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 مقدمه
 دارند؛ نیازثروت  ایجادخلق ارزش و  به ،امروزیمتالطم  محیطدر  ماندگاریرشد و  برایها سازمان
است  سازمانیدر علوم  تحقیقات اصلیاز اهداف  یکی آفرینی ثروت فرایندبا  آشنایی ،بنابراین

(Webb et al., 2014; Kraus et al., 2011). چگونگیبر  یراهبرد مدیریت هدف، اینبه  نیل برای 
 یها فرصت شناساییبر  کارآفرینی ( وKetchen et al., 2007; Hitt et al., 2001) رقابتی مزیت ایجاد
 ینیارآفرکو  راهبردیت یریمد. (Yiu et al., 2014; Hitt et al., 2011است )و نوظهور متمرکز  جدید
 Irelandاست )با هم متفاوت  حدودیها تا ز آنکجه و تمرانون توکاما  ،ار دارندکد ثروت سرویبا تول

et al., 2003)وکار  کسب یهافرصت پیگیریو  پایدار سازمانی هایخلق ارزش چگونگی بنابراین، ؛
 همگراییبه است که  مدیریت کلیدیاز مسائل  یکی رقابتی مزایایو استفاده از  ایجادو  جدید

( مزیت یوجو جست)رفتار  راهبردی ریتمدیفرصت( و  جویو رفتار جست) کارآفرینیمطالعات 
مطرح  همگرایی این بررسی برای جدید مفهومیعنوان به 4راهبردی ینیارآفرک تازگی بهشده و منجر 
است  نوینی یتحقیقات ةحوز راهبردی کارآفرینی درنتیجه،(. Kyrgidou & Hughes, 2010است )شده 
آن توسعة و رشد و است  ضروریتر آن عمیقو درک  برد می به سر خود آغازینمرحلة ه در ک

 سازمانی مفاهیم دیگرارتباط آن با  بررسی ،دلیل همینبه  .است بیشتر تحقیقات دادن مستلزم انجام
از  یکی. (Kraus et al., 2011; Kyrgidou & Hughes, 2010; Yiu et al., 2014) ددار اساسی اهمیتی

مفهوم  نی. ادکر مطرحرا  آن بارنینخست( 4386) دانکن که است 2یسازمان یدوسوتوان ،مفاهیم این
 ,Lisboa et al., 2013; Li & Huang) دارد داللت یبردار بهره و اکتشاف یهابرنامه همزمان یریگیپ بر

2012; Raisch & Birkinshaw, 2008; Stadler et al., 2014; Lubatkin et al., 2006). و بسونیگ 
. دانندیم 9یانهیزم یدوسوتوان و یساختار یدوسوتوان شامل را یدوسوتوان( 2004) نشویرکیب

 قیطر از( انطباق و ییهمسو ای یبرداربهره و اکتشاف انیم) تضاد تیریمد به یساختار یدوسوتوان
 در ییفضا که است آن مفهوم به زین یانهیزم یدوسوتوان. دارد اشاره سازمان تیریمد توسط ساختار
 نیخودب تالش و زمان صیتخص به -رانیمد فقط نه -سازمان افراد و کارکنان تا شود جادیا سازمان
. (Gibson & Birkinshaw, 2004) کنند اقدام( یبردار بهره و اکتشاف) متضاد یکار یها خواسته

                                                            
1. Strategic Entrepreneurship 

2. Organizational Ambidexterity 

3. Structural and Contextual Ambidexterity 
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 & He) است یبردار بهره و اکتشاف از کپارچهی یا سازه یدوسوتوان معتقدند پژوهشگران یبرخ

Wong, 2004                                                                                2014; Chang et al., 

2011; Gupta et al., 2006; Li & Huang, 2012). سازی فرمولهو  ارزیابی، شناسایی فرایند اکتشاف 
 سرعت، بر که است یفرایند برداری بهره .(Webb et al., 2010; Hitt et al., 2011)ست ها فرصت
 از یبعض (.Hitt et al., 2011; Klein et al., 2013) دارد تأکید موجود های شایستگی بر تمرکز و دقت

 (Caoدارند دیتأک عملکرد بهبود و ینوآور یهاچالش با مقابله یبرا یدوسوتوان تیاهم بر مطالعات

et al., 2009; Li & Huang, 2012; Lubatkin et al., 2006; Menguc & Auh, 2008; Stadler et al., 

 سازمان کی یبرا یراهبرد ینیکارآفر و یسازمان یدوسوتوان یاتیح تیاهم به توجه با. 2014)
(Hitt et al., 2011; 2012 Chang & Hughes,) هاآن ارتباط یبررس موجود، یقاتیتحق خأل زین و 

 تیمز و فرصت یوجو جست یرفتارها و اقدامات نیب تعادل جادیا به ازین .رسدیم نظربه یضرور
 .(Kyrgidou & Petridou, 2011) است سازمان هر ارشد تیریمد یاساس یهاینگران از یکی

 ینیکارآفر آنجاکه از ،نیبراعالوه .است یتعادل نیچن به زیآمتیموفق یابیدست ،یراهبرد ینیکارآفر
 Hitt et al., 2011; Klein et) شود یم جامعه و سازمان نان،یکارآفر یراب منافع جادیا موجب یراهبرد

al., 2013)، هاآن بهبود و عوامل نیا کنترل با تا کندیم کمک سازمان به آن بر مؤثر عوامل شناخت 
 اقدامات دادن انجام یراستا در بتواند و (Hitt et al., 2011) دنک عمل تر نانهیکارآفر یراهبرد نظر از

 و ارزش خلق به (Hitt et al., 2001; Kraus et al., 2011) یراهبرد انداز چشم با مأتو نانهیکارآفر
 در را خود اتیعمل و (Hitt et al., 2011) بپردازد ینیکارآفر و یراهبرد تیریمد یینها هدف ثروت،

