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Abstract
One of the factors effective on the performance improvement is organizational
culture, especially ambidextrous organizational culture, because we might facilitate
the changes and establish new orientations in the organizations through culture. The
purpose of this study was to investigate the role of strategic ambidextrous
organizational decisions and orientations in biotechnology companies. This study
was a descriptive survey, and data was collected through questionnaires. The
statistical population of the study was comprised of the biotechnology companies of
Iran. As a result of the nature of this study, only productive and industrial companies
were taken into account. A sum of 97 questionnaires were filled by and collected
from the top managers of these companies. In order to inspect the research
assumptions, the partial least squares method approach to structural equation
modeling was employed using Smart PLS software. The findings of the study
indicated that ambidextrous culture has a direct role in the organizational
performance; enhances this role through organization’s ambidexterity, ambidextrous
strategic orientation, and ambidextrous strategic decisions; and leads to the
improvement of organizational performance.
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(تاریخ دریافت 1400/06/03 :ـ تاریخ پذیرش)1400/08/11 :

چکيده
یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در بهبود عملکرد فرهنگ سازمانی و به طور خاص فرهنگ سازمانی دوسوتوان است .زیرا با اهـر
فرهنگ بهسادگی میتوان تغییرات را تسهیل و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد .هدف پژوهش حاضـر بررسـی
نقش فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقـش تصـمیمات و جهـتگیـریهـای اسـتراتژیک و
دوسوتوانی سازمانی در شرکتهای زیستفناوری دارویی بود .روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و دادهها از طریـ
پرسشنامه گردآوری شده است .جامعة آماری پژوهش شرکت های زیستدارویی کشور بـود کـه مبتنـی بـر ماهیـت پـژوهش
شرکتهای تولیدی و صنعتی مورد توجه بودند .تعداد  97پرسشنامه توسط مدیران ارشد این شرکتها جمعآوری شد .به منظور
بررسی فرضیات پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی در نـر افـزار Smart
 Plsبهره گرفته شد .یافتههای بهدستآمده از پژوهش نشان میدهد فرهنگ دوسوتوان ،عالوه بر نقش مستقیم بـر عملکـرد
سازمان ،با تأثیری که بر دوسوتوانی و تصمیمات استراتژیک دوسویه و جهتگیریهای استراتژیک سـازمان مـیگـذارد ،ایـن
نقش را تقویت میکند و منجر به ارتقای عملکرد سازمان میشود.

کليدواژگان
تصمیمات استراتژیک دوسویه ،جهتگیری استراتژیک ،دوسوتوانی سازمانی ،عملکرد سازمانی ،فرهنگ سازمانی دوسوتوان.



رایانامة نویسندة مسئولAteyeh.safardoust@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه ،در فضای رقابتی ،سازمانها در تالش اند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقای
عملکرد سازمانی به رونق دست یابند و خود را باا تغییارا نوظهاور انطباا دهناد عملکارد
سازمانی یکی از مهمترین سازههای مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بادون شا
مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآیاد (ابازری و همکااران
 )1388یکی از موضوعاتی که بار عملکارد ساازمان تاثییر دارد فرهنا

ساازمانی اسات کاه

نشان دهندة الگویی پیچیده از انتظارا  ،نظرها ،ارزشها ،نگرشها ،و رفتارهای مشترک اعضای
ی

سازمان است که در طول زمان تکامل مییابد و بر همة جنبههای سازمان تثییر مایگااارد

مطالعا نشان دهندة تثییر مثبت فرهن

سازمانی بر عملکرد است زیرا فرهن

سازمان اهرمای

مناسب برای تقویت رفتار سازمانی و افزایش عملکرد سازمان است
با توجه به اهمیت دو موضوع در فضای کسابوکاار ،یعنای بهارهبارداری و اکتشاا،،
مفهوم جدیدی به نام دوسوتوانی سازمانی 1مطرح شده است بهرهبارداری و اکتشاا ،،هار
دو ،راهبردهایی منحصربهفرد برای رقابت بنگاهها هساتند ( )Chou & Steven 2016مفهاوم
دوسوتوانی به توانایی سازمان برای توجه به دو هد ،ناسازگار سازمانی ،به طاور متاوازن،
اشاره دارد ()Junni et al. 2013
یکی از مؤلفه های تثییرگاار در بهبود عملکرد فرهن
سازمانی دوسوتوان 2است زیرا با اهرم فرهن

سازمانی و به طور خاص فرهن

بهساادگی مایتاوان تغییارا

را تساهیل و

جهت گیریهای جدید را در سازمان پایدار کرد اگار فرهنگای مناساب در ساازمان حااکم
باشد ،میتواند از طریق ایرگااری بار دو بعاد دوساوتوانی موجاب بهباود عملکارد شاود
همچنین این فرهن
تصمیما

میتواند باا تثییرگاااری بار مادیران ارشاد باعاث شاود در ساازمان

اتخاذشده مبتنی بر بدهبستان و ایجاد تعادل میاان روناد آتای و وضاعیت فعلای

شرکت باشد که از آن به تصمیما

استراتژی

دوسویه 3یاد میشود

(.)Lin et al. 2011

1. organizational ambidexterity
2. ambidextrous organizational culture
3. ambidextrous strategic decisions
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مبتنی بر نظریا

مطرحشده در خصوص فرایندهای راهبردی و نظریههای دوساوتوانی،

اینطور استنباط میشود که جهتگیری اساتراتژی
اجراشده است که در رابطة میان تصمیما

1

نشاان دهنادة ساازوکارهای فرهنگای

مبتنی بار دوساوتوانی و دوساوتوانی نوآوراناه

مؤیرند جهتگیریهای راهبردی در ساختار ذهنی مدیریت ارشد واقع میشاوند و بخشای
از فرهن

سازمانی ی

بنگاهاند ( )Marinova et al. 2008مدیران ارشد ،بر اساس ارزشها

و باورها و تجربة قبلی ،جهتگیریها را تعیین و اجرا میکنند و به نوباة خاود کارکناان را
هنگام اعمال قضاو های شخصای و وظاای

متعاار

راهنماایی مایکنناد

( & Gibson

 )Birkinshaw 2004بنابراین ،جهتگیری راهبردی باید اجرا شاود تاا رفتارهاای ناوآوری
اکتشافی ،مانند جهتگیری ناوآوری و رفتارهاای ناوآوری مبتنای بار بهارهبارداری ،مانناد
جهتگیری هزینه ،توسعه یابد ( )Olson et al. 2005برای توساعة هامزماان ناوآوریهاای
ناپیوسته و تدریجی ،دو جهت گیری راهبردی وجود دارند که دارای ارتباطی خاص باا هام
هستند :جهتگیری ناوآوری و جهاتگیاری هزیناه ( )O'Reilly et al. 2013جهاتگیاری
ی

نوآوری جدید ،به منزلة جنبه ای از فرهن

بنگاه ،به گشاودگی و بااز باودن در جهات

ارائه و دریافت ایدههایی اشاره دارد که موجب ایجاد و بازساازی مزیات رقاابتی از طریاق
نوآوری های رادیکال و ناپیوسته میشود رویکرد متوازن به نوآوری مساتلزم آن اسات کاه
مدیران ارشد ضمن اجرای دیدگاه استراتژی

