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 چکیده
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 مقدمه

 هرا  شررکت  بعضیسازمانی این است که چرا  ةریزان حوز ز محققان و برنامهسؤال اساسی بسیاری ا

این عملکررد براالتر را   . (Barney, 1991, p.100)دارند دیگر عملکرد باالتری  های شرکتنسبت به 

 ,Barney)ها و منراب  سرازمانی    ، توانمندی(Porter, 1980, p.491)ناشی از جذابیت صنعت  توان یم

1991, p.100)های پویا  ، قابلیت(Teece et al., 1997, p.511)،   برا  . یا ترکیبی از این عوامر  دانسرت

، بسیاری از تولیدکننرداان بره دنبرال    شدن یجهان، شرایط محیطی و ناوریفتوجه به تغییرات سری  

و به عملکرد باالتری دست یابند  هنداین هستند که چگونه خود را با شرایط جدید بازارها تطابق د

(Johnson & Selnes, 2004, p.6) .ع عملکرد دغدغر  اصرلی   با توجه به فضای رقابتی امروز، موضو

دسرتیابی بره  ن    منظرور  بره هرا   دستیابی به عملکرد باالتر، هدفی اسرت کره سرازمان   مدیران است و 

 .دهند انجام میاقدامات مختلفی 

. سرازمانی اسرت   عملکررد سرازمان ترر یر دارد، فرهنر     که برر   هایی یکی از موضوع ،از طرفی

هرا و رفتارهرای    هرا، نگررش   ، ارزشنظرهاپیچیده از انتظارات،  یالگوی ةدهند سازمانی نشان  فرهن 

هرای  جنبره  همر  یابرد و برر    مشترک توسط اعضای یک سازمان است که در طول زمان تکام  مری 

سرازمانی  فرهنر   ةمطالعات قاب  توجهی بر حوزاذشته   در طول چهار ده. اذاردسازمان تر یر می

تر یر مثبت فرهن  سازمانی بر عملکرد اسرت   ةدهندمطالعات قبلی نشان. اندو عملکرد تمرکز کرده

(Jing, 2008, p.68)، مناسر  بررای تقویرت رفترار سرازمانی و افرزای         یسازمان اهرمفرهن  زیرا

انرداز  سرازمانی و چشر   ام  دو بعرد تنروع  سرازمانی دوسروتوان شر    فرهن . عملکرد سازمان است

و انتظرار   (Wang & Rafiq, 2014, p.62)تازای مطرر  شرده اسرت    مشترک، اصطالحی است که به

سازمانی دوسروتوان برر عملکررد ترر یر      مسئله این است اار فرهن . رود بر عملکرد مؤ ر باشدمی

سازمانی دوسوتوان از طریق ترر یر برر    بیان دیگر عام  فرهن  این تر یر چیست؟ به ازوکارس دارد،

 تواند بر عملکرد ا راذار باشد؟چه عاملی می

سراز  ضروری، زمینره  یعنوان بسترسازمانی دوسوتوان به در این تحقیق فرض است که فرهن 

عملکررد پایردار، بقرا و موفقیرت      ویژای دوسروتوانی بره   ،دوسوتوانی سازمانی است و در حقیقت
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ی ایرن پرژوه    لاصر   لئمسر  ،بنرابراین . (Simsek et al., 2009, p.867)شرود  میمنجر مدت طوالنی

 .سازمانی دوسوتوان و عملکرد استفرهن   بررسی نق  میانجی دوسوتوانی در رابط

 بانی نظریم

 عملکرد

است؛  کار ارفته شده بهبسته وا یمتغیر عنوان بهسازمانی  یها پژوه در بسیاری از  عملکرد اارچه

در حقیقت، . (Blome et al., 2013, p.1300) هنوز ه  تعریف روشن و مشخصی از  ن وجود ندارد

 اشراره ی خاصری از  ن  هرا  جنبره نظران بره  های متفاوتی دارد و هر یک از صاح  عملکرد تعریف

ذهنری   های یافتیدراز  هاسترد ین ترکیبعملکرد سازما (.18ص، 8811 همکاران، و حقیقی) اند کرده 

نتایج اقتصادی و مانند عینی و ملموس،  های یافتیدرو  ،افزای  دان  سازمانی مانندغیرملموس، و 

 ماننرد  سرود وری  یها شاخصبه  توان یمعینی عملکرد سازمانی  یها شاخص جمله از. مالی است

. (72ص ،8811 همکراران،  و ابرزری )کررد   اشاره جز  نبازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و 

 (.878ص ،8831 همکرراران، و سررنجقی)سررنتی عملکرررد هسررتند  یهررا شرراخص، هررا شرراخصایررن 

کره برر مبنرای قضراوت      شود میرا شام   ییها شاخصبیشتر  ،ذهنی عملکرد سازمانی یها شاخص

مشرتری،   منردی  یترضابه  توان یم ها شاخصاین   جمل از. ایرد یمذینف  سازمان شک   یها اروه

 همکراران،  و ابرزری )کررد  محصوالت جدید و غیره اشراره    کارکنان، موفقیت در ارائ مندی یترضا

 (.71ص ،8811

 دوسوتوانی

ایرن  . اسرت یکسران   طرور  به دست دوهر  کارایری بهتوانایی فردی برای مفهوم اصلی دوسوتوانی، 

توانی سرازمانی بره توانرایی    دوسرو . مطرر  شرد  ( 8321)دانکرن  بار توسرط رابررت    اصطال  اولین

کنرد   مری های موجود اشراره   برداری از صالحیت های جدید و بهره ها برای کشف صالحیت شرکت

(Gibson & Birkinshaw, 2004, p.211; Simsek et al., 2009, p.866) .   دوسوتوانی سرازمانی بره دو

و افرزای  اخرتالف    شود که اکتشاف به تحقیرق،  زمرای   برداری تقسی  میاکتشاف و بهره قسمت
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وری  برداری از طریق بهبود اجرا و کاه  اختالف و پراکندای، بهرره  که بهره  یحال درمربوط است 

نردهای  ایانرد کره تعهرد در فر    محققران دوسروتوانی اسرتدالل کررده    . دهرد  و کارایی را افزای  مری 

 ,.Junni, et al) هرا حیراتی اسرت    مردت سرازمان  اری و اکتشاف برای بقا و موفقیت طوالنیبرد بهره

2013, p.301) . 

