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چکیده
هر علت اصلی عدم پیادهسازی راهبردها در سازمانها ،شرایط متغیر و وجود عدم قطعیت در بازارها است .از جمله راهکارهایی که در
سالهای اخیر جهت رفع مشکل فوق مورد بحث قرار گرفته است ،دوسوتوانی سازمانی است که به توانایی استفادهی ماهرانه از دو قابلیت
کلیدی سازمانی ،که به آنها اکتشاف و بهره برداری گفته میشود ،میپردازد .از آنجایی که هدف از ایجاد تغییر راهبردی (و نوآوری
راهبردی به عنوان نوعی تغییر راهبردی) در سازمان ،همراستا کردن مدل کسب و کار و سیستم سازمانی جهت اجرای هر چه بهتر

راهبردهای سازمان است ،بررسی جایگاه دوسوتوانی سازمانی در نوآوری راهبردی امری مهم تلقی میشود .امروزه بسیاری از معضالت
سازمانها به عدم وجود نوآوری در تمام سطوح سازمانی مربوط بوده و عدم وجود نوآوری راهبردی در سطح کالن سازمانها نیز
از جمله مهمترین مشکالت سازمانها محسوب میشود .مطابق با پژوهشهای انجام گرفته در ادبیات سازمان ،بسیاری از
سازمانهای سنتی و سلسله مراتبی بیشتر منابع خود را صرف بهرهبرداری از منابع در دسترس خود میکنند در حالیکه
بسیاری از سازمانهای نوپا منابع خود را به امر اکتشاف اختصاص میدهند .در این مقاله با بررسی ابعاد مختلف نوآوری
راهبردی و دوسوتوانی سازمانی ،به دنبال یافتن رابطهی این دو پارادایم هستیم و تالش میکنیم تا با بسط مفاهیم مرتبط با هر
دو موضوع ،راه را برای انجام پژهشهای گستردهتر در این حوزه هموار کنیم .روش مورد استفاده از نوع مروری-توصیفی است و
بدین منظور تعدادی از پژوهشهای انجام شده در هر دو زمینه مورد مطالعه قرار گرفتهاند و تالش گردیده تا جایگاه دوسوتوانی
سازمانی در نوآوری راهبردی تعیین شود.
واژههای کلیدی :نوآوری راهبردی ،دوسوتوانی سازمانی ،بهره برداری ،اکتشاف ،یادگیری
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 .1مقدمه
شرایط متغیر و وجود عدم قطعیت در بازارها عاملی مهم جهت عدم توانایی شرکتها در پیاده سازی راهبردها هستند .محیطی
که سازمانها در آن فعالیت میکنند محرکی اساسی برای آنها در جهت حرکت به سوی تغییرات است اما این تغییرات لزوماً در
تمامی شرایط کارآمد نیستند و میتوانند عاملی جهت شکست سازمانها و از دست دادن مزیت رقابتی آنها باشند .با در نظر
گرفتن محیطهای رقابتی ،تنها سازمانهایی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و برای مدتی طوالنی در بازارها حضور داشته
باشند که متناسب با تغییر شرایط ،راهبردهای خود را تغییر داده و دارای نوآوری در راهبردهای سازمانی باشند .بزرگترین
چالشی که پژوهشگران حوزهی راهبرد با آن مواجه هستند ،موضوع طول عمر سازمانها است .در طول تاریخ سازمانهای بزرگ
و موفقِ بسیاری وجود داشتهاند که نتوانستهاند عمری به اندازهی عمر صاحبانشان داشته باشند (دِویت .)2017 ،مطالعات
فراوانی پیرامون دالیل عدم طول عمر باالی سازمانها انجام شده و هر یک دالیلی را برای افول سازمانها ذکر کردهاند.
دِگویس 1در کتاب خود با عنوان "شرکت زنده "2با بررسی سازمانهای مختلف و نظرات پژوهشگران مختلف حوزهی راهبرد،
ش دِگویس نشان دادهاند که
سعی در پاسخگویی به سوال فوق داشته است (دِگویس .)2002 ،پَژوهشهای دیگری مانند پژوه ِ
نوآوری راهبردی از جمله مهمترین عوامل بقای سازمانها در طوالنی مدت است و به دلیل پیچیدگیهای بسیار زیادی که در
دستیابی به آن وجود دارد ،از مهمترین چالشهای سازمانی محسوب میشوند (گباوِر ،وُرچ و ترافر.)2012 3،
معموالً بیان میشود که تنها راه نجات سازمان ها در شرایط پیچیده بازار داشتن نوآوری و انعطاف پذیری جهت انطباق با محیط
است .نوآوری میتواند فرآیندی مستمر و متشکل از فرآیند تصمیمگیری در تمام مراحل ،از توسعه ایده جدید تا کاربردی شدن
آن و یا فرآیندی مخرب4و بنیادی5باشد .چالش مهم دیگری که سازمانها با آن مواجه هستند این است که آنها نباید تنها
تراکم دانش خارجی را مدیریت کنند ،بلکه باید قابلیتهای ترکیبی را به منظور موفقیت با نوآوری راهبردی بپذیرند (هیکو
گبوئر و هگن ورچ و برنارد تروفر .)2011 6،یکی دیگر از چالشهای قابل تامل در ادبیات سازمانی این است که سازمانها باید
همواره امکانات جدید را "کاوش" و از دارایی های موجود "بهره برداری" کنند .سازمانهای موفق تمایل دارند که بین مدیریت
تقاضاهای کسب و کار امروز و در عین حال سازگار بودن با تغییرات محیطی تعادل ایجاد کنند (بیرکینشا )2004 7،که این
توانایی "دوسوتوانی سازمانی" تعریف میشود و اولین بار دانکن8در  1976آن را پیشنهاد کرد و سپس توسط مارچ9در 1991
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توسعه داده شده و دو واژهی "بهره برداری" و "اکتشاف" به ادبیات مدیریت و سازمان راه یافت که هر کدام به دنبال در اختیار
گرفتن منابع محدود سازمان هستند .با توجه به پژوهشهای موجود در ادبیات دوسوتوانی سازمانی ،مهمترین موضوع پیرامون
بحث دوسوتوانی سازمانی ،یادگیری سازمانی است .یادگیری سازمانی و خلق دانش در مواجهه با محیط متغیر کسب و کار
امروزی به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی و دستیابی به عملکرد برتر شناسایی شده است .مهمترین عنصر
مربوط به یادگیری سازمانی موضوع پیگیری دانش جدید و استفاده از دانش موجود و بهبود آن است که در مواجهه با افزایش
رقابت ،سازمانها با چالشهای متناقضی در این دو فعالیت روبهرو میشوند؛ بنابراین ،سازمانها برای بقای طوالنی مدت به
انطباق هر دو نیازمند هستند.
با توجه به اهمیت هر دو پارادایمِ نوآوری راهبردی و دوسوتوانی سازمانی که از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در ادبیات
راهبرد و سازمان هستند ،تعیین جایگاهی برای دوسوتوانی سازمانی در نوآوری راهبردی و یافتن رابطهی بین این دو پارادایم
امری مهم محسوب میشود .هدف این مقاله یافتن ارتباط میان نوآوری راهبردی و دوسوتوانی سازمانی است و این پژوهش
سعی در یافتن جایگاه دوسوتوانی در نوآوری راهبردی دارد .روشی که مورد استفاده قرار گرفته است از نوع مروری-توصیفی
است .بدین منظور با بررسی تعدادی از پژوهشهای پیشین در هر دو زمینه ،تالش گردیده تا جایگاه دوسوتوانی سازمانی در
نوآوری راهبردی تعیین شود.
 .2چارچوب نظری پژوهش
در ابتدا به بحث پیرامون نوآوریهای راهبردی خواهیم پرداخت و مروری اجمالی خواهیم داشت بر مباحث مطرح شده پیرامون
این چالش مهم و کاربردی که در پژوهشهای مختلف انجام گرفته است .همچنین علت دشوار بودن پیادهسازی نوآوری
راهبردی را مطرح کرده و اشکال گوناگون آن را مورد بررسی قرار میدهیم و به طور خالصه از دستاوردهای پژوهشهای
گذشته پیرامون این موضوع نام خواهیم برد .ویژگیهای نوآوری راهبردی و موانع شکلگیری نوآوری راهبر نیز از موضوعات با
اهمیتی هستند که به تشریح آنها خواهیم پرداخت .سپس به بحث پیرامون دوسوتوانی سازمانی خواهیم پرداخت و دو بعد
اصلی آن یعنی "اکتشاف" و "بهرهبرداری" را بررسی میکنیم .تعاریف مختلف دوسوتوانی که توسط پژوهشگران در مقاالت
مختلف مطرح شده است را بیان کرده و دو بعد "تعادلی" و "ترکیبی" را تشریح خواهیم کرد .سپس تناقضها و روشهای
دستیابی به اکتشاف و بهرهبرداری را به تفصیل مورد کند و کاو قرار میدهیم تا بتوانیم با دقت بیشتری جایگاه دوسوتوانی
سازمانی در نوآری راهبردی را مورد بررسی قرار دهیم.
برای نگارش این مقاله مروری-توصیفی چندین پایگاه استفاده شده که در جدول  1آورده شده است .همچنین کلید واژههای
استفاده شده در این پایگاهها مواردی مانند دوسوتوانی سازمانی ( ،)Organizational Ambidexterityنوآوری راهبردی
( )Innovation Strategicو یادگیری سازمانی ( )Organizational Learningبوده است .بررسی این سایتها،
جستجوی متون و استخراج داده ها از ماه تیر سال  1399آغاز شد و در دِی ماه سال  1399به پایان رسید .تعدادی مقاله
دریافت و از میان آنها تعدادی با ارزیابی کیفیت و براساس تطابق با معیارهایی از قبیل نزدیکی به موضوع پژوهش ،آشنایی با
مفاهیم حوزه های مربوطه و ارجاعات مقالههای مطالعه شده ،مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت.
March
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در این مقاله از روش مرور توصیفی استفاده شده که از روشهای غیررسمی برای ترکیب نتایج مطالعات با هدف بررسی سیر
تکاملی نوآوری راهبردی و دوسوتوانی سازمانی است .به منظور جمعبندی مفاهیم در این مقاله؛ پس از مطالعه و آشنایی کامل
با مفاهیم و پیشینه پژوهشی هر کدام ،شناسایی نقاط افتراق و شباهت در آنها و نکته برداری مناسب ،مقاله براساس دانسته ها
و ابعاد مطالعه شده موضوع به نگارش درآمد.
جدول  .1پایگاههای اطالعاتی مورد استفاده
آدرس