هزینهمحور ،کاه موجاب ارتقاای کاارایی در

همة اجزای زنجیرة تثمین میشود ،همزمان ،از بهرهبرداری موقعیتهاای باازاراا محصاول
موجود پشتیبانی کنند ()Olson et al. 2005
دوسوتوانی به توانایی مدیران ارشد برای تطبیق سازگاری و تصمیما
نیاز دارد همچنین تصمیما
تصمیما
تغییرا

استراتژی

مبتنی بر توافاق

مدیران جهت گیری های آنهاا را تعیاین مایکناد

مبتنی بر سازگاری موجب تقویت سازمان میشود تا بتواند با سرعت بیشتری به
محیط وظیفهای واکنش نشان دهد و شیوههای قدیمی را به چالش میکشد

( Im et

 )al. 2008مدیران ارشد روی ارزشها و اهدافی تثکید میکنند که موجب پیگیاری مساتمر
1. strategic orientation
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نوآوری و بقای بلندمد

سازمان میشود از سوی دیگر ،کارکنان به دنباال تحقاق اهادا،

مبتنی بر سازگاری هستند و مطابق با ارزشهای مرتبط رفتار مایکنناد آنهاا راهکارهاای
جدید را تجربه مایکنناد تاا باا ایاده هاای جدیاد باه شاکلی باازتر برخاورد کنناد و در
جستوجوی یادگیری از دیگران هستند ( )O'Reilly et al. 2013بر این اساس تصامیما
استراتژی

روی جهتگیریهای دوسویه ایر میگاارد

با مطالعة شرکتهای تولیدی بزرگ جهان درمییاابیم کاه در هازارة جدیاد ساازمان هاای
تولیدی باید انعطا،پاایرتر ،مشاتریگراتار ،کارآمادتر ،پاسا گاوتر ،و از نظار صار ،هزیناه
صرفهجویانهتر و دارای ارزش افزودة بیشتری باشند تا عملکرد خود را بهینه کنند و بتوانند برای
بقا و رشد در اقتصاد جهانی بجنگند فر

اصلی از تحقیقا دوسوتوانی نیز نشاان مایدهاد

سازمانهای دوسوتوان میتوانند عملکرد بهتری داشاته باشاند (. )O'Reilly et al. 2013صانعت
زیستفناوری ی

بخش دانشمحور جااب برای آغاز به کار اقتصاادهای کوچا

اسات کاه

میخواهند صنایع با ارزش باال ایجاد کنند ( )Chen 2012صنعت دارو ،به دلیل درهمتنیدگی آن
با سالمت جامعه ،از اهمیتی ویژه برخوردار است و فرایندهای تولید محصوال دارویی پیچیده
و تخصصی هستند (الیاسی و همکاران  )1397رشد شگفتانگیز محصوال زیستدارویی در
ایران طی کمتر از دو دهه و ظهور چندین شرکت فعال در این حوزه صنعتِ زیستداروی ایران
را به موردی جااب و غنی برای مطالعة این موضوع تبدیل کرده اسات (تسالیمی و همکااران
 )1397در صنعت داروهای زیستی ،به منزلة ی

حوزة پیچیده و فناوریمحور ،توجه همزماان

به اکتشا ،و بهرهبرداری از اهمیت زیادی برخوردار است
بر این اساس ،هد ،پژوهش حاضار بررسای نقاش فرهنا

ساازمانی دوساوتوان بار

عملکرد سازمانی است ،با در نظر گرفتن نقاش جهاتگیاریهاا و تصامیما

اساتراتژی

دوسویه و دوسوتوانی سازمانی در شرکتهای دارویی زیستی کشور
مباني نظري و پيشينة تحقيق
عملکرد سازماني

در فضای رقابتی ،کسبوکارها در تالش اند با ایجاد مزیات رقاابتی پایادار از طریاق ارتقاای
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عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرا نوظهور انطبا دهند (سانجقی و همکااران
 )1390عملکرد سازمان مجموعهای از شاخصهای مالی و غیرمالی است که اطالعااتی را در
خصوص میزان دستیابی به اهدا ،و نتایج ارائاه مایدهاد ( )Gavrea & et al. 2011در واقاع
عملکرد سازمانی ،به مثابة ی
خوب و مؤیر ی

سازة چندبعدی ،معیاری است برای اندازهگیری میزان دساتیابی

اقدام بر اهدا ،تعیینشده که میتواند به وسیلة کارایی و ایربخشی ساازمان

در دستیابی به اهادا ،ساازمانی سانجیده شاود ( )Anwar & Abdullah 2020در تحقیقاا
مختل  ،همچون تحقیق تحقیق دیوینی و همکاران ، ،)2005( 1معیارهاای بیرونای ایربخشای
ی

سازمان به سه حوزة کلی عملکرد بازار ،عملکرد مالی ،و عملکارد مناابع انساانی تقسایم

میشود که در این پژوهش نیز به مثابة ابعاد عملکرد سازمانی مورد توجه قرار گرفته است
عملکرد بازار :امروزه در سرتاسر جهان شرکت هاا در عرصاة رقابات بارای باه دسات
آوردن سهم بازار بیشتر تالش میکنند تا بتوانند سهم فروش محصوال

خود را نسابت باه

رقبا افزایش دهند .عملکرد مالی :بخشی از شاخصهای عملکارد ساازمانی شااخصهاای
مالی است عملکرد مالی درجه یا میزانی است که شرکت به هد،های مالی ساهامداران در
جهت افزایش یرو

آنان نائل میآید (الیاسی و همکاران  )1397عملکررد منراب انسرانی:

مرتبط است با فرایند توسعة توانایی ها و نگرش افراد که به رشد فردی و واقاعبینای منجار
میشود و میتواند به فرد کم

کند تا اهدا ،ساازمان را بارآورده ساازد عوامال سارمایة

انسانی ،همچون رضایتمندی و انگیزة کارکنان ،میتوانند مستقیم بر عملکرد بازار و عملکرد
مالی تثییرگاار باشند (مرادی و همکاران )1394
دوسوتواني نوآوري

مفهوم دوسوتوانی را اولین بار دانکن )1967( 2و مارچ )1991( 3در مباحث یادگیری بر مبناای
مشاهداتی مطرح کردند که نشان میداد شرکتها به تمرکز بر توانااییهاای بهارهبارداری یاا
اکتشا ،تمایل دارند تمرکز صر ،بر بهرهبرداری ممکن است عملکرد کوتاهماد

باه دنباال

1. Devinney et al
2. Duncan
3. March
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داشته باشد اما میتواند مشکل توانایی بدون تقاضا ایجاد کناد چاون ساازمان ممکان اسات
نتواند به طور کافی به تغییرا محیط واکنش نشان دهد و متقاابالا تمرکاز بایش از انادازه بار
کش

فرصتهای جدید میتواند به سازمان کم

کند تا پایة دانش خود را بهبود بخشد؛ اماا

سازمان را به چرخة بیپایان تحقیق و تغییر بیحاصل دچاار مایکناد ( Benner & Tushman

 .)2003تاشمن و اریلی )1996( 1دوسوتوانی سازمانی را توانایی هامزماان پیگیاری ناوآوری
افزایشی و ناپیوسته برای ساختارها و فرایندها و فرهن ها در گروههای متناقض چندگاناه در
شرکتهای مشابه ،که برای بقای آنها نیاز است ،تعری