ی و اکتشراف از  برردار  بهرره یی که درایرر  ها شرکتاستدالل مطالعات دوسوتوانی این است که 

کننرد، برا    یرد مری  ترکهایی که برر یرک بعرد     هستند، در مقایسه با شرکت «ترکی »یا  «تعادل»طریق 

طبق دیردااه  . (Junni et al., 2013, p.303) خواهند یافت باالتر دست یاحتمال بیشتری به عملکرد

برداری و  از بهره هینبه یباید اطمینان حاص  کنند که ترکیب ها شرکت ،«تعادلی»وانی سازمانی دوسوت

بررداری بررای    چون اکتشاف و بهره .دارند بلندمدتو  مدت کوتاهتضمین موفقیت در  اکتشاف برای

برانگیرز اسرت    بررداری چرال    اکتشراف و بهرره    کنند، تضمین تعادل بهینر  مناب  یکسان رقابت می

(Simsek et al., 2009, p.884) .یدستیابی و حفر  تعرادل   ،نیز بیان کرد( 8338) که مارس طور نهما 

دیدااه دوسوتوانی سرازمانی  . برداری و اکتشاف برای بقای سازمانی ضروری است مناس  بین بهره

کنرد بهتررین مزایرای دوسروتوانی      امرا پیشرنهاد مری    ،بنا شده است «تعادلی»، روی دیدااه «ترکیبی»

در ایرن   ،واقر   در. برداری ناشی شده اسرت  وی اکتشاف و بهرهسازمانی از حف  سطو  باالی هرد

، ضرمن اینکره بررای    ه اسرت شرد  ارفتههای مستقلی در نظر  برداری و اکتشاف فعالیت دیدااه بهره

 ;Cao et al., 2009, p.784 )توانند و باید بیشینه شوند  ر دو میدستیابی به سطح باالی دوسوتوانی، ه

Simsek et al., 2009, p.885). 

 دوسوتوان یسازمان  فرهنگ

دو  هرا   ن. فیرق مطرر  شرد   اتوسرط وانر  و ر   7182دوسوتوان در سال  یسازمان  فرهن اصطال  

 «نرداز مشرترک  ا چشر  »و  «تنروع سرازمانی  »عنوان  باو هنجارهای سازمانی را  ها ارزشمجموعه از 

تنوع سرازمانی عبرارت اسرت از    . سوتوان نامیدندی دوسازمان  فرهن مطر  کردند و مجموع  ن را 

 یها تفاوتکند و  را تشویق و تحم  می ها تفاوتها و هنجارهای سازمانی که  از ارزش یا مجموعه

 ،واقر   در. دهرد  یها پاداش مر  و به  ن کند می و دان ، شناسایی ها مهارت، هالحاظ نظر فردی را از
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 طرور  بهابتکاری تفکر کنند،  طور بهکنند  هایی است که افراد را تشویق می تنوع سازمانی شام  ارزش

 ,Wang & Rafiq)کننرد  چنداانره ایجراد    هرای اندازها و نظر و چش  ،مستق  و نو ورانه رفتار کنند

2014, p.62) . هرا و هنجارهرای    از ارزش یا مجموعره  عنروان ه بر  «انرداز مشرترک   چشر  » ،در مقاب

زمانی را در توسعه، ارتباطرات، انتشرار و اجررای اهرداف     سازمانی که درایری فعال ک  اعضای سا

 و( 8331) 8سنگه  طبق افت . (Wang & Rafiq, 2014, p.62)شود  میدهد، تعریف  سازمانی ارتقا می

دارارونی از یرادایری سرازمانی     یک سرازوکار انداز مشترک  چش ( 8332)و همکاران   7سینکوال

 یرن رو ا از. کننرد  شان ایفرا مری  فرهن  سازمانیق  فعالی در ایجاد است که در  ن اعضای فردی ن

 & Gibson)کنرد   مری افرراد اشراره    « یکپارچر  یهرا  قضراوت »بره   «انرداز مشرترک   چشر  » یربنایز

Birkinshaw, 2004, p.211) . یکپارچره   تواننرد  یمر  «انداز مشرترک  چش »و  «تنوع سازمانی»بنابراین

سرازمانی    سازمانی دوسوتوان را شک  دهنرد کره چنرین فرهنر       سطح باالتر فرهن  ةشوند و ساز

 .(Wang & Rafiq, 2014, p.63) برای توسعه، نیازمند زمان است

 پژوهشی ةپیشین

چنرد در   هرر  ،قران خرارجی بروده اسرت    بسیاری از محق توجه مورداخیر دوسوتوانی  یها سالطی 

 .بوده است توجه موردکمتر  ایران داخ 

و  یبرردار  بهرره نو وری اکتشافی، نرو وری  »عنوان با  یا مقالهدر ( 7111)جانسن و همکاران  

مثر  پویرایی و   )محیطری   یهرا  جنبره ، ترر یر  «محیطی اران ی تعدا رات سوابق سازمانی و : عملکرد