عنوان پایگاه

ردیف

www.emerald.com

Emerald

1

www.elsevier.com

Elsevier

2

www.semanticscholar.org

Semantic scholar

3

www.journals.aom.org

Academy of Management

4

www.pubsonline.informs.org

Informs

5

www.magiran.com

بانک اطالعات نشریات کشور

6

www.majournal.ir
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 .3محتوای پژوهش
 .3.1نوآوری راهبردی
 10بین تغییر عملیاتی ،که هدف آن ابقای مدل کسبوکار و سیستم فعلی سازمانی است و تغییر
در ادبیات "مدیریت تغییر"،
راهبردی که منجر به همراستایی مدل کسب و کار و سیستم سازمانی با محیط سازمانی11میشود ،تمایز در نظر گرفته شده
است .با وجود اینکه مطالعات بسیار گستردهای در حوزهی نوآوری راهبردی صورت گرفته است ،اما تعاریف نوآوری راهبردی
بسیار متفاوت یا ضمنیاند12.نخستین بار در اواخر دهه  ،90مارکیدز13به نوآوری راهبردی به عنوان "نوآوری شکستن قوانین"
اشاره کرد (مارکیدز  .)1997مارکیدز و چاریتو14با بیان اینکه نوآوری راهبردی روشی اساسا متفاوت از رقابت در کسب و کار
موجود است و با نوآوری در مدل کسب و کار به یک راه جدید منتهی میشود ،مفهوم نوآوری راهبردی را بسط میدهند
(مارکیدز و چاریتو  .)2003در حالیکه سایر محققان بر این باورند که مدل کسب و کار سازمان در قلب نوآوری راهبردی است،
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نوآوری راهبردی در مورد ایجاد بازارهای جدید و جهش در ارزش ایجاد شده برای مشتری و تغییر شکل بازارهای موجود،
جهت دستیابی به پیشرفت های ارزش آفرین برای مشتریان نیز میباشد (گبوئر و همکاران201215؛ اسچلیگلمیچ و همکاران
 .)2003با این وجود ،مفهوم نوآوری راهبردی دستخوش بین دو موضوعِ ایجاد ارزش برای مشتری در بازارهای موجود و یا
ایجاد ارزش برای مشتری در بازارهای جدید است .منابعی مانند دانش فنی ،حقوق ثبت اختراع ،ساختمانها ،پول ،برندها ،و
روابط ،یک مخزن دارایی ایجاد میکنند ،که میتواند برای ایجاد پیشنهاد محصول به کار گرفته شود .چنانچه چنین داراییهایی
که مختص شرکت هستند ،متمایز و سودمند باشند ،میتوانند مبنایی را برای یک ارزش پیشنهادی برتر شکل دهند.
هنگامی که از نوآوری راهبردی صحبت می شود ،مفاهیمی از نوآوری محصول یا خدمات به ذهن متبادر میشود؛ زیرا بیشتر
مفاهیم علمی در پژوهش ها به این موضوعات پرداخته است ،در حالیکه نوآوری راهبردی با نوآوری متعارف به لحاظ محدوده
زمانی ،مکانی و نوع عمل متمایز است (هامفورد و راکسینال .)201716،نوآوری که به طور متعارف به کار میرود نوآوری بخشی
بوده که به تغییر نوآورانه بخشی (حوزهای خاص) محدود میشود (بای کینگ و وی )201517،و از طرفی ممکن است لزوما
رویکردی راهبردی نداشته باشد (سرجانا و همکاران ،)201818،از لحاظ زمانی تغییرات کوتاه مدتی را دربر بگیرد (اسنولکی و
بانسل )201519،و از لحاظ پیامد و میزان تغییرات میتواند محدود و سطحی باشد (پلمی و همکاران .)201620،نوآوری
راهبردی از لحاظ کاربرد مکمل این نوآوری در مفاهیم و ارزش و مدل کسب و کار است (گروسکی )199821،که با راهبرد
سازمان ترکیب شده (اسچلگلمیچ و همکاران  ) 2013و شامل نوآوری بنیادی و همه جانبه و گاهی بلند مدت و همراه با نتایج و
پیامدهای خاص میشود (گلمبوس و استرچیو .)199822،نوآوری راهبردی نگاهی فراتر از نگاه رایج به نوآوری حاکم دارد
(کرهونن  )2017 23،که قاعده بازی و شیوه کار شرکت را بطور کامل دستخوش تغییر میکند.
از آنجایی که نوآوری راهبردی دارای تعاریف متفاوتی است ،مولفههای متفاوتی نیز پایه گذار این تعاریف بودهاند .جدول 2
نگاهی اجمالی که تعاریف مختلف نوآوری راهبردی و مولفههای آن خواهد داشت.
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جدول  .2خالصه ای از عناصر تشریح شده توسط پژوهشگران حوزه نوآوری راهبردی
مؤلفه