کردند جانسن و همکاران 2در ساال

 ،2015با ادامه دادن کار مارچ ( )1991به طور کلی از بهرهبرداری و اکتشا ،به منزلة دوگاناه-
ی دوسوتوانی در سطح واحد کسبوکار ،سطح بنگاه ،یا سطح درونبنگاهی استفاده کردهاناد
( )Jansen et al, 2015با توجه به پژوهشهای ریچ و بیرکینشاو 3در سال  2008و م لاین 4و
همکارانش در ساال  2020و ساایر تحقیقاا  ،دوساوتوانی در قالاب ساه بعاد دوساوتوانی
ساختاری ،5زمینهای ،6و مدیریتی( 7یا مدیریت دوسوتوانی) قابل بررسی است که در پاژوهش
حاضر نیز این ابعاد مورد توجه قرار گرفتهاند
دانکن ( )1976دوسرتوتانی سراتاار را تواناایی ساازمان در برقاراری ارتبااط میاان
مدیریت تقاضاهای متناقض با ایجاد ساختارهای دوگانه تشریح میکند؛ باه گوناه ای کاه
واحد عملیاتی بر بهرهبرداری و واحدهای دیگر بر کاوش تمرکز دارند ایجااد دوستوتانی

زمینه ا قابلیت رفتاری کارکنان را برای نشان دادن هماهنگی و قابلیت سازگاری در کال
ی

واحد کسبوکار افزایش میدهد دوستوتانی مدیریای در مباحث پیشاین باا عنااوین

دوسوتوانی ریس

تصمیمگیری و دوسوتوانی رهبری نیز مطرح شده اسات در مباحاث

دوسوتوانی میتوان به نقش مدیران ارشد در ایجاد سازمانهای دوساوتوان اشااره کارد
1. Tushman, & O'Reilly
2. Jansen et al
3. Raisch & Birkinshaw
4. Maclean
5. structural characteristics
6. contextual characteristics
7. managerial characteristics
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مدیران کلیدی سازمان نقش مهمای در ایجااد و ارتقاای دوساوتوانی دارناد

( & Raisch

)Birkinshaw 2018
فرهنگ سازماني دوسوتوان

فرهن

سازمانی باید منطبق با دو نوع متفاو

پرورش پیدا کند؛ ی

دسته از این مشکال

از مشکالتی که سازمان باا آن روباهروسات
مربوط به جهاتگیاری و انعطاا،پاایری در

برابر شرایط موجود و دستة دوم انطبا با محایط خاارجی و پیوناد باا آن اسات
 )2009این دو وجه از فرهن

سازمانی با عنوان فرهن

(لین و همکاران  )2011اصطالح فرهن

( Schein

سازمانی دوسوتوان مطرح میشود

ساازمانی دوساوتوان باه معناای دو مجموعاه از

ارزشها و هنجارهای سازمانی با عنوان تنوع سازمانی و چشمانداز مشترک است که برآیند
آن فرهن
عبار

سازمانی دوسوتوان نامیده میشاود ( )Muhammad et al. 2020تناوع ساازمانی
است از مجموعهای از ارزشها و هنجارهای سازمانی کاه تفااو هاا را تشاویق و

گوناگونی و تفاو های فردی را از لحاظ نظرها ،مهار ها ،و دانش شناسایی میکند و باه
آنها پاداش میدهد ( )Jansen et al. 2009از سوی دیگر چشمانداز مشترک مجموعاهای از
ارزشها و هنجارهای سازمانی تعری
در توسعه و ارتباطا

می شود که مشارکت فعال همة اعضاای ساازمان را

و انتشار و اجرای اهدا ،ساازمانی ارتقاا مایدهاد همچناین تناوع

سازمانی و چشمانداز مشترک میتوانند یکپارچه شاوند و ساازة ساطح بااالتری باا عناوان
فرهن

سازمان دوسوتوان را شکل دهند ()Wang et al. 2014

در این پژوهش مبتنی بر رویکرد جانسن و همکارانش ( )2009و وانا
( )2014فرهن

و همکاارانش

سازمانی دوسوتوانی با دو بعد تنوع سازمانی و چشماناداز مشاترک ماورد

توجه قرار گرفته است
جهتگيري استراتژيک دوسويه

چگونگی بهکارگیری استراتژی در سازمان به منظور تطبیق یا تغییر جنبههای محیطی بیاانگر
نوع استراتژی کسبوکار سازمان است فرایند توسعة استراتژی در سازمان توسط عوامل و
مقدماتی تحت تثییر قرار میگیرد جهتگیاری اساتراتژی

یکای از ایان مقادما

اسات
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اصول راهنمایی هستند که بر بازاریابی شارکت و فعالیاتهاای

جهتگیریهای استراتژی

تدوین استراتژی تثییر میگاارند این عوامال دساتورالعملهاای اساتراتژی
وسیلة ی

اجراشاده باه

شرکت را منعکس میکنند که منجر به رفتارهای صحیح در جهت عملکرد بهتار

میشود ( )Slateret al, 2006در این تحقیق دو محور اصلی مطارحشاده در پیشاینه ،یعنای
هزینهگرایی و گرایش به نوآوری ،ابعاد جهتگیاری اساتراتژی

در نظار گرفتاه شادهاناد

(Grawe et al 2009؛ ) et al,. 2015Kortmann

شرکت بر کارایی در همة بخاشهاای زنجیارة ارزش را نشاان

هزینهگرایی :تثکید ی

میدهد و با استراتژی رهبری هزینة پورتر ارتباط دارد هد ،اولیة این شارکتهاا کااهش
هزینهها در همة فعالیتهای زنجیرة تثمین است ( )Muafi 2020گرایش باه ناوآوری :یا
رفتار استراتژی

است که فضایی باز و فعال برای ایدههای جدید و همچنین جست وجوی

آنها را نشان میدهاد ( )Olson et al. 2005در واقاع یا

عامال کلیادی موفقیات بارای

شرکتها میزان نوآوری آنهاست که مربوط به قابلیت هر شرکت در بهکارگیری نوآوری و
معرفی فرایندها و محصوال

و ایدههای جدیاد در باازار و ساازمان اسات فعالیاتهاای

نوآورانه به طور کلی برای موفقیت شرکتها با اهمیت هستند

((Hult et al. 2001

تصميمات استراتژيک دوسويه

تصمیما

استراتژی

بازتابی از عالیق و گارایش هاای مادیران اسات و ایان ارزشهاای

مشترک به انتخاب استراتژیهای سازمان منجار مایشاوند ()O’Reilly& Tushman 2008
تصمیمگیریهای منعط

توسط مدیران ارشد سازمان نیازمند اتخااد رویکاردی اسات کاه

مبتنی بر دوسوتوانی باشد در سطح مدیران همواره باید بر مبنای توازن قابلیت های کااوش
و بهرهبرداری تصمیم گرفته شود ( )Kortmann 2015در واقع ایرپاایری تصامیما
بعد اکتشا ،و بهرهبرداری منجر به ارائة مفهوم تصمیما
اگر مدیران بتوانند سازگاری و تصمیما

استراتژی

از دو

دوسویه شاده اسات

مبتنی بر توافاق را تنظایم و تعادیل کنناد ،رفتاار

سازمانی دوسوتوان و مزیت رقابتی پایدار دستیافتنی است اتخااذ تصامیما

دوساوتوان

مستلزم این است که مدیران ارشد بدهبساتانهاا را در طاول زماان تعادیل و فرصاتهاا و
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ارتباطا

