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 مروری بر اهمیت دوسوتوانی رفتاری کارکنان دستگاه های دولتی

 aآرزو صدیق نیا
a کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

 ((sadighniaarezoo@gmail.comآرزو صدیق نیا نویسنده مسئول: 

تغییرات محیطی است که معموال به دالیل ماهیت بروکراتیک این نوع های دولتی، توانایی انطباق پذیری با یکی از مشکالت نهادها و دستگاه: چکیده

های بروکراتیک ها و تبعیت از سیستم مرکزی، به سختی میسر می باشد. در سطح سازمانی، دستگاه دولتی باید همزمان با حفظ راندمان و فعالیتسازمان

تواند ریشه در های اکتشافی و خالقانه بپردازد تا با محیط منطبق شود. این مشکل نه تنها میبرابر با مقررات و قوانین، بتواند نوآور بوده و به فعالیت ،خود

های بنابراین دستگاه ، یکی از این عوامل دوسوتوانی رفتاری کارکنان است.تواند به عوامل فردی نیز مرتبط باشدقوانین و مقررات سازمان داشته باشد بلکه می

 های سیستمی راسازمان فعالیت ، ضمن تقویتها برای تغییرات جدیدونه می توانند رفتار دوسوتوان کارکنان را تقویت نمایند تا آنچگ باید دریابند کهدولتی 

   .به نحو احسن انجام دهند هم
 

  های دولتی.دستگاهدوسوتوانی سازمانی؛ دوسوتوانی رفتاری؛  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

صورت  مفهوم جدیدی در علم مدیریت محسوب میشود که در خصوص بقای سازمانی و عملکرد شرکت بحث میکند. دوسوتوانی سازمانی بهدوسوتوانی سازمانی 

یک سازمان برای بقا، رشد، بهبود عملکرد، . برای به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار دارای اهمیت است و باعث بهینه شدن عملکرد سازمان میشود یفرایند

های موفق در یک محیط پویا رقابتی با استفاده از امکانات تحت سازمان ی و توان رقابت پذیری در محیط پویای امروزی به قابلیت دوسوتوانی نیازمند است.نوآور

 .[1] اختیار خود )بهره برداری( و کشف فرصت های جدید در پیرامون )اکتشاف( دو سوتوانی هستند

 

 دوسوتوانیتعریف . 1.1

( برای اولین بار از ساختار دو سو 1978) 1کلمه دو سو توانی، از واژه التین آمبی، به معنای مهارت و واژه دکس دریتیبه معنای چابکی است. رابرت دانکن

( یادگیری سازمانی را در قالب یادگیری اکتشافی و بهره برداری مطرح نمود که 1991) 2توان به عنوان راهی برای توصیف یک ساختار دوگانه استفاده کرد. مارچ

 نقطه شروع تحقیقات زیادی بوده است.

. [2]کنداند و سازمان توجه و منابع خود را بین این دو تقسیم می اری و اکتشاف دو فعالیت یادگیری متفاوتمعتقد است که بهره برد ،مارچاز سوی دیگر 

برداری همتراز باشد. دوسوتوانی یک توانایی سازمانی در همسویی و کار آیی در پاسخ به تقاضاهای بازار و همزمان  طور همزمان با اکتشاف و بهره سازمان باید به

چنین رفتارهایی که بر . دهد، خود را همتراز کنندهایی که کارآیی را افزایش میها میتوانند، با فعالیتبرخی از سازمان .[3]استسازگاری با تغییرات در محیط 

 ها می سازمانعملیات تولید، کاهش هزینه، کیفیت و ... برای بهبود عملکرد کسب و کار جاری تمرکز میکنند، بهره برداری نامیده میشوند. از طرف دیگر، روی 

ی و رشد در محصول و شود که به تمرکز بر روی نوآور هایی که انعطاف پذیری را افزایش میدهد، تمرکز کنند که اکتشاف نامیده می توانند بر روی فعالیت