 «تمرکرز »دهد مینتایج نشان . را بررسی کردند یبردار بهرهی اکتشافی و نو ور ا ربخشیبر ( رقابت

 .نرد ا راذار یبرردار  بهرره مثبرت برر نرو وری     طور به «رسمیت»، و مثبت بر نو وری اکتشافی طور به

نرو وری   کره   یحرال  درپویا مؤ رتر است  های یطدر محنو وری اکتشافی  ها بیان کردند ،  نهمچنین

                                                           
1. Senge 
2. Sinkula 
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البراتکین و  . اسرت  سرودمندتر رقرابتی،   هرای  یطمحر عملکررد مرالی شررکت در    بررای   یبردار بهره

: های کوچک و متوسط دوسوتوانی و عملکرد در شرکت»ای با عنوان در مقاله ،(7111)همکاران  

های کوچک و متوسرط  این رابطه را در شرکت« نق  حیاتی یکپارچگی رفتاری تی  مدیریت ارشد

برا اررای  بره     است که یکپارچگی رفتاری تری  مردیریت ارشرد    از  ننتایج حاکی . بررسی کردند

برین    توانی سرازمانی در رابطر  ودارد و دوس های کوچک و متوسط ارتباط مثبت دوسوتوانی شرکت

ایفرا   را یکپارچگی رفتاری تی  مدیریت ارشد و عملکرد سازمانی تر یراذار است و نقر  میرانجی  

تعادل برین اکتشراف و   : دوسوتوانی سازمانی»ای با عنوان در مقاله( 7113)همکاران  و رایچ .کند یم

 نران برر اهمیرت دوسروتوانی     . انرد  ، به نق  تعرادل اشراره کررده   «برای عملکرد پایدار یبردار بهره

دوسروتوانی   کردند و چهار تن  اساسی مربوط به یدترک ها شرکتسازمانی برای عملکرد بلندمدت 

و داخلری در برابرر    ی در مقاب  سازمانی، ایستا در مقابر  پویرا  تمایز در مقاب  ادغام، فرد) یسازمان

 یسرازمان   فرهن خود نق  رهبری و   در مطالع( 7188)لین و مک دونا  .را مطر  کردند( خارجی

برود کره    بررسری ایرن مسرئله   پژوه  این هدف  .را بررسی کردنددر پرورش دوسوتوانی نو وری 

کننرد کره در  ن، نیروهرای متنراقا بررای      ی ایجراد مری  نسازما  فرهن چگونه رهبران استراتژیک، 

 طرور  بره رهبرری اسرتراتژیک    نان ا برات کردنرد   . کنند یمبا یکدیگر رقابت  یبردار بهرهاکتشاف و 

مسرتقی  برر    طرور  بره و فرهنر  تسرهی  دانر  نیرز      ارذارد  یممستقی  بر فرهن  تسهی  دان  ا ر 

برین رهبرری اسرتراتژیک و      ، رابطر یسرازمان  فرهن  ،همچنین. دوسوتوانی نو وری ا راذار است

ای برا عنروان   در مقالره  (7187)و همکراران    8هسرو . کنرد  یماری  یانجیمدوسوتوانی نو وری را 

 بیران کردنرد   «و عملکرد شررکت در اقتصرادهای در حرال رهرور کوچرک      المللی ینب دوسوتوانی»

رهرور کوچرک،    با اقتصاد درحال ییها شرکتبرای . دهد یمرا ارتقا  ها شرکتدوسوتوانی، عملکرد 

  اسرت و نسربت بره تجربر     پرذیر  ی  سر ، نسبت به پیچیدای محریط بسریار   المللی ینبدوسوتوانی 

 طرور  بره این عوام  . است حساس المللی ینب یوکارها کس قبلی و قابلیت شرکت برای  المللی ینب

                                                           
1. Hsu 
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خرود ا برات   مقالر   در  (7187)لی و هوانر    .دهد یمقرار  یرتر معناداری عملکرد شرکت را تحت 

 نران  . مثبرت و مسرتقی  دارد   یرترر  محصول بر عملکرد محصرول جدیرد     کردند که مهارت توسع

محصرول و عملکررد محصرول      بین مهرارت توسرع    همچنین بر نق  میانجی دوسوتوانی در رابط

: زمانیدوسروتوانی سرا  »در مقال  مروری خود با عنوان  (7188)اریلی و تاشمن  .کردند یدترکجدید 

سرازمانی  دوسروتوانی    سال اذشرته، مطالعر   88در  رسیدند که هاین نتیج به «اذشته، حال و  ینده

 هرا  سرازمان ترا بداننرد کره چگونره      برداشرته اسرت  مفید برای کمک به محققان و مدیران  ییها اام

تاً ناکار مرد  ذا مدت کوتاهبیان کردند دوسوتوانی در  ،همچنین .کنند یبردار بهرهاکتشاف و  توانند یم

 فرهنر  » ای با عنروان در مقاله( 7182)فیق اوان  و ر .است دو برابر  و مستلزم تالش و هزین بوده

 فرهنر   یسراز  مفهروم ضرمن   «و نو وری محصول جدید ایدوسوتوانی زمینهدوسوتوان،  یسازمان 

. سری کردنرد  این متغیر را با دوسوتوانی و نرو وری محصرول جدیرد برر     دوسوتوان، رابط یسازمان 

  در رابطر  ای ینره زم به روابط معنادار بین این متغیرها دست یافتند و  ابت کردنرد دوسروتوانی   ها  ن

 .کند یم، نق  میانجی ایفا نو وری محصول جدیددوسوتوان و  یسازمان فرهن بین 

 و مدل مفهومی پژوهش ها هیفرض

  عنروان نظریر   سرازمانی بره  وتوانی دوسر  که  یا باشدترین سؤال در تحقیقات تجربی این  مه شاید 