را به منظاور ایجااد هامافزایای شناساایی کنناد ( )Kortmann 2015تصامیما

دوسوتوان از توسعة شایستگیهای مختص به نوآوری پشاتیبانی مایکنناد از طریاق ارائاة
شایستگیها و فناوریهای جدید به برخی واحدها سازمانها میتوانند به طور همزماان باه
قلمروهای بازارا محصول جدید ورود کنند و موقعیتهای بازارا محصول موجود را بهبود
دهند ()Devinney et al. 2005
مبتنی بر رویکرد دوسوتوانی ،تصمیما

به دو دسته تصمیما

استراتژی

ساازگاری و

همسویی تقسیم میشاوند (Kim et al. 2004؛  )Gibson & Birkinshaw 2004و باه عناوان
ابعاد تصمیما

استراتژی

در این تحقیق نیز به آنها توجه شده است

پيشينة پژوهش
تحقیقا
ی

در حوزة دوسوتوانی سازمانی و کارکردهای آن در کشور و در خارج از کشور از

دهة اخیر مورد توجه جدّیتر قرار گرفته اسات بار ایان اسااس برخای از تحقیقاا

صور گرفته در ادامه بررسی شده است
ابراهیمپور و همکارانش ( )1393به بررسای تاثییر دوساوتوانی ساازمانی بار عملکارد
شرکتهای تولیدی پرداختند جامعة آماری پژوهش مدیران ارشد شرکتهای تولیدی شهر
صنعتی رشت بودند و تعداد  371نفر از آنها به روش نمونهبرداری تصادفی ساده انتخااب
شدند برای تحلیل داده ها از مدلسازی معاادال

سااختاری و الگاوریتم حاداقل مربعاا

جزئی ( )PLSاستفاده شد یافته های پژوهش نشاان داد دوساوتوانی ساازمانی بار عملکارد
شرکتهای تولیدی تثییرگاار و این ایر مثبت است
مرادی و همکارانش ( )1394به بررسی رابطة فرهن

ساازمانی دوساوتوان و عملکارد

سازمانی با توجه به نقش مهم دوسوتوانی ساازمانی پرداختناد بارای آزماون فرضایه هاای
پژوهش ،شرکت های فعال در صنایع غاایی به عنوان جامعة آماری پژوهش انتخاب شادند
و پرسشنامه بین مدیران  62شرکت توزیع و جمعآوری و تحلیل شاد مادل پیشانهادی بار
مبنای مدلسازی معادال

ساختاری به روش حداقل مربعا

تجزیهوتحلیل شد نتایج تحلیل از رابطة بین فرهن

جزئی با کم

نرمافازار

PLS

ساازمانی دوساوتوان و دوساوتوانی و
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همچنین رابطة این دو با عملکرد سازمانی حمایت کرد همچنین ،با توجه به نتاایج ،نقاش
میانجی دوسوتوانی در رابطة فرهن

سازمانی دوسوتوان و عملکرد تثیید

شد.

حقیقی و همکارانش ( )1396به تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تثییرگااری فرهن
نوآور و حافظة سازمانی بر عملکرد توسعة محصول جدید پرداختند جامعة آماری پژوهش
شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودند برای باه دسات
آوردن حجم نمونه از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و فرماول کاوکران اساتفاده شاد
برای جمعآوری دادهها نیز از پرسشنامة محققساخته با اقتباس از مبانی نظری استفاده شاد
برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدلسازی معادال
یافتهها نشان داد فرهن

ساختاری و نرمافزار لیزرل اساتفاده شاد

نوآور و حافظة سازمانی به صور

مستقیم و غیرمستقیم (از طریق

دوسوتوانی سازمانی) بر عملکرد توسعة محصول جدید تثییر معنادار دارد و فرهن

ناوآور

بر حافظة سازمانی تثییر مثبت دارد عالوه بر این ،یافتهها مؤید آن است که فرهن

نوآور و

حافظة سازمانی میتوانند از طریق اکتشا ،و بهرهبرداری به بهبود عملکرد توسعة محصاول
جدید در شرکتهای دانشبنیان

بینجامند.

معصوم و همکارانش ( )1399به بررسی توسعة محصول جدید از طریق توسعة فرهن
حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی پرداختند جامعة آمااری پاژوهش هماة مادیران
شرکتهای تولیدکنندة لوازم و تجهیزا

ورزشای بودناد کاه  69نفار باا اساتفاده از روش

نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نموناه انتخااب شادند در ایان پاژوهش از دو
روش کتابخانه ای و میدانی به منظور گردآوری داده ها استفاده شد جهت بررسی رابطة بین
متغیرها و تجزیهوتحلیال دادههاا از روش حاداقل مربعاا
استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد فرهن

جزئای و نارمافازار

smart pls

حمایت از نوآوری تثییر مثبات و معنااداری بار

دوسوتوانی سازمانی و عملکرد توسعة محصول جدید دارد همچنین نتایج حاکی از آن بود
که دوسوتوانی سازمانی ،شامل قابلیت اکتشا ،و بهرهبرداری ،تاثییر مثبات و معنااداری بار
عملکرد توسعة محصول جدید

دارد.
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بریسون و همکارانش )2008( 1به بررسی رابطة جهاتگیاری اساتراتژی

و دوساوتوانی

سازمانهای عمومی پرداختند در این تحقیق نقش دوسوتوانی ساازمانی و قابلیاتهاای پویاا
مورد توجه قرار گرفت دوسوتوانی به مثابة پیگیری همزمان اکتشا ،و بهرهبارداری از طریاق
زیرواحدها یا افراد متصل به هم ،که هر ی

در کاوش یا بهرهبرداری تخصص دارند ،تعریا

میشود اکتشا ،و بهرهبرداری هر دو شامل یادگیری اند؛ اما انواع مختلفی دارند بهرهبارداری
شامل یادگیری در طول ی
شامل یادگیری در ی
بودن در درازمد

مسیر فناورانه و ذینفعاان موجاود اسات؛ درحاالیکاه اکتشاا،

مسیر متمایز از مسیرهای موجود است مشخص شاد کاه بارای ماؤیر

همة سازمانها باید مقدار مشخصی از دوسوتوانی را نشان دهند

ریچ و همکارانش ( )2009به بررسی مفهوم دوسوتوانی سازمانی با ایجااد تعاادل باین
بهرهبرداری و اکتشا ،برای عملکرد پایدار پرداختند دوسوتوانی ساازمانی باه منزلاة یا
الگوی تحقیقاتی جدید در نظریة سازمان پدیدار شده است با ایان حاال چنادین موضاوع
اساسی دربارة آن همچنان بحثبرانگیز است در این تحقیق چهار موضاوع اصالی بررسای
شد :آیا سازمان ها باید از طریق تمایز یا از طریق ادغام به دوسوتوانی دست پیدا کنناد؟ آیاا
دوسوتوانی در دوسوتوانی فردی یا سازمانی رخ میدهاد؟ آیاا ساازمانهاا بایاد دیادگاهی
پایدار یا پویا دربارة دوسوتوانی داشته باشند؟ آیا دوسوتوانی میتواند در داخل ایجاد شاود
یا آیا شرکتها باید برخی فرایندها را خارجی کنند؟
وان