 ارتباط بودننامشخص و الزم قاتیتحق ودنب به توجه با ،جهیدرنت. بخشد بهبود و کند تیتقو نهیزم نیا
 و ابعاد بر یسازمان یدوسوتوان ابعاد از کیهر ریتأث و یراهبرد ینیکارآفر و یسازمان یدوسوتوان انیم

 و ژهیو یتیاهم یراهبرد ینیکارآفر و یدوسوتوان ارتباط یبررس ،یراهبرد ینیکارآفر عناصر
 بر آن ریتأث و یسازمان یدوسوتوان سنجش دنبالبه حاضر ةعمطال ،رونیا از. دارد یاساس یضرورت
 یدوسوتوان اثر سنجش و یبررس قیتحق نیا هدف ،گرید عبارتبه ؛است یراهبرد ینیکارآفر
 ایآ نکهیا از است عبارت قیتحق یاصل پرسش ،راستا  نیا در. است یراهبرد ینیکارآفر بر یسازمان

 .است اثرگذار یردراهب ینیکارآفر بر یسازمان یدوسوتوان
 برای و گرفت صورت برداری بهره و اکتشاف بعد دو به توجه با سازمانی دوسوتوانی گیری اندازه 
 از متشکل را آن که شد استفاده( 2009) همکاران و ایرلند مدل از راهبردی کارآفرینی گیری اندازه
  .نددانست رقابتی مزیت و آورینو و خالقیت منابع، راهبردی ةادار کارآفرینانه، ذهنیت ةساز چهار
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 تحقیق پیشینة و ادبیات بر مروری
 .شوند می تشریحمجزا  طور هب یسازمان یو دوسوتوان راهبردی ینیکارآفر ،بخش ایندر 

 
 راهبردی کارآفرینی

در  یشهر و است ینیو کارآفرراهبرد از  یبیترککه  شود میمشخص  راهبردی ینیکارآفر ةواژاز 
 هاییشرکت ،(2008همکاران ). از نظر کچن و (Ireland et al., 2003دارد )دو حوزه  ینا ینظر یمبان

فقط  یا ینیمرتبط با کارآفر هایفعالیت مبنایبر فقط  توانند ینم ،ندیدارپا آفرینی ثروت یکه در پ
 شرکت فقط از شود میموجب حوزه  یکمحدود به  هاییترا اعمال فعالزی ،نندکعمل  راهبرد
نوع اقدامات و عملکردها  ینا نتیجهدر د ونک یبردار مرتبط با همان حوزه بهره های یتها و مزارزش
و  راهبردبط با مرت هایفعالیتاز  کیهر ،بنابراین دارند؛ یدر پرا مدت کوتاه آفرینی ثروتفقط 

 .یستندن یکاف یدارپا آفرینی ثروت ایجاد یبرا تنهاییبهخود را دارند، اما  یگاهو جا یتاهم ینیکارآفر
 ةهر دو حوز بنابراین، ؛اجرا شوند یکدیگر هماهنگیهم و با  راستایدر  بایددو عنصر  این، درنتیجه
 راهبردائتالف  ،رواین. از هستند یارزش و ثروت ضرور ادیجا یبرا راهبردی یریتو مد ینیکارآفر

 ینیکارآفر .(Ketchen et al., 2007است ) راهبردی ینیکارآفر یادیبن یماز مفاه یکی ینیو کارآفر
 یو اجرا یبه طراح ینیو کارآفر راهبردی یاندازها چشم یقست که با تلفا یممفهو راهبردی
 یریتمد یریگ با جهت ینانهو شامل اقدامات کارآفر پردازد یمخلق ثروت  ةکارآفرینان یهاراهبرد

م با أتو ینانهاقدام کارآفر یراهبرد ینیکارآفر ،دیگرعبارت به ؛(Hitt et al., 2011) شود می راهبردی
 ,Schindehutte & Morris)است  ینانهم با طرز فکر کارآفرأتو راهبردیو اقدام  راهبردی یدگاهد

2009; Yiu et al., 2014).  به راهبردو  یدجد یها فرصت یجادو ا ییعنوان شناسابه ینیارآفرکاگر
 وجوی جست نیز راهبردی کارآفرینی، ودش کدر (پایدار) یرقابت یتمزبه  ها فرصت یلعنوان تبد

 ینیشود. کارآفر میخلق ارزش درنظر گرفته  برای راهبردیم با رفتار أتو ینانهفرصت کارآفر
دست  هرا ب پایداریو  پویا        تقریبا  یرقابت یتتا مز کند یو کارآمد به شرکت کمک م مؤثر راهبردی
 و هیت .(Ireland et al., 2007دهد )پاسخ  یطیمهم مح ییراتشکل مناسب به انواع تغآورد و به
 اجتماع، برای منفعت ایجاد اساسی خروجی سه به راهبردی کارآفرینی معتقدند( 2044) همکاران
 سازمان و کارآفرینان مالکان، برای ثروت افزایش و ایجاد ،ارزش خلق .شود می منجر افراد و سازمان

 اقتصادی رونق و رشد وری،افن پیشرفت ی،زای اشتغال مانند اقتصادی بیشتر هایفعالیت موجب نیز
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 راهبردیاقدامات  یاساس یتاهم پژوهشگران با توجه به برخی .(4939 همکاران، و رضوی) دشو می
 یجادو ا راهبردی یزیر برنامه هایفعالیتمعتقدند  ،هاشرکت یقدر توف ینانهکارآفر یو تحقق رفتارها
 هستندهم  ةکنندتقویتو  یکدیگراغلب مکمل و  رندندابا هم  یادینبن یتناقض ینانهفرصت کارآفر