برا   سرازمانی دهنرد دوسروتوانی    یمر شواهد نشان  .اصلی، در ارتباط با عملکرد شرکت است یا خیر

 O'Reilly)رشد فروش، ارزیابی ذهنی عملکرد، نو وری، ارزیابی بازار و بقای شرکت مرتبط اسرت  

& Tushman, 2013, p.328).  ماننرد هرایی   هرایی کره برر قابلیرت     بررای داشرتن سرازمان    ،از طرفری 

از  کنرد سرازمانی را قرادر   کنند، باید فرهنگی ایجاد شود تا اعضای  ید میترکبرداری و اکتشاف  بهره

هرای   هرا و توانرایی   فرصت ،و از طرف دیگر ،(برداری بهره)کنند برداری  های موجود بهره شایستگی

ساختار غیرمتمرکز،  ماننددر کنار عواملی ( 8331)اریلی و توشمان  (.اکتشاف)کنند جدید را کشف 

 اصرلی عنروان منراب     ترک بره انرداز مشر   فرهنر  و چشر    پذیر به رهبران حمایتی و مدیران انعطاف

  .(Gibson & Birkinshaw, 2004, p.210) کردند دوسوتوانی اشاره
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اسرت،  شرده   دادهنشران   8پرژوه  کره در شرک      یو مدل مفهوم شد  ر مط  نچهتوجه به  با

 :شود بیان میپژوه  به شر  زیر  های یهفرض

 .عملکرد رابط  معنادار وجود دارد دوسوتوان و یسازمان  فرهن بین  :فرضی  اول

 .ط  معنادار وجود داردرابسازمانی دوسوتوانی  دوسوتوان و یسازمان  فرهن بین  :فرضی  دوم

 .عملکرد رابطه معنادار وجود دارد بین دوسوتوانی سازمانی و: ضی  سومفر

دوسروتوان و عملکررد نقر      یسازمان فرهن بین   دوسوتوانی سازمانی در رابط: فرضی  چهارم

 .کند یممیانجی ایفا 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 روش پژوهش

 اطالعرات،  تحلیر   و ری اطالعرات اررد و  ةشریو  نظرر ز اهدف کراربردی و   لحاظ ازاین پژوه  

ی فعال در صرنای  غرذایی   ها شرکترا  پژوه  این  ماری  جامع. است همبستگی نوع از و توصیفی

صنعت، معدن  ةهای غذایی از ادارپس از اخذ فهرست ک  شرکت. دهند یم تشکی  در استان ایالن

عرداد تصرادفی انتخرا     روش تصادفی ساده از طریق تخصریص ا  و تجارت استان ایالن، نمونه به

 تی معرادال سراز  مردل کره روش     نجرا  از .شررکت همکراری کردنرد    17 ،است و در نهایرت  شده

پژوهشرگر  بررای   زیراد   دسترسی به تعداد نمون ،نیاز دارد و از طرفی زیاد  ساختاری به تعداد نمون

 هرا  دادهبودن  رمالمعادالت ساختاری مبتنی بر حداق  مربعات جزئی که نسبت به ن یر نبود،پذ امکان

دوسوتوانی 

 سازمانی

فرهن  سازمانی 

 دوسوتوان

 عملکرد
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 همکراران،  و  ذر؛ 888ص، 8837 همکراران،  و مؤمنی) شد کار ارفته بهو حج  نمونه انعطاف دارند، 

انردازة   PLSهای البته شایان ذکر است در روش .(Henseler et al., 2009, p.279؛ 82-83ص، 8838

، 8837و همکراران،  مرؤمنی  )باشرد  تررین عامر    هرای پیچیرده  برابر تعداد شراخص  81نمونه باید 

، کره در ایرن پرژوه  از    (Henseler et al., 2009, p.292؛ 88، ص8838؛  ذر و همکراران،  888ص

 سرنج   منظرور  به. ترین عام  ش  شاخص دارد، اص  کفایت نمونه برقرار است یچیدهپ نجا که 

 8در جردول  شد که  کار ارفته به متون نظریاستاندارد موجود در  یها پرسشنامهمتغیرهای پژوه  

مخالف ، مخالف ، کمی مخالف ، نظری  کامالً)لیکرت  ای ینهاز هفتبا طیف  ها لسؤا. ارائه شده است

مندرج در  های لسؤا  به دلی  ترجم. اند شده یریا اندازه( موافق  کامالًندارم، کمی موافق ، موافق ، 

بهرره ارفتره    در ایرن حروزه   راننظ صاح و  تاداناس نظر ازاطمینان از روایی،  منظور به ،پرسشنامه

 .شد

 متغیرها و منابع .1جدول 

 ها السؤتعداد  منبع بعد متغیر

ی سازمان  فرهن 

 دوسوتوان

 تنوع سازمانی -

 مشترک انداز چش  -
 1 7182فیق، اوان  و ر

دوسوتوانی 

 سازمانی

 اکتشاف -

 یبردار بهره -

 7111 جانسن و همکاران، -

 7188سی ران  لی،  -
88 

 ردعملک

 مالی -

 بازار -

 مناب  انسانی -

 7187 پریتو و سانتانا،

 7111 ملی،ارابراهام ک
3 

شرود  اسرتفاده مری   « لفرای کرونبرا   »تعیین پایایی در علوم رفتاری معموالً از ضری   منظور به

(Geldhof et al., 2014, p.2; Zumbo & Rupp, 2004, p.76) .      برر اسراس ضرری   لفرای کرونبرا 

