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Abstract: 
 With intensifying competition and accelerating changes speed, the organizational 

ambidexterity influenced firm performance and by the simultaneously efforts of organizations 

to exploit and explore the opportunities available in a dynamic environment is obtained. 

Organizational ambidexterity as is defined as the ability to align with business demands and 

at the same time being consistent with environmental changes. Exploration and exploitation 

are two dimensions of organizational ambidexterity. In this paper, the effect of organizational 

ambidexterity on the performance in the two manufacturing and services industry has been 

investigated. Furthermore, moderating role of environmental dynamics in the relationship 

between the organizational ambidexterity and performance has been addressed. Research 

data has been collected in the manufacturing sector from the Rasht Industrial Zone and in the 

services sector from the retail stores in Rasht. Data was collected through questionnaires and 

analyzed by structural equation modeling and partial least squares algorithm. Findings show 

that in the two manufacturing and services industry organizational ambidexterity dimensions 

influence on performance. Moreover, environmental dynamics cannot moderate the 

relationship between organizational ambidexterity and performance in manufacturing 

companies; however relationship between exploration and performance at retail companies 

was moderated by environmental dynamics. 
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  سازمانی دوسوتوانی نقش سنجش در تطبیقی ايمطالعه
  خدماتی و تولیدي هاي بنگاه عملکرد در
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  3پور مصطفی ابراهیم،  2محمود مرادي، * 1یعقوب ممبینی
  
 

  چکیده
همزمان وسیله تالش ثیر قرار داده و بهاسرعت تحوالت، دوسوتوانی سازمانی عملکرد شرکت را تحت تگرفتن با تشدید رقابت و شتاب 

عنوان توانایی براي دوسوتوانی سازمانی به .آید دست میهاي پویا به هاي موجود، در محیط اکتشاف از فرصتبرداري و  ها در بهره سازمان
ثیر ادر این مقاله، ت. استرات محیطی، مطرح یبا تغی يسازگار همزمان با آن،ترازي و موفقیت در مدیریت تقاضاهاي تجاري امروز و هم

هاي محیطی در  گري پویایی و همچنین نقش تعدیلاست بررسی شده  یو خدمات يتولید صنایعابعاد دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد در 
در بخـش تولیـد از    ،هـاي پـژوهش   داده. رابطه بین ابعاد دوسوتوانی سازمانی و عملکرد در این دو صنعت مورد بررسی قرار گرفته است

روش پژوهش، . خرده فروشی شهر رشت گردآوري شده استهاي  هاي تولیدي شهر صنعتی رشت و در بخش خدمات از فروشگاه شرکت
سازي معادالت ساختاري و  ها از مدل آوري شده و براي تحلیل داده نامه جمع که اطالعات از طریق پرسش استتوصیفی از نوع پیمایشی 

فروشی، ابعاد دي و خدمات خردهدر صنایع تولی د کهنده نشان می ،هاي پژوهش یافته. الگوریتم حداقل مربعات جزئی استفاده شده است
دوسـوتوانی سـازمانی و عملکـرد در     ابعـاد  هاي محیطی در رابطـه بـین   پویایی دوسوتوانی سازمانی بر روي عملکرد تاثیرگذار هستند و

شـی تعـدیل   فروهاي خردهطه بین بعد اکتشاف و عملکرد را در شرکتـ، اما رابگر را ایفا کندهاي تولیدي، نمی تواند نقش تعدیل شرکت
  . کندمی
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 مقدمه - 1

که در رابطه با بقاي سازمانی و عملکرد شرکت قابل  استدوسوتوانی سازمانی مفهومی جدید در مدیریت 
دست آوردن مزیت رقابتی پایدار داراي اهمیت بهاي براي صورت فزایندهدوسوتوانی سازمانی به. استبحث 

عملکرد، نوآوري و توان  بهبودرشد،  یک سازمان براي بقا،. گردداست و باعث بهینه شدن عملکرد می
هاي موفق در یک  سازمان. پذیري در محیط پویاي امروزي به قابلیت دوسوتوانی سازمانی نیاز دارد رقابت

دوسوتوان ) اکتشاف(هاي جدید و کشف فرصت) بهره برداري(نات تحت اختیار محیط پویا با استفاده از امکا
  .هستند

طور تدریجی مرزها و پویایی فضاي کسب و کارها را ها، بهدهاي اخیر، سیر شتابان و مستمر رویدا در سال   
اي مواجه  تردههاي جدید، غیر منتظره و گس نحوي روز افزون با چالشها را به دگرگون ساخته و تمامی موسسه

هاي پایانی قرن بیستم و ورود به قرن جدید سرعت این تغییرات شدیدتر  با نزدیک شدن به سال. کرده است
رو  ها با نوعی از سرگشتگی در چگونگی مقابله با پویایی محیط، روبه اي که بسیاري از سازمان گونهبه ؛شد

ها  بسیاري از سازمان. انکاري بر عملکرد سازمان دارند اثر بسیار مؤثر و غیر قابل تغییرات محیطی،. ]1[شدند 
هاي محیط، نتوانستند  اند، با تغییر مختصات محیطی و عدم همراهی با پویایی آور و موفق بوده ها سود که سال

هاي مهم و  یکی از جنبه ،عبارت دیگربه. اند رو شده عملکرد مناسبی داشته باشند و با ورشکستگی و مرگ روبه
هاي محیطی  پویایی. هاي محیطی است در بهبود عملکرد سازمانی، چگونگی برخورد با محیط و پویایی مؤثر

هایی براي  وجود آمدن تهدیدها و فرصتکند و باعث به شرایطی است که محیط بر سازمان تحمیل می
ان متعددي به این ها، اندیشمند به دلیل اهمیت محیط و تأثیر زیاد آن بر عملکرد سازمان. دشو سازمان می

دانند که به اهمیت توجه سازمان به محیط  ، را اولین صاحب نظري می)1952(چندلر . اند موضوع توجه کرده
کنند که  بیان می ،محققان دیگر. کننده عملکرد سازمان اشاره کرده است به عنوان یک متغیر مهم توجیه
در ) دوسوتوانی(هاي جدید  موجود و کشف فرصتهاي  برداري از قابلیت عملکرد سازمانی پایدار در بهره

  .]26، 25[استها و تغییرات محیطی  پویایی
دست نتایج تجربی یکسانی را به ،ثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرداهاي اخیر درباره ت مطالعات سال  

هاي محیطی  پویاییرغم تحقیقات و مطالعات در زمینه دوسوتوانی و عملکرد سازمانی، اثر  علی. ]34[ دهد نمی
بنابراین هدف اصلی . کند تا به این موضوع بپردازد این مطالعه تالش می. بر این رابطه ناشناخته مانده است

کننده  بر عملکرد و نقش تعدیل) برداري و اکتشاف بهره(این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد دوسوتوانی سازمانی 
همچنین نشر مفاهیم . استو عملکرد  2در رابطه بین ابعاد دوسوتوانی سازمانی 1هاي محیطی پویایی

هاي بعدي در ایران هدف دیگر این براي پژوهش مطالعاتیهاي  دوسوتوانی سازمانی و فراهم آوردن زمینه
  . استپژوهش 

                                                        
١ -  Envi ronme nta l   Dyna mic s  
٢ - Organizational Ambidexterity 
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هاي  طور مستمر فرصتبرداري از منابع موجود، به ها نیاز دارند که عالوه بر بهره بازارهاي پویا، شرکت در

، زیرا مدت زمان در اختیار داشتن یک مزیت رقابتی بسیار نامشخص است و )اکتشاف(جدید را جستجو کنند 
همچنین برخی از . ]34[دهد  هاي پویا افزایش می این موضوع یک نیاز ثابتی از دوسوتوانی را در محیط

  .]62[ دندهثیر قرار میاا تحت تهاي محیطی، عملکرد رپویاییکه اعتقاد دارند ها پژوهش
در اشتغال نیروي کار  ،سهم بخش خدمات. استبسیار باال  ،ها و تغییر و تحوالت پویایی ،در صنعت خدمات

و از مجموع سهم است رسیده  ،90 درصد در سال 50به نزدیک  1355درصد در سال  2/15از  ،کشور
با نگاهی به همین روند و تغییرات مشابه در دیگر کشورها . 1هاي صنعت و کشاورزي فراتر رفته است بخش

. یابدتوان انتظار داشت که سهم بخش خدمات در اشتغال و تولید ناخالص داخلی در آینده باز هم افزایش  می
 اتخاذ و مشتریان در محیط پویاي رقابت، جذب. است 2یفروش اما یک صنعت کلیدي در بخش خدمات، خرده

در . بود خواهد سازمانی هر بقاي و حفظ کلید کمک کند، ماندن مشتري وفادار به بتواند که کارهاییراه
دهد که  ها می ها این توانایی را به مدیران فروشگاه فروشی، انتقال سریع نتایج دادهمحیط پویاي صنعت خرده

گذار بر  ثیراعوامل ت شناخت. ]44[ گذاري واکنش نشان دهند ل مربوط به قیمتیفوراً نسبت به موجودي و مسا
قرار گرفته مورد توجه  ،هاي اخیر در سال ،سازي آن کنترل و بهینهبراي ریزي  هاي توزیع و برنامه کارایی کانال

 ،مطالعات مختلف در زمینه دوسوتوانی. هاي بسیاري را به بررسی این عوامل واداشته است و شرکت است
برداري و  هاي بهره هاي دوسوتوانی تبدیل شوند، یعنی در قابلیت ها به سازمان دهد که اگر سازمان نشان می