(Hitt et al., 2011; Yiu et al., 2014; Klein et al., 2013; Webb et al., 2014). یزن تحقیقات نتایج 
به استفاده از  یشتریب تمایلکار محافظه هاینسبت به شرکت کارآفرین هایشرکت دهد ینشان م
اشتراک نقطة  راهبردی کارآفرینی. (Kraus et al., 2011دارند ) دیراهبر یریتمد یرسم یابزارها
 ،جدید یها فرصتو استخراج  ییشناسا شود. میمحسوب ( 4شکل ) راهبردی یریتو مد ینیکارآفر
 مدیریتجوهرة  یدارپا یرقابت یتبه مز ها فرصت ینا یلتبد یاست و چگونگ کارآفرینیجوهرة 
تالش  یقیدو رشتة تحق اینشدن  یکپارچه یمحققان برا یبرخ اخیر، های در سال .است دیراهبر
 یدگاهبه د کارآفرینان سو، یکشود که از یآشکار م یزمان یکپارچگی ایناند. ضرورت  کرده

به  ها یستاستراتژ یگر،د یداشته باشند و از سو نیازها و اقدامات خود  ریزی برنامهتر در  یقو راهبردی
داشته باشند  نیاز -همراه است نااطمینانیکه اغلب با  -ها از فرصت یبردار منظور بهرهبه یدمنابع جد

(Kraus et al., 2011.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  راهبردیت یریو مد ینیارآفرکفصل مشترک  راهبردی، ینیارآفرک. 1شکل 
 Ireland et al., 2007 :منبع

 

 یشافزا موجب یگری،بدون درنظرگرفتن د ینیکارآفر یا راهبرداز آنجاکه تمرکز بر 
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ها تمام سازمان یبرا ،کلیدی ابزاریعنوان بهت یفرصت و مز وجوی جست یرفتارها وحوزه 
 یها شرکت، راهبردی ینیارآفرک از آمیز موفقیت ةستفادا ،ینبنابرا ؛استد و کارآمد مفی

به چالش  تر کارآفرینمؤسسة  یکشدن به تبدیل چگونگی یادگیریمنظور بزرگ را به
و کسب  راهبردیبه اهداف  یابیدست یادگیری یرا برا تر کوچک یها شرکتو  کشاند یم
 راهبردی ینیکارآفر هایتاکنون مدل .(Hitt et al., 2011کند ) یم یقتشو یرقابت یتمز

 :شود می یحتشر یقتحق ینشده در ا دو مدل استفاده یرمطرح شده است که در ز یمعدود
 یساختار راهبردی ینیارآفرکو همکاران معتقدند  ایرلند(: 2009همکاران )و  یرلندمدل ا

مدل  این درنند. ک تولیدثروت  ق آنیاز طر توانند میها  شرکته ک دفرد دارز و منحصربهیمتما
 یبرا پذیری انعطاف. 2 ،فرصت ییشناسا .4) ینانهکارآفر یتذهن یاطرز تفکر ها  آن ،(2شکل )

  ،پذیری ریسک. 2 ،ی. نوآور4) ینانهکارآفر ی، فرهنگ و رهبرمناسب از منابع( ةاستفاد
 یت، مز(هاتوانمندی کردن اهرمی. 2 ،منابع ی. باندساز4منابع ) اهبردیرادارة ، (انداز چشم. 9

 یراهبرد ینیآفرارکمهم  مراحل یا ابعادرا  هاینوآور توسعة یبرا تیخالق از استفاده و رقابتی
ثروت خلق ارزش و  به خود نوبةمراحل به  ینا آمیز موفقیتاتمام  ندبود معتقد و برشمردند

 .(Ireland et al., 2003شود ) می منجر

                 

                   

                 

                 
     

                 

            
                   

 
  یراهبرد ینیارآفرکمدل  .2شکل 
 2002و همکاران،  ایرلند: منبع

 

 ،آن یقکه از طر شود یاطالق م یشناخت یطرز تفکر به چارچوب یا یتذهن ،مدل ایندر 
 تصمیماتمانند آگاهانه  یماتاتخاذ تصم ید و براوش می یرو تفس یرو موجود تعب یددانش جد
است  فرهنگی کارآفرینانه. منظور از فرهنگ شود میکار گرفته  هب ینیو کارآفر راهبردمرتبط با 

د، شکست وش می تشویق پذیری یسک، راستانتظار قابل یدجد هایایدهو  خالقیتکه در آن 
د و شومی پشتیبانی ییاجرابداعات و ا فرایندمحصول و  شود، یم یشترب یادگیری شود، یتحمل م
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بر  گذاریتأثیر ییتوانا ینانه،کارآفر ی. رهبرشود یدرنظر گرفته م ها فرصتحامل مداوم  ییرتغ
 یدر شرکت ین. رهبران کارآفراست یتفرصت و مز وجوی جست یبر رفتارها تأکیدبا  یگراند

. کنند یم یجادرا ا یا آگاهانه یوهایست، سنارها فرصتاز  یبردار و بهره ییکه مستعد شناسا
رهبر بر فرهنگ  هایاما قضاوت ،نددارمستقل  یتیهو یو فرهنگ سازمان ینانهکارآفر رهبری
 ینگذارد. در ایم یرتأثرهبر  یو اقدامات آت یماتبر تصم یفرهنگ یها مشخصهو  سازمانی
 هایفرصت و مشخصه ییشناسا یرهبر برا یک ییتوانا یانم ینیکارآفر ةحلق یکحالت، 
 ،بر منبعمبتنی رویکردمنابع براساس  راهبردی یریت. مدآید یوجود م هب سازمانیفرهنگ 
د که وش میدر سازمان  یرقابت یتمز یجادو ا نوآوریتوسعة و  یتخالق کارگیری هب موجب

