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Abstract 
In a series of papers on innovation and leadership, researchers have illustrated the complexity 

of the relationship between these two variables and argued that a particular leadership style 

does not respond to the complexities of the innovation process. In this study, by investigating 

the business model innovation - as one of the most important types of innovation -, the 

complexities of this process are studied. The main components of innovation are exploration, 

exploitation, and flexibility to change between these two activities. Exploration and 

exploitation activities are mutually exclusive strategies, referred to as "ambidexterity" in 

management literature. On the other hand, the literature review of ambidextrous leadership 

theory for innovation shows that two complementary leadership behaviors (open and close 

leadership behaviors) enhance exploration and exploitation in the employees. In this paper, 

in order to model the relationship between "ambidextrous leadership", "employee 

ambidextrous behavior", "business model innovation" and "organizational performance," the 

authors have reviewed various articles about "Innovation Leadership", "Ambidextrous 

Leadership" and " Business Model Innovation ".The review articles are selected within Q1 

journals in the field of strategic management according to the ranking of SCImagojr site. 

Based on the results, the strategic leadership should be in charge for solving the challenge of 

the complexity of the innovation process. In this regard, the leader must have the skills to 

carry out this task and a dynamic pattern of open and close behaviors. Simultaneous 

implementation of two mutually exclusive strategies - exploration and exploitation - will lead 

to long-term corporate success, gaining competitive advantage and superior performance 

over competitors. Researchers have presented current literature gaps and made suggestions 

for future researches. 
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 چکیده 

محققان طی مقاالت مختلفی حول موضوع نوآوری و رهبری، پیچیدگی رابطه این دو متغیر را به 
فرایند  هایاند که یک سبک رهبری خاص، پاسخگوی پیچیدگیاند و بیان کردهتصویر کشیده

ن تریعنوان یکی از مهموکار بهنوآوری نیست. در این مطالعه با بررسی نوآوری در مدل کسب
های اصلی نوآوری، مؤلفههای موجود در این فرایند بررسی شده است. وری، پیچیدگیانواع نوآ

. دو فعالیت اکتشاف و برداری و انعطاف برای تغییر بین این دو فعالیت استاکتشاف، بهره
 در ادبیات مدیریت یاد« دوسوتوانی»برداری، دو راهبرد متناقض هستند که از آنها با عنوان بهره
دهد طرفی، بررسی ادبیات مربوط به نظریه رهبری دوسوتوان برای نوآوری نشان می شود. ازمی

برداری در دو رفتار رهبری مکمل )رفتارهای باز و بسته رهبری( موجب تقویت اکتشاف و بهره
رهبری »شوند. در این پژوهش، در راستای ترسیم مدل جامعی برای نمایش رابطه بین کارکنان می

 ،«عملکرد سازمانی»و « وکارنوآوری در مدل کسب»، «تار دوسوتوان کارکنانرف»، «دوسوتوان
نوآوری در »و « رهبری دوسوتوان »، «رهبری نوآوری»نویسندگان مقاالت مختلفی را در زمینه 

در حوزه مدیریت استراتژیک  Q1اند. مقاالت مروری از مجالت بررسی کرده« وکارمدل کسب
اند. بر اساس نتایج، حل چالش پیچیدگی فرایند انتخاب شده  SCImagojrبندی سایت طبق رتبه

های الزم برای انجام این وظیفه را نوآوری بر عهده رهبر راهبردی سازمان است که باید مهارت
کسب کند و الگوی پویایی از رفتارهای باز و بسته داشته باشد. اجرای همزمان دو راهبرد متناقض 

ـ به  موفقیت بلندمدت بنگاه، کسب مزیت رقابتی و عملکرد برتر نسبت برداری اکتشاف و بهره ـ
شود. محققان خألهای تحقیقاتی موجود را نمایان ساخته و برای تحقیقات آتی به رقبا منجر می

 .اندپیشنهادهایی مطرح کرده
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 مقدمه

اهمیت نوآوری در دنیای همواره در حال تغییر امروزی بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه تقریباً تمام کشورهای 

د. افزایش پردازنوری و بهبود شرایط اقتصادی به تشویق، تقویت نوآوری و خالقیت میمنظور افزایش بهرهجهان به

وکارهای موفق پیشرفت سریع تکنولوژی موجب کنار رفتن بسیاری از کسبسازی و بدیل رقابت همراه با جهانیبی

اهش مدت مانند کهای کوتاهتوان به تاکتیکوکار کوتاه شده و دیگر نمیشده است. در واقع چرخه عمر مدل کسب

ا در هوکار اتکا کرد، بنابراین شرکتهای کسبها، اعمال تغییرات و بهبودهای جزئی در بسیاری از مدلهزینه

ه بتوانند تر نیاز دارند و برای اینکوکار خود برای مقابله با این رقابت شدید جهانی، به نوآوری گستردههای کسبمدل

 وکار فعلی خود را بازبینی کنند. دردر بازار فعلی به رقابت ادامه دهند یا وارد بازار جدیدی شوند، باید مدل کسب

وسته همراه با رشد و پیشرفت محیط تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی تغییر طور پیوکار باید بهواقع مدل کسب

 کند.