و همکارانش )2014( 2به بررسی رابطة فرهن

سازمانی دوسوتوان ،دوساوتوانی

زمینه ای ،و نوآوری در محصول جدید در شرکتهای با فناوری پیشرفتة انگلساتان و چاین
پرداختند در این پژوهش ،با تکیه بر داده های  150شرکت انگلیسی و  242شرکت چینای،
فرهن

سازمانی دوسوتوان به منزلة ی

مشترک شناسایی و تثییرا

ساختار متشاکل از تناوع ساازمانی و چشاماناداز

آن بر دوسوتوانی زمینهای و در نتیجه نوآوری محصول جدیاد

بررسی شد نتایج با استفاده از مدلسازی معادال

ساختاری روابط معناداری باین فرهنا

1. Bryson et al
2. Wang et al
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سازمانی دوسوتوان ،دوسوتوانی زمینه ای ،و نوآوری محصول جدید نشان داد دوساوتوانی
زمینهای در ارتباط بین فرهن

سازمانی و نتایج ناوآوری محصاول جدیاد میاانجی اسات

یافتهها همچنین نشان داد دوسوتوانی زمینهای و نتایج نوآوری محصول جدیاد بساتگی باه
ناهمگونی سطح واحد تجاری (یعنی فرهن

تحقیق و توسعه) دارد

سازمانی و قدر

کااالوس و همکااارانش )2020( 1بااه بررساای دوسااوتوانی سااازمانی و مزیاات رقااابتی
پرداختند و نقش چابکی استراتژی

در پارادوکس اکتشا،ا بهرهبرداری را بررسای کردناد

این تحقیق از طریق روش ترکیبی ،شامل مرور پیشینه و تجزیهوتحلیال کمّای  150شارکت
و متوسط در آلمان ،نشان داد که چگونه دوسوتوانی در اکتشاا،

مهندسی با اندازة کوچ

و بهرهبرداری همراه با چابکی استراتژی

بر مزیت رقابتی شرکتها تثییر میگااارد بارای

تداوم فعالیت ،شرکتها باید از استراتژی اکتشا ،فرایندهای نوآوری بارای ارائاة داناش و
محصوال

و خدما

استراتژی

ترکیب کنند

پن

کامالا جدید اساتفاده کنناد و اساتراتژی بهارهبارداری را باا چاابکی

و همکاارانش )2019( 2باه بررسای ارتبااط باین دوساوتوانی ساازمانی و عملکارد

سازمانی در شرکتهای فناور پرداختند در این مطالعه ،از ی
تفاو

روش اصولی برای اندازهگیری

در میزان دوسوتوانی استفاده شد این مطالعه شرکتهای تولیدکنندة لوازم الکترونیکای

در تایوان ،که در توسعة محصوال جدید با تکنولوژی باال مشارکت دارند ،را ماورد بررسای
قرار داد نتایج نشان داد بهرهبرداری تثییر مثبتی بر عملکرد دارد و بین اکتشا /،بهرهبارداری و
عملکرد همبستگی معکوس منحنیشکل وجود دارد همچنین ،مبتنی بر یافتهها ،دوسوتوانی و
تعامل آن با جهتگیری بازار تثییر مثبت بر عملکرد سازمان دارد
کورتمان و همکارانش )2014( 3به بررسی نقش واسطه ای جهت گیری های اساتراتژی
در رابطة بین تصمیما

دوسوتوان و دوسوتوانی نوآوری پرداختند این تحقیق با تکیاه بار

نظریة فرایند استراتژی

دوسوتوان و دوساوتوانی نوآوراناه را تحلیال

رابطة بین تصمیما

1. Clauss et al
2. Peng et al
3. Kortmann et al
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کرد در این تحقیق ،با تجزیهوتحلیل نظرا

دو دسته مدیران اجرایی ایاال

متحده و هناد

این نتیجه حاصل شد که جهت گیری نوآوری و گرایش به هزیناه تاا حادّی تاثییر مساتقیم
تصمیما

دوسوتوان بر دوسوتوانی نوآورانه را تعدیل میکند

یو و همکارانش )2014( 1تحول همزمان فرهن
دیدگاه جهت گیری استراتژی

ساازمانی و قابلیات دوساوتوانی را از
ساازمانی نقاش مهمای در ناوآوری

بررسی کردند فرهن

فناوری شرکت ها دارد در عین حال در مراحل مختل
تحقیقا

در مورد اینکه چه نوع فرهن

سازمانی برای نوآوری تکنولوژیکی ماؤیرتر اسات

ناسازگار است یافته ها نشان داد بین فرهن
وجود دارد و فرهن

سازمانی مختل

این ،از دیدگاه پویا در دوره های مختل

نیز تکامل یافته است با این حاال،

سازمانی و شیوة نوآوری تکنولوژیکی ارتبااط

در حالت مختل

نوآوری اعمال میشود عالوه بار

ویژگی هماهنگی بین فرهنا

نوآوری تکنولوژیکی تحت تثییر جهتگیری استراتژی

ساازمانی و حالات

است

ساهی و همکارانش )2020( 2به بررسی نقش جهت گیری استراتژی

روی دوساوتوانی

عملیاتی پرداختند در این تحقیق بر اساس نظریة مبتنی بر منابع ایر جهت گیری اساتراتژی
بر ارتباط دوسویه و عملکرد با استفاده از داده های  204شرکت کوچا

و متوساط هنادی

بررسی شد یافتهها نشان داد فعالیتهای اکتشافی و سطوح آنها تثییرا

قابل تاوجهی بار

عملکرد تجاری شارکتهاا دارد همچناین شارکتهاای کوچا

و متوساط کاارآفرین و

بازارمحور تثکید بیشتری بر فعالیتهای اکتشافی دارند با این حال ،تثییر جهت گیری باازار
بر فعالیت های بهرهبرداری ناچیز است؛ درحالیکه جهت گیری کارآفرینانه بار فعالیات هاای
بهرهبرداری بسیار قابل توجه است
مبتنی بر تحقیقا

صور گرفته میتوان به اهمیت نقش فرهن

سازمانی دوسوتوان بار

عملکرد شرکتها پی برد همچنین در این رابطه نقاش برخای ابعااد واساطه ای ،همچاون
تصمیما

استراتژی

و جهتگیریهای استراتژی

و دوسوتوانی ،نیز قابل توجه است

1. Yu et al
2. Sahi et al
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فرضيات و مدل مفهومي پژوهش
با توجه به یافته های بهدستآمده از مبانی نظری و پیشینة پژوهش ،مدل مفهومی به صور
نمودار  1است