تعریف

نوآوری ارزشی

ارائه ارزش به مشتری ممتاز و بطور همزمان به مشتری نو

ایجاد بازار جدید
نوآوری ورود به بازار
نوآوری در ارتباط با مشتری
مدل سازی مجدد کسب و
کار
شکستن قوانین بازار
بازنویسی قوانین صنعت
روش جدید بازی کردن در

عدم تمرکز بر بخشهایی از بازار که مشابه رقیبان است و
تالش برای جذب انواع جدیدی از مشتریان
نحوه رخنه کردن در بازار
تغییر روش های قبلی خدمت به مشتریان به گونه ای
متفاوت با رقبا
تغییر رویه کسب و کار شرکت و راهبرد آن
تغییر در قواعد عرفی شکل گرفته در بازار و ارائه
راهکارهای نوین
تغییر در قواعد عرفی شکل گرفته در صنعت و ارائه
راهکارهای نوین

منبع
لو و لو()2004
کیم و مابورن ()2005
مارکیدز ()2003
جعفری ،نعمت ()1392
جعفری ،نعمت ()1392
مارکیدز ()2003
کرنسکی و جنکسز ()1997
مارکیدز ()2003

ایجاد مزیت جدید برای رقابت با سایر رقبا

چریتو و مارکیدز ()2004

نوآوری در زنجیره ارزش

تغییر خالق از طراحی معماری زنجیره ارزش گذشته

گاوین و تریمبل ()2004

نوآوری در انتقال مفهوم

تغییر خالقانه در مفهوم سازی منتقل شده به مشتری

گاوین و تریمبل ()2004

نوآوری در مشتری سازی

تغییر خالق از تعریف مشتریان بالقوه

گاوین و تریمبل ()2004

نوآوری در تجاری سازی

تعریف مجدد مدل تجاری سازمان

گاوین و تریمبل ()2004

نوآوری در بازار سازی

طراحی مجدد مرزهای بازار و بازار های بالقوه

گاوین و تریمبل ()2004

تغییر اساسی در نحوه رقابت در بازار کنونی

گاوین و تریمبل ()2004

ایجاد مزیت رقابتی در

ایجاد ویژگی جدید و منحصر بفرد در محصول نسبت به

فولر و پیت ()1996

محصول

سایر رقبا

فیلر و فورد ()1994

ایجاد مزیت رقابتی در

ایجاد ویژگی جدید و منحصر بفرد در فرآیندهای تولید

ولر و پیت ()1996

فرآیند

محصول نسبت به سایر رقبا

فیلر و فورد ()1994

جذاب سازی کاال

جذاب سازی و غلبه بر جذابیت کاالها

رنگان و بومن ()1992

ایجاد رشد پایدار

ایجاد روند رشد مثبت در سازمان

راج و اسپریتز ()1996

رقابت

تمایز رقابت در
صنعت
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استفاده از ایده ها و دانش
زیاد رقبا
نوآوری رادیکال(بنیادی)
مدل تجاری
نوآوری در خط تولید
توسعه بازار