، 8813 علر  بیگری و همکراران،    ؛88-21، ص8811 ،منصورفر) هاستبودن شاخص نوزه  فرض

 طررف  یک ازدهد که بینی درستی از پایایی ارائه میزمانی  لفای کرونبا  پی  ی،عبارت به(. 878ص

وزن باشرند  هرا در مردل هر    شراخص   هم ،ها بر یک عام  بار شوند و از طرف دیگرشاخص  هم

(Geldhof et al., 2014, p.2) .یریکسران غهای ساختاری همبستگی تسازی معادالدر مدل که از نجا 
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ها وجود دارد، ضری   لفای کرونبرا  مقرداری غیرر از    و عام  هاهای متفاوت بین شاخصبا وزن

تری دقیق تواند بر ورداز بارهای عاملی می 8به همین دلی  پایایی ترکیبی. دهدمقدار واقعی ارائه می

 ,.Bacon et al., 1995, p.396; Geldhof et al) از پایایی نسبت به ضری   لفای کرونبا  ارائه دهرد 

2014, p.2; ). 

 .محاسبه شده است 8در این پژوه  ضری  پایایی ترکیبی بر اساس فرمول 

 

 

 

 از پرسشرنامه  افرت  تروان مری  است، یشترب 2/1 از( CR) ترکیبی پایایی ضری  مقدار که  نجا از

 پایرایی  از نیرز  مردل  ایرن  ابعاد هم . (Cao et al., 2010, p.6620) است برخوردار قبولی  قاب  پایایی

 .است شده بیان 7جدول  در ترکیبی پایایی ضری  و کرونبا   لفای مقادیر. برخوردارند قبولی  قاب 
 

 نتایج پایایی ترکیبی .2 جدول

 (CR)پایایی ترکیبی  متغیرهای پنهان (CR)ترکیبی پایایی  متغیر

 131/1 ی دوسوتوانسازمان فرهن 
 382/1 تنوع سازمانی

 388/1 مشترک انداز چش 

 121/1 دوسوتوانی
 378/1 اکتشاف

 388/1 یبردار بهره

 177/1 عملکرد
 122/1 بازار
 388/1 مالی

 318/1 مناب  انسانی

 و ساختاری یریگ اندازه یها مدلبرازش 

بررازش مردل    بررای . یری، ساختاری و مردل کلری بررسری شرد    ا اندازهی ها مدلبرازش  ،در ادامه

                                                           
1. Composite Reliability 

   
    

7

     
7
   8   

7
  

 
(1)    (Moonet al., 2012, p.194) 
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که مقردار     نجا از. است شده محاسبه( AVE) 8شده استخراجواریانس متوسط یری شاخص ا اندازه

بیشرتر   8/1از ( دوم  اول و مرتبر   مرتبر ) متغیرهای پنهران  هم شده برای  واریانس متوسط استخراج

  .داردایری برازش قاب  قبولی  توان نتیجه ارفت مدل اندازه است، می
 

 AVEیری بر اساس روش گ اندازهی ها مدلنتایج برازش  .3جدول 
 عملکرد مالی یبردار بهره اکتشاف مشترک انداز چشم تنوع سازمانی عامل

AVE 213/1 271/1 111/1 228/1 128/1 

 عملکرد دوسوتوانی ی دوسوتوانسازمان رهنگف منابع انسانیعملکرد  عملکرد بازار عامل

AVE 212/1 132/1 182/1 211/1 181/1 

مقدار این شاخص برای . کار ارفته شده است به (7R)7برازش مدل ساختاری شاخص  منظور به

دهرد مردل سراختاری     یمر نتایج این معیار نشران   .بیان شده است 2جدول یرهای پنهان در متغهم  

 .ش قاب  قبولی داردبراز
 (R2)  نتایج برازش مدل ساختاری بر اساس .4جدول 

 یبردار بهره اکتشاف مشترک انداز چشم تنوع سازمانی عامل

R2 188/1 188/1 218/1 218/1 

 عملکرد دوسوتوانی عملکرد مناب  انسانی عملکرد بازار عملکرد مالی عام 

R2 282/1 118/1 188/1 188/1 181/1 

 بحث نتایج و

 شناختی نمونه جمعیت توصیف

( درصد 2/11)شرکت  88شرکت فعال در صنای  غذایی،  17شده از  ی ور جم های  با توجه به داده

 شر  ، (درصرد  7/8)عرام  شرکت سهامی  دو. توزیعی بودند( درصد 8/88)شرکت  هفت تولیدی و

 (درصرد  1/2) شررکت  سهو ( درصد 8/17)خاص شرکت سهامی  88، (درصد 2/3) یتعاونشرکت 

                                                           
1. Average variance extracted 

2. R-square 
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میلیون،  811، (درصد 8/82)شرکت  نه  فروش سالیان ،همچنین. ها برخوردار بودند یتمالکاز سایر 

یرک  بری  از  ( درصرد  1/21)شررکت   21میلیون ترا یرک میلیرارد،     811( درصد 8/88)شرکت  77

در  (درصرد  8/1)شرکت  چهار. میلیارد بود 711درصد، باالی ( 1/8) یعیتوزشرکت  یکو  ،میلیارد

در ( درصرد  8/82)شررکت   78، 27تا  18ی ها سالدر ( درصد 8/82)شرکت  3، 17تا  88ی ها سال

 .یس شدندترس 37تا  18ی ها سالدر ( درصد 3/28)شرکت  71و  17تا  28ی ها سال

نبرودن   و بودن هایی که شام  خطیفرض سازی معادالت ساختاری ابتدا باید پی مدل به منظور