هاي پویا بهتر عمل خواهند کرد و به بهترین سطح عملکرد، توان رقابتی و  اکتشاف موفق باشند، در محیط
ی و پیشرو در جهت رشد و هاي اصل هاي تولیدي از بخش شرکت. بقاي طوالنی مدت دست خواهند یافت

توانند  پیشرفت اقتصادي کشور هستند که با بقاي طوالنی مدت، رشد و ایجاد نوآوري در یک صنعت پویا می
صورت یک معضل ي تولیدي، همواره بهها شرکتنرخ شکست  .باعث افزایش رشد اقتصادي کشور شوند

اقتصاد هر کشور را به خود جلب کرده  يها بخشو مدیران  رندگانیگ میتصم، گذاران استیسبزرگ، نظر 
، در کنند یمایفا  کشورهاي تولیدي نقش مهم و اساسی در توسعه اقتصادي واحدهاطور که همان. است

در این راستا، انجام پژوهش در زمینه  ].5[نقش منفی در اقتصاد داشته باشند  توانند یمصورت شکست 
پذیري و تبدیل  براي بقا، رقابت) دوسوتوانی سازمانی(دید هاي ج استفاده از امکانات موجود و کشف فرصت

هاي  گر پویاییشدن به شرکتی با عملکرد برتر در صنعت تولید و خدمات با در نظر داشتن نقش تعدیل
تواند کمک شایانی توجهی به مدیران ارشد  نتایج این پژوهش می. شود محیطی بیش از پیش احساس می

  . ی به عملکرد بهینه داشته باشدیاب ها در جهت دست سازمان
     
 
  

                                                        
  مرکز آمار ایران  - 1

٢   - Reta il er s  
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   مبانی نظري و پیشینه تحقیق - 2

  سازمانی  دوسوتوانی - 1- 2

، براي )1976(رابرت دانکن . به معناي مهارت و چابکی است ،(Ambi)از واژه التین  ،1کلمه دوسوتوانی
مارچ  .]20[ استفاده کردعنوان راهی براي توصیف یک ساختار دوگانه اولین بار از ساختار دوسوتوان به

مطرح نمود که نقطه شروع تحقیقات  يبردار ، یادگیري سازمانی را در قالب یادگیري اکتشافی و بهره)1991(
اي به  ، در مقاله)1996(سال بعد از دانکن، مایکل تاشمن و چارلز اریلی 20. ]40[ زیادي در زمینه یادگیري شد

. ]55[فرآیند تغییر تکاملی و تغییر انقالبی را اداره کنند، تمرکز کردند  توانند ها می که چگونه شرکتبررسی این
اي به  اي تمرکز کردند و در مقاله بر روي دوسوتوانی زمینه ،)2004(کریستینا گیبسون و جولیان بیرکینشاو 

مان و مدیریت، نظریه ساز ،اقتصاد هاي زمینهمحققان در . ]25[ بررسی دوسوتوانی در سطح فردي پرداختند
افرادي که توانایی (اند که انسان خصیصه دوسوتوانی دارد  اخیراً پذیرفته، ]29، 24، 25[ مدیریت راهبردي

عنوان یک استعاره در و این خصیصه به) هستندهاي مساوي را دارا  استفاده از هر دو دست خود با مهارت
  ].57، 56، 55[ شود کار گرفته میبه ،هاي سازمان توصیف قابلیت

ترتیبات ساختاري دوگانه براي  يتوسعه منظوربه ،ها ، در تعریف دوسوتوانی بر نیاز سازمان)1976( دانکن
و  2برداري ، معتقد است که بهره)1991(مارچ از سوي دیگر، . ] 20[ه است تمرکز کرد ،مدیریت نوآوري

سازمان . کند ین این دو تقسیم میاند و سازمان توجه و منابع خود را ب دو فعالیت یادگیري متفاوت 3اکتشاف
، دوسوتوانی را )2004(گیبسون و بیر کینشاو  .]40[تراز باشدبرداري هم طور همزمان با اکتشاف و بهرهباید به

سازگاري با تغییرات در همزمان سویی و کارآیی در پاسخ به تقاضاهاي بازار و یک توانایی سازمانی در هم
 .]25[ کنند محیط تعریف می
چنین . تراز کنندخود را هم ،دهد هایی که کارآیی را افزایش می با فعالیت ،توانند ها می برخی از سازمان

وکار جاري تمرکز  براي بهبود عملکرد کسب...  رفتارهایی که بر روي عملیات تولید، کاهش هزینه، کیفیت و 
هایی که  توانند بر روي فعالیت یها م از طرف دیگر، سازمان. دنشو برداري نامیده می د، بهرهنکن می

به تمرکز بر روي نوآوري و رشد که شود  دهد، تمرکز کنند که  اکتشاف نامیده می پذیري را افزایش می انعطاف
ها تمایل دارند که منابع  شرکت ].40[اشاره دارد هایی براي اطمینان از اثربخشی آینده فرصت و در محصول

-اشاره به توصیف رفتار شرکت به ،اکتشاف ،عبارتی دیگربه. ري تقسیم کنندبردا خود را بین اکتشاف و بهره
 ،کهدرحالی ؛پذیري و نوآوري دارد ها، تحقیق، کشف، آزمایش، ریسک وسیله افزایش متفاوت فعالیت

یی، تولید و انتخاب مشخص ال، پایش، اجرا و کاریها، حل منظم مسا وسیله کاهش تفاوتبرداري به بهره
ها نیازمند فرآیند، ساختار، فرهنگ و  مطالعات پیشنهاد داده است که این قابلیت]. 15، 40[شود  می

ها با پیوند  اکتشاف مرتبط با ساختارهاي ارگانیک، سیستم].   11[ها هست  هاي متفاوت در سازمان استراتژي
برداري  که بهره درحالی هاي نوظهور هست وريآضعیف، مسیر مستقل، ابتکار، استقالل، آشفتگی، بازارها و فن

                                                        
١ - Ambidexterity 
٢ - Exploitation 
٣ - Exploration 
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-سازي کنترل و بوروکراسی، فن ها با پیوند محکم، مسیر وابسته، عادي مرتبط با ساختارهاي مکانیکی، سیستم

یی بهتر از ابرداري، رسیدن به کار هاي متمایل به بهره هدف شرکت]. 7[ ها و بازارهاي ایستا هست وريآ
پذیري در سازمان از  شان ایجاد انعطافیل به اکتشاف هدفهاي متما طریق تمرکز بر روي تولید است، شرکت

 ایجاد و کارآمدي حفظ توانایی به برداري بهره قابلیت ].55، 25[ طریق یک رویکرد باز به یادگیري است
 قابل غیر حاضر حال در که خدماتی ارایه توانایی به اکتشاف قابلیت. داد اشاره جاري عملیات در بهبود

  ].36، 32[ دارد اشاره کرد ترکیب را موجود منابع جدید هاي راه طریق از توان می و دسترسند
هاي فعلی  طور همزمان توانایی تمرکز بر مسئولیت به ،شود که به سازمانی گفته می ،سازمان دوسوتوان

براي . ]12[عنوان کلیدي براي بقاي شرکت دارا باشد را به) اکتشاف(هاي آینده  خوبی فرصتبه) برداري بهره(
که باید به صورت کامالً همزمان  ندبرداري اساساً دو فعالیت سازمانی مجزا هست محققان، اکتشاف و بهره

برداري و  تعداد زیادي از تحقیقات از بهره. پیگیري شود تا به مزیت رقابتی و بقاي طوالنی مدت دست یابند
یابی به دوسوتوانی  دست ].49[اند  بتی دارند الگو گرفتهاثر مث هاي متعامد که متقابالً اکتشاف به عنوان فعالیت

  .تر کرد توان حداکثر رسیدن به هر دو را سریع برداري آسان نیست اما می در سطوح یکسان اکتشاف و بهره

  پویا  قابلیتیدوسوتوانی سازمانی به عنوان  - 2- 2

اریلی و تاشمن  نظراز اما ، شود میدوسوتوانی استفاده  متفاوتی براي تبیینهاي نظري  گرچه از چارچوب
 ].45[ 1هاي پویاست شود، قابلیت می تبیین، دیدگاه مناسبی که از طریق آن نگرش دوسوتوانی )2013(

هاي داخلی و  صورت توانایی شرکت براي یکپارچه کردن، ساختن و پیکربندي مجدد قابلیتهاي پویا بهقابلیت
صورت توانایی در تعریفی دیگر به. ]53[محیطی تعریف شده است  به تغییرات سریع گویی پاسخخارجی براي 

هاي پویا در  قابلیت. ]27[ هدفمندي، گسترش، یا تعدیل منابع پایه تعریف شده است ،یک سازمان براي خلق
 ].43[ کند گیري مدیران ارشد سازمان در تخصیص دهی مجدد و پیکربندي جدید سازمانی کمک می تصمیم

هاي جدید از طریق  دست آوردن فرصتبراي سازمان در جهت به را هایی دوسوتوانی سازمانی مجموعه شیوه
  .شود کند و باعث ایجاد مزیت رقابتی براي سازمان میه مییهاي سازمانی ارا تخصیص مجدد دارایی

  عملکرد سازمانی - 3- 2

 شک بدون و است هاي مدیریتی پژوهش در بحث مورد هاي ترین سازه مهم از یکی، سازمانی عملکرد
عبارت است از  ،اثربخشی سازمانی .آید می حساببه تجاري هاي شرکت در سنجش موفقیت معیار ترین مهم

