دا  بخش .بای

آفرینی دوســوتوانی جهت نیل به ارزشســازی مهم ضــرورت پیاده

برنده برای های مدیر در تمام ســطوح نوعی پیشاســت و ویژگی

  حصول نتایج است.

پس از شــناســایی عوامل با تحلیل عاملی تائیدی وضــعیت    

ست.     سئواالت پژوهش مو  شده ا سی واقع  نتایج  رد ارزیابی و برر

صل از مدل اندازه  شماره  حا شان دا  یکگیری در نمودار  شده   ن ده 

ــان دهنده چالش ACHدر این شـــکل  اســـت. های مدیریت نشـ

ــوتوان،  ــان AMRدوس ــوتوان، دهنده نقشنش های مدیریت دوس

AMT ــان ــوتوان و     دهنده مهارت  نشـ   AMFهای مدیریت دوسـ

 است.های مدیریت دوسوتوان دهنده ویژگینشان
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  مفاهیمها و بندي تم: طبقه2جدول 

  (تم هاي فرعی)مفاهیم   تم اصلی

  دوسوتوانهاي مدیریت چالش

- سختی و پیچیدگی فعالیت در زمینه بهره

  برداری

  چندوجهیمدیریت نیروهای 

  طراحی ساختارهای چندوجهی

  برداریتخصیص منابع بین پژوهش و بهره 

از و ستنظیم روابط بین منابع انسانی تجاری

  پژوهش

  دوسوتوانهاي مدیریت نقش

  نقش هدایتی

  نقش پشتیبانی

  نقش نظارتی

  نقش حمایتی

  دوسوتوانهاي مدیریت مهارت

  های علمیمهارت

  فناورانه مدیرانهای مهارت

  سازی مدیرانیهای تجارمهارت

  های ارتباطی و عاطفیمهارت

های مختلف سازمان ایجاد توازن بین بخش

  های فردی)(مهارت

  ایهای واسطهمهارت

  های سازمانیمدیریت کارآمد پارادوکس

  کاهش دادن ریسک پژوهش برای پژوهشگر

  گوش دادن موثر

-منابع در فرآیند تصمیممشارکت دادن 

  گیری

  تقویت روحیه پژوهشگر

  توان کار با نیروهای جوان

  مهارت حل مساله

  شناخت ابعاد مساله

  شناسایی پتانسیل محیطی

  زی در درون سازماناساختارس

  پروری علمیجانشین

  های مدیریتیپروری در ردهجانشین

  ایجاد همدلی در سازمان

همزمان نیروهای کم تجربه و بکارگیری 

  باتجربه

  کشف و توجه به استعداد و عالئق افراد

  شناخت زنجیره فناوری

  طراحی ساختارهای کارآمد

  یابیپروژه

  مهارت نیازسنجی

  هامدیریت پروژه

  هاکنترل زمان و هزینه پروژه

  هاکنترل خروجی پروژه

  هاکنترل اجرای پروژه

  کنترل تشکیالت تحت نظرتوان ارزیابی و 

  راهبردیداشتن توان 

  توسعه ارتباطات میان منابع انسانی

  (تم هاي فرعی)مفاهیم   تم اصلی

  ها و دفاع از آنهاقدرت ارائه و پرزنت برنامه

های جبران خدمات مبتنی بر ایجاد سیستم

  عملکرد

  القای موثر بودن منابع انسانی

  لزوم داشتن تجربه پژوهشی

  پژوهشهای فرآیند آشنایی با سختی

  دوسوتوانهاي مدیریت ویژگی

  و بلندمدت راهبردیگیری از تفکر بهره

  درک وجوه سازمانی

  شناخت زمینه کاری مناسب

  برداریشناخت فرآیندهای پژوهش و بهره

  نتیجه گرایی

  باط علمیضان

  باط فناوریضان

  باط کارآفرینانهضان

  باور به اقتصاد دانش بنیان

  یدوسوتوانباور به 

  تسلط به زمینه کاری

  یریگسرعت در تصمیم

  های نوحمایت از ایده

  اعتقاد به کار کارشناسانه

  پذیریریسک

  تمرکز بر نوآوری

  تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده

  گراییتخصص

ایجاد انگیزش مادی و معنوی در منابع 

  انسانی

  مدیریت متمایز ساختار های سازمانی

  های فنیشناخت زمینه

  خبرگی مدیریت ارشد

  توجه به توسعه منابع انسانی

  نگریآینده

  دوجهی بودننچ

های مطرح ها و ایدهبها دادن مدیر به برنامه

  شده

  مقبولیت علمی مدیر مدیران یادگیرنده

  