 .شود میمنجر مدل به خلق ثروت  ینبراساس ا نهایتدر
را شامل هشت جزء  راهبردی ینیکارآفر ،یسندگاننو ین(: ا2040) یوزهو  یرگیدوکیمدل 

 یبر مبناو  نددان میانداز و رشد چشم پذیری،انعطاف پذیری،یسکر ی،فرصت، نوآور ییشناسا
 یرا مدل کاربرد خود آنند که نک میمطرح را  (9شکل ) یمدل ،(2009و همکاران ) یرلندمدل ا
همکاران و  یرلندمدل همان مدل ا ینا بریم یم پی مدل ینبا دقت در ا .نامندیم راهبردی ینیکارآفر

 یادگیری، ةچرخدر و همکاران  ایرلندمدل  خطینگرش  دلیلتفاوت که به ینبا ا ،است (2009)
 .(Kyrgidou & Hughes, 2010است )به آن افزوده شده  یاپو هاییتقابل ینوساز
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  راهبردی ینیارآفرک یمدل کاربرد .3شکل 

 2010 هیوز،و  یرگیدو کی: منبع

        سازمانی           دوسوتوانی
 تعارض و تضاد بیان برای سازمانی دوسوتوانی اصطالح از دانکن باریناول برای ،4386 سال در
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 توفیق برای بنگاه هر بود معتقد وی. کرد استفاده ازمانس یک ةدوگان های خواسته میان ساختاری
 نوآوری، مراحل به توجه با مختلف ساختارهای و دوگانه ساختارهای درنظرگرفتن به ،بلندمدت

 طور هب دوسوتوانی کند، می تغییر نوآوری تکامل تبعبه ساختار چنانکه ،نگرش این در. دارد نیاز
 ،(2004) بیرکینشو و گیبسون نظر از. (O’R    y            8) دهد می رخ گامبهگام و درپی پی
 های خواسته بین اینکه از است عبارت است، نهفته مفهوم این پشت در که واقعی اما ساده ای ایده
 ،دیگر بیان به ؛دارد وجود تعارض و تضاد از ای درجه همواره خود کاری محیط در سازمان یک
 خود های خواسته بین سازمان یک همواره که گردد برمی تضاد و نگیدوگا از ای درجه به ایده این
 در گذاری سرمایه مقابل در موجود های پروژه در گذاری سرمایه بین ،مثال برای ؛است مواجه آن با

 و تضاد ای درجه هزینه کمترین با تولید مقابل در تولید تمایز راهبرد انتخاب یا آینده های پروژه
 .گیرد صورت ای مبادله دوگانه های خواسته این بین باید همواره ،بنابراین ؛ددار وجود دوگانگی
 هاآن زیادی حد تا هاسازمان ترین موفق شود، نمی حذف طورکاملبه هرگز مبادالتی چنین هرچند

 نویسندگان .دهند می ارتقا بلندمدت در را خود پذیری رقابت طریق این از و ندده می تطبیق هم با را
 مبادالت ها سازمان ،(4386) دانکن گفتة به. اند کرده بررسی ساختاری شکلبه را دوسوتوانی اغلب
 برخی کهطوریبه ،کنند می مدیریت دوگانه ساختارهای درنظرگرفتن با را متضاد های خواسته میان
 -را ای دوگانگی نینچ( 2004) بیرکینشو و گیبسون. کنند می تمرکز انطباق بر برخی و همسویی بر
 تعادل ایجاد ضرورت بر هاآن میان فزاینده های تنش و تناقض رغمعلی پژوهشگران برخی که

 در سازمانیدرون هایفعالیت دادن انجام به همسویی. نامند می ساختاری دوسوتوانی -دارند تأکید
       دائما  تقاضاهای به سریع سخپا در سازمان توانایی به نیز انطباق. دارد اشاره سازمان اهداف راستای
 نوآوری همزمان پیگیری توانایی را دوسوتوانی( 2008) تاشمن و اوریلی. گردد برمی محیطی متغیر

 دیگر نگرش تکمیل در( 2004) بیرکینشو و گیبسون. کنند می تعریف ناپیوسته و تدریجی تغییر و
 بیان ها آن. کنند می طرحم ای مینهز دوسوتوانی عنوان با را دوسوتوانی از دیگر نوعی پژوهشگران،

 برای سازمان یک ظرفیت دوسوتوانی، که اند موافق ایده این در قبلی نویسندگان با ندکن می
 پیشنهاد اما مجزاست، وکار کسب واحد یک درون پذیری انطباق و همسویی به همزمان دستیابی

 ایجاد با بلکه ؛یدنیا دستبه زمانی یا ای وظیفه تاری،ساخ جدایی طریق از دستیابی این کنند می
 بهتر تقسیم برای افراد که گیرد صورت ای گونهبه سازمان یا وکار کسب واحد یک در الزم ةزمین
 ،دیگر عبارتبه ؛شوند تشویق انطباق و همسویی برای متضاد های خواسته خودبین زمان
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 یک سطوح و کارکردها تمام به که شود می محسوب فراسطحی یظرفیت ای زمینه نیدوسوتوا
 نگهداری جداگانه خواسته دو آن در که دوگانه یساختار عنوانبه نه کند، می سرایت واحد
 دوسوتوانی است شده مشخص تئوری نظر از .(Gibson & Birkinshaw, 2004) شود می
 تنهانه وکار کسب یک مدیران که شود می یافت زمانی ونقیضضد هایفعالیت بین (دوگانگی)

 به خود تشخیص به سازد می قادر را افراد که دننک ایجاد پشتیبانی چارچوبی بلکه ؛حمایتی ای زمینه
( دوگانگی) دوسوتوانی ،حالت این در. کنند مدیریت را کاری متضاد های خواسته شیوه بهترین
 نشان سازمان سراسر در افراد اقدامات و هافعالیت در را خود و تاس سازمان هایویژگی از یکی
 اما دهند، تخصیص چگونه را خود تالش و زمان که کنند انتخاب همواره باید افراد و دهد می