 سازمانی عملکردکه  است معتقد ،دوینی. آید هاي مورد نظر خود نائل می درجه یا میزانی که سازمان به هدف
 نفع ذي هاي گروه اهداف یعنی سازمان بیرونی اهداف آن مبناي که سازمانی است اثربخشی مفهوم از بخشی
یک سازه چندبعدي است که باید با چندین  ،د که عملکردنده تجربی گذشته نشان می مطالعات ].18[هست 
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یک  اثربخشی بیرونی از معیارهاي است عبارت سازمانی در این پژوهش ، عملکرد. گیري شود معیار اندازه

  . گیرد عملکرد بازار، عملکرد مالی و عملکرد منابع انسانی را در بر می کلی حوزه سه که سازمان
سهم بازار نشان دهنده سهم فروش محصوالت یک بنگاه از کل فروش محصوالت یک : ١عملکرد بازار

ها در  امروزه در سرتاسر جهان شرکت. کند صنعت است که بنگاه موجود در آن صنعت اقدام به فعالیت می
کنند تا بتوانند سهم فروش محصوالت خود را  دست آوردن سهم بازار بیشتر تالش میه رقابت براي بهعرص

رود که در  انتظار می ،ها کسب سهم بازار بیشتر باشد اگر هدف مطلوب شرکت. نسبت به رقبا افزایش دهند
ي از بازار را به خود که سهم بیشتر باشدهایی  شرکت از آنِ ،هاي رشد افزایش سودآوري و فرصت ،آینده

ها با افزایش سهم خود در بازار به احتمال  ، نشان داده است که شرکت)2002(نیکالس ]. 2[ اند اختصاص داده
عملکرد برتر در عرصه رقابت . ]42[رسند  زیاد به کارایی باالتر و در نتیجه به افزایش عملکرد و سود باالتر می

سازد که با تغییر  را قادر می نماسازاین ترکیب . ی سازمان استمستلزم ترکیب اثربخش همه عناصر داخل
 که دهند هاي گوناگون نشان می پژوهش. ]9[د هاي بازار هماهنگ شو سریع ترجیحات مشتریان و پویایی

هایی که قادر به تشخیص سهم بازار و رشد فروش هستند و وضعیت بازارشان را بدون کاهش  شرکت
  ] .61[ توانند به عملکرد باالتري دست یابند می بخشند، سودآوري بهبود می

 گیري اندازه منظوربه که است مالی هاي شاخص سازمانی، هاي عملکرد شاخص از بخشی: 2عملکرد مالی
 توجه با و سازمانی عملکرد و سازمانی اثربخشی تعریف به توجه با. گیرد می قرار مورد استفاده مالی عملکرد

 که میزانی است یا مالی درجه عملکرد گیرد، می قرار توجه مورد مالی عملکرد در که عملیاتی به اهداف
 مدیر که عملیاتی اهداف .آیدمی نائل آنان ثروت افزایش در راستاي سهامداران مالی فاهدا به شرکت
دربرگیرنده  کند  می دنبال سهامداران ثروت افزایش یعنی اصلی هدف به یابیدست در راستاي شرکت
 کرد گیري را اندازه تجاري شرکت یک مالی عملکرد توان می آن مبناي بر که است معیارهایی و ها شاخص

]3. [  
ها و نگرش افراد که منجر به رشد  فرآیند توسعه توانایی بهعملکرد منابع انسانی :  3عملکرد منابع انسانی

. دنتا اهداف سازمان را برآورده ساز کند مید کمک افرامی تواند به  اشاره دارد وبینی می شود  فردي و واقع
 در ویژهبه پرانگیزه و خوشحال، رضایتمند کارمندان که است آن از حاکی انسانی منابع مدیریت متون

 عملکرد به تري افزون کمک) خدماتی صنایع همچون(دارند  تعامل مشتریان با مستقیم طور به که بازارهایی
 انگیزه کارکنان و رضایتمندي همچون انسانی منابع هاي سرمایه مشابه، طوربه. ]30[اند  داشته سازمان

 پیشرفت و مشتریان هاي مین خواستهات طریق از مالی عملکرد و بازار عملکرد بر مستقیم طور به توانند می
 . ]16[باشند  ثیرگذارات سازمان
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  پویایی هاي محیطی  - 4- 2

ثباتی محیط را  تغییر در محیط خارجی شرکت و درجه بی بینی از هاي محیطی نرخ غیر قابل پیشپویایی
آوري، تنوع در ترجیحات مصرف کننده،  وسیله تغییر در فنهاي محیطی به پویایی ].17[ کند توصیف می

هاي محیطی عدم اطمینان را  پویایی ].32[مین مواد توصیف شده است انوسان در تقاضاي محصول یا ت
تحقیقات ] . 33[دچار شود استرس، اضطراب و خطر شرایط د که سازمان با نشو می باعثد و نده افزایش می

  ]. 17[ اند بینی بودن آنها نشان داده هاي محیطی را از طریق مقدار تغییرات و غیر قابل پیش پیشین پویایی
ه جدید براي توسع هاي راه ایجاد کنند و باعثمیخدمات و محصوالت جاري را منسوخ  ،هاي محیطی پویایی

واحدهاي سازمانی باید خالقیت و نوآوري را پیگیري کنند تا بتوانند در شرایط . شوند محصوالت و خدمات می
متغیر به وسیله خلق محصوالت و خدمات جدید یا برآوردن نیاز بازارهاي در حال ظهور بقاي خود را تضمین 

گویی تطبیقی خود را به سرعت ت پاسخکه شرک نیازمند این هستندهاي محیطی  پویایی ،بنابراین ].66[ کنند
گویی سریع به تغییرات را داشته د و آمادگی پاسخند و اطالعات را فراتر از سازمان گردآوري کننتوسعه ده

 .  ]51[د نباش
  
  ها و مدل مفهومی پژوهشفرضیه - 3

  دوسوتوانی سازمانی و عملکرد - 1- 3
گوتر و از نظر صرف  گراتر، کارآمدتر، پاسخ پذیرتر، مشتري هاي تولیدي باید انعطاف در هزاره جدید، سازمان

و داراي ارزش افزوده بیشتري باشند تا عملکرد خود را بهینه کرده و بتوانند براي بقا و رشد  ترصرفهبههزینه، 
هاي  دهد که سازمان یقات دوسوتوانی نشان میتحق در اکثراصلی  یهاگر چه فرض. در اقتصاد جهانی بجنگند

همچنان مبهم باقی مانده  ،عملکرد -، اما روابط دوسوتوانیداشته باشندتوانند عملکرد بهتري  دوسوتوان می
ند اهبرخی دیگر استدالل کرد ].39، 26، 25[اند  بعضی از محققان یک اثر سودمند از دوسوتوانی را یافته. است

و تعدادي ] 24[ترازي و سازگاري را انتخاب کنند و از حد واسط بین هر دو دوري کنند همتواند  که شرکت می
از سوي دیگر جانی . ]58[کنند که آیا منافع عملکردي از دوسوتوانی وجود دارد؟  نیز این پرسش را مطرح می

شود، دوسوتوانی  یهنگامی که رشد سازمانی سنجیده م ،نشان دادند 1فرا تحلیل، در یک )2013(و همکارانش 
کنند که شواهد تجربی از اثرات دوسوتوانی بر  بیان می ،ها همچنین آن .سازمانی رابطه مثبتی با عملکرد دارد

که دیگران  درحالی ،]39، 25[اند  بعضی از مطالعات رابطه مثبتی را یافته. ]34[ روي عملکرد پیچیده است
دهد که دوسوتوانی رابطه  برخی شواهد نشان می، ]38[مشروط  برخی دیگر اثر، ]8[ند اهارتباط منفی را یافت

بین  اي دهد که در کل هیچ رابطه و تعدادي شواهد دیگر نشان می] 64[منحنی شکل با عملکرد دارد 
با طراحی یک مطالعه طولی و بررسی  ،)2010(گرتس و همکارانش . ]59[دوسوتوانی و عملکرد وجود ندارد 
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با توجه به . ]23[ساله، نشان دادند که دوسوتوانی بر رشد شرکت اثر مثبتی دارد 4شرکت در یک دوره  532

  : شودمی ارایهپژوهش بدین گونه  و دوم مطالب ارائه شده، فرضیه اول
  .ثیر دارداسازمانی، بهره برداري بر عملکرد ت از ابعاد دوسوتوانی: فرضیه اول
  .ثیر داردابر عملکرد ت از ابعاد دوسوتوانی سازمانی، اکتشاف: فرضیه دوم

  هاي محیطی و عملکرد  دوسوتوانی سازمانی، پویایی -3-2 

هاي  محیط. ]37، 22[اي مورد بررسی قرار گرفته است  طور گستردهبه ،نقش محیط خارجی بر روي عملکرد
توانمند  ،رقباو  آوريفنهاي مصرف کننده،  هاي ایجاد شده همانند اولویت رویه حفظها را در  پایدار، سازمان

گذار بر روي عملکرد شرکت را  ثیرااحتمال شناسایی متغیرهاي مهم و ت ،یک محیط پایدار. ]41[کند  می
تر اثرات بالقوه این متغیرها بر روي سازمان کمک شایان توجهی به مدیران  دهد و در درك دقیق افزایش می

کنند و  بینی تغییرات استفاده می ثبات و قابلیت پیشمدیران ارشد در این زمینه، از افزایش . نماید ارشد می
 ،هاي کم توان گفت که در محیط با پویایی می ،بنابراین. توانایی بیشتري براي واکنش و تطبیق با محیط دارند