ای است که در کسب و حفظ مزیت رقابتی نقش مهمی وکار، راهبرد متمایزکنندهنوآوری موفق در مدل کسب

ران امل پیشوکار و عو(. بنابراین ضروری است شرکت از فرایند نوآوری مدل کسب5105کند )گو و همکاران، ایفا می

وکار در مقایسه با سایر انواع های موجود در نوآوری مدل کسبآن شناخت بهتری کسب کند. هرچند پیچیدگی

 تر کرده است.(، شناخت عوامل پیشران آن را سخت5102ها )گاسمن و همکاران، نوآوری

وکار ند. نوآوری مدل کسبکوکار، رهبری نقش قابل توجهی ایفا میدر میان عوامل مؤثر در نوآوری مدل کسب

های جدید و عملکرد بهتر از رقبا در سازی تکنولوژیعنوان یکی از وظایف راهبردی رهبری سازمان برای تجاریبه

ت و بسیاری ای اسزمینه رشد و سودآوری تلقی شده است. با این حال کسب این شایستگی وظیفه دشوار و پیچیده

(. نوآوری مدل 5115اند )چسبرو و رزنبلوم، وکار شکست خوردهدر سطح مدل کسبسازی تغییر ها در پیادهاز بنگاه

ند و موجب کهای جدید ملزم میشود و رهبر را به کسب توانمندیوکار در بنگاه تغییری بنیادی محسوب میکسب

اید در بران بهای متضادی است که رهبران باید در آنها مشارکت کنند. رهشود، زیرا شامل فعالیتپیچیدگی می

زیردستان خالقیت و نوآوری را برانگیخته و به آن تشویق کنند و همزمان ساختارها، اهداف و فرایندهای بنگاه را 

طور اقتصادی و سودده کنترل کنند. ایجاد تعادل بین این دو وظیفه وکار خود را بهبه آنها یادآوری کرده و کسب

برای مدیران بسیار دشوار بوده و همواره دغدغه مدیران است. در اینجا های رهبری عنوان یکی از نقشروزانه به

ک طور لزوم به یک سبشود. بر اساس این نظریه رهبران نباید بهدر نوآوری مطرح می« رهبری دوسوتوان»نظریه 

ویه داده و رفتار رپذیری بین رفتارهای مختلف تغییر منظور کارایی بیشتر باید با انعطافرهبری متعهد باشند، بلکه به

 (.5100های مختلف در فرایند نوآوری وفق دهند )رزینگ و همکاران، خود را مطابق الزامات موقعیت
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کند. محققان علم مدیریت از این واژه برای بیان توانایی استفاده از هر دو دست اشاره می واژه دوسوتوانی به

اری )مانند بردجو( و بهرهوهای اکتشافی )مانند آزمایش و جستیتها در ایجاد و حفظ تعادل بین فعالتوانایی سازمان

کنند. نظریه رهبری دوسوتوان برای نوآوری در پاسخ به تناقضات مختلفی که در سازی( استفاده میاجرا و پیاده

تشاف اکتوانایی پرورش رفتارهای »مراحل مختلف فرایند نوآوری دیده شد، به وجود آمد. تعریف رهبری دوسوتوان 

( دو 5100است. روزینگ و همکاران )« برداری در پیروان از طریق افزایش و کاهش واریانس در رفتار آنهاو بهره

رفتار رهبری متناقض و در عین حال مکمل، به نام رفتارهای باز و بسته را معرفی کردند. رفتارهای رهبری باز از 

رفتارهای  کنندهعنوان تقویتکنند. به همین سبب بهحمایت می های خالقانه بین زیردستانآزمون و خطا و آزمایش

شوند. در مقابل، رفتارهای رهبری بسته، از طریق تشویق زیردستان برای کار در اکتشافی در زیردستان تعریف می

بردارانه هرشده به تقویت رفتارهای بهشده در کنار دستیابی به اهداف از قبل تعیینریزییافته و برنامهمحیط ساخت

 شوند. منجر می

هایی بر پایه تئوری رهبری دوسوتوان در نوآوری رزینگ و سایر نویسندگان به مطالعه و بررسی فرضیه

صورت تجربی ثابت کردند که ( به5102) اند. برای مثال، زاچر، رابینسون و رزینگ( پرداخته5100همکاران )

 انجامد.برداری در میان زیر دستان میبری بسته به بهرهرفتارهای رهبری باز به اکتشاف و رفتارهای ره

وکار و نوآوری آن )زات، آمیت و های کسبدر دهه گذشته برخالف توجه گسترده ادبیات تحقیق به مدل

 اند. در حالی که نوآوریوکار پرداخته(، تحقیقات بسیار اندکی به ابعاد رهبری در نوآوری مدل کسب5102مسی، 

های زیادی برای رهبری سازمان به همراه دارد و ، فرایند تغییر سازمانی عظیمی است که چالشوکارمدل کسب

(. با 5101وکار به برنامه رهبری خاصی نیاز است )سوجنوا، پلن الس