 یا برداری بهره اقدامات دادن انجام مسیر در را افراد ویژه های مشوق و ثابت هایدستورالعمل وجود
 هاییفرایند و ها سیستم از ای مجموعه به دادنشکل با ،بنابراین ؛کند می هدایت اکتشافی هایفعالیت

 به افراد دهد، می رخ برداری بهره و اکتشاف آن در که است ای زمینه و محتوا ةکنندتعریف که
 معتقدند محققان برخی. (Chang & Hughes, 2012) شوند می هدایت کردننوآوری دوسویه

                 ;Cao et al., 2009) است برداری بهره و اکتشاف از یکپارچه ای سازه دوسوتوانی

 (؛2014                                                                                                   
 داللت اریبرد بهره و اکتشاف های برنامه همزمان پیگیری بر سازمانی دوسوتوانی ،دیگر عبارت به

 همکاران و لسبوا .(Menguc & Auh, 2008; Lisboa et al., 2013; Stadler et al., 2014) دارد
 از یکی عنوان به دوسوتوانی یا برداری بهره و اکتشاف همزمان پیگیری توانایی به( 2049)

 مانند اییه واژه اب اغلب که است اموری شامل اکتشاف .نگرند می برتر عملکرد متمایز های محرک
 توصیف نوآوری و کشف ،پذیری انعطاف کردن، آزمایش پذیری، ریسک تنوع، جو،و جست
 ادغام آزمایش، خالقیت، ،وجو جست تنوع، شامل که است یفرایند ،دیگر عبارت به ؛دشو می

 در شرکت فعالیت های حوزه شناسایی برای بالقوه های فرصت سازی مرتب و دانش متنوع ذخایر
 تولید، انتخاب، پاالیش، مانند هایی واژه با که است مواردی شامل برداری بهره .ودش می آینده

 ,.March, 1991; Webb et al., 2010; Hitt et al) دشو می توصیف کردن عملیاتی و اجرا کارایی،

 ربهت فرایند به موفق برداری بهره .اثربخشی تا دارد کارایی بر بیشتری تمرکز ،برداری بهره .(2011
 موجود دانش ذخایر از استفاده با بنگاه ،فرایند این در .گردد برمی رقبا به نسبت بنگاه کردنعمل
 ,.Hitt et al., 2011; Klein et al) کند می اقدام خارجی محیط آنی تقاضاهای کردن برآورده به خود
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 فرایند در زمان از تر کوتاه بسیار برداری بهره فرایند در زمان دهد می نشان تحقیقات نتایج (.2013
 و اکتشاف ،(4334) مارچ نظر از. (Webb et al., 2010; Yiu et al., 2014) است اکتشاف

 همکاران و استدلر مانند پژوهشگران از بسیاری و وی اما اند، ضروری هاسازمان برای برداری بهره
 و لسبوا و( 2004) شوبیرکین و گیبسون ؛(2044) همکاران و چانگ ؛(2042) هوانگ و لی ؛(2044)

 و جدید های فرصت اکتشاف یعنی دو این منابع، کمیابی دلیل به معتقدند( 2049) همکاران
( 2003) همکاران و کائو ،نگرش این برخالف. ندا تقابل در هم با موجود امکانات از برداری بهره
 و بازارها پشتیبان منابع ةتوسع و جدید دانش کشف خشیاثرب اغلب برداری بهره نددار باور

 آمیز موفقیت برداری بهره به پرداختن توانایی اکتشاف همچنین،. دهد می بودبه را جدید محصوالت
 اکتشاف و برداری بهره معتقدند ،پژوهشگران دیگر نظر برخالف هاآن ،بنابراین ؛دهد می ارتقا را

 این با مطابق. نیستند بنیادین رقابت دارای       لزوما  که دهد رخ مکمل هایی حوزه در است ممکن
 مکمل اکتشاف و برداری بهره هایفرایند کنند می ادعا (2003) همکاران و کائو دیدگاه،
 اساسی هایراه از یکی .(Cao et al., 2009) شوند می عملکرد افزایش موجب هریک و ندیکدیگر
 طیف یک سر دو برداری بهره و اکتشاف مفاهیم آیا :گردد رمیب پرسش این به دوسوتوانی درک
 هم به نسبت درواقع یا داد ترجیح دیگری بر را یکی توان می که پیوستارند یک نمایانگر و هستند
 معتقدند برخی ،پرسش این به پاسخ در ؟هستند مبادله بدون همزیستی به قادر و ندمتعامد
 و کاوش به اکتشاف کهدرحالی ،شود می اطالق موجود انشد پاالیش و استفاده به برداری بهره

 و برداری بهره ،درنتیجه(. Im & Rai, 2008) گردد برمی جدید یها فرصت و دانش پیگیری
 :ناسازگارند و هستند تنش و رقابت در هم با زیر دالیل به یادگیری فرم دو عنوان به اکتشاف

 شکست دام یا موفقیت دام ةکنند تقویت یذاتطور به ها آن های عالیتف. 2 ؛سازمانی منابع کمیابی .4
 ;March, 1991) دارند نیاز مختلفی سازمانی های رویه و شناختی هایطرح به ها آن. 9 ؛هستند

Gupta et al., 2006). در سازمان حرکت با برداری بهره و اکتشاف زمانی دوسوتوانی در ،همچنین 
 دوسوتوانی. شوند می گرفته درنظر هم از جدا دیگر حالت به طمسل حالت یک از زمان هر