ها ممکن است از بعد  الزم نیست چون سازمان ،هاي جدید مستمر براي افزایش عملکرد نیاز به نوآوري
هاي  صورت استراتژيباید به ،هاي پویا ها در محیط در مقابل، رقابت سازمان. وانی سود ببرندبرداري دوسوت بهره

 ،هاي سریع واکنش ،هاي رقبا کنندگان و فعالیت هاي مصرف نیازمنديدر مقابل منعطف و کارآمد باشد، زیرا 
 ،کنند برداري استفاده می ا بهرهکه تنها از اکتشاف ی یهای کنند که سازمان پیشنهاد می ،محققان. ]47[ نداالزم

هم اکتشاف (که از دوسوتوانی سازمانی  یهای سازمان ،کههاي غیر پویا دارند در حالی کارکرد بهتري در محیط
 ،کههنگامی. ]48[شوند  هاي پویا شکوفا می به احتمال زیاد در محیط برند،بهره می) برداري و هم بهره

ها افزایش  هاي پویا هستند، باید عملکرد سازمان دوسوتوانی سازمانی در محیطدنبال به ،ها با موفقیت سازمان
کند،  به جلوگیري از منسوخ شدن سریع محصوالت و خدمات کمک می ،که اکتشاف حالی یابد، زیرا در

برداري براي  تمرکز بر روي اکتشاف و بهره ،منحصراً. ]31[کند  برداري کارایی سیستم را تضمین می بهره
کند و بالفاصله  مان خطرناك خواهد بود، چون محیط پویا محصوالت و خدمات جاري را منسوخ میساز

هاي پویا دوسوتوانی باید  در محیط ،بنابراین]. 32[نیازمند است که یک محصول یا خدمت جدید توسعه یابد 
. پذیر نخواهد بود تطبیقزیرا بدون سطح مناسبی از دوسوتوانی، سازمان پویا و  ؛به افزایش عملکرد منجر شود

هاي  ، با بررسی الگوي هماهنگی تالطم محیطی و استراتژي سازمانی در شرکت)1383(و حقیقی  اعرابی
هاي دارویی که شکاف  داروسازي کشور دریافتند که محیط پیرامون این موسسات متالطم است و شرکت

دارد، از عملکرد باالتري برخوردار  تري بین سیماي استراتژیک و سطح پویایی محیطی آنها وجودکوچک
با بررسی دوسوتوانی سازمانی در زمینه نوآوري و تاثیر آن بر ، )2006( جانسن و همکارانش]. 1[هستند 

دهد  که شواهد نشان می ،گزارش کردندهاي محیطی و پیشینه سازمانی  عملکرد، با در نظر گرفتن اثر پویایی
وسیله اکتشاف آمیزي به صورت موفقیتبه ،پویایی و پیچیدگی باال با توانند در محیط ها می که سازمان

آنها دریافتند  .عمل کنند ،)حمایت از بازارهاي موجود(و بهره برداري ) گسترش محصوالت و خدمات فعلی(
بردار، براي عملکرد مالی  است که، نوآوري بهره  این درحالی. که نوآوري اکتشافی در محیط پویا، موثرتر است
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طور نظري استدالل کردند  ، به)2009(سیمسک و همکارانش ]. 32[احدها در محیط رقابتی، سودمندتر است و

جانسن . ]49[است تر  که تأثیر دوسوتوانی بر روي عملکرد در محیط پویا در مقایسه با محیط کمتر پویا، قوي
 89عاد دوسوتوانی سازمانی در یابی به اب ، با بررسی رفتار رهبري اثربخش براي دست)2009( و همکارانش

هاي  عضو تیم مدیریت ارشد و مدیران اجرایی، دریافتند که پویایی 305هاي خدمات مالی و  شعبه از شرکت
هاي رهبري و نوآوري  محیطی براي درك کامل اثربخشی رهبران استراتژیک مورد نیاز است و بین سبک

هاي  گر پویایی ، به بررسی نقش تعدیل)2008(وانگ و لی ]. 33[ بردار و اکتشافی تفاوت ایجاد می کند بهره
. هاي تولیدي در آمریکا پرداختند در شرکت) دوسوتوانی سازمانی(برداري  محیطی در رابطه بین اکتشاف و بهره

هاي  هاي بیش از حد از قابلیت برداري هاي محیطی اثر منفی بهره آنها دریافتند که با افزایش سطح پویایی
هاي بیش از حد بر روي  یابد و همچنین اثر منفی اکتشاف جود بر روي عملکرد سازمانی افزایش میمو

شرکت تولیدي چینی، دریافتند که  289، با بررسی )2011(یانگ و لی ]. 62[یابد  عملکرد کاهش می
اما رابطه بین کند  طور منفی تعدیل میهاي محیطی رابطه بین اکتشاف و عملکرد محصول جدید را به پویایی

، در )2012(اوه و همکارانش ]. 65[کند طور مثبت تعدیل میبرداري و عملکرد محصول جدید را به قابلیت بهره
شرکت خرده فروشی  125هاي خرده فروشی و تاثیر آن بر عملکرد در  پژوهشی در رابطه با یکپارچگی کانال

که، برداري بر روي عملکرد شرکت ضعیف است؛ در حالی هاي پویا، اثر بهره در سنگاپور، دریافتند که در محیط
، در یک )2013(جانی و همکارانش ]. 44[هاي پویا قوي است  تاثیر اکتشاف بر روي عملکرد در محیط

آوري پیشرفته، تولیدي برداري در رابطه با عملکرد در صنایع با فن کنند که اکتشاف و بهره بیان می فراتحلیل
آوري پیشرفته و خدمات، داراي اهمیت است اکتشاف براي صنایع با فن. هستندو خدماتی بسیار مهم 

، در یک )2013(اریلی و تاشمن ] . 34[برداري براي صنایع تولیدي داراي اهمیت است  که بهره درحالی
رقابت در در حال و  پیشرفته آوريفنبا  يها براي شرکت ،که دوسوتوانی سازمانیکردند بیان  فراتحلیل

هاي محیطی سودمند است و بر عملکرد آنها اثر مثبتی  تحت شرایط عدم اطمینان و پویایی ،هاي جدید ارباز
دانند  آوري پیشرفته، موثر میآنها اثر دوسوتوانی سازمانی را بر روي عملکرد صنایع غیر تولیدي و با فن. دارد

  : شود ه مییارا صورت زیرهب ،پژوهش سوم و چهارمفرضیه  ه شده،یبا توجه به مطالب ارا .] 45[
   .کند برداري و عملکرد سازمانی را تعدیل می هاي محیطی رابطه بین بهره پویایی: فرضیه سوم

   .کند رابطه بین اکتشاف و عملکرد سازمانی را تعدیل می هاي محیطی پویایی: فرضیه چهارم

  مدل مفهومی پژوهش  - 3- 3

نشان داده شده است پیروي ) 1( پژوهش حاضر از مدل مفهومی که در شکل ،با توجه به مطالب گفته شده
شود و این رابطه  ها می دست آوردن عملکرد بهینه در سازمانکند که در آن دوسوتوانی سازمانی باعث به می

 . شود هاي محیطی تعدیل می توسط پویایی
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  پژوهشمدل مفهومی  -1شکل
  

  شناسی پژوهش  روش -٤
ها،  گردآوري داده يشیوه نظرشود و از  هاي کاربردي محسوب می این پژوهش، بر اساس هدف از پژوهش

پیمایشی از نوع تحلیل همبستگی است که در آن رابطه میان متغیرها بر اساس هدف  -پژوهشی توصیفی 
براي گردآوري اطالعات در . است 1مبتنی بر معادالت ساختاري ،طور مشخصگردد و به تحلیل می پژوهش،

هاي  هاي مورد نیاز و نیز از پایگاه ت، کتاباي، مقاال زمینه مبانی نظري و ادبیات موضوع از منابع کتابخانه
نامه  ها از روش میدانی به کمک پرسش آوري داده هاي الکترونیکی و براي جمع اطالعات علمی و مجله

افزار  سازي روابط میان متغیرها از معادالت ساختاري و نسخه دوم نرم براي سنجش و مدل. استفاده شده است
  .شده استاستفاده  ،2اسمارت پی ال اس

هاي تولیدي شهر صنعتی  مدیران ارشد شرکتدر بخش تولید،  را، جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش
فروشی کالن شهر رشت  هاي خرده و در بخش خدمات، کارکنان، سرپرستان و مدیران ارشد شرکترشت 

سنجه با طیف  21 ل ازمتشک اياز پرسشنامه ،براي گردآوري اطالعات در این پژوهش. دهند تشکیل می
براي سنجش متغیرها، در بعد . ه استاستفاده شد ،)از کامالً مخالف تا کامالً موافق(اي لیکرت  هفت گزینه

، جانسن ]50) [2007(سنجه پرسشنامه بود، از مطالعات سونگ و همکارانش  6هاي محیطی که شامل  پویایی
و سو و همکارانش ] 44) [2012(اوه و همکارانش ، ]65) [2011(، یانگ و لی ]33) [2009(و همکارانش 

 6که شامل ) برداري اکتشاف و بهره(در سنجش ابعاد دوسوتوانی سازمانی . ، بهره برده شده است]52) [2013(
) 2009(و جانسن و همکارانش ] 26) [2004(، هی و ونگ ]11) [2003(سنجه است از مطالعات بنر و تاشمن 

سنجه از مطالعات پریتو و  3سنجش عملکرد سازمانی در بعد عملکرد مالی، شامل  براي. ، بهره برده شد]33[
سنجه از  3، در بعد عملکرد منابع انسانی شامل ]35) [2013(و لئونیدو و همکارانش ] 46) [2012(سانتانا 