جهتگیری
استراتژیک

دوسوتوانی
نوآوری

H3

H4

H5

برر

عملکرد سازمانی

سی
نقش

تصمیمات
استراتژیک
دوسویه

-

-

برر

برر

سی

سی

-

نقش

فرهنگبرر
سازمانی
دوسوتوان

نقش
فرهن
گ

H1

-

H2

فرهن

سی

گ

نقش

سی

سازما

فرهن

نی

ه
ای
ن
مو
ضو
ع
که

برر

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

فرهن
سازما
همچنین فرضیا پژوهش بدین شرح است:
گ
نقش
نی
فرضیة اول .فرهن سازمانینیدوسوتوان بر عملکرد سازمان تثییر مثبت و معنادارگدارد
سازما
فرهن
سازما
مثبت
دوس دوسوتوان تثییر
دوسوتوان بر تصمیما استراتژی
فرضیة دوم فرهن سازمانیدوس
نی
گ
وتوا
و معنادار دارد
نی
وتوا
(نوآوراناه و
ریبراساتراتژی
دوسستم تصمیما استراتژی دوسویه بار
فرضیة
سازماجهات گیا ن
دوس
ن بر
مبتنی بروتوا
هزینه) تثییر مثبت و معنادار دارد نی
دوس
وتوا
دوس
دوسوتوانی نوآوری تثییر مثبت و معنادار دارد
فرضینةبرچهارم .جهتگیری استراتژی بر دوس
وتوا
ن بر
وتوا
دوسپنجم .دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد سازمان تثییر مثبت و معنادار دارد
فرضیة
وتوا
نی
دوس
نی
وتوا
ن بر
نوآو
وتوا
نوآو
نی
دوس
ری
نی
ری
نوآو
وتوا
ب
ب
نوآو
ری

ب
ه
ای
ن
مو

ه
ای
ن
مو
ضو
ع

نوآو
ری
ب
ه
ای

ری
ب
ه
ای
ن
مو
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روش تحقيق
این پژوهش از نظر هد ،کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبساتگی اسات جامعاة
آماری در این پژوهش همة شرکتهای دانشبنیان زیستدارویی بودند تعداد این شارکتهاا
در سه بخش شرکتهای نوپا ،شرکتهای تولیادی ،و شارکتهاای صانعتی در حادود 113
شرکت بود  1از این تعداد اغلب شرکتهای نوپا به دلیل اینکه به مرحلة تولید نهایی و فروش
محصول نرسیده بودند و حوزه و مقیاس فعالیت آنهاا باا توجاه باه مادل پاژوهش حاضار
موضوعیت نداشت حا ،شدند در نهایت تعداد  24شارکت فعاال زیساتی شناساایی شاد
پژوهشگران جهت تکمیل پرسشنامه در این شرکتها حضور یافتند و ضمن مصاحبة اولیه باا
مدیران ارشد شرکت در خصوص ظرفیت دوسوتوانی شرکت اطالعاتی به دست آوردناد در
نهایت تعداد  15شرکت دوسوتوان ،که مایل به همکاری در خصوص موضوع ماورد تحقیاق
بودند ،شناسایی و پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان ارشد شرکتها توزیع شد در مجماوع
تعداد  97پرسشنامه (بین  4تا  8پرسشنامه در هر شرکت) دریافت و بررسای شاد پرسشانامه
تحقیق شامل  40سؤال است اطالعا

در جدول  1قابل مشاهده است

مربوط به سؤاال

جدول  .1ابعاد پرسشنامة پژوهش

عامل
فرهن

سازمانی دوسوتوان

تصمیما استراتژی
دوسویه
جهتگیری استراتژی
دوسویه
دوسوتوانی نوآوری
عملکرد سازمان

ابعاد
ا تنوع سازمانی
ا چشمانداز مشترک
ا تصمیما سازگاری
ا تصمیما همسویی
ا جهتگیری هزینهمحور
ا جهتگیری نوآورانه
ا نوآوری اکتشافی
ا نوآوری بهرهبرداری
ا مالی
ا بازار
ا منابع انسانی

منب
وان

و رفیق ()2014

وعداد سؤاالت
8

گیبسن و بیرکیشناو ()2004؛ ایم و ری ()2008

6

هالت و همکاران ()2007

8

جانسن و همکاران ( 2006ا )2009

10

بعد مالی و بازار :پریتو و سانتانا ( )2012و لئونیدو و
همکاران ()2013؛ بعد منابع انسانی :کارملی
()2008

8

 1در سال  1400با توجه به آمار ادارة امور شرکتهای دانشبنیان تعداد شرکتهاای داوریای زیساتی در بخاش
شرکتهای نوپا در حدود  89شرکت ،در بخش شرکتهای تولیدی در حدود  20شرکت ،و در بخش شرکتهای
صنعتی برابر با  4شرکت بود
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با طی

پنجگزینهای لیکر

اندازهگیری شادهاناد باه منظاور اطمیناان از

روایی محتوا ،از نظر استادان و صاحبنظران در این حوزه بهره گرفته شد جهات بررسای
روایی و پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونبااخ و پایاایی ترکیبای 1و روایای همگارا و
واگرا در نرمافزار  Smart PLS 2بهره گرفته شد که در بخش برازش مدلهای انادازهگیاری
تشریح میشود همچنین ،جهت بررسی مدل مفهومی پژوهش ،از فن مدلساازی معاادال
ساختاری 2با رویکرد حداقل مربعا

جزئی 3و از نرمافزار بارای بررسای هماهجانباة مادل

مفهومی تحقیق بهره گرفته شد این روش بهترین ابزار برای تحلیل تحقیقاتی اسات کاه در
آن ها روابط بین متغیرها پیچیده و حجام نموناه انادک و توزیاع داده هاا غیرنرماال اسات
مدلسازی معادال

ساختاری از دو بخش مدل اندازهگیری 4و مدل ساختاری 5تشکیل شده

است و متغیرهای مدل به دو دسته متغیرهای پنهان و آشکار تقسیم میشوند کاه متغیرهاای
پنهان نیز در سطوح مختل

به کار مایروناد بخاش مادل انادازهگیاری شاامل ساؤاال

(شاخص ها) هر بُعد همراه با آن بُعد است و روابط میاان ساؤاال

و ابعااد در ایان بخاش

تجزیهوتحلیل میشود بخش مدل ساختاری نیز شامل همة سازه های مطرح در مدل اصالی
پژوهش است و بر میزان همبستگی سازه ها و رواباط میاان آن هاا در ایان قسامت تمرکاز
میشود (محسنین و اسفیدانی  )1396در پژوهش حاضر جهت برازش مدل اندازهگیاری و
تحلیل مسیر مدل اصلی پژوهش از روش مدلسازی معادال

ساختاری استفاده میشود

يافتههاي تحقيق
ـ بررسي پايايي و روايي

جدول  2نشان میدهد از آنجا که مقدار ضریب آلفاا و مقادار شااخص  CRاز مقادار 0/7
بیشتر است پرسشنامه از پایایی برخوردار است

1. CR
)2. structural equation modeling (SEM
3. partial least squares
4. measurement model
5. structural model

443 

بررسي رابطة فرهنگ سازماني دوسوتوان و عملکرد سازماني ...
جدول  .2بررسی پایایی

ضریب آلفا کرونباخ

پایایی مرکب ()CR

0/821

0/809

استراتژی

دوسویه

0/819

0/799

جهتگیری استراتژی

دوسویه

0/742

0/722

دوسوتوانی نوآوری

0/741

0/734

عملکرد سازمان

0/854

0/850

عامل
سازمانی دوسوتوان

فرهن
تصمیما

مقدار قابل قبول

باالور از 0/7

جهت بررسی روایی همگرا از شاخص مقدار واریانس استخراجشده 1بهره گرفتاه شاد
اگر این شاخص بیشتر از  0/7باشد ،روایی همگرا تثیید میشاود همچناین ،جهات تعیاین
روایی واگرا اگر مقدار همبستگی بین سازهها از جار  AVEکمتر باشد ،روایی واگارا تثییاد
میشود مطابق با جدول ،3مبتنی بر روش فورنر و الکر ( ،)1981اگر مقدار جار  ،AVEکه
در خانه های قطر جدول قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی سازه ها ،کاه در پاایین و سامت
چپ این خانههای تیره قرار دارند ،بیشتر باشد میتاوان گفات ساازههاای مادل در تعامال
بیشتری با شاخصهای خود هستند و روایی واگرا تثیید میشود
جدول  .3بررسی روایی