 فرض برداری بهره بر دیگر واحدی تمرکز و اکتشاف بر سازمانی واحد یک تمرکز با نیز ساختاری
 ترکیب هم با ارشد مدیریت سطح در دو این که هنگامی و هستند جدا هم از هاحالت این کند می
 حل در کلیدی نقشی مدیریت ،حالت این در. آورند می وجود به را دوسوتوان سازمان ،شوند می
 باال، نگرش برخالف. (Turner& Lee-Kelley, 2012) کند می بازی دو این میان ناسازگاری و تنش
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 دهد می بهبود را جدید دانش کشف اثربخشی اغلب برداری بهره معتقدند( 2003) همکاران و کائو
 به نیز اکتشاف همچنین،. شود می منجر جدید محصوالت و بازارها یبانپشت منابع ةتوسع به و

 است ممکن اکتشاف و برداری بهره ،بنابراین ؛نجامدا یم آمیزموفقیت برداری بهره ارتقای توانمندی
 ،اساس براین. هستند هم مکمل بلکه ؛نیستند بنیادین رقابت دارای تنهانه که دهد رخ هاییحوزه در

 شوند می عملکرد افزایش موجب هریک و ندیکدیگر مکمل اکتشاف و برداری بهره هایفرایند
(Cao et al., 2009). برای مفید ابزاری( 2003) اسنل و کانگ سازمانی دوسوتوانی چارچوب 

 مفهوم از چارچوب این. است گروهی و فردی سطوح در یادگیری و تعامل سازوکار درک
 دانش ها آن. کندمی استفاده دوسوتوانی پشتیبان سازمان یک کردن مدل برای فکری سرمایة
 و کنند می تقسیم سازمانی سرمایة و اجتماعی سرمایة انسانی، سرمایة قسمت سه به را سازمانی
 دمعتقدن ها آن. است برداری بهره و اکتشاف بعد دو شامل 4 شکل با مطابق قسمت هر معتقدند

 متخصصان بر بیشتر کنترل اعمال با) منظم یابی برون مدل طریق از است ممکن سازمانی دوسوتوانی
 ةپیوستهم هب هایگروه به بیشتر پذیریانعطاف دادن با) پاالیشی یابی درون یا( پراکنده گرای کل

 .شود اجرا( متخصص کارکنان
 

 
 (2002) اسنل و کانگ مدل .4 شکل

  2002 اسنل، و کانگ :منبع
 

 را آن اجزای و اسنل و کانگ مدل دوسوتوانی، تردقیق بررسی برای( 2042) کلیلی و ترنر
 این از یکی از استفاده ،پیچیده هایمحیط در ندکنمی بیان و دننک می ترسیم 5 شکل  مانند

 .نیست کافی سازمانی یتموفق برای دوگانه معماری

 برداریبهره اکتشاف

 گراکل

 کارآفرینانه

 متخصص

 همکارانه

 مکانیک ارگانیک

 انسانی

 سازمانی

 اجتماعی

 منظم یابیبرون پاالیشی یابیدرون
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  سازمانی دوسوتوانی اجزای. 5 شکل

  2012 کلی،لی و ترنر :منبع

 تحقیق مفهومی مدل
 پیدا تحقیقی هیچ ،راهبردی کارآفرینی و سازمانی دوسوتوانی میان ارتباط بررسی ةزمین در
 ،عملکرد با آن ارتباط و سازمانی دوسوتوانی ویژههب ،دو این از هریک بررسی مورددر اما ،نشد

 لی .شود می اشاره تحقیق این با مرتبط مورد چند به زیر در. است گرفته انجام مختلفی مطالعات
 و محصول ةتوسع مهارت بر دوسوتوانی ای واسطه اثر بررسی هدف با( 2042) هوانگ و

 و برداری بهره از ترکیبی ای ازهس را آن ،دوسوتوانی سنجش برای جدید، محصول عملکرد
 مقدار ها آن. اند سنجیده( پرسش) مؤلفه چهار با را بعد دو این از هریک و اند نستهدا اکتشاف

 ةکنندمنعکس که اند آورده دست به اکتشاف و برداری بهره ضربحاصل از را دوسوتوانی
 از متوسط و کوچک اهبنگ 408 در دیگر تحقیقی در. است قابلیت دو این از ترکیبی مقدار
 و سازمانی یادگیری تأثیر بررسی هدف با که ترکیه مارمارای ةمنطق در فلزکاری صنعت

 دو گرفت، انجام بنگاه کیفی عملکرد بر( برداری بهره و اکتشاف بعد دو شامل) دوسوتوانی
 نگاهب کیفی عملکرد بر دوسوتوانی( الف. شد آزمون رگرسیون تحلیل از استفاده با زیر ةفرضی
 این نتایج. دارد مثبت تأثیر بنگاه کیفی عملکرد بر سازمانی یادگیری( ب ؛دارد مثبت تأثیر

          ) است تحقیق های داده پشتیبانی و اول ةفرضی پذیرش و دوم ةفرضی رد بیانگر بررسی

 با برداری بهره و اکتشاف شایستگی میان ارتباط (2044) پتریدو و یرگیدو کی. (2014                
 بر اکتشاف شایستگی تئوری نظر از باید درواقع کردند بیان و بررسی را راهبردی کارآفرینی

 اما باشد، مؤثر راهبردی کارآفرینی راهبردی بعد بر برداری بهره شایستگی و کارآفرینی بعد
 زیر مفهومی مدل ،تحقیق پیشینة و ادبیات به توجه با. است نشده یدأیت درعمل موضوعی چنین
 .شودمی پیشنهاد سازمانی دوسوتوانی میان ارتباط بررسی یبرا

 دوسوتوانی

ف
شا

اکت
 

 یبرداربهره

کل انسانی سرمایة
 گرا

 متخصص

 اجتماعی سرمایة

انه
رین

رآف
کا

 