بررسی ویژگیهای مثبت رقبا و استفاده از ایده آنان

پیتر ()2001

تغییر اساسی و بنیادی در مدل تجاری کسب و کار

موینگوئن و اورتگا ()2006

نوآوری و ایجاد دانش جدید در روش انجام کار

آبراهام و نایت ()2001

ایجاد و توسعه بازار در مقابل واکنش صرف به تقاضای
مشتریان فعلی

آبراهام و نایت ()2001

تخصیص مناسب

هدایت مجدد منابع به منظور حمایت ارزش جدید و بالقوه

منابع سازمانی

ای که سودآوری بیشتری دارد

توسعه راهبرد های رقابتی

توسعه راهبرد های رقابتی و ارزش آفرینی

اسنوکاس ()2007

شایستگی محوری

شایستگی کارکنان و مدیران

اسنوکاس ()2007

ایجاد ارزش اضافی در

نوآوری در مواد ،محصول ،تحقیق و توسعه و نوآوری

محصول

فناورانه

نوآوری در بسته بندی

نوآوری در نحوه بسته بندی کاال و یا ارائه خدمت

یانگ و همکاران ()2012

نوآوری در مواد اولیه

نوآوری در استفاده از مواد اولیه

یانگ و همکاران ()2012

ایجاد ارزش اضافی در

نوآوری در تهیه مواد ،نوآوری منابع انسانی ،نوآوری

خدمات

خدمات ،نوآوری مشارکت مالی

نوآوری در خدمات پس از

آبراهام و نایت ()2001

یانگ و همکاران ()2012

یانگ و همکاران ()2012

ایجاد ارزش اضافی در خدمات پس از فروش

یانگ و همکاران ()2012

کسب مزیت رقابتی در بهبود عملکرد مالی سازمان

کاتاریا ()2013

خالقیت در راهبردهای رشد سازمان

رضوی ،اکبری ()1390

آیا مشتریان ارزش ایجاد شده از این راهبرد را به عنوان

جعفریان راد و همکاران

یک راهبرد منحصر بفرد درک کرده اند؟

()1393

آیا شرکت از این ارزش ایجاد شده میتواند نوآوری کسب

جعفریان راد و همکاران

کند؟

()1393

آیا واقعاً شرکت فعالیتهای درستی انجام میدهد؟

هامن و دانکن ()2003

مکانیسم یادگیری عمدی

فرآیند افزایش یادگیری بطور ناخودآگاه

برغمان و همکاران ()2012

یادگیری تحول

یادگیری بهبود مستمر توسط کارکنان

گبوئر و همکاران ()2012

فروش
نوآوری در مزیت مالی
خلق راهبردهای رشد
سازمانی
خلق ارزش
تناسب ساختاری
فعال و توانمند سازی
کارکنان
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کسب مزیت های رقابتی

روش منحصر بفرد در فرآیند تولید یا خدمت یا ویژگی

محصول و فرآیند تولید

منحصر بفرد در کاال و خدمات

کرنسکی و جنکسز ()1997

 .3.1.1ویژگیهای نوآوری راهبردی
شاید فرآیند نوسازی راهبردی ،در جهت دستیابی به نتیجهای مطلوب ،پیچیدهترین فرآیند سازمانی محسوب شود .علت این
پیچیدگی در تعداد فرآیندهایی است که هر کدام به نوبهی خود چالش برانگیز بوده و نیازمند ترکیب هستند .چهار فرآیند خلق
راهبرد ،کارآفرینی ،تغییر و سرمایه گذ اری مجموعه فرآیندهایی هستند که برای دستیابی به نوآوری راهبردی نیازمند ترکیب
هستند (دِویت .)2017 ،فرآیند خلق راهبرد فرآیندی است که همواره در سازمانهای اتفاق میافتد .استفاده از نقاط ضعف و
قوت سازمان و فرصتها و تهدیدهای محیط جهت تعیین راهبردهای سازمانی در راستای رسیدن به اهداف .اما نکتهی مهم عدم
دخالت نقشههای شناختی24در این فرآیند است .اهمیت فعالیت کارآفرینان در صنایع نیز عاملی مهم محسوب شده و در
بسیاری از موارد به عنوان پیشران محرکهی ایجاد صنایع جدید و نوسازی صنایع فعلی مطرح میشوند .به همین دلیل به
کارگیری فرآیندهایی در سازمان که منجر به ایجاد کارآفرینان سازمانی در سازمانها شود نیز از ویژگیهای نوآوری راهبردی
محسوب میشود .اصالح و تغییر یک یا چند عنصر سازمانی ویژگی دیگر نوآوری سازمانی است .نوآوری راهبردی در سازمان
مستلزم دسترسی به منابعی مانند پول ،زمان و قابلیتهای مدیریتی است بنابراین ،میتواند به مثابه نوعی سرمایهگذاری در
آیندهی سازمان مدنظر قرار گیرد و از آنجایی که سازمان ها تمایل بیشتری به انجام اَعمال با بازدهی کوتاه مدت بیشتر دارد،
صرف منابع سازمانی در راستای نوآوریهای راهبردی امری دشوار به نظر میرسد (دِویت .)2017 ،شکل  2خالصه ای از
فرآیندها و ویژگیهای نوآوری راهبردی را نشان میدهد که برای دستیابی به این قابلیت نیازمند ترکیب هستند.
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شکل .1ویژگیهای نوآوری راهبردی (دِویت)2017 ،