  درک فرآیندهای مدیریت منابع انسانی

  سماجت در حفظ زمینه کاری

  فعالیت ها تا حصول نتیجهپیگیری 

  داشتن بینش سیستمی

  های دانش بنیاناعتقاد به تشکیل شرکت

  ضرورت همفکری مدیر با منابع انسانی

توجه مدیر به ارتقاء و پیشرفت فردی 

  کارکنان در کار

اعتقاد به استفاده از نیروهای جوان در 

  سازمان

  تفویض اختیار
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  گیري در حالت تخمین استاندارد: نتایج حاصل از مدل اندازه1نمودار 

  

یک و دو    نمودارهای  ماره  ــ یدی        شـ تائ عاملی  یانگر تحلیل  ب

کار الت پرسشنامه ب  افزار لیزرل برای تائید سئوا در نرمباشد که  می

به بیان دیگر  گرفته می  ــود؛  ــد که    زمانی که    ،شـ  هدف این باشـ

سی روایی ب      شنامه جهت برر س ضی)    هسئواالت پر صورت کمی(ریا

 کشماره ی شود؛ نموداراز این تحلیل استفاده می ،تائید یا رد شود

ستا     ست؛ در حالت تخمین ا ستاندارد ا شدت   حالت تخمین ا ندارد 

ر حالت دوم که شـود؛ د ارتباط سـئواالت با ابعادشـان بررسـی می   

این موضــوع بررســی  شــماره دو) (نمودارضــریب معناداری اســت

باشـــد یا خیر؛ اگر ضـــریب شـــود که آیا ســـئوال معنادار میمی

شــود و  باشــد آن ســئوال حذف می -1,96و  1,96معناداری بین 

ــتمطلوب  ــماره دو طور که در نمودارهمان؛ نیسـ ــاهده  شـ مشـ

سوتوان،  مربوط به چالش 2سئوال   ،شود می ،  29های مدیریت دو

ــوتوان به دلیل قرار مهارتمربوط به  32و   30 های مدیریت دوس

شتن آماره تی در بازه   ست و دارای     -1,96و  1,96دا شده ا حذف 

  .روایی همگرای مطلوب نبوده است
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گیري در حالت ضرایب معناداري: نتایج حاصل از مدل اندازه2نمودار 
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های مدیریت و رهبری چالش مؤلفه در 1 ســـؤال عاملی بار