روایی واگرا
عامل

فرهن

سازمانی دوسوتوان

فرهنگ

وصمیمات

جهتگیر

سازمانی

اساراوژیک

اساراوژیک

دوستوتان

دوستیه

دوستیه

روایی همگرا
دوستوتانی
نتآور

سازمانی

0/903

AVE

0/816

تصمیما استراتژی

دوسویه

0/659

0/907

جهتگیری استراتژی

دوسویه

0/549

0/611

0/914

دوسوتوانی نوآوری

0/611

0/401

0/499

0/832

عملکرد سازمان

0/498

0/312

0/476

0/601

مقدار قابل قبول

عملکرد

0/824
0/837

جار  AVEاز همبستگی بین سازهها بیشتر باشد

0/799
0/719

0/805
باالتر از 0/7

1. AVE
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ـ برازش مدلهاي ساختاري

با توجه به جدول  4برازش مدل ساختاری پژوهش قابل قبول است
جدول . 4برازش مدلهای ساختاری

R2

عامل
فرهن

سازمانی دوسوتوان

تصمیما

-

استراتژی

دوسویه

0/831

جهتگیری استراتژی

دوسویه

0/849

دوسوتوانی نوآوری

0/799

عملکرد سازمان

0/805

ـ برازش مدل کلي پژوهش

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری اسات بارازش مادل از فرماول
تننهاوس و همکارانش ( )2004به دست میآید مقدار شاخص برازش مادل )GOF( 1بایاد
از مقدار  0/36بیشتر باشد با توجه به خروجی نرمافزار ،مقدار این شاخص برابر باا 0/598
تعیین شد که نشان میدهد مدل کلی پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار است
ـ بررسي فرضيات پژوهش

به منظور بررسی فرضیا

پژوهش ،مدل اصلی پژوهش و نتایج حاصل از آزمون و رواباط

علّی بین متغیرهای اصلی پژوهش در حالت اساتاندارد در نماودار  2نشاان داده شاده اناد
محاسبة اعداد معناداری نشان میدهد فرضیا

پژوهش تثیید میشوند با توجه باه ضاریب

مسیر و مقدار آمار تی ،جدول  5به اختصار نتیجة بررسی فرضیا
جدول  5خالصة نتایج فرضیا

را نشان میدهد

پژوهش را نشان میدهد

1. goodness of fit
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تصمیمات
استراتژیک دوسویه

جهتگیری
استراتژیک

دوسوتوانی نوآوری

**0.544

**0.414

**0.532

بررسی

سازمان

گ
سازمانی دوسوتوان
سازمانی دوسوتوان
دوسویه
دوسویه

توان
دوسوتوانی سازمانی
بر

بحث و نتيجهگيري

دوسو

-

فرهنگ سازمانی
دوسوتوان

بررسی

فرهن

نقش

جدول  .5بررسی فرضیات

فرهن

ماغیرها ی

سازمان

جهتگیری استراتژی

نقش

بررسی
گنمودار  .2تحلیل مسیر
مدل پژوهشگ

فرهن

استراتژی
تصمیمادوسو

**0.551

نقش

*0.212

فرهن

نقش

فرهن

بررسی

بررسی

نقش

عملکرد سازمانی

فرهنی

-

-

عملکرد سازمانگ
دوسو
تصمیما

استراتژی

توان
جهتگیری استراتژی

توانی

نوآور

توانیش متغیرهای میاانجی تصامیما
توجه به نق

0/212دوسو2/44

معنادار
معنادار

میزان وأثیر

سازمان

متوسط

سازمان
0/544توان 7/37
دوسویه

معنادار

ی

6/18

معنادار

دوسو
قوی

8/01

معنادار

دوسویه

0/551

0/414بر

عملکرد سازمان

هد ،از پژوهش حاضر بررسی رابطة فرهن

نی

مقدار وی

سطح

گ

معنادار

بر دوسوتوانی نوآوریی
دوسو

سازما

ضریب
مسیر

فرهن

0/532

8/96

دوسو

دوسو

توان

توانی

بر

نوآور

توان

قوی
قوی
قوی

بر

ساازمان باا
سازمانی دوسوتوان بار عملکارد دوسو

و جهات گیاریهاای اساتراتژی

دوسو

دوساویه و

توانی

نوآور سازمانی بود بر ی
این اساس شرکتهای دانش ی
بنیان فعال در حوزة زیستفناوری
دوسوتوانی
نوآور
به
توانی
یاا دارای به
تجااربی در ایان حاوزه هساتند،
دوسوتوانی برخوردارناد
دارویی ،که از ظرفیت

ی
ی
اینن
ن
ای
تادا مادلهاای انادازهگیاری و سااختاری
بررسی شدند به منظور بررسی مدل پژوهش ،اب
نوآور
بننه
منننو
اینکه نتایج نشاان دهنادة منن
نو و پایاایی ابازار و به
بارازش
روایای
به
توجه
با
د
ش
بررسی
ی
پژوهشاینن
ضوع
ضننو
منننو در گام بعد باا اساتفاده از روش مادلساازی معاادال
مدلها بود،
بنه
کنننه
ع
فرضیا ضوعپژوهش پرداخته شد
اینن
زمننی
کننه
کنننه
منننو
نه و
زمننی
زمننی
ضوع
ارز
نه و
نننه و
کنننه
شها
ارز
ارز
زمننی
بنننر
شها
شننها
نه و
دو
بنننر
بننننر
ارز
سننو
دو
دوس
شننها
تننوان
سننو
وتننوا
بنننر
ی
تننوان
ننننی
دو

ای ن
سااختاری باه بررسای
منننو
ضننو
ع
کننه
زمننی
نه و
ارز
شها
بنننر
دو

446

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،20شمارة  ،2تابستان 1401

سازمانی دوسوتوان بر عملکارد

ا یافتههای بهدستآمده از فرضیة اول نشان داد فرهن

سازمان تثییر مثبت و معنادار دارد (باا توجاه باه ضاریب مسایر برابار باا  0/212و مقادار
معناااداری باااالتر از  )1/96یافتااههااای تحقیااق ماادنی و همکااارانش ( )1393و ماارادی و
همکارانش ( )1394نیز بر نقش فرهن

دوسوتوان بر عملکرد سازمانها در صانایع غااایی

تثکید دارد همچنین ،با توجه به تحقیق شاین ( ،)1992فرهن
ی

سازمانی طی سالیان متمادی

عامل مهم برای موفقیت سازمانها تلقی میشود تحقیق ریچ و بیرکیشناو ( )2009نیاز
ساازمانی بار فرایناد نوآوراناة ساازمان ماؤیر اسات بارای داشاتن

نشان میدهاد فرهنا

سازمانهایی که بر قابلیتهای بهرهبرداری و اکتشاا ،تثکیاد مایکنناد اریلای و توشامان
( )1997در کنار عواملی مانند ساختار غیرمتمرکز و رهبران حمایتی و مدیران انعطا،پاایر
به فرهن