 .3.1.2موانع نوآوری راهبردی
در پژوهشهای مختلف موانع متعددی بر سر راه پیاده سازی نوآوری راهبردی بیان شده است .سازمانها در طول حیات خود از
راهبردها و نوآوریهای مختلفی استفاده میکنند و در این راه تجارب زیادی کسب میکنند .تجارب گذشته موجب دنباله روی
از مسیرهای نوآوری اثبات شدهای میشوند که مدیران سازمانی در آن مسیرها به طور فزآیندهای اثربخشتر میشوند ،پدیدهای
که معموال وابستگی به مسیر نامیده میشود (نلسون و وینتر .)1982 ،به عبارت دیگر ،نتایج مثبت مسیرهای نوآوری معین،
باعث تکرار دوباره این مسیرها شده و ترس از شکست در تخصیص منابع برای حرکت در مسیرهای جدید میتواند مانع از پیاده
سازی نوآوریهای راهبردی در سازمانها شود.
همچنان که سازمان مسیرهای نوآوری را برقرار میسازد و اقدامهای موفقیتآمیز را نهادینه میکند ،احتماالت سکون نیز
افزایش مییابند .سازمان به طور فزآیندهای بر الگوهای اقدامهایی متکی میشود که در گذشته به وسیله آن اقدامها به
موفقیتهای پایداری دست یافته است (هانان و فرمن1984 ،؛تریپساس و گاوِتی )2000 ،و به این دلیل احتمال کمی وجود
دارد که مسیر خود را تغییر دهد (کِلی و آمبرگِی .)1991 ،همچنان که عمر سازمانی باالتر میرود ،تمایل به انتخاب مسیرهای
نوآوری اثربخش نیز کاهش مییابد (رهمانداد .)2008 ،موفقیتها باعث انحراف در ارزیابی گزینهها و نتایج نوآوری ،ایجاد
سکون در گذر زمان و از دست دادن توانایی ارزش گذاری الگوهای نوآوری مختلف توسط سازمان میشوند .ایجاد سکون و
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انحراف در طول زمان مانع از درک گزینههای نوآوری بالقوه خارج از منطق غالب سازمانی و نقشههای شناختی مدیران توسط
سازمان میشود .در نتیجه ،به سختی میتوان متوجه نوآوریهای موفقیتآمیز رقبا شد (کریستنسن.)2011 ،
دریافت بازخور مستمر از نوآوریهای انجام شده ،فرآیند بازسازی مدل کسبوکار را پیچیده میکند ،خصوصا در مورد نوآوری-
هایی که زمان توسعه طوالنیتری دارند .در طی دورهی نوآوری ،نوآوریهایی که زمان به ثمر نشستن آنها بیشتر است در
چندین حالت میانی و بیابینی مورد ارزیابی قرار میگیرند .چون در هر وضعیت ،امکان دارد نتایج ناامیدکنندهای مالحظه شوند،
ی طوالنیتری دارند ،بسیار در معرض توقف هستند و ممکن است در مدت زمان بسیار کوتاهی
نوآوریهایی که زمان ثمر ده ِ
کنار گذاشته شوند (رِپِنینگ و استرمن.)2002 ،
از آنجایی که هدف غایی نوآوری راهبردی ،همراستا کردن مدل کسب و کار و سیستم سازمانی جهت اجرای هر چه بهتر
راهبردهای سازمان و افزایش طول عمر سازمان ،و به طور خالصه نوسازی کسب و کار سازمان ،است ،یافتن راهی که این
قابلیت را برای سازمانها ایجاد کند امری دشوار است .به نظر میرسد از جمله ویژگیهایی که در ادبیات سازمان به دنبال
پاسخگویی به این نیاز مهم راهبردی بوده است ،دوسوتوانی سازمانی است.
 .3.2دوسوتوانی سازمانی
از دیدگاه اصطالح شناسی ،کلمه ی دوسوتوانی به توانایی یک فرد در استفاده آسان از دو دست اشاره دارد .این کلمه نخستین
بار به وسیلهی دانکن ( )1976به ادبیات حوزهی سازمان و کسب و کار وارد شد .تاشمن و اوریلی ( )1996نخستین کسانی
بودند که بر مبنای تحقیقات انجام شده توسط دانکن ،نظریهی دوسوتوانی سازمانی را مطرح کردند .تعریف دوسوتوانی به دلیل
مفهوم آن که در دامنهی وسیعی از زمینههای علمی گوناگون به کار رفته است آسان نیست .افزایش کاربرد این مفهوم در
ادبیات دنشگاهی و همچنین پروژههای اجرایی نشان دهندهی اهمیت این موضوع است .با افزایش عدم قطعیت اقتصادی در
طول سالهای اخیر ،موضوع قابلیت انطباق ،که بر توانایی حرکت سریع به سمت فرصتهای جدید و تنظیم بازار تمرکز دارد،
بسیار پراهمیتتر شده است .شرکتهای موفق نه تنها باید برای فرصتهای جدید تالش کنند بلکه باید توانایی بهرهبرداری از
ارزشهای داراییهای اختصاصی و حرکت در مسیر مدلهای کسب و کار موجود را نیز داشته باشد .در جدول  3طیفهای
مختلف تعریف دوسوتوانی و دیدگاههای تئوریکی که پایههای تعاریف ذکر شده هستند آورده شده است.
معموال تخصیص منابع در سازمانها با توجه به دیدگاه راهبردپردازان سازمان و مدیران ارشد سازمانی یا بر فرصت بهرهبرداری
از منابع موجود تمرکز دارد و یا بر اکتشاف فرصتهای جدید (تاشمن و اوریلی  .)199625،در علم سازمانی تعادل بین نوآوری و
بهره برداری در یک واحد سازمانی یک چالش برای سازمان محسوب میشود و سازمان ها باید بتوانند بطور همزمان اکتشاف و
بهره برداری را مدیریت کنند .بهره برداری و اکتشاف به عنوان دو فعالیت یادگیری متفاوت مطرح شدهاند که اهمیت آن در
بحث مدیریت راهبردی منعکس می شود .دوسوتوانی قابلیتی مدیریتی است که مدیران را در بهره برداری از فرصتهای موجود
و کشف فرصت های جدید توانمند میکند .هر چه قابلیت تفکر راهبردی مدیران بیشتر باشد ،سازمانها در این زمینه موفقترند
و میتوان گفت بقای موفقیت در برخورداری از قابلیتی دو سوتوانی است .به این معنی که سازمان در حالی که قابلیتهای
جدیدی را کشف میکند ،همزمان از قابلیتهای موجود به ترین بهره را ببرد .در مجموع سازمان دوسوتوان به سازمانی گفته می-
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شود که در حینِ دارا بودن توانایی تمرکز بر مسئولیت های فعلی ،به خوبی و به طور همزمان فرصتهای آینده را برای بقا و
حفظ و ایجاد مزیت رقابتی شرکت دارا شکار میکند.
سازمان ها در محیط های پویا با کشف امکانات جدید به منظور غلبه بر تغییرات آینده در محیط کسب و کار و بهرهبرداری از
مقررات پیشین به منظور رفع تقاضای امروز کسب و کار در چالش هستند(دن بوش و ولبردا .)200726،به طور کلی دو فعالیت
اکتشاف و بهرهبرداری به دلیل اهداف ،زمینهها و فرآیندهای عملیاتی متفاوت باعث ایجاد تعارض در سازمان میشوند (هسو و
همکاران.)201327،
جدول  .3تعاریف مختلف دوسوتوانی و دیدگاههای تئوریک مربوطه
نام نویسنده
اکرو
()1991
تاشمن و اوریلی
()1996
بنر و تاشمن
()2003
تاشمن و اوریلی
()2004
گرتز و اسمیت
()2005
موور
()2005
اهن و همکاران
()2006
دنیلز
()2006
لی و همکاران
()2006

دیدگاه تئوریک

تعریف

تئوری سازمان و راهبرد

انعطاف پذیری ،نوآوری و کارایی همزمان

بازار

توانایی اداره کردن تغییرات افزایشی و انقالبی (دوسوتوانی زمانی)

مدیریت نوآوری فناوری

نوآوری اکتشافی و بهره برداری

مدیریت نوآوری و فناوری

دوسوتوانی ساختاری ،جداسازی بین واحدهای بهره بردار و اکتشافی

راهبرد کسب و کار

قابلیت کنترل و پاسخگویی

تغییرات سازمانی

سیستم های پیچیده عملیاتی

راهبرد کسب و کار

توسعه محصول جدید از لحاظ عملکرد کسب و کار و از نظر عملکرد دانش

مدیریت فناوری و نوآوری

توسعه بازاریابی نوآوری پایدار و ناپایدار

مدیریت فناوری و نوآوری

تعادل انعطاف پذیری و دقت در توسعه نرم افزار جهانی

مدیریت فناوری و نوآوری
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گرتون و
اریکسون
()2007
لین و همکاران
()2007
سارکس و هالند
()2009
شریوگ و سیدو
()2010
کلمن و
استوکمن
()2010

رهبران به جهت گیری های ارتباطی و وظیفه ای در مدیریت تیم های
بزرگ نیاز دارند.

رفتار سازمانی

حضور همزمان و متعادلی بین همکاران جدید در اتحاد شرکتها وجود دارد

تئوری رفتار سازمانی

نوآوری و کارایی

مدیریت بازاریابی

جریانی سازگار و ثباتی کارآمد

تئوری سازمان

ظرفیت سازمان جهت تعقیب همزمان اکتشاف و انتفاع با کمک انسجام
بین تالشهای یادگیرنده و نتایج یادگیری

تاشمن و اوریلی

ظرفیت اجرای راهبردهایی که از ایجاد و نگهداری به طور موفق رو طول

()2013

زمان حمایت میکنند.