ایرن فرن و اطمینران از برقرراری ایرن      های فرضپس از بررسی پی . شود خطی است، بررسیه 

تررین روش برر ورد   مرومی ع. باید روش بر ورد پارامتر انتخا  شودها در این پژوه ، فرض پی 

 برر  8نمرایی  یعنی حداکثر درسرت  ،ساختاری تسازی معادالپارامترها و خطای معیار در روش مدل

و سرایر   (711 ، ص8837 ،قاسرمی )ها اسرتوار اسرت    بودن داده تهبودن و پیوس فرض نرمالدو پی 

های این پژوه  توزیر   که داده   نجا از. فرض را دارا نباشندتوانند این دو پی های بر ورد میروش

سرازی معرادالت سراختاری     در مدل افزارها نرماین . کار ارفته شده است به PLSافزار نرمنرمال ندارند، 

-888، ص8837، مرؤمنی و همکراران  ) ها حساسیت ندارنرد بودن دادهن ونه و نرمالنسبت به حج  نم

ی بررسر  مرورد البته به دلیر   نکره مردل    . (;Chin et al., 2003, p.199 Helland, 1990, p.103 ؛888

هرایی  شده است که توان بررسی چنین مردل  کار ارفته به WarpPLSافزار  نرم دارد،دوم   عام  مرتب

 .را دارد

 ها دادهتحلیل و زیهتج

ی دوسوتوان، دوسوتوانی و عملکررد، و  سازمان  فرهن بین   در این قسمت هدف  ن است که رابط

، برر ورد اسرتانداردی    وتحلی  یهتجزپس از  .ها بررسی شودها با زیرعام رابط  هر یک از این عام 

 .شود می مشاهده روابط این  هم  7شک  که در قال    مد دست بهاز پارامترهای موجود در مدل 

 

                                                           
1. Maximum likelihood 
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 برآورد استاندارد از مدل .2شکل 

 یترر یر  (A.O.C) دوسروتوان  یسرازمان  فرهن  عام  شود،می مشاهده 7 شک  در که طورهمان

در حالی کره عامر  فرهنر     . (P=0.27)، اما این تر یر معنادار نیست دارد سازمانی عملکرد بر مثبت

نادار با دوسوتوانی دارد و عام  دوسوتوانی سازمانی نیز رابط  سازمانی دوسوتوان رابط  مثبت و مع

 «یانسران  مناب » ،«مالی» عام یرز سه بین از عملکرد عام  ،همچنین. مثبت و معنادار با عملکرد دارد

 هر   ،طرفری  از .ددار «مرالی » برا  را همبسرتگی  کمترین و «بازار»بیشترین همبستگی را با  ،«بازار»و 

، «انرداز مشرترک   چشر  » و «یسرازمان تنروع  » زیرعامر   دو برین  از دوسوتوان ینسازما فرهن  عام 

 .دو عام  دارد همبستگی یکسانی با هر

ترییرد   روابط موجود بین متغیرهای پنهان و  شکار هم باید معناداری  یادشدهحال پس از نتایج 

دلیلری برر رد فررض    باشد و این  18/1کمتر از  مسیرها هم بدین منظور باید سطح معناداری . شود

در این قسرمت   های هفرضی. شده است بیان 8جدول مسیرها در معناداری  بررسی نتایج. استصفر 

 :شوندزیر در نظر ارفته می شر   به
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 .ندارد تفاوت معنادار با صفر مده  دست وزن به: فرض صفر

 . مده با صفر تفاوت معنادار دارد دست وزن به :فرض یک
 

 اداری روابطمعن .5جدول ادامة 

 مسیرها بارهای عاملی سطح معناداری

118/1 > 31/1 A.O.C -------> O.D 

118/1 > 31/1 A.O.C ---------> SH.V 

118/1 > 11/1 AMBIDEXTERITY----------->EXPLORATION 

118/1 > 11/1 AMBIDEXTERITY --------------> EXPLOITATION 

10117 11/1 PERFORMANCE --------------> FINANCE 

10118 22/1 PERFORMANCE --------------> HUMAN.R 

118/1 > 31/1 PERFORMANCE --------------> MARKET 

118/1 > 37/1 O.D -------------> X1 

118/1 > 37/1 O.D   -------------> X2 

118/1 > 31/1 O.D      -------------> X3 

118/1 > 11/1 O.D   ------------->   X4 

118/1 > 21/1 SH.V -------------> X5 

10118> 18/1 SH.V -------------> X6 

118/1 > 12/1 SH.V -------------> X7 

118/1 > 13/1 SH.V -------------> X8 
118/1 > 22/1 EXPLORATION ------------->  M1 

118/1 > 18/1 EXPLORATION -------------> M2 

118/1 > 31/1 EXPLORATION -------------> M3 

118/1 > 12/1 EXPLORATION ------------->   M4 

118/1 > 11/1 EXPLORATION -------------> M5 

118/1 > 21/1 EXPLORATION -------------> M6 

118/1 > 31/1 EXPLOITATION -------------> M7 

118/1 > 12/1 EXPLOITATION -------------> M8 
118/1 > 32/1 EXPLORATION -------------> M9 
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 اداری روابطمعن .5جدول ادامة 

 مسیرها بارهای عاملی سطح معناداری

118/1 > 11/1 EXPLORATION -------------> M10 

118/1 > 22/1 EXPLORATION -------------> M11 

118/1 > 38/1 FINANCE -------------> Y1 

118/1 > 38/1 FINANCE -------------> Y2 

118/1 > 31/1 FINANCE -------------> Y3 

118/1 > 32/1 HUMAN.R -------------> Y4 
118/1 > 38/1 HUMAN.R -------------> Y5 

118/1 > 38/1 HUMAN.R -------------> Y6 

118/1 > 21/1 MARKET -------------> Y7 

118/1 > 37/1 MARKET -------------> Y8 

118/1 > 11/1 MARKET -------------> Y9 

مسریرهای  زاد   همر  در ( P-Value)شود، سطح معناداری مشاهده می 8ول طور که در جدهمان

برا صرفر     مرده  دسرت  بههای مسیرها وزن هم در  یگر،د عبارت به. است 18/1در این مدل کمتر از 

 .تفاوت معنادار دارند

  فرهنر  برین    در رابطر  «دوسروتوانی »بررسی نق  میانجی عام   منظور به ،این بخ   در ادام

 ,Baron & Kenny, 1986) ی دوسروتوان و عملکررد، بایرد سره شررط وجرود داشرته باشرد        سازمان

p.1176). 