و چشمانداز مشترک به منرلة منابع اصلی دوسوتوانی اشاره کردهاند

ا یافتههای باهدساتآماده از فرضایة دوم نشاان داد فرهنا
تصمیما

استراتژی

ساازمانی دوساوتوان بار

دوسویه تثییر مثبت و معنادار دارد (با توجه به ضریب مسیر برابار باا

 0/551و مقدار معناداری باالتر از  )1/96جان  1و همکارانش ( )2008نشان دادند فرهن
سازمان ایر مؤیری بر استراتژی ،تغییرا

مرتبط در ایان حاوزه

آیندة سازمانی ،و تصمیما

دارد مبتناای باار تحقیااق کورتمااان ( )2014ماایتااوان بااه نقااش تصاامیما
جهت گیری های استراتژی

و دوسوتوانی نوآوری پی برد لاین و ما

دوناا ( )2011نیاز در

تحقیق خود این موضوع را بررسی کردند که چگونه راهبران استراتژی
ایجاد میکنند و با توجه به اینکه نقش فرهن

دوسااوتوان باار

فرهنا

ساازمانی

سازمانی مبتنی بر دوسوتوانی در این تحقیاق

مورد توجه است همسو با تحقیق حاضر است
ا یافتههای بهدستآمده از فرضیة سوم نشاان داد تصامیما
جهت گیری استراتژی
تصمیما

استراتژی

اساتراتژی

دوساویه بار

دوسویه ،تاییر مثبت و معنادار دارد (با توجه به ضریب مسیر ،تاثییر
دوسویه بر جهتگیری استراتژی

معناداری باالتر از  )1/96مبتنی بر تحقیقا

دوسویه برابر باا  0/544و مقادار

به ابعااد جهاتگیاری اساتراتژی

در دو بعاد
1. Jung
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نوآوری و هزینه توجاه شاده اسات در پاژوهش کورتماان ( )2014باه نقاش تصامیما
استراتژی

دوسویه بر جهتگیری استراتژی

نوآورانه پرداخته شده و در تحقیق اولوساون

و همکارانش ( )2005جهتگیری مبتنی بر هزینه بررسی شده است با توجه به اینکاه ایان
پژوهش به هر دو بعد جهت گیری نوآوراناه و هزیناهمحاور توجاه دارد نقاش تصامیما
استراتژی

دوسویه در این رابطه نیز تثیید شده است

ا یافتههای باهدساتآماده از فرضایة چهاارم نشاان داد جهاتگیاری اساتراتژی

بار

دوسوتوانی نوآوری تثییر مثبت و معنادار دارد (با توجه به ضریب مسیر تثییر جهاتگیاری
استراتژی

دوسویه بر دوسوتوانی نوآوری برابر با  0/414و مقدار معناداری بااالتر از )/96

هامبورگ و همکارانش ( ،)2004منگوک و آه ( ،)2005و اسمیت و توشان ( )2005به نقش
جهت گیری های استراتژی
در این تحقیقا

به عنوان سازوکارهای فرهنگی اجرای ی

جهتگیری استراتژی

تصمیم پرداختهاناد

میتواند موجب رفتارهای دوساوتوان کارکناان در

سرتاسر بنگاه شود
ا یافتههای بهدستآمده از فرضیة پانجم پاژوهش نشاان داد دوساوتوانی ساازمانی بار
عملکرد سازمان تثییر معناداری دارد (با توجه باه ضاریب مسایر برابار باا  0/532و مقادار
معناداری باالتر از  )1/96جانی و همکارانش ( )2013در ی

فراتحلیل نشان دادند هنگامی

که رشد سازمانی سنجیده میشود دوسوتوانی سازمانی رابطة مثبتی با عملکرد دارد این در
حالی است که آنها همچنین بیان کرده اند شواهد تجربی از آیاار دوساوتوانی بار عملکارد
پیچیده است و نیاز به بررسای هاای دقیاقتار دارد؛ نتاایجی کاه در تحقیاق ونکاتراماان و
همکارانش ( )2007به چالش کشیده شد و نقش مثبت دوسوتوانی بر عملکرد ایبا
این در حالی است که در بسیاری تحقیقا

نشاد

دیگر ،همچاون تحقیاق گیبساون و بیرکینشااو

( )2009و اولوسون و همکارانش ( )2005و کالوس و همکارانش ( )2018شواهد محکمی
برای ایبا

رابطة بین دوسوتوانی و عملکرد به دست آمده است یافته های بهدست آماده از

تحقیق حاضر نشان داد دوسوتوانی نوآورانه شرکتهای حوزة زیستدارویی روی عملکرد
آنها ایر مثبت و معنادار دارد

448

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،20شمارة  ،2تابستان 1401

با توجه به یافتههای بهدستآماده از پاژوهش ،عاواملی همچاون سااختار غیرمتمرکاز،
فرهن

مشترک ،چشاماناداز مشاترک ،و مادیران انعطاا،پاایر باه عناوان مناابع کلیادی

دوسوتوانی شناسایی شدند و بر این اساس پیشنهاد میشود ،با توجه به نقاش دوساوتوانی
در توسعة عملکرد شارکتهاای زیساتدارویای ،مادیران ایان حاوزه در جهات ارتقاای
انعطا،پایری سازمانی و ایجاد دیدگاه مشترک بین کارکنان تالش کنند همچنین باا توجاه
به اینکه تصمیما

استراتژی

دوسویه در ی

فضای فرهنگی دوسوتوان میتواند منجر باه

ارتقای عملکرد شرکتها شود مدیران باید باه توساعة ساازگاری باین اهادا ،کارکناان و
سازمان و ایجاد همسویی بین خود و سازمان اهتمام داشته باشند این امر نیازمند فرایندهای
پویاتر و اقداماتی نظیر مااکره برای انتخاب بین استراتژیهای مختل
مدیران برای اتخاذ اینگونه تصمیما
تصمیما

نیاز دارند توجه به تکنی

به توانایی مدیریت تعار
های حل تعار

است بادیهی اسات
و ایجااد یکپاارچگی در

برای دستیابی به همسویی و اجماع

در این جهت حائز اهمیت فراوانی است
موضوع مهم دیگر این است که اجرای جهتگیریهای استراتژی  ،که باه هار دو بعاد
نوآوری و هزینه توجه داشته باشد ،به مکانیسم های پیچیده و دشاوار و گااه متنااقض نیااز
دارد که باید مدیریت شوند و این به دلیل ماهیت ضمنی و فرهنگی تصمیما

است نکتاة

آخر اینکه بین تصمیم و تدوین و اجرای استراتژی روابط پیچیده ای وجاود دارد و مادیران
باید از این روابط پیچیده مطلع باشند برای این آگاهی به فرایندهای باازخورد در ساازمان
باید بها داده شود و فرصتهای یادگیری برای کارکنان فراهم شود
به منظور تحقیقا
محیطی همچون نوسانا

آتی پیشنهاد میشود به نقش تعدیلی استراتژی و سااختار و عوامال
و تغییرا

باازار ،محایطهاای باینالمللای ،و

پرداختاه شاود

همچنین در پژوهش حاضر به شکل ضمنی به نقش مدیران ارشد بار عملکارد ساازمانی از
طریق اتخاذ تصمیما
تحقیقا

اساتراتژی

آتی نقش رهبری استراتژی

دوساویه پرداختاه شاده اسات پیشانهاد مایشاود در
در این رابطه بررسی

شود.
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