                                                        
١ -Structural Equation Modeling  
٢- Smart PLS ٢ 

H4  

H3  
H1  

H2 

 
  عملکرد مالی

  منابع انسانیعملکرد 

 عملکرد بازار

  عملکرد 

دوسوتوانی 
 سازمانی 

 هاي محیطی پویایی 

 برداري بهره

 اکتشاف
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] 46) [2012(سنجه از مطالعات پریتو و سانتانا  3و در بعد عملکرد بازار شامل ] 14) [2008(مطالعات کارملی 

آورده ) 1(هاي مدل در جدول هاي مربوط به سازهسنجه. ، استفاده شد]35) [2013(و لئونیدو و همکارانش 
  . شده است

  هاي مدلمتغیرها و سنجه -1جدول 
  سنجه  ابعاد  متغیر

دوسوتوانی سازمانی
  

  
  برداريبهره

  .دهد می بهبود را خدمات و محصوالت اطمینان قابلیت مستمر، طور به شرکت ما -1
  .ها را کاهش دهدتواند هزینهشرکت ما می -2
  .دهد می افزایش را عملیات در اتوماسیون سطوح شرکت ما -3

  
  اکتشاف

 . کند می تولید کنند را می ایجاد نوآوري شرکت براي خدماتی که یا محصوالت شرکت ما -1
 ها آن نیازهاي رفع و مندي مشتریان رضایت براي کسب را خالقی هاي راه شرکت ما -2

 .کند می جستجو
  .دهد می انجام بازار جدید هاي بخش به تسلط و ورود براي را اي فعاالنه اقدامات شرکت ما -3

  
  

  پویایی هاي محیطی

 .است بینی پیش قابل غیر شدت به ما بازار رقابتی شرایط -1
 .کندمی تغییر سرعت به شده ارایه خدمات و محصوالت حجم ما، بازار در -2
 .است دشوار بسیار آینده آورانهفن تغییرات بینی پیش امکان ما، شرکت در -3
 .کندمی فراهم ما شرکت براي را بزرگی هايفرصت آورانه،فن تغییرات -4
 .است دشوار بازار تقاضاي حجم بینیدر شرکت ما، پیش -5
  .کرد بینی پیش را کنندگان مصرف جدید هاي اولویت توانمی سختی به ما، شرکت در -6

عملکرد سازمانی
  

  
  عملکرد مالی

  .سطح فروش خود را بهبود داده است رقبا با مقایسه شرکت ما در -1
  .سطح سوددهی خود را بهبود داده است رقبا با مقایسه شرکت ما در -2
  . سطح سرمایه گذاري خود را بهبود داده است رقبا با مقایسه شرکت ما در -3

عملکرد منابع 
  انسانی

  .در حد مطلوب است رقبا با مقایسه در شرکت ما روابط بین کارکنان و مدیریت شرکت در -1
  . رقبا در حد مطلوب است با مقایسه در شرکت ما رضایت کارکنان در -2
  .رقبا آموزش دیده اند با مقایسه در شرکت ما کارکنان در حد مطلوبی در -3

  
  عملکرد بازار

  .رقبا بهبود داده است با مقایسه شرکت ما سهم بازار خود را در -1
  .رقبا زیاد است با مقایسه در شرکت ما درصد جذب مشتریان جدید در -2
  . رقبا زیاد است با مقایسه در شرکت ما درصد حفظ مشتریان فعلی در -3

  
متخصصان و  بررسی مورد آن اولیه ویرایش پرسشنامه، روایی محتوایی و ظاهري از اطمینان حصول براي

 روي بر الزم ها اصالحات قرار گرفت و با توجه به نظرات و پیشنهادهاي آن زمینه این در نظران صاحب
گیري  از روش نمونه ،براي انتخاب عناصر نمونه. گرفت قرار استفاده مورد ییدااز ت پس و شد ها انجام سنجه

نامه، توضیحاتی از مفاهیم تحقیق  که قبل از تکمیل پرسشذکر است  قابل. تصادفی ساده استفاده شده است
نامه بین  پرسش 280در بخش تولید، . ها تکمیل گردیدند نامه گویی به ابهامات، پرسشارائه و پس از پاسخ

 192توزیع شد که در مجموع شرکت  47در قالب هاي تولیدي شهر صنعتی رشت  ارشد شرکت انمدیر
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نامه مورد  پرسش 178نامه به علت ناقص بودن حذف و در نهایت  پرسش 14. برگشت داده شد نامه پرسش
طی این مرحله تعداد  .درصد بوده است 68نامه برابر با  در واقع نرخ بازگشت پرسش. قرار گرفت استفاده
نامه بوده پرسش 5تا  3از ) تعداد پرسنل(ها براساس اندازه آن آوري شده از هر شرکتهاي جمعنامهپرسش

شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار  آوري نامه مناسب و بدون نقص جمعپرسش 178است که درنهایت مجموعاً 
هاي به این صورت که مجموع پاسخ( 1شدهآوري شده از هر شرکت تجمیعهاي جمعهمچنین داده. گرفت
تا در ) تجمیع گردیدندها در قالب یک پاسخ هاي آنواسطه میانگین پاسخدهندگان از هر شرکت بهپاسخ

نامه پرسش 150در بخش خدمات . نمونه آماده براي تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گیرد 47نهایت 
 129شرکت توزیع شد که  44فروشی شهر رشت در قالب هاي خردهبین کارکنان و مدیران ارشد شرکت

نامه مورد پرسش 124ن حذف و در نهایت نامه به علت ناقص بودپرسش 5. نامه برگشت داده شد پرسش
طی این مرحله تعداد . درصد بوده است 86نامه برابر با در واقع نرخ بازگشت پرسش. استفاده قرار گرفت

نامه بوده پرسش 4تا  2از ) تعداد پرسنل(ها براساس اندازه آن آوري شده از هر شرکتنامه هاي جمعپرسش
شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار  آوري نامه مناسب و بدون نقص جمعرسشپ 124است که درنهایت مجموعاً 

هاي به این صورت که مجموع پاسخ(آوري شده از هر شرکت تجمیع شده هاي جمعهمچنین داده. گرفت
تا در ) ها در قالب یک پاسخ تجمیع گردیدندهاي آندهندگان از هر شرکت به واسطه میانگین پاسخپاسخ

جهت کفایت حجم نمونه از . ونه آماده براي تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گیردنم 44نهایت 
گیري است که کوچک بودن  شاخصی از کفایت نمونه KMOشاخص . استاستفاده شده KMO2شاخص 

سازد آیا واریانس متغیرهاي  کند و از این طریق مشخص می همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می
این شاخص در دامنه . هاي پنهانی و اساسی است یا خیر ، تحت تأثیر واریانس مشترك برخی عاملپژوهش

مناسب ) اندازه نمونه(هاي موردنظر  اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده. صفر تا یک قرار دارد
مقدار آماره ] . 6[شد با اندازه نمونه چندان مناسب نمی) 6/0معموالً کمتر از (باشد و در غیر این صورت  می

  . آورده شده است) 2(در جدول  SPSSافزار  با استفاده از نرم KMOشاخص 

  (KMO)آزمون کفایت حجم نمونه   -2جدول 
 فروشی هاي خردهشرکت  شرکت هاي تولیدي 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 857/0  747/0 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square  241/4831 514/1863  

Df  630  153  
Sig. 000/0  000/0 

  
 ،747/0و  857/0برابر با ترتیب فروشی بههاي تولیدي و خردهبراي شرکت KMOشاخص  که ییجاازآن

    .از کفایت الزم جهت تبیین برخوردار است) دهندگان تعداد پاسخ(حجم نمونه  یجهدرنتاست؛ 
                                                        

١- Aggregate 
٢- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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و نسخه دوم  1هاي ساختاري، از روش حداقل مربعات جزئی ها با استفاده از مدل و آزمودن فرضیهبراي برازش 

 بین روابط که است تحقیقاتی تحلیل ابزار براي بهترین روش این. افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد نرم
از آنجایی که اثر تعاملی دو متغیر با ] . 19[ باشد نرمال غیر ها داده توزیع و نمونه اندك حجم پیچیده، متغیرها

براي بررسی تحلیل اثر تعاملی  PLSشود بهتر است از روش  توزیع نرمال در اکثر مواقع دچار چولگی می
ها در روش معادالت ساختاري  براي تحلیل مدل. ] 4[استفاده شود که به توزیع نرمال حساسیت نداشته باشد 

ابتدا باید به بررسی برازش مدل و سپس آزمودن  (PLS-SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی
گیري، برازش  هاي اندازه بررسی برازش مدل در سه بخش برازش مدل. ] 4[هاي پژوهش پرداخت  فرضیه

   . شود مدل ساختاري و برازش مدل کلی انجام می
  
  یافته هاي پژوهش  -5

  ارزیابی اطالعات جمعیت شناختی  -5-1
هاي خدمات خرده فروشی و اختی جامعه آماري دو صنعت در بخش شرکتـشنهاي جمعیت  ویژگی  

  .شده است آورده )4(و ) 3(جدول  درهاي تولیدي شرکت

  )هاي خرده فروشی شرکت(هاي جمعیت شناختی جامعه آماري ویژگی – 3جدول 
  درصد  فراوانی  تجربه کاري  درصد  فراوانی  میزان تحصیالت  درصد  فراوانی  سن  درصد  فراوانی  جنسیت