ــوتوان ــؤال ،دیگرعبارت به. اســت) 0,5( دوس  2,5 تقریباً اول س

  مقدار نیز 78/0 مقدار. نمایدمی تبیین متغیر را واریانس از درصد 

 تبیین قابل اول ســؤال توســط که واریانســی مقدار اســت. خطا

ریت  های مدیبه بیان دیگر میزانی است که تغییرات چالش ،نیست

سط     سوتوان نمی تواند تو شود متناظر سئوال  و رهبری دو   بیان 

  ترباال تعیین ضرایب ،باشد کمتر خطا مقدار چه هر که است واضح

 دارمق. دارد وجود مربوطه عامل و سؤال بین بیشتری همبستگی و

 1 ســمت به چه هر که اســت 1 و 0 بین عددی تعیین ضــریب

  .گرددمی بیشتر واریانس تبیین مقدار ،شود نزدیک
  

  گیري و پیشنهادهاهجنتیبحث،  -5

  گیريبحث و نتیجه -5-1

ــی مولفه   مقاله ــایی و بررس ــناس ــر به ش های مدیریت و حاض

سوتوان رهبری  سازمان  دو ست  های علمیدر   .و فناورانه پرداخته ا

ــوتواننقش مدیران و رهبران در   آنها در   .ی نمود زیادی دارد دوسـ

سوتوان تمام فرآیندهای  شان  . ی نقش دارنددو هر چند تحقیقات ن

ــوتواندهد که مدیریت و رهبری می نقش فعال در مقابله با  دوسـ

ــته و دارند   پیچیدگی  این تغییرات در ؛ ها و تغییرات محیطی داشـ

ضای  سوتوان  ف ست[ ی معموال تغییرات دو همچنین   ].28راهبردی ا

ــوتواناین تاثیرگذاری بر فرآیندهای      ــطح   دوسـ ی از جانب دو سـ

ــت: مدیریت میانی ــده اسـ و   ]12[مدیریتی در تحقیقات تائید شـ

  .]2[مدیریت ارشد

  دوسوتوانمدیران در سازمان  نقش رهبران  و -5-1-1

نایع،       ــ مای تغییرات در صـ با دورن جه  مان   در موا ــاز ها و  سـ

های بزرگ مستعد شکست هستند. تازه واردان به صنعت        شرکت 

ــت     ــتفاده و ایجاد فرصـ های جدید     بیش از متقدمین، پیگیر اسـ

ــند. برای غلبه بر این چالش    می ــمندان تئوری  ،ها باشـ های   دانشـ

سوتوانی سازمانی،   شنهاد می    دو سازمان سازمانی را پی ها، دهند. 