سازمان یادگیرنده

مدیریت راهبردی

 .3.2.1اکتشاف
اکتشاف در جستجوی فرصت های جدید و درونی کردن و کاربرد دانش ،تعریف می شود .مفهوم اکتشاف باید از نقطه نظر یک
سازمان یا واحد تعریف شود .فناوری ،دانش ،بازارهای خاص ،چه بسا برای یک سازمان ناآشنا و برای سازمان دیگر امری جدید
باشد .در نتیجه اکتشاف یک سازمان ممکن است برای سازمانی دیگر بهره برداری تلقی شود .همواره این سوال وجود دارد که
بهتر است سازمان دانش شخصی خود را توسعه دهد یا اینکه ارزش دانش بیرونی را برآورد کرده و درون سازی کند (کوهن و
لونتال.)199028،
 .3.2.2بهره برداری
در بهرهبرداری سازمان ها خط و مشی جاری شرکت را توسعه میبخشند و همچنین شایستگی موجود را از طریق تکرار افزایش
می دهند .بهره برداری به تمرکز سازمانی ،تجربه و تغییرپذیری ارتباط دارد و دارای نتیجه قطعی و کوتاه مدت است .فعالیت
های بهره برداری چه بسا کاراتر باشند ،با این حال تمایل کوتاه مدت به تله موفقیت منجر می شود (لئونارد-باتن )199229،که
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سازمان را هدایت می کند تا وضعیت جاری را مدیریت کند .در این حالت با تمرکز بر بهره برداری ،سازمانها از اینرسی سازمانی
رنج برده و گرفتار دامی شده که سازگاری و تعادل را دشوار میکند (لونتال.)1993 ،
 .3.2.3تناقض میان بهرهبرداری و اکتشاف
بهره برداری و اکتشاف دو فعالیت یادگیری متفاوت هستند که سازمانها منابع خود را بین این دو تقسیم میکنند .بهرهبرداری
به استفاده و کپی برداری از دانش های موجود در زمینه های یکسان و مشابه و ایجاد قابلیت اطمینان سازمان اشاره دارد در
حالی که اکتشاف به یافتن فرصت های جدید و ایجاد کسب و کار جدید اشاره دارد (مارچ .)1991,گرچه اکتشاف و بهره
برداری بر چالشهای متضاد متمرکزند اما بسیاری از پژوهش ها بر پیگیری همزمان اکتشاف و بهره برداری در سازمان اشاره
دارند (رایس و بیرکینشا200830،؛ بیرکینشا و گیبسون .) 200431،زیرا تمرکز صرف بر هر کدام منجر به بروز مشکالت مالی
(در صورت تمرکز بر اکتشاف) و منسوخ شدن سازمان (در صورت تمرکز بر بهره برداری) می شود (ژو و ژاو .)201332،ترکیبی
از بهره برداری و اکتشاف به سازمانها کمک میکند تا بر سکون ساختاری ناشی از تمرکز صرف بر بهره برداری و یا اکتشاف
بدون دستیابی به مزیت رقابتی غلبه کنند (لی و هونگ ،)201233،در کوتاه مدت پیشرفت کنند و در بلند مدت زنده بمانند
(اوریلی و تاشمن  )2008و کیفیت عملکرد خود را بهبود ببخشند (کتابچی و چلیک .)201434،اکتشاف بدون بهره برداری
منجر به ایجاد تله شکست از ایده های توسعه نیافته جدید و بروز شایستگیهای ممتاز ناکافی در سازمان میشود در مقابل
بهره برداری بدون اکتشاف منجر به ایجاد دام شایستگی برای سازمان شده و عملکرد بلند مدت را به خطر میاندازد (جاب
هوفز2012 ،؛ ولف و همکاران35 ،
 .) 2010به عبارت دیگر در تمرکز بر بهره برداری بدون اکتشاف ایده های جدید منجر به ایجاد

یک جبر سازمانی می شود که سازمان را از سازگاری با محیط منع می کند ( جانی.)201336،
پرسش اساسی در ادبیات دوسوتوانی این است که چگونه بین اکتشاف و بهره برداری تعادل ایجاد کنیم .در حالت کلی برخی
تمایل به تمرکز بر اکتشاف تمایل دارند و برخی دیگر در بهره برداری تاکید می ورزند .با این وجود تعادل بین اکتشاف و
بهرهبرداری کلید دستیابی به موفقیت بلند مدت سازمانها و عاملی مهم جهت دستیابی به نوآوری راهبردی است و به شدت با
عملکرد سازمان مرتبط است.
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 .3.2.4روش های اکتشاف و بهره برداری
ازجمله روش های اکتشاف و بهره برداری یادگیری سازمانی ،مدیریت فناوری ،مدیریت منابع و رفتارسازمانی است.
رفتارسازمانی
 ) 200637دوسوتوانی را قابلیت یک سازمان برای تعادل بین نیاز به انجام تغییر به همراه حفظ عملیات روزانه
میر و استنساکر (
نقل می کنند .در بهرهبرداری با بهسازی ،کارایی ،انتخاب و اجرا سروکار داریم و در اکتشاف با مفاهیمی مثل کاوش ،تغییر،
آزمون و کشف (الوی و همکاران .) 201038،در فرآیند ایجاد توازن بین اکتشاف و بهره برداری ،نظرات افراد چه بسا خنثی یا
گوناگون باشد اما با اجتماع گرایی سازگار شده و سپس سازمان همگن میشود .از رایس و بیرکینشا ( )2008نقل شده به لحاظ
ساختاری برنز و استاکر( )196139معتقد بودند ساختارهای مکانیکی که بر استاندارد سازی ،تمرکز و سلسله مراتب تاکید دارند
کارایی ،و ساختارهای ارگانیک با سطوح باالی عدم تمرکز و استقالل ،انعطاف پذیری را پشتیبانی می کنند.
مدیریت منابع
اکتشاف و بهره برداری بر سر منابع محدود رقابت می کنند .اینکه توزیع منابع محدود به چه صورت باشد به مدیران ارشد
سازمانها بستگی دارد (هلفات و پیتراف .)200940،وقتی بازده سرمایه گذاری در بهرهبرداری معقول باشد ،نتیجه از ارزش
اکتشاف کاسته میشود .سازمانها باید به این امر توجه کنند که بهرهبرداری میتواند در آمدی تولید کند که قابل سرمایه
گذاری در اکتشافات آینده باشد .سازمانهایی که بدنبال اکتشاف و حذف بهرهبرداری هستند از هزینه های اکتشاف بدون
دستیابی به منافع حاصل از بهره برداری فرصتهای موجود متحمل زیان می شوند (مارچ  .)1991بنابراین از نظر مالی ،آه و
 )200541بیان کردند که اکتشاف در عمل کرد بلند مدت که از رشد سهم بازار و رشد فروش بدست می آید ،تاثیر می
منگوگ (
گذارد اما در بهره برداری عملکرد کوتاه مدت در واقع با بازگشت دارایی ها مرتبط است.
مدیریت فناوری
یکی از موضوعات مهم در نوآوری فناورانه ،تمایز بین نوآوری تدریجی و بنیادی است (ابرتاسی و کالرک .)198542،نوآوری
تدریجی شامل بهبود محصوالت و مفاهیم کسب و کار جاری است .نوآوری بنیادی به تغییرات پایهای از محصوالت و مفاهیم
کسب و کار جاری به محصوالت و مفاهیم کسب و کار جدید اشاره دارد .توازن بین اکتشاف و بهره برداری به انتخاب میان
 )200944بیان می کنند اولین
 .)1971 43برونر و دیگران (
بهبود فناوری موجود و خلق فناوری جدید تفسیر می شود( .وینترن ،
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باری که یک فناوری استفاده می شود اکتشاف به عمل آمده ولی چنانچه آنرا تکرار نمایند اکتشاف به بهره برداری تبدیل می
شود.
یادگیری سازمانی
برخی پژوهشگران بهره برداری را بکارگیری دانش موجود و اکتشاف را جستجوی دانش جدید در نظر گرفته اند .دیگر
پژوهشگران مزیت های ایجاد دانش جدید را با بهبود دانش موجود مقایسه می کنند (لونتال و مارچ  .)1993این بحث پیش
 )200445بیان کردند که دانش ایجاد
می آید که آیا اکتشاف شامل شناخته های قبل هم می شود یا نه .گرانت و بادن -فولر (
شده توسط بخش تحقیق و توسعه ،اکتشاف ،و دانشی که توسط واحدهای بازاریابی تولید می شود بهره برداری گفته می شود.