  .[4]هایی برای اطمینان از اثربخشی آینده اشاره داردفرصت
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ه افزایش ها تمایل دارند که منابع خود را بین اکتشاف و بهره برداری تقسیم کنند. به عبارتی دیگر، اکتشاف، اشاره به توصیف رفتار شرکت به وسیلشرکت

پذیری و نوآوری دارد؛ درحالیکه، بهره برداری به وسیله کاهش تفاوت ها، حل منظم مسائل، پایش، اجرا و  متفاوت فعالیت ها، تحقیق، کشف، آزمایش، ریسک

های متمایل به بهره برداری، رسیدن به کارایی بهتر از طریق تمرکز بر روی تولید است، شرکت های  هدف شرکت. شودکارایی، تولید و انتخاب مشخص می

. قابلیت بهره برداری به توانایی حفظ کارآمدی و ایجاد [3]پذیری در سازمان از طریق یک رویکرد باز به یادگیری است جاد انعطافمتمایل به اکتشاف هدفشان ای

منابع موجود اند و میتوان از طریق راه های جدید . قابلیت اکتشاف به توانایی ارائه خدماتی که در حال حاضر غیرقابل دسترسبهبود در عملیات جاری اشاره داد

های فعلی )بهره برداری( به خوبی  سازمان دوسوتوان، به سازمانی گفته میشود که، به طور همزمان توانایی تمرکز بر مسئولیت .[5] را ترکیب کرد اشاره دارد

اساساً دو فعالیت سازمانی مجزا هستند که فرصت های آینده )اکتشاف( را به عنوان کلیدی برای بقای شرکت دارا باشد. برای محققان، اکتشاف و بهره برداری 

.تعداد زیادی از تحقیقات از بهره برداری و اکتشاف به عنوان باید به صورت کامالً همزمان پیگیری شود تا به مزیت رقابتی و بقای طوالنی مدت دست یابند

وتوانی در سطوح یکسان اکتشاف و بهره برداری آسان نیست اما میتوان حداکثر های متعامد که متقابالً اثر مثبتی دارند الگو گرفته اند. دستیابی به دوسفعالیت

دست آوردن فرصت های مجدد از طریق هایی را برای سازمان های دانش بنیان در جهت به. دوسوتوانی سازمانی مجموعه شیوهرسیدن به هر دو را سریعتر کرد

های دانش بنیان موفق، در یک محیط پویا با استفاده از سازمان شود.ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان میهای سازمان ارائه میکند و باعث تخصیص مجدد دارایی

  .[6] های جدید )اکتشاف( دو سوتوانی می شوندامکانات تحت اختیار )بهره برداری( و کشف فرصت

ها را به نحوی روز ی فضای کسب وکارها را دگرگون ساخته و تمامی موسسهطور تدریجی مرزها و پویای های اخیر، سیر شتابان و مستمر رویدادها، بهدر سال

های پایانی قرن بیستم و ورود به قرن جدید سرعت این تغییرات با نزدیک شدن به سال. ای مواجه کرده است های جدید، غیرمنتظره و گستردهافزون با چالش

. تغییرات محیطی، اثر بسیار مؤثر [7] ی از سرگشتگی در چگونگی مقابله با پویایی محیط، روبه رو شدندها با نوعای که بسیاری از سازمان گونه شدیدتر شد؛ به

ها سودآور و موفق بوده اند، با تغییر مختصات محیطی و عدم همراهی با پویایی های ها که سالانکاری بر عملکرد سازمان دارند .بسیاری از سازمان و غیرقابل

های مهم و مؤثر در بهبود عملکرد .به عبارت دیگر، یکی از جنبهلکرد مناسبی داشته باشند و با ورشکستگی و مرگ روبه رو شده اندمحیط، نتوانستند عم

 دانند که به اهمیت توجه سازمان به محیط به عنوان یکنظری می ، را اولین صاحب 3چندلر .های محیطی استسازمانی، چگونگی برخورد با محیط و پویایی

های موجود وکشف کنند که عملکرد سازمانی پایدار در بهره برداری از قابلیتمتغیر مهم توجیه کننده عملکرد سازمان اشاره کرده است محققان دیگر، بیان می