ر وکاکنند  که بر کســبلی برپا میوکارهای جدید را در حاکســب

ند  ــی بزرگ اســــت، زیرا    .فعلی خود نیز تمرکز دار چالشـ این 

ها و  ییوکار، تواناهای کسـب های رو به رشـد جدید با مدل فعالیت

ــب     زمینه  ــازمانی خود، متفاوت از کسـ وکارهای موجود   های سـ

ست و همواره      می سیار زیاد ا شند و از طرفی تغییرات محیطی ب با

های متعددی پذیری مداوم با این تغییرات، دشــواریانعطافتوان 

له با      ترین نقشیکی از مهم. دارد های رهبران و مدیران برای مقاب

  است. زیادهای آتی استفاده از پیکربندی مجدد خطرات و چالش

23 Reconfiguration 

ندي  -5-1-2 ــی: حفظ    23پیکرب ــتمر و افزایش جدد مس م

 ی دوسوتوانتعادل در فرآیند 

نامنظم و دوره که  جایی از آن ــواری    ای میتغییر  با دشـ ند  توا

روی مدیریت، تغییر مسـتمر و افزایشـی    شهمراه باشـد، گزینه پی 

سازمان می     ست. به جای کل شرکت،  سازمانی را   ا تواند واحدهای 

ستمر و  شده      برای تغییرات م شی انتخاب نماید. ایده مطرح  افزای

س    ست که مرزهای بین واحدهای  ازمانی باید در این گزینه، این ا

سئولیت       دوباره  شده و م شته  شوند، منابع به نمایش گذا سیم  ا هر

صورت نیاز مجدد  شوند  ادر  عنوان یک . این مورد را به]9[تفویض 

سوب می  24فرایند انطباقی در جریان ست از    مح کنند که عبارت ا

هــای بزرگ افزایش، حــذف، تجزیــه، انتقــال یــا ترکیــب بخش

ــرکت  ــرکت    ، فرایند ترکیب  ها. فراتر از انطباق  شـ بندی مجدد شـ

ــت به  ــم برای آزمایش هدفمند و       ممکن اسـ عنوان یک مکانیسـ

صت    ستجوی فر سوب گردد ج .  این رویکرد در ]6[های جدید مح

ادبیات آکادمیک از توسعه کمتری برخوردار است و بنابراین کمتر   

شد که این           ست این نکته مطرح با ست. ممکن ا شده ا شناخته 

سخه  ضمن     متداولای رویکرد ن ست. در سومین گزینه ا این   تر از 

بندی مجدد که در یک مســیر  امکان وجود دارد که تکامل ترکیب

مانند ه -برداری بیشــتراکتشــاف بیشــتر تا بهره از -افتداتفاق می

سیکل یا چرخه    سازمانی متمایز از یک  صولی،  واحدهای  های مح

ــمن میدر. ]26[تبعیت کند ــاره ضـ کرد که توان به این نکته اشـ

شاش یا بی   های متفاوت بربخش ساس اغت نظمی بازارهای مربوط ا

شی به ترکیب   تواند بهها، میبه آن بخش د بندی مجدصورت افزای

د. برداری دست یابپرداخته تا به تعادل درست بین اکتشاف و بهره

س  به ،شود هایی که ترکیب و یا بازترکیب میشرکت  ته صورت پیو

ب      ــت ای ه گونه واحدهای تجاری آنها  که به اندازه کافی برای     اسـ

با چابکی کوچک و     ــدن  کارایی       منطبق شـ ندازه کافی برای  به ا

  . ]9است[بزرگ 

ند که هنر ترکیب   محققان پی برده   بندی مجدد نیز مطلبی   ا

واسطه تجربیات چندگانه(قبل از منتهی شدن   هاست که بایستی ب  

صل گردد به خالقیت شرکت . ]13[های متوالی) حا هایی بنابراین، 

ندی مجدد برخوردار  که از منابع محدود برای ترکیب      ــت، ب  اسـ

  ممکن است از این نوع فرایند متمایز گردد.

های مطرح شــده درخصــوص چگونگی انجام با توجه به گزینه

سترده      ،برداریبهره همزمان پژوهش و شد که انواع گ شاره  ای از  ا

نه  لذکر وجود دارد. اول های فوق گزی گاه      ا ید نه از این د ین گزی

ک ی برداری دربهره برخوردار است که حفظ تعادل بین اکتشاف و  

24 Patching 
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ست. گزینه آخر این فرض را مطرح    سازمان به غیرممکن نزدیک ا