  39  48  سال 5زیر   18  22  فوق دیپلم و پایین تر  73  91  سال 30زیر   39  48  مرد
  43  54  سال 10تا  5بین   70  87  لیسانس  27  33  سال 30باالتر   61  76  زن
  18  22  سال 10باالتر از   12  15  فوق لیسانس و باالتر            

  100  124  مجموع  100  124  مجموع  100  124  مجموع  100  124  مجموع
  

  )هاي تولیدي شهر صنعتیشرکت(هاي جمعیت شناختی جامعه آماري ویژگی – 4جدول 
  درصد  فراوانی  تجربه کاري  درصد  فراوانی  سن  درصد  فراوانی  جنسیت

  10  18  سال 5کمتر از   14  25  سال 30تا  20بین   68  121  مرد
  34  60  سال 10تا  5بین   52  92  سال 40تا  30بین   32  57  زن
  56  100  سال 10باالتر از   24  43  سال 50تا  40بین       
        10  18  سال به باال 50      

  100  178  مجموع  100  178  مجموع  100  178  مجموع
  درصد  فراوانی  محل خدمت در سازمان  درصد  فراوانی  سمت  درصد  فراوانی  میزان تحصیالت

  18  33  تدارکات و خرید  4  7  مدیرههیئت   3  5  فوق دیپلم
  35  62  مهندسی و تولید  6  10  مدیر عامل  70  125  لیسانس

  16  28  بازرگانی و فروش  85  151  مدیر ارشد  24  42  فوق لیسانس
  13  23  مدیریت عالی سازمان  5  10  کارشناس  3  6  دکتري
  18  32  اداري و مالی            

  100  178  مجموع  100  178  مجموع  100  178  مجموع

                                                        
١ - Partial Least Squares 
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  گیري برازش مدل اندازه -5-2

 براي. شود گیري سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می براي بررسی برازش مدل اندازه
آورده  )5(نتایج در جدول  .شده است پرداخته کرونباخ آلفاي و 1ترکیبی بررسی پایایی به مدل پایایی سنجش

 ساختاري سازي معادالتمدل مختص که واگرا و همگرا روایی معیار دو توسط پرسشنامه روایی. شده است
نشان دهنده میانگین واریانس به اشتراك گذاشته شده بین هر سازه با   AVE2معیار . شد بررسی است،

هاي خود را نشان  میزان همبستگی یک سازه با شاخص AVEتر  بیان ساده به .هاي خود است شاخص
هاي  به سازه مربوط AVE مقدار .]10[همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است دهد که هرچه این  می

    .آمده است) 5(مدل در جدول 

  هاي مدل در دو جامعه مورد بررسیگزارش آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا سازه -5جدول 

 فروشیشرکت هاي خرده  شرکت هاي تولیدي    

عنوان 
  در مدل

پنهان  متغیر هاي
  )مکنون(

ضریب آلفاي 
 کرونباخ

(Alpha>0/7) 

ضریب پایایی 
 ترکیبی

(CR>0/7) 
(AVE) 

 ضریب آلفاي کرونباخ
(Alpha>0/7) 

ضریب پایایی 
 (AVE) (CR>0/7) ترکیبی

EXPI  77/0  91/0  85/0  77/0  91/0  85/0  بهره برداري  
EXPR  73/0  89/0  82/0  76/0  90/0  84/0  اکتشاف  
ENDY  67/0  85/0  76/0  60/0  89/0  86/0  محیطیهاي پویایی  

FP  79/0  92/0  87/0  85/0  94/0  91/0  عملکرد مالی  
HP 77/0  91/0  85/0  77/0  91/0  85/0  عملکرد منابع انسانی  
MP   80/0  92/0  87/0  79/0  92/0  87/0  عملکرد بازار  
PER 74/0  89/0  91/0  78/0  91/0  92/0  عملکرد  
 

 ترکیبی پایایی .برخوردارند مدل در باالیی پایایی از متغیرها همه است مشخص )5( جدول در که طور همان
 این مورد در حاضر پژوهش در نتیجه نتایج. است 7/0باالتر از  متغیرها همه مورد در کرونباخ آلفاي ضریب و

  .کند می تایید را مناسب مدل برازش معیار دو
، است و در نتیجه روایی همگراي مدل و 5/0باالتر از ها  همه سازه AVE، )5(با توجه به نتایج جدول    

  ].21[هاي اندازه گیري تایید می شود مناسب بودن برازش مدل
ها مقایسه  هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه همبستگی یک سازه با شاخص میزان واگرا، روایی

  .آمده است) 6(ر جدول نتایج روایی واگراي مدل در دو جامعه مورد بررسی د. شودمی
  
  

                                                        
١- Composite Reliability  
٢ - Average Variance Extracted 
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  ها در دو جامعه مورد بررسیسازه همبستگی ضرایب و AVE جذر مقایسه ماتریس -6جدول 

MP HP FP  ENDY EXPR EXPI سازه ها    
          877/0  EXPI  

دي
تولی

ي 
ت ها

شرک
 

        871/0  607/0  EXPR  
      774/0  324/0  119/0  ENDY  
    921/0  254/0  394/0  383/0  FP  
  877/0  621/0  218/0  539/0  547/0  HP  
888/0  650/0  751/0  256/0  514/0  454/0  MP 

          877/0  EXPI 

شی 
فرو

رده 
ي خ

ت ها
شرک

 

        854/0  492/0  EXPR 
      818/0  270/0  295/0  ENDY  
    888/0  315/0  518/0  577/0  FP  
  877/0  494/0  395/0  317/0  418/0  HP  
894/0  463/0  849/0  474/0  463/0  612/0  MP  

  
 AVE، مشخص است، مقدار جذر )1981(برگرفته از روش فورنل و الکر ) 6(گونه که در جدول  همان

هاي موجود در قطر  که در خانه در پژوهش حاضر در هر دو جامعه مورد بررسی) پنهان(متغیرهاي مکنون 
هاي زیرین و چپ قطر اصلی نشان  اند، از مقدار همبستگی میان آنها که در خانه اصلی ماتریس قرار گرفته

ها در مدل، تعامل بیشتري  توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر، سازه این رو می از .داده شده، بیشتر است
به بیان دیگر، روایی واگراي مدل مورد بررسی در هر دو جامعه . هاي دیگر هاي خود دارند تا با سازه با شاخص

  .آماري در حد مناسبی است
  برازش مدل ساختاري -5-3

می  استفاده Q2معیار  و R2یا  R Squaresاز ضرایب  PLSبراي بررسی برازش مدل ساختاري با روش 
سازي معادالت  گیري و بخش ساختاري مدلي است که براي متصل کردن بخش اندازهاریمع R2 .شود

  Q2 .گذارد زا می یک متغیر درونزا بر  رود و نشان از تاثیري دارد که یک متغیر برون ساختاري به کار می
 .]4[سازد  بینی مدل را مشخص می معرفی شد و قدرت پیش) 1975(معیاري است که توسط استون و گیزر 

  . آمده است) 7(هاي مدل در جدول  براي سازه Q2و  R2مقادیر 

  سازه هاي مدل در دو جامعه مورد بررسی Q2و  R2مقادیر  -7جدول 
  FP HP MP  PER  سازه  

شرکت هاي 
تولیدي

 R2 811/0  717/0  823/0  384/0  

Q2  665/0  538/0  641/0  243/0  

ت هاي 
شرک

خرده فروشی
 

R2 866/0  505/0  852/0  577/0  
Q2 659/0  358/0  671/0  337/0  
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با . زاي یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است هاي درون مربوط به سازه R2هر چه مقادیر 

مربوط به  Q2هر چه مقادیر . شود ، مناسب بودن برازش قوي مدل ساختاري تایید می)7(توجه به جدول 
و ) 7(با توجه به جدول . بینی بهتر مدل دارد زاي یک مدل بیشتر باشد، نشان از قدرت پیش هاي درون سازه

هر دو توان گفت که برازش قوي مدل ساختاري پژوهش در  هاي مدل می دست آمده براي سازهمقادیر به
  .شود جامعه مورد بررسی تأیید می

  برازش مدل کلی  -5-4
 GOF 1گیري و بخش ساختاري مدل، برازش کلی مدل از طریق معیار پس از بررسی برازش بخش اندازه

محاسبه ) 1(این معیار از طریق رابطه  ].54[شود  که توسط تننهاوس و همکارانش ارایه شده است، استفاده می
  .گردد می

GOF = 퐶표푚푚푢푛푎푙푖푡푖푒푠  )                                                            1(رابطه  × 푅٢  
 نیز مقدار میانگین 푅2 و نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است 퐶표푚푚푢푛푎푙푖푡푖푒푠 کهطوريبه

    .زاي مدل است هاي درون سازه R Squares مقادیر
  :آمده است) 8(مدل در دو جامعه مورد بررسی در جدول   GOFمقدار

  

  مدل در دو جامعه مورد بررسی  GOFمقدار -8جدول 
  
  
  

  
معرفی  GOFکه به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي  36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مقدار 

هاي خرده  براي شرکت 728/0هاي تولیدي و  در شرکت GOFبراي  720/0حاصل شدن  ،]63[شده است 
  .فروشی، نشان از برازش کلی قوي مدل پژوهش دارد

  آزمون فرضیه هاي پژوهش  -5-5

گیري، مدل  هاي اندازه دهد که پس از بررسی برازش مدل نشان می PLSها در روش  الگوریتم تحلیل داده
. هاي پژوهش رسید هاي تحقیق پرداخت و به یافته توان به بررسی و آزمون فرضیه ساختاري و مدل کلی، می