 .ها و تغییرات محیطی استهای جدید )دوسوتوانی( در، پویاییفرصت

 

 

 

 اکتشاف و بهره برداری. 2.1

دهد، خود را هم تراز کنند. چنین رفتارهایی که روی عملیات تولید، کاهش هزینه، هایی که کارایی را افزایش میتوانند با فعالیتها میبرخی از سازمان

که    هاییتوانند بر روی فعالیتها میشود. از طرف دیگر سازمانکند، بهره برداری نامیده میکیفیت و .... برای بهبود عملکرد کسب و کار جاری تمرکز می

هایی را برای اطمینان از و اشاره به تمرکز بر روی نوآوری و رشد در محصول، فرصت شوددهد، تمرکز کنند که اکتشاف نامیده میپذیری را افزایش می انعطاف

  [8].  اثربخشی آینده و ... دارد

رد، در تعریفی دوسوتوانی به صورت توانایی یک سازمان برای خلق، گیاستفاده قرار می های نظری برای توضیح دوسوتوانی مورداگرچه تعدادی از چارچوب

شود که به طور همزمان توانایی تمرکز بر کارکردها و تعریف شده است. سازمان دوسوتوان به سازمانی گفته می گسترش، یا تعدیل منابع پایه هدفمندی،

 ی بقای شرکت دارا باشد.های آینده به عنوان کلیدی براهای فعلی را به خوبی فرصتمسئولیت
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های مدیرت ارشد برای درک نیازهای کسب وکار، بیان بینش روشن و های دوسوتوانی، به گروهبه این نتیجه رسیده اند که سازمان، همچنین برخی محققان

کنند که دوسوتوانی درزمینه های مختلفی ازجمله  بیان میها  آن داند،ریشه دوسوتوانی را در ادبیات یادگیری میو  قوی و تعهد الزم برای دوسوتوانی نیاز دارند

 .[3]کرده است و مطالعات در این زمینه تأثیر مثبت سطح دوسوتوانی را تائید نموده است فناوری و مدیریت نوآوری، طراحی و رفتار سازمانی ظهور پیدا

ها باقابلیت فناوری باالتر، بیشتر از دوسوتوانی  ساله، دریافتند که شرکت10ها در طول یک دوره  با بررسی یک نمونه بزرگ از شرکتو همکارانش،  4گاسن

 . [9] برند منفعت می

های ذهنی از عملکرد، گردد و به طور مثبتی با رشد فروش، نرخهای نامطمئن، دوسوتوانی سازمانی پدیدار میدارند که در محیطبیان می ، 5اوریلی و تاشمن

منظور مشخص کردن جایگاه یک شرکت در یک یا چند بخش از بازار مرتبط با  هایی بهشناسایی راه. همچنین بازار در ارتباط استگذاری نوآوری، ارزش

به بیان دیگر،  موفقیت اکتشاف به قابلیت سازمان در دستیابی به دانش متفاوت و ترکیب آن با دانش موجود بستگی دارد. تغییرات محیطی اکتشاف است.

عرض دانش از طریق جستجوی دانش متنوع از  کند عرض و عمق دانش خود را گسترش دهد.کند که شرکت تالش میفرآیند یادگیری را معرفی میاکتشاف 

آید و عمق دانش از طریق جستجوی شرکت در افزایش انباشت دانش داخلی و خارجی در  منابع بیرونی به منظور اضافه کردن به دانش داخلی به دست می

 .[10]شود ه کانونی حاصل مینقط

های دانش دهد که سازمانشود مطالعات دوسوتوانی نشان میدرحالیکه به طور طبیعی ترکیبی از هر دو رویکرد به معاوضه در تخصیص منابع منجر می

هایی که بهره برداری و اکتشاف را ود. چنین سازمانب ها موفق تر خواهندتوانند به سطح باالیی از تعادل بین هردو برسند، نسبت به دیگر سازمانبنیانی که می