معنرادار    رابطر ( دوسوتوانی)و متغیر میانجی ( ی دوسوتوانسازمان  فرهن )بین متغیر مستق  . 8

 .وجود داشته باشد

 .معنادار وجود داشته باشد  رابط( عملکرد)و متغیر وابسته ( دوسوتوانی)متغیر میانجی  ینب .7

معنادار   رابط( عملکرد)و متغیر وابسته ( دوسوتوان یسازمان فرهن )غیر مستق  بین مت (الف -8

 .وجود داشته باشد

 .متغیر میانجی، رابط  بین دو متغیر مستق  و وابسته کاه  یابد، یا حذف شود با کنترل (  -8
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 7شرط  8شرط 

  

 الف -8

 

8-   

 
 گری متغیر دوسوتوانی شروط میانجی .3شکل 

برقررار اسرت و برا ورود متغیرر      8و  7، 8هرای   شود شرط مالحظه می 8که در شک   طور همان

ی دوسوتوان و عملکرد، رابطر  اولیر  برین ایرن دو     سازمان  فرهن میانجی دوسوتوانی در رابط  بین 

 .است 8ة میانجی کام دهند نشانین حالت ارود که  یماز بین  طور کام متغیر به

شرده در   یبررسسه شرط ( 8311)و بارن و کنی ( 7112) ی پریچر و هیسها پژوه بر اساس 

شرط کرافی در ا برات نقر     . استباال جزء شروط الزم، و نه کافی برای ا بات نق  میانجی متغیر 

 سب  به شر  زیر اسرت کره در  ن    معادل. ودنیز معنادار ش 7میانجی این است که نتایج  زمون سب 

   
7
   

7
 .شود، به دلی  ناچیزبودن نادیده ارفته می 

                                                           
1. Complete Mediator 

2. Sobel test 
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را بایرد در    مرده  دسرت  بره اعرداد  . سرت ا =881/1sbو  =117/1a= ،288/1b=، 118/1saبنابراین، 

و سطح معناداری برابرر   (=71/2Z)در این حالت . را محاسبه کنی  Z ةفرمول سب  قرار دهی  و  مار

 8.شودمی 11118/1

 شود و شرط کرافی  یید میترباشد، معناداری  زمون سب   18/1از  تر کوچکاار سطح معناداری 

درصد، دوسوتوانی سازمانی در رابط  برین   38ان کرد با احتمال توان بیبنابراین، می. نیز برقرار است

 .کند یممیانجی ایفا  دوسوتوان و عملکرد نق ی سازمان فرهن 

 یریگ جهینت

بهبرود  ن اقردام    بررای ها برای بقا و موفقیت خود همواره باید عملکرد خرود را بررسری و   سازمان

هرای تر یرارذار در بهبرود عملکررد،     ی از مؤلفره طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، یکر همان. کنند

سرادای  با اهرم فرهن  به، زیرا سازمانی دوسوتوان است فرهن خاص، طور سازمانی و به فرهن 

 یاارر فرهنگر  . های جدید را در سازمان پایردار کررد  ایریتوان تغییرات را تسهی  کرد و جهتمی

ا راذاری بر دو بعد دوسروتوانی، موجر  بهبرود     تواند از طریقمناس  در سازمان حاک  باشد، می

برداری و اکتشاف باید فرهنگی در مطلو  بین بهره یبرای دستیابی به تعادل ،بنابراین. عملکرد شود

  .بهبود عملکرد شود ،ساز تحقق دوسوتوانی سازمانی و در نهایتسازمان حاک  باشد که زمینه

بررسری   و عملکرد سازمانی دوسوتوان، دوسوتوانی یسازمان  فرهن بین   رابطدر این پژوه ، 

دو بعرد تنروع    .یرت شرد  حمای فعال در صنای  غذایی استان اریالن  ها شرکتیی از ها دادهشد و با 

 یسرازمان   فرهنر  به نام  یسطح باالتر ةساز ةسازندمشترک در این پژوه ،  انداز چش سازمانی و 

                                                           

  http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm:  نالین صورت به محاسبه  قاب . 8

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm1
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همچنرین،  . ی در نظرر ارفتره شرد   برردار  بهرهتشاف و دوسوتوانی نیز با دو بعد اک. دوسوتوان بودند

 .بعد مالی، مناب  انسانی و بازار بود سهشام  عملکرد نیز 

نی دوسروتوان و دوسروتوا   یسرازمان  فرهنر  مثبرت برین     حاص  از پژوه  از رابطر  های یافته

ک را مشرتر  انرداز  چش که تنوع سازمانی و  (7182) یقرفکنند و این با پژوه  وان  و  یمحمایت 

برین    پرژوه  از رابطر   هرای  یافتره  ،همچنرین . مطابقرت دارد دانرد،   یمر مؤ ر  دوسوتوانیبر میزان 