بررسی ) تخمین(ها  و ضرایب استاندارد شده مسیرهاي مربوط به فرضیه Zدر این بخش ضرایب معناداري 
هاي مدل در دو جامعه مورد  هاي مربوط به فرضیه معناداري و ضرایب استاندارد شده مسیرضرایب . شود می

                                                        
١ - Goodness of Fit  

    شرکت هاي تولیدي  شرکت هاي خرده فروشی 
728/0  720/0  GOF  
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همچنین نتایج آزمون ). خروجی نرم افزار در پیوست آورده شده است(آمده است ) 3(و ) 2(بررسی، در شکل 

  .آمده است) 9(فرضیات در جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

    

  
  

در 95/0و ضرایب مسیر مدل پژوهش در سطح اطمینان   T-valuesضرایب معناداري  - 2شکل 
  هاي تولیدي شرکت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در 95/0و ضرایب مسیر مدل پژوهش در سطح اطمینان  T-valuesضرایب معناداري  - 3شکل 
  شرکت هاي خرده فروشی 

  
  
  

 )037/4(  

)785/1

)624/1(  

)539/3(  

 
  عملکرد مالی

  عملکرد منابع انسانی

 عملکرد بازار

  عملکرد 

دوسوتوانی 
سازمانی 

هاي  پویایی 

 برداري بهره

 اکتشاف

264/0 

314/0 

134/0

146/0 

384/0R٢ =  

 برداري بهره

 اکتشاف

)595/4
(

)116/2

)718/0(  

205/0- 

220/0 

)419/3(  
  عملکرد مالی

  عملکرد منابع انسانی

 عملکرد بازار

  عملکرد 

دوسوتوانی 
 سازمانی 

هاي  پویایی 

577/0R٢ 056/0- 

385/0 
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  گر در دو جامعه مورد بررسی به همراه حضور متغیر تعدیل ها آزمون فرضیه -9جدول 

  

گر معنادار بودن پارامتر مربوطه و باشد، بیان+ 96/1، در بازه بیشتر از (t)که مقادیر ضریب مسیر هنگامی
دست آمده براي مسیرهاي با توجه به مقدار ضریب معناداري به]. 60[هاي پژوهش است  متعاقباً تایید فرضیه

هاي اول و دوم پژوهش  ماتی ضریب معناداري فرضیههاي خد هاي تولیدي و شرکت بین متغیرها، در شرکت
دهد که ابعاد دوسوتوانی سازمانی  ها است و نشان می است که این مطلب حاکی از تایید فرضیه 96/1باالتر از 

دست آمده مقدار ضریب معناداري به). فرضیه اول و دوم(برداري و اکتشاف بر عملکرد تاثیر دارند  شامل بهره
دهد که  است و نشان می 96/1بین متغیرها، در هر دو جامعه آماري در فرضیه سوم کمتر از براي مسیرهاي 

مقدار ضریب معنی . گر ایفا کند برداري و عملکرد نقش تعدیل تواند در رابطه بین بهره هاي محیطی نمی پویایی
هاي  هد که پویایید است و نشان می 96/1هاي تولیدي کمتر از  داري براي فرضیه چهارم پژوهش در شرکت

اما فرضیه چهارم در . کند هاي تولیدي تعدیل نمی محیطی رابطه بین اکتشاف و عملکرد را در شرکت
دهد که  ، نشان می96/1شود و با توجه به ضریب معناداري باالتر از  هاي خرده فروشی تایید می شرکت
  . کند فروشی تعدیل می هاي خرده هاي محیطی تاثیر اکتشاف بر عملکرد را در شرکت پویایی

هاي محیطی در رابطه بین اکتشاف  گر بودن پویایی با توجه به تایید فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر تعدیل   
عبارت دیگر، باید گزارش شود به. فروشی، باید شدت تاثیرات آن بررسی شود هاي خرده و عملکرد در شرکت

. ش، میزان تعدیل به چه اندازه قوي و یا متوسط بوده استگر در پژوه که در صورت معنادار بودن اثر تعدیل
  :  ]28[ اند ، فرمول زیر را براي تعیین شدت اثر تعدیلی معرفی نموده)2010( هنسلر و فاسوت

  

f ٢ = 
٢     ٢   

١  ٢    
                  )2(رابطه        

          

  گر  مدل با حضور متغیر تعدیل  گر مدل بدون حضور متغیر تعدیل      

متغیر   اثر  متغیر مستقل    
  وابسته

  نتیجه tآماره   تخمین  نتیجه tآماره   تخمین

ت هاي 
شرک

تولیدي
 

H1  539/3  264/0  ***  757/4  299/0  عملکرد←  بهره برداري  ***  
H2  037/4  314/0  ***  892/5  361/0  عملکرد←  اکتشاف  ***  
H3  624/1  -134/0  .کند تأثیر بهره برداري بر عملکرد را تعدیل می هاي محیطی پویایی  Ns 
H4  785/1  146/0  .کند هاي محیطی تأثیر اکتشاف بر عملکرد را تعدیل می پویایی  Ns  

ت هاي 
شرک
خرده
 

فروشی 
 H1  595/4  385/0  ***  489/8  502/0  عملکرد←  بهر برداري  ***  

H2   419/3  220/0  ***  922/3  268/0  عملکرد←  اکتشاف  ***  
H3  718/0  -056/0  .کند تأثیر بهره برداري بر عملکرد را تعدیل می هاي محیطی پویایی  Ns 
H4  116/2  -205/0  .کند هاي محیطی تأثیر اکتشاف بر عملکرد را تعدیل می پویایی  *  

 (ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001) 
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푅2 푚표푑푒푙 푤푖푡ℎ표푢푡 푚표푑푒푟푎푡표푟 مقدار 푅2 گر در زاي مدل بدون دخالت متغیر تعدیل متغیر درون 

  . مدل است
 푅2 푚표푑푒푙 푤푖푡ℎ 푚표푑푒푟푒푡표푟 مقدار  R2 گر است زاي مدل با دخالت متغیر تعدیل متغیر درون .  

گر در فرضیه چهارم در  ها در فرمول، مقدار اندازه تأثیر متغیر تعدیل با داشتن دو مقدار یاد شده و جایگذاري آن
  . شود فروشی مشخص می هاي خرده شرکت

      f ٠/٤٥٦ −٠/٥٧٧ = ٢
١ ٠/٥٧٧

= ٢٨٦/٠   

به ترتیب نشان از شدت اثر تعدیلی  f 2  براي 35/0و  15/0، 02/0، مقادیر )1998( ١مطابق با کوهن   
نشان از شدت متوسط  f 2  براي  286/0و با توجه به مقدار به دست آمده ] 4[ضعیف، متوسط و قوي دارد 

اي ه هاي محیطی در رابطه بین اکتشاف و عملکرد در مدل پژوهش شرکت گري پویایی رو به باالي تعدیل
  .خرده فروشی دارد

 
  نتیجه گیري بحث و  - 6

ایجاد دوسوتوانی سازمانی و بهبود عملکرد در را توانمندي ها و شرایط تغییرات محیط نقش  جاکه پویاییاز آن
فروشی در صنایع تولیدي و خدمات خرده دوسوتوانی سازمانی در بهبود عملکرد راارزش  مقالهمدل دارند، 

برداري واکتشاف را ایجاد  هاي بهره توانند قابلیت می ،با استفاده از یکپارچگی منابع ها سازمان .سازد روشن می
وجود شواهد تجربی در مورد رابطه بین قابلیت دوسوتوانی سازمانی و  .مثبت دست یابند و به عملکرد مؤثر و

گر در  وان یک مکانیزم تعدیلتواند به عن هاي محیطی در صنعت خدمات می دهد که پویایی عملکرد، نشان می
هاي تولیدي نمی  فروشی تعریف شود، اما در شرکت هاي خرده رابطه بین بعد اکتشاف و عملکرد در شرکت

  . گر را بین ابعاد دوسوتوانی سازمانی و عملکرد ایفا کند تواند نقش تعدیل
و جامعه مورد بررسی تاثیر دهند که ابعاد دوسوتوانی سازمانی در هر دهاي پژوهش حاضر نشان می یافته

با مقایسه نتایج فرضیه اول و . گردد مثبتی بر روي عملکرد سازمانی دارد و باعث بهبود و ارتقاي عملکرد می
، گیبسون و بیرکین شاو )2006(، الباتکین و همکارانش )2004(هاي هی و ونگ  دوم پژوهش، با یافته

هاي پژوهش نشان  یافته. گیرد پژوهش مورد تایید قرار می، نتایج )2013(و جانی و همکارانش ) 2004(
  .گذارد برداري و اکتشاف بر روي عملکرد تاثیر می دهد که پیگیري بهره می

تواند نقش تعدیلی  هاي محیطی نمی دهد که پویایی هاي تولیدي، نشان میهاي پژوهش، در مورد شرکت یافته
این یافته پژوهش در ). فرضیه سوم و چهارم(لکرد داشته باشد در رابطه بین ابعاد دوسوتوانی سازمانی و عم

و ) 2013جانی و همکارانش، (، )2011(، یانگ و لی )2004(مورد فرضیه سوم با نتایج سیدهو و همکارانش 
ها از بعد بهره برداري  هاي تولیدي و کمتر پویا، سازمان کنند در شرکت که بیان می) 2013(اریلی و تاشمن 

کند متفاوت است، اما  برداري بر روي عملکرد را تعدیل می هاي محیطی تاثیر بهره ند و پویاییبر سود می
                                                        

١ - Cohen 
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که در هاي تولیدي مورد تایید قرار نگرفت با نتایج آنها مبنی بر این فرضیه چهارم پژوهش که در شرکت