 همکارانه

 سازمانی سرمایة

ک
انی

رگ
ا

 

 مکانیک

+ + 
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 تحقیق مفهومی مدل. 6 شکل

 

 .آمد تحقیق ادبیات در ها سازه این از هریک مفاهیم و تعاریف ،مفصل شرح
 

 تحقیق شناسی روش
 نوع از و توصیفی عاتاطال گردآوری نحوة نظر از و کاربردی هدف نظر از تحقیق این

 ،تحقیق تحلیلی مدل در. است ساختاری معادالت مدل برمبتنی طورمشخص به و همبستگی
 همچنین،. ستزادرون پنهان متغیر راهبردی کارآفرینی و زابرون پنهان متغیر سازمانی دوسوتوانی

 عنوانبه را راهبردی ینیکارآفر متغیر و مستقل متغیر عنوانبه را سازمانی دوسوتوانی متغیر توان می
 که است پرسشنامه تحقیق این در اطالعات گردآوری اصلی ابزار. گرفت درنظر وابسته متغیر
 سازمانی دوسوتوانی سنجش برای پرسش ده ترتیببه بررسی مورد متغیرهای برای ،اساساینبر
 رآفرینیکا سنجش برای پرسش دوازده و( برداری بهره پرسش پنج و اکتشاف پرسش پنج)

 سنجش معیارهای .شد تهگرف درنظر لیکرت ای گزینه پنج طیف با( پرسش سه بعد هر) راهبردی
 شایستگی بعد دو شامل که شد اخذ( 2044) پتریدو و یرگیدو کی از سازمانی دوسوتوانی
 از ،ها داده تحلیل در. (Kyrgidou & Petridou, 2011) شود می برداری بهره شایستگی و اکتشاف
 افزارنرم کارگیری هب با جزئی مربعات حداقل رویکرد با ساختاری معادالت سازی مدل روش

Smart PLS3 تحلیل برای است ابزاری روش این. شد استفاده پژوهش مفهومی مدل بررسی برای 
 یا نامشخص ها داده توزیع و اندک هنمون حجم پیچیده، متغیرها بین روابط هاآن در که مطالعاتی

 و گیریاندازه مدل بخش دو از ساختاری معادالت سازیمدل .(Kline, 2010) است نرمالغیر
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 شوند می بندیطبقه آشکار و پنهان دستة دو در مدل متغیرهای و است شده تشکیل ساختاری مدل
 شامل گیریاندازه مدل بخش. روند کار به مختلف سطوح در توانند می پنهان متغیرهای که

 این در ابعاد و ها پرسش میان روابط و شود می بعد آن با همراه بعد، هر( هایشاخص) های پرسش
 اصلی مدل در مطرح هایسازه تمام حاوی نیز ساختاری مدل بخش. دشو می تحلیل بخش

 ,Kline) شود می ارزیابی مرحله این در هاآن میان روابط و همبستگی میزان و است پژوهش

 دوم ةمرتب پنهان متغیرهای ابعاد همان که) اول ةمرتب در پنهان متغیر شش ،پژوهش این در. (2010
 حذف از پس -پرسشنامه های پرسش) آشکار متغیر بیست و دوم ةمرتب در پنهان متغیر دو ،(هستند

 مستقیم طور به مدل ابعاد یا اول مرتبة غیرهایمت. دارد وجود( عاملی بار بودن کم دلیل به پرسش دو
 دوم مرتبة متغیرهای از منظور. شوند می گیریاندازه هاآن توسط و است ارتباط در ها پرسش با

 آنجاکه از. شوند می مرتبط ها پرسش به طورغیرمستقیم به و دارند رابطه ابعاد با که است متغیرهایی
 تحلیل سطح ،(Kyrgidou & Petridou, 2011) است بنگاه سطح در ایپدیده راهبردی کارآفرینی

 است تهران در افزارنرم تولیدکنندة های شرکت ،آماری ةجامع و است بنگاه سطح حقیقت این در
 .شد تکمیل کامل طور هب پرسشنامه 38 شرکت 400 از تصادفی ای نمونه به مراجعه با که

 
 ها افتهی

 گیری اندازه هایمدل -مدل برازش بررسی( الف
 پایایی
. است بیشتر 4/0 از ها پرسش عاملی بارهای تمامی باال شکل با مطابق: عاملی بارهای سنجش (الف
 متغیر) پرسش 22 با مدل ابتدا است ذکر شایان. نیست نیازی هاآن از یکهیچ حذف به ،رو این از

 از نیز پرسش یک و اکتشاف به مربوط های پرسش از پرسش یک) پرسش دو شد، اجرا( آشکار
 دو حذف با .شدند حذف عاملی بار بودنینیپا دلیلبه( منابع راهبردی ةادار به مربوط های پرسش
 پایایی و کرونباخ آلفای( ب .آید می 8 شکل در آن نتایج که شد اجرا دوباره مدل ،مذکور پرسش
 تمامی( سوم ستون) ترکیبی پایایی و( دوم ستون) کرونباخ آلفای مقادیر ،زیر جدول مطابق: ترکیبی
 .دهد می نشان را گیریاندازه های مدل برازش که است 8/0 از باالتر متغیرها
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 عاملی بار ةاستانداردشد ضرایب با همراه تحقیق مدل .7 شکل

 

 همگرا روایی
 این مقدار تربودنبزرگ به توجه با. شود می بررسی 5/0 با متغیرها ،AVE ضریب مقدار ةمقایس با

 آن که اکتشاف متغیر جزبه دوم و اول ةمرتب پنهان متغیرهای همة برای ،4 لجدو در 5/0 از ضریب
 .شود می تأیید گیریاندازه هایمدل بودنمناسب و مدل همگرای روایی ،است نیم با برابر        تقریبا  هم

 