برای محققان  شوند.کنند، در مدیریت تقاضای کسب وکار امروز و سازگاری با تغییرات محیطی در همان زمان کارا هستند و دوسوتوان نامیده میادغام می

د. یابنکامالً همزمان پیگیری شود تا به مزیت رقابتی و بقای طوالنی مدت دست اکتشاف و بهره برداری اساساً دو فعالیت سازمانی مجزا است که باید به صورت 

های متعدد که متقابالً اثر مثبتی دارند الگو گرفته اند. دستیابی به دوسوتوانی در سطح تعداد زیادی از تحقیقات از بهره برداری و اکتشاف به عنوان فعالیت

 .تر کردتوان حداکثر رسیدن به هر دو را سریعا مییکسان اکتشاف و بهره برداری آسان نیست ام

های ساختاری و فرهنگی شود. درواقع مکانیسمبرداری به وسیله ساختار و فرهنگ سازمان تسهیل می رفتارهای متفاوت اکتشاف و بهره  6به گفته آیرلند

موردنیاز است. درجه تمرکز قدرت، استانداردسازی محصوالت و رسمیت  هامتفاوت به منظور حمایت از اکتشاف در مقابل حمایت از بهره برداری در شرکت

هایی از توانند مزیتها میاگرچه شرکت .گیردبرداری مورداستفاده قرار میمنظور اکتشاف و بهره بخشی فرآیندها سه ابزار ساختاری یک سازمان هستند که به

برداری هستند به دنبال شرکای خارجی نیز باشند. زمانی که شرکت مشغول  زمانی که مشغول به بهرهها ممکن است اما آن منابع داخلی خود کسب کنند،

بندی دانش و منابع  ها را در دستیابی و دستهاکتشاف است در درجه اول به دنبال دانش و منابع به منظور افزایش تنوع است. برعکس، بهره برداری شرکت

ها بروی دانش و منابع داخلی قرار گیرد های رقابتی شرکتهای موجود گسترش دهند و مزیتخود را در به کارگیری قابلیتهای کند تا تواناییمکمل کمک می

کنند، دست یابند. بهره برداری های افزایشی را به مشتریان معرفی میها نوآوریهای توزیع و سرعتی که آنتا به اهداف مختلفی شامل افزایش گستردگی کانال

 .[11] شودهایش تمرکز کند مشخص میدهد روی هسته دانش و قابلیتهای ساختاری و فرهنگی به شرکت اجازه میسیله مکانیسمو به

 

 . نتیجه گیری1.3

وظیفه را به  دو نظریه ها درباره آسانی یا دشواری که هر سازمان می تواند هم اکتشاف و هم بهره برداری را دنبال کند وابسته به اوضاع سختی است که این

ر دوقطبی به عنوان رقابت یا جنبه های تکمیلی در تصمیمات یا اقدامات سازمانی مورد عمل قرار دهند. از سوی دیگر برخی از محققان به عنوان یک ساختا

از برای پشتیبانی از پیگیری های همزمان ماهیت زمانی دوسوتوانی سازمانی به دست آوردن تمایزات ما بین قابلیت های سازمانی مورد نی. دوسوتوانی توجه دارند

 .بهره برداری و اکتشاف و نیاز مندی های آنها برای جایگزینی بین بهره برداری و اکتشاف در یک پیگیری متوالی در طول زمان است
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ال رسیده فعالیت کنند و دارایی های برای ایجاد تحول نیازمند شرکت هایی هستیم که به صورت همزمان در کسب و کار های با فناوری باال و به حد کم

کت ها به سمت شرکت ها به آنها اجازه دهد که قابلیت های ضروری جدید را توسعه دهند و در کسب و کار های جدید رقابت کنند. اینکه چه موقع و چگونه شر

اند به عنوان پیشنهاد برای تحقیقات آتی برای محققان تو، که میدوسوتوانی سازمانی حرکت می کنند؛ هنوز مشخص نیست و شایسته تحقیقات بیشتری است

 در نظر گرفته شود.
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