 .3.2.5موازنه اکتشاف و بهره برداری
موازنه بین اکتشاف و بهرهبرداری یک تصمیم بین فرآیندی دراز مدت و کوتاه مدت ،ثبات و سازگاری ،ریسک و بازده است.
انتخاب بین اکتشاف و بهره برداری مستلزم برنامه ریزی ،انجام عملیات همزمان (برون و ایزنهارت )199746،و تیمهای مدیریت
ارشد متفاوت از یکدیگر است (بوکر .)199747،زمانی که برای اولین بار مارچ در سال  1991اکتشاف و بهرهبرداری را مطرح
کرد معتقد بود این دو فعالیت باید به عنوان دو سر یک طیف فرض شوند .اما گوپتا و همکاران )2006(48بهره برداری و
اکتشاف را بهعنوان دو فعالیت مستقل در نظر گرفتند .بر این اساس ،محققان دوسوتوانی را به دو "بعد تعادلی" و "بعد
ترکیبی" تفکیک کردند .اساس بعد تعادلی بر این است که بهره برداری و اکتشاف دو فعالیت متناقض اند که در مصرف منابع با
یکدیگر رقابت میکنند .سازمان هایی که منابع داخلی محدود دارند یا به منابع خارجی دسترسی ندارند با احتمال بیشتری به
تعادل بین فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری نیازمندند.
در نقطهی مقابل ،اساس این رویکرد بر این است که فعالیتهای اکتشاف و بهره برداری لزوما با هم در رقابت نیستند بلکه می-
توانند در حمایت از هم باشند .بر اساس این رویکرد نتایج عملکرد نسبت به زمانی که سازمان بر بعد تعادلی دوسوتوانی تمرکز
میکند قویتر است .این رویکرد مناسب سازمانهایی است که دسترسی بیشتری به منابع دارند.
نوسازی پایدار و نوسازی بنیادی نه تنها در تضاد با هم هستند ،بلکه نسبتا مانعه الجمع نیز هستند .نوسازی پایدار و بنیادی
مبتنی بر روش هایی متضاد هستند .با وجود آنکه راهبردپردازان تمایل دارند که به طور همزمان به بهره برداری و کشف
بپردازند ،این دو رویکرد به چنان ذهنیتهای متفاوت و مهارتهای شناختی متضادی نیاز دارند که در عمل ،دستیابی به هر
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دوی این نتایج به طور همزمان ،دشوار می شود (مارچ .)1991 ،نوسازی پایدار و نوسازی بنیادی ،نه تنها در سطح فردی،
توانمند های ضدونقیض را طلب میکند ،بلکه در داخل تیمها ،دپارتمانها و سراسر سازمان نیز شرایط به همین صورت است .با
وجود آنکه گروههای راهبردساز تمایل دارند توانایی استفاده از هر دو فرآیند بهره برداری و اکتشاف را داشته باشند ،پیدا کردن
راهی برای یکپارچه سازی بهره برداری و اکتشاف ،در قالب یک فرآیند نوسازی اجرایی ،امری بسیار چالش برانگیز است .به
کارگیری سبک های متناقض ،اغلب منجر به عدم درک متقابل و تضاد میان افراد میشود .بنابراین ترکیب و آمیختن این دو
موضوع ساده نیست (دِویت .)2107 ،برای توازن بین اکتشاف و بهره برداری سه راه حل تفکیک زمینهای ،تفکیک سازمانی
(ساختاری) و تفکیک موقتی پیشنهاد شده است .پیشنهاد شده است .در این تفکیک زمینهای ،اکتشاف و بهرهبرداری به طور
طبیعی با یکدیگر به تعادل میرسند .توانایی ایجاد توازن بین فعالیتهای اکتشاف و بهره برداری ،با زمینه سازمانی که توسط
انضباط ،پشتیبانی و اعتماد شناخته می شود مرتبط است (گیبسون و بیرکینشا .)2004 ،تفکیک سازمانی (ساختاری) به این
معناست که در سازمانهای دوسوتوان واحدهای مرتبط با بهره برداری مثل بازاریابی ،نسبت به فرهنگ های غیر منعطف بزرگتر
و متمرکزتر بوده که برای افزایش کارایی و کنترل از طریق فرایند مدیریت تالش میکنند (بنر .)200349،اما واحدهای
اکتشافی مانند تحقیق و توسعه ،کوچکتر ،متمرکزتر و منعطف تر بوده و نوآوری خلق میکنند .تیم مدیریت ارشد میتواند
فعالیتهای این دو واحد را یکپارچه کرده بهگونهای که به طور همزمان انجام شوند (جانسن و دیگران .)200950،بحث پیرامون
تفکیک موقتی به این موضوع اشاره دارد که هنگامی که سازمان تنها روی یک فعالیت متمرکز شده و بعد به دیگری انتقال
مییابد .در تفکیک موقتی سازمان انتقال میان فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری را به صورت پیوسته مدیریت می کند
(سیگلکو و دیگران )200151،تا از پیامد های اجرایی هر کدام به تنهایی دوری کند .این انتقال ها می توانند پر هزینه باشند
پس جدایی موقتی مستلزم رویههای کارآمد برای ساماندهی انتقالها از حالتی به حالت دیگر می باشد (برون و ایزنهارت،
.)1997
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شکل  .2راه های ایجاد توازن بین اکتشاف و بهره برداری