تشاف و عملکرد را تعدیل تواند رابطه بین بعد اک هاي محیطی نمی آوري پایین، پویاییصنایع تولیدي و با فن
  . کند، سازگار است

تواند رابطه  هاي محیطی نمی دهد که پویایی هاي خرده فروشی، نشان می هاي پژوهش، در مورد شرکت یافته
تواند رابطه بین بعد اکتشاف و عملکرد را  ، اما می)فرضیه سوم(برداري و عملکرد را تعدیل کند  بین بعد بهره
هاي خرده فروشی  با نتایج  این یافته در مورد فرضیه سوم و چهارم در شرکت). رمفرضیه چها(تعدیل کند 

، جانی و )2012(، اوه و همکارانش )2009(، سیمسک و همکارانش ) 2006(و ) 2005(جانسن و همکارانش 
ی هاي خدمات هاي پویا، در سازمان کنند در محیط که بیان می) 2013(و اریلی و تاشمن ) 2013(همکارانش 

برداري را بر روي عملکرد  هاي محیطی تأثیر بعد بهره اکتشاف بر روي عملکرد تأثیر گذار است ولی پویایی
 کننده تعیین توانند معیارهاي هاي خرده فروشی می شرکت. تواند تعدیل کند، همراستا و سازگار است نمی

 بررسی مورد را ...هاي بازار و  یاییهاي تکنولوژي، پو پذیري محیطی، پویایی هاي محیطی شامل رقابت پویایی
  .هاي محیطی تطبیق دهند بتوانند خود را با تغییرات و پویایی تا دهند قرار

دلیل هاي تولیدي، ممکن است که این نتیجه پژوهش، بهدر مورد فرضیه سوم و چهارم پژوهش در شرکت
. پویایی اقتصاد به دست آمده باشد پذیري و هاي تولیدي در کشور و عدم رقابت هاي ایستاي سازمان سیستم

هاي پیشرفته صنعتی انجام شده است که داراي اقتصادي  که مطالعات دانشمندان قبلی در کشورضمن این
دهد  پویا و روبه رشد است و هرگونه پویایی محیطی عملکرد سازمان را به شدت تحت شعاع قرار می

هاي تولیدي وارد کننده  ایین بوده و بیشتر شرکتکه رشد اقتصادي و صنعتی کشور ما بسیار پ درحالی
و  آوريفنآوردن دست  پذیري و به آوري بوده و بر امکانات موجود تکیه داشته و به فکر رقابت تکنولوژي و فن

پذیري در کشور ما به شدت پایین  پویایی کسب وکار و رقابت. توسعه و کسب سهم از بازارهاي جدید نیستند
. 1بوده است 152، به گزارش بانک جهانی رتبه ایران از لحاظ کسب وکار 2013در سال که به طوري است

هاي  هاي با ثبات با سیستم هاي تولیدي در محیط دارند که شرکت ، بیان می)1961( استالکر و برنس همچنین
، مسئولیت و آنها به یک سیستم مدیریت ماشینی که روابط سلسله مراتبی روشن دارد. یابند ایستا توسعه می

هاي  در مقابل، شرکت. روشنی توصیف شده است اشاره دارندنقش هر کس به خوبی تعریف و شغل او به
ها وظایف رسمی تعریف  در این سیستم. یابند هاي پویا توسعه می هاي متالطم با سیستم در محیط خدماتی

. ]13[شود  خصصی کردن اتکا نمیسازي و ت ها هماهنگی جانبی است و به رسمی نشده است، بیشتر مکانیزم
ها و  ترازي ساختاري متفاوت، با استراتژياند که هم بعدي این بینش را تایید کرد و محققان پذیرفته مطالعات

اهمیت دوسوتوانی در بهبود عملکرد، بقاي شرکت، نوآوري و . ]45[ هاي متفاوت مرتبط است محیط
که با وجود این. ]49[کارآفرینی، و ایجاد مزیت رقابتی براي رقابت پذیري در محیط پویا مورد بحث است 

گري در رابطه بین  نقش تعدیلهاي تولیدي  در شرکتهاي محیطی نتوانست در این پژوهش  پویایی
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اما مسلم است که دوسوتوانی سازمانی بر روي عملکرد سازمان تأثیر  ،لکرد ایفا کنددوسوتوانی سازمانی و عم

هاي خاص پویایی همچون سرعت تغییر، پیچیدگی، ابهام و غیر  لذا درك و بررسی جنبه ،گذار است
  .بینی بودن در دوسوتوانی نباید فراموش گردد پیش قابل

ها به  مان در حال تغییر هستند، ضروري است که سازمانهاي محیطی در طول ز که سطح پویاییبه دلیل این
هایی در جهت تشخیص اقدامات  فروشی از ابزار هاي خرده گردد که شرکت پیشنهاد می. این نکته توجه نمایند

دادن . استفاده کند تا بتواند در محیط پویا، عملکرد خود را بهبود بخشد...  رقبا، دولت، مصرف کنندگان و 
هاي کاري سازمان که از یک سو با محیط بیرون سازمان و از سوي دیگر با درون  شتر به گروهاختیارات بی

هاي  پویایی توجه نکردن به. ها کمک کند هاي الزم به شرکت تواند در موقعیت سازمان مرتبط هستند می
ید، رقابت با مشتریان، حفظ و جذب مشتریان جد نیازهاي شناسایی در ها سازمان تا شد خواهد باعث محیطی

 حقیقت از دور به شاید و آوري با شکست مواجه شوندها و در میزان پیشرفت و استفاده از فن سایر شرکت
 یک سرنوشت عوامل، این از هر یک شناسایی در کوتاهی و غفلت وکار، کنونی کسب دنیاي در که نباشد

 با گسترش فروشی هاي خرده شرکت تا گردد میپیشنهاد  بنابراین .داد خواهد سوق نابودي سمت به را شرکت
این عوامل که براي بقاي سازمانی آنها حیاتی  شناسایی به تر و دقیق تر عمیق صورت به توسعه و تحقیق

  . بپردازند باشد، می
هاي خرده فروشی، به  ایجاد اعتماد بین مدیران و اهمیت هاي تولیدي و شرکتشود که شرکتپیشنهاد می

ها با  این شرکت. آموزش کارکنان که از عوامل تسهیل کننده دوسوتوانی و بهبود عملکرد است توجه نمایند
یابی به  توانند دست اي بودن مدیران، می انداز مشترك، استخدام و انتخاب، آموزش و حرفه داشتن یک چشم

هاي کاري سازمان که از یک سو با محیط بیرون  دادن اختیارات بیشتر به گروه. سهیل کننددوسوتوانی را ت
پذیر و  هاي انعطاف تواند سازمان را براي واکنش سازمان و از سوي دیگر با درون سازمان مرتبط هستند، می

یر متمرکز، ، داشتن یک ساختار غ)1996(تاشمن و اریلی . سریع در مقابل تحوالت محیطی یاري رساند
پذیر را به عنوان منابع کلیدي دوسوتوانی مطرح  فرهنگ مشترك، چشم انداز مشترك و مدیران انعطاف

هم وابسته ه کنند که انضباط، کشش، پشتیبانی و اعتماد ب استدالل می ،)2004( گیبسون و بیرکین شاو .کردند
، به همین دلیل هر چهار ویژگی باید اند اي هستند که غیر قابل جایگزین هاي مکمل زمینه هستند و ویژگی

توانند ها می شرکت. خوبی عمل کردن، فراهم شودمنظور دوسوتوان شدن و بهبه ،براي یک واحد کسب و کار
هاي جدید ارایه خدمات به  با حرکت به سمت دوسوتوان شدن که با حفظ کارآمدي و بهبود و کشف راه

  .  ود را بهبود و ارتقا دهندباشد، عملکرد خ کنندگان همراه میمصرف
ایع با سطح ـها و صن وان این روابط را در سایر شرکتـت دست آمده، میبراي اطمینان از صحت نتایج به   

متغیرهاي پژوهش ما تاثیر . تواند از انحراف نتایج جلوگیري کند این کار می. آوري متفاوت آزمون کردفن
کند؛ بدون شک عوامل مهمی دیگري نیز هستند که بر  دوسوتوانی سازمانی و بهبود عملکرد را بررسی می

هاي خاصی  ما نیاز به درك و بررسی جنبه. گذارند ها به دوسوتوانی سازمانی تاثیر می یابی سازمان روي دست
بنا بر این . بینی بودن در دوسوتوانی داریم قابل پیش ی همچون سرعت تغییر، پیچیدگی، ابهام و غیراز پویای

هاي  گردد که متغیر پیشنهاد می. گردد که محققان آینده بر روي این موضوعات متمرکز شوند پیشنهاد می



 1394زمستان ، 30 بهبود مدیریت، شماره     108

 
توانی و عملکرد در گر سازمانی همچون استراتژي، ساختار، فرهنگ و تجربه در رابطه بین دوسو تعدیل

تواند در زمینه دوسوتوانی به صورت  همچنین تحقیقات آینده می. هاي آینده مورد بررسی قرار گیرد پژوهش
 . تري طراحی و اجرا گردند طولی و در زمان طوالنی

  
  تقدیر و تشکر

هاي  از همکاري صمیمانه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن و همچنین مدیران ارشد شرکت
فروشی کالن شهر رشت که در طول انجام هاي خرده تولیدي شهر صنعتی رشت و مدیریت محترم شرکت

  .شوداین مطالعه، همکاري و مساعدت بسیاري فرمودند، تشکر و قدردانی می
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