 دراذشرته بسریاری   یهرا  پژوه این نیز توسط  کنند و یموسوتوانی سازمانی و عملکرد حمایت د

، بررسری نقر    حاضرر  پرژوه   هردف . (O'Reilly & Tushman, 2013, p.328)تریید شده اسرت  

 ،کره نترایج   اسرت  دوسوتوان و عملکررد  یسازمان فرهن بین   وسوتوانی سازمانی در رابطمیانجی د

، زیررا برا ورود ایرن    در این رابطره اسرت  ین رابطه و نق  مؤ ر دوسوتوانی اربودن احاکی از معناد

ی دوسوتوان و عملکرد تا حد زیادی کاه  یافرت و بره   سازمان  فرهن متغیر، میزان همبستگی بین 

یید کردند با ایرن  ترنق  میانجی دوسوتوانی را ( 7182)شایان ذکر است وان  و رافیق  .صفر رسید

متغیر وابسته در نظر ارفته شرده برود    عنوانه بنو وری محصول جدید  ها  نپژوه   تفاوت که در

ی دوسوتوان و نو وری محصرول جدیرد   سازمان فرهن و دوسوتوانی نق  میانجی را در رابط  بین 

برای رسیدن به عملکرد برترر بایرد برا ایجراد تعرادل برین دو بعرد         ها سازمانبنابراین، . کردایفا می

ی، دوسروتوان شروند و ایرن دو بعرد، بایرد بررای دسرتیابی بره سرطح براالی           بردار هرهباکتشاف و 

به همین منظرور  . (Cao et al., 2009, p.785; Simsek et al., 2009, p.869)دوسوتوانی بیشینه شوند 

کننرد، بایرد    بررداری و اکتشراف ترکیرد مری     هایی ماننرد بهرره   هایی که بر قابلیت برای داشتن سازمان

 بررداری کننرد   هرای موجرود بهرره    شایسرتگی  فرهنگی ایجاد شود تا اعضای سازمانی را قادر کند از

، رو این از(. اکتشاف) های جدید را کشف کنند ها و توانایی فرصت ،و از طرف دیگر( برداری بهره)

سرازمانی دوسروتوان و تقویرت ابعراد تنروع      فرهنر   برها با تمرکز شود مدیران سازمانپیشنهاد می

اارر   ،عبرارت دیگرر   بره . شدن سازمانشان کمرک کننرد   انداز مشترک، به دوسوتوانسازمانی و چش 

های فرردی  های متفاوت ارزش قائ  شود و تفاوتو مهارت ها هفرهنگی حاک  باشد که برای تجرب

نرو بیشرتر و    نظرهرای شود ترا  باعث می کند،ها تشویق و مهارتها، دان  از لحاظ دیدااه را افراد
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حرال   های جدید را کشف کنرد و در عرین   ها و توانایی سازمان فرصت ،در نتیجه .شودایجاد بیشتر 

افراد  ااهی کراملی    که هم طوری خوبی برای افراد تشریح شود بهها و مسیر بلندمدت بهاار برنامه

شرود کره در  ن، کارکنران    مری منجرر  ه ایجراد محیطری   ، بباشند تهاز مرموریت و هدف شرکت داش

توانرایی و ترالش    همر  دانند و خوشحال، رضایتمند و پرانگیزه خود را در مسیر شرکت شریک می

های موجرود در جهرت تحقرق اهرداف سرازمانی و حرکرت       برداری از شایستگیخود را برای بهره

طرور  توانرد بره  کارکنران مری   ةاین رضایتمندی و انگیرز . کار ایرندسوی رشد و بهبود عملکرد به به

هرای مشرتریان و بهبرود پیشررفت     بر عملکرد بازار و عملکرد مالی از طریق ترمین خواسرته مستقی  نیز 

سازمانی دوسوتوان و عملکرد  بین فرهن   دوسوتوانی در رابط ،در حقیقت .سازمان تر یراذار باشد

هرا  شردن سرازمان   کند و فرهنگی کره در جهرت دوسروتوان   می ایفاامشده نق   ةعنوان یک سازبه

 . شودمنجر تواند به بهبود عملکرد سازمانی حرکت کند، می

فقدان اطالعرات  . های ذهنی سنجیده شده استکمک سنجهدر این پژوه  عملکرد سازمانی به

الی، محقرق را  شدن اطالعات مر دلی  محرمانه تلقی ها در این زمینه بهمالی و عدم همکاری شرکت

اارر امکران داشرته باشرد کره بتروان عملکررد        کره   در حالی کردها این سنجه کارایری بهناازیر به 

پژوهشگران نیرز  . ی حاص  خواهد شدتر محک نتایج  قطعاًی عینی سنجید، ها سنجهرا با  ها سازمان

حرث جدیرد   دوسروتوانی در مبا های بیشتر پیرامرون بسرط و اسرترش مفهروم     توانند با پژوه  یم

 فرهنر   ةمثال ما در این پرژوه  سراز   برای .کنندشدن یاری  را برای دوسوتوان ها سازماندیگری، 

مطالعرات   دادن است بررای انجرام   فتح بابیبار مطر  کردی  و این  سازمانی دوسوتوان را برای اولین

محردودی از    پرژوه  حاضرر در نمونر    ،همچنین. این مفهوم و مفاهی  مربوط به  ن ةبیشتر دربار

رو محققران   این از .لذا قابلیت تعمی  کلی ندارد ،ه استارفتهای غذایی استان ایالن انجام شرکت

و نتایج را برا نترایج    هندیا حتی در صنای  دیگر انجام د ،های بزراترتوانند پژوه  را در مقیاسمی

 .این پژوه  مقایسه کنند
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