نتیجه گیری
امروزه سازمانها در تمامی ابعاد با فشارهای فزاینده ای برای شناسایی و ارزیابی فرصتها از طریق نوآوری مواجه هستند .شرایط
محیطی کسب و کارها متغیر است و این شرایط یک محرک اساسی برای سازمانها جهت حرکت به سمت تغییرات مداوم
است .بدین منظور جهت گیری راهبردی یک سازمان منعکس کننده نحوه نگرش مدیران سازمان به اهمیت شناسایی و ارزیابی
فرصتهای جدید و فرصتهای موجود است که بر طیف گسترده ای از عملکرد و بقای سازمان تاثیرگذار است .هدف اصلی این
پژوهش یافتن راهی برای دستیابی به نوآوری راهبردی در راستای رسیدن به طول عمر بیشتر برای سازمانها بود و در این
مسیر از یکی از پارامترهای مهم سازمانی یعنی دوسوتوانی سازمانی استفاده شد .در این پژوهش مروری-توصیفی به بررسی
جایگاه دوسوتوانی سازمانی در نوآوری راهبردی پرداخته شد .مهمترین و شاید پرچالشترین سوالی که راهبردپردازان سازمانی
در پی یافتن پاسخ آن هستند ،موضوع طول عمر سازمانها و دستیابی به باالترین میزان طول عمر برای سازمان است .در ابتدا
با بررسی مفهوم نوآوری راهبردی و بیان ویژگیهای مختلف و تعاریف گوناگون آن تالش شد تا جنبههای گوناگون این عنصر
بسیار مهم سازمانی بسط داده شود .سپس با بیان ویژگیها و موانع اصلی نوآوری راهبردی به این امر مهم پرداختیم که چرا
دستیابی به نوآوری راهبردی برای سازمانها دشوار است .در ادامه با توجه به ویژگیهای مطرح شده در ادبیات مدیریت
راهبردی پیرامون نوآوری راهبردی ،و مقایسه ی وجه اشتراک آن با ادبیات دوسوتوانی سازمانی ،به بحث پیرامون دوسوتوانی
سازمانی پرداختیم .با بررسی تعاریف و ویژگیها مختلف دوسوتوانی سازمانی ،به بررسی تناقضات و موازنه میان دو پارامتر
تشکیل دهندهی دوسوتوانی سازمانی ،یعنی اکتشاف و بهرهبرداری ،پرداخته شد .در این قسمت با بسط کامل موازنهی میان
بهرهبردری و اکتشاف ،تالش کردیم تا نشان دهیم چگونه میتوان به سازمانی دوسوتوان تبدیل شد و در صورت تبدیل شدن به
یک سازانی دوسوتوان ،دستیابی به نوآوری راهبردی امری آسانتر خواهد بود.
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راهبردپردازان که در تالش هستند تا به موفقیت بلند مدت برسند ،میدانند که ممکن است عوامل متعددی عرصه رقابتی را
دچار تغییر کنند .گرچه آنها نمی توانند آینده را پیش بینی کنند ،اما متوجه اند که آینده متفاوت از امروز است .از بین این
عوامل نیازهای مشتریان ،اقدامات رقبا و پیشرفت های فناورانه عواملی هستند که ممکن است آینده ای را به وجود بیاورند که
باعث نامتناسب شدن مدل کسب و کار فعلی سازمان با محیط شود .مدیران راهبردساز برای اینکه آمادگی رویارویی با آیندهی
رقابتی (آینده ای که تاکنون ناشناخته است) را داشته باشند باید چندین عنصر از مدل کسب و کار را بازسازی کنند .نه تنها
محصوالت و خدمات فعلی شرکت باید بهبود یابند؛ بلکه محصوالت و خدمات جدید نیز باید توسعه داده شوند تا بتواند تقاضای
آینده را شکل دهند .راهبردسازان نه تنها در مقابل تغییر واکنش نشان می دهند ،بلکه می توانند تغییر را به وسیله فعالیتهای
نوآورانه بنیان نهاده و به صورت مؤثری نیز ،یک عدم تناسب محیطی برای رقبا به وجود آورند .راهبرد یک شرکت تعیین کننده
نحوه موازنه بین اکتشاف و بهره برداری و شیوه تخصیص منابع بین آنهاست .اینکه شرکت راهبرد نوآورانه باشد و با چه رویکرد
و تدبیری آن را برنامه ریزی کرده و در چه بازههای زمانی انتخاب کرده و به اجرا دربیاورد ،میزان توجه به دوسوتوانی را در
سازمان به نمایش میگذارد .موضوع مشترک دیگر میان دوسوتوانی سازمانی و نوآوری راهبردی ،یادگیری سازمانی است .از
مهمترین پارامترهای نوآوری راهبردی یادگیری سازمانی است که هم به صورت مستمر انجام شود و هم به صورت بنیادی می-
تواند انجام شود .همین امر پیرامون دوسوتوانی سازمانی نیز قابل بررسی است .یادگیری سازمانی در حین بهرهبرداری با عنوان
یادگیری ضمن کار مورد بحث قرار میگیرد در حالی که یادگیری در هنگام اکتشاف از نوع یادگیریهای بنیادی محسوب می-
شود .سازمان دوسوتوان میتواند شرایط الزم برای یادگیری جهت پیاده سازی نوآوری راهبردی را فراهم کند .پیاده سازی
دوسوتوانی با دشوار هایی مواجه است که تیم مدیریت عالی و تفکر کارآفرینانه در سازمان با ایجاد زمینههای پیاده سازی
کارآفرینی سازمانی ،میتواند آنرا تسهیل کند .بدین منظور پیشنهاد میشود تا پژوهشگران با بررسی هر چه بیشتر ابعاد
کارآفرینی سازمانی و سازمانهای یادگیرنده ،ارتباط این مفاهیم و نوآوری راهبردی و دوسوتوانی سازمانی را به مقدار بیشتری
مورد بررسی قرار داده تا ابعاد این پارادایمهای مهم سازمانی هر چه بیشتر آشکار شود
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