ــت کند که انجام هر دو نه تنها امکان      می ــیه    ؛پذیر اسـ بلکه توصـ

شـــود. دو گزینه دیگر در نقطه میانی قرار دارند. فقدان اجماع می

ــاف و بهره ــت که اکتشـ برداری برای یک بیانگر چالش مهمی اسـ

  گیرد.سازمان درنظرمی

های سازمان، گزینه صحیح برای هر سازمان همیشه به ویژگی  

  ]. در کل احتماال19[ها و محیط عملیاتی آن بســتگی داردراهبرد

سازمان با تجربه کم در گزینش و    انتخاب گزینه نخست برای یک 

شرکای تجا  شواری مدیریت  شت. در  ههایی بهری، د مراه خواهد دا

یت      قابل حال،  یت و کنترل تغییرات       عین  مدیر با  های مرتبط 

  .سازمان برای رویکرد آخر اهمیت حیاتی دارد

   براي جهاد دانشگاهی پیشنهادات کاربردي -5-2

ــت ــی برای نتایج بدس ــایی  آمده در این پژوهش تالش ــناس ش

سوتوان عوامل موثر بر مدیریت و رهبری  سازمان  دو های علمی  در 

ست.    و شگاهی بوده ا سد نظر میبه فناورانه جهاددان که مدیران   ر

ــازمان نقش  ها وتوانند مولفهکارگیری این مدل میهها با باین سـ

ده ضمن مشاه شناسایی نموده و دوسوتوانیآنها را در دستیابی به 

فه      یان این مول مل م عا هت اجرا  روابط و ت ها  ی نمودیها در ج ن آن

 عمل آورند.هاقدامات الزم را ب

ــده می   ــبی در  نتایج پژوهش انجام شـ تواند راهکارهای مناسـ

ــازمان    ــگاهی برای      های پژوهش و اختیار سـ فناوری جهاددانشـ

ــازی و بهرهتجاری ــده ارائه نماید. برداری از فناوریس های تولیدش

ــورت پذیرفته    ــگاهی ص ــتر جهاددانش اگر چه این پژوهش در بس

اند توهای این پژوهش میولی از نظر محقق بسیاری از یافتهاست، 

سازمان    سایر  برداری بهره فناوری مورد توجه و های پژوهش ودر 

شنهادات   ستا پی های علمی  سازمان ذیل برای  قرار گیرد؛ در این را

 شود:پیشنهاد میو فناورانه جهاددانشگاهی 

شنهاد می  � سازمان  رهبری و مدیریتشود  پی علمی و های در 

فناورانه جهاددانشــگاهی با ایجاد ســاختارهای متمایز در دو   

جه پژوهش و بهره  جام و یابی  برداری ان ــود و قوانینی  و ارز شـ

سازمان      ها را وضع شود که تا حد امکان دو فعالیت اصلی این 

ضر نیز بر      ست که نتایج پژوهش حا پوشش دهد.الزم به ذکر ا

 ؛ساختاری تاکید دارد دست در بعدمدیریت و رهبری چیره

شــود نظام ارزشــیابی دقیق و موثر برای ارزیابی پیشــنهاد می �

ــوتوان    باید     طراحی گردد. مدیریت و رهبری دوسـ این نظام 

ــازمان   مبتنی بر مولفه  ــوتوانهای سـ و طراحی گردیده  دوسـ

ر د ، زمینه و فرایندهای کاری ومنابع انســانی توانایی ارزیابی،

 ؛داشته باشد نهایت عملکرد سازمان را

صاحبه  � شاره     با توجه به اینکه اکثر م ضوع ا شوندگان به این مو

ــته ــع داشـ اند که رویکرد غالب در اکثر قوانین و مقررات وضـ

سازمان   شگاهی رویکرد  شده در  های علمی و فناورانه جهاددان

ضروری است نسبت به طراحی فرایندها و     ؛باشد پژوهشی می 

برداری و های بهره ز فعالیت  کننده ا مقررات حمایت   قوانین و

  ؛سازی اقدام بایسته صورت پذیردتجاری

ترین عوامل موثر در شود با توجه به اینکه از مهم پیشنهاد می  �

مدیران و منابع انسانی   وجود رهبران، دوسوتوانی دستیابی به  

در طراحی فرایندهای جذب و نگهداشــت  ،اســتدســت چیره

در ســـپارش  گردیده ومنابع انســـانی به این موضـــوع توجه 

تخصــص و شــناخت آنها از  ولیت به مدیران به تجربه وئمســ

ــوتوانیفرایندهای  تربیت  ،عمل آید. آموزشهدقت الزم ب دوس

سازی مدیران و  و سانی باید مورد توجه جدی   توانمند منابع ان

 ؛ها قرارگیردمدیران منابع انسانی در این سازمان

 فناوری های مربوط به علم وگردد در تدوین نظامپیشنهاد می �

ــتی در     ــناد باالدسـ جایگاه   این حوزه به نقش و  و تدوین اسـ

فناوری توجه الزم  دســـت در نظام علم وهای چیرهســـازمان

صوص ایجاد و حمایت عمل آمده وبه شد این   های الزم درخ ر

 ها برای نیل به اقتصاد دانش بنیان صورت پذیرد.سازمان
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  ست منابعفهر

سوتوانی " رضـا؛ بندریان،  ]1[ سب  الگوي همزمان، دو شاف  هايفعالیت هیسازماند  منا  هايسازمان  در برداري بهره و اکت

  .1392 زمستان ،21-32صص ، بیست و دو ماره، شترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی -علمی دوفصلنامه، “ فناوري و پژوهش

 ،ایجاد در سازمانی دوسوتوانی نقش بر تحلیلی“ ؛مریم ،محمدروضه سرا   ؛تقی زاده، محمد؛ صفردوست، عاطیه  ؛ منوچهر منطقی، ]2[

تا  17ص ص ، شماره بیست و شش    ،ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی   -علمیدوفصلنامه    ،“زایشی  هايشرکت  موفقیت و رشد 

  .1394 پاییز و زمستان ،28

 هايسازمان  در سازمانی  دوسوتوانی  شناسی  نوع و ابهامات بررسی “ ؛محمود ،مرادی؛ مصطفی ، پورابراهیم  ؛یعقوب، ممبینی ]3[
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