 (تشخیصی) واگرا روایی
 بیشتر ها آن میان همبستگی مقدار از اول مرتبة متغیرهای تمام AVE جذر مقدار ،2 جدول طبق
 .دهد می نشان را گیریاندازه هایمدل خوب برازش و مناسب واگرای روایی امر این که است

 

 تحقیق پنهان متغیرهای   و   ،AVE ترکیبی، پایایی کرونباخ، آلفای مقادیر. 1 جدول

      AVE CR کرونباخ یآلفا  سازه 

27/0  565/0  556/0  221/0  217/0 یراهبرد ینیکارآفر   

515/0  747/0  702/0  576/0  755/0 نانهیکارآفر تیذهن   

706/0  562/0  525/0  224/0  522/0 ینوآور   

61/0  515/0  752/0  562/0  655/0 منابع یراهبرد تیریمد   

252/0  555/0  717/0  552/0  502/0 یرقابت تیمز   

  524/0  202/0  575/0 یدوسوتوان   

210/0  622/0  422/0  724/0  66/0  اکتشاف 
677/0  225/0  726/0  222/0  205/0 یبردار بهره   
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 الرکر و فورنل روش به واگرا روایی سنجش ماتریس. 2 جدول
 سازه نانهیکارآفر تیذهن ینوآور .اس.منابعم یرقابت تیمز اکتشاف یبردار بهره

     525/0  نانهیکارآفر تیذهن 

    205/0  72/0  ینوآور 

   571/0  564/0  722/0  .اس.منابعم 

  547/0  55/0  562/0  515/0  یرقابت تیمز 

 706/0  702/0  222/0  556/0  427/0  اکتشاف 

555/0  651/0  255/0  552/0  655/0  506/0  یبردار بهره 

 

 
 ساختاری هایلمد -مدل برازش بررسی( ب

 امر این که ندتر بزرگ 36/4 از t معناداری ضرایب تمام ،8 شکل مطابق: t معناداری ضرایب. 4
 .دهد می نشان درصد/ 35 اطمینان سطح در را متغیرها میان روابط و ها پرسش تمام معناداربودن

 متغیرهای به مربوط   مقادیر تمام ،4 جدول پنجم ستون و 8 شکل به توجه با:   معیار. 2
 68/0 از بیشتر یا مساوی رقابتی، مزیت و راهبردی کارآفرینی از غیربه مدل زای درون
 .است ساختاری مدل قوی برازش گرنشان که است

 دیمؤ که است شتریب 95/0 از ،اکتشاف از ریغبه ها سازه تمام یبرا اریمع نیا:   معیار. 9
 .تاس یساختار مدل یقو برازش

 

 کلی مدل -مدل برازش بررسی( ج
 گیری اندازه مدل بخش دو هر که مدل کلی برازش بررسی برای: برازش نیکویی یا GoF معیار

 :شود می محاسبه زیر صورت به برازش نیکویی معیار کند، می کنترل را ساختاری و

    √             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅   √               

 برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به که 96/0 و 25/0 ،04/0 مقدار سه به توجه اب 
 بسیار برازش ،GoF=/72 مقدار آمدندست هب و( Kline, 2010) است شده فیمعر برازش نیکویی
 .شود می تأیید کلی مدل مناسب

 

  یریگ جهینتبحث و 
 کارآفرینی و سازمانی دوسوتوانی میان مسیر معناداری ضریب یا t مقدار ،8 شکل به توجه با

 بر سازمانی دوسوتوانی تأثیر معناداربودن بیانگر که است بیشتر 36/4 از( 854/46) راهبردی
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 t مقادیر با همراه تحقیق مدل .5 شکل

 

 فرضیة شده، گردآوری های داده براساس بنابراین، است؛ /35 اطمینان سطح در یکارآفرینی راهبرد
 در ،«دارد معناداری و مثبت تأثیر کارآفرینی راهبردی بر سازمانی دوسوتوانی»یعنی  پژوهش اصلی
 دو به را بعد شش که پنهان متغیرهای میان روابط دیگر ،همچنین. شود می تأیید/ 35 اطمینان سطح
 تعیین بیانگر که هستند معنادار ند،کنمی متصل دیراهبر کارآفرینی و دوسوتوانی اصلی متغیر

 و سازمانی دوسوتوانی میان مسیر استاندارد ضریب. هستند ابعاد توسط اصلی متغیرهای مناسب
 و است راهبردی کارآفرینی بر دوسوتوانی دارمعنا و مثبت تأثیر بیانگر/( 85) راهبردی کارآفرینی

 ؛کند می تبیین را راهبردی کارآفرینی تغییرات از رصدد 85 سازمانی دوسوتوانی دهد می نشان
 .شود می منجر راهبردی کارآفرینی افزایش و تغییر به دوسوتوانی ارتقای و تغییر بر تمرکز ،بنابراین

 

 پیشنهادها
 برای ،افزارنرم ةدتولیدکنن شرکت هر که است این تحقیق کاربردی پیشنهاد تحقیق، نتایج براساس
 قابلیت و دنک تمرکز سازمانی دوسوتوانی بر باید راهبردی کارآفرینی ةزمین در خود قابلیت افزایش
 ،همچنین .دهد افزایش برداری بهره و اکتشاف بعد دو از هریک بر تأکید با زمینه این در را سازمان
 کارآفرینی بر دوسوتوانی ابعاد ثیرتأ بررسی مانند مواردی به آینده تحقیقات در شود می پیشنهاد
 میانجی متغیرهای یا متغیر درنظرگرفتن با تحقیق ةلئمس بررسی آن، اجزای از هریک و راهبردی

 با راهبردی کارآفرینی و دوسوتوانی ارتباط بررسی و سازمانی دانش یا محیطی یاطمینان بی مانند
  .شود پرداخته سازمان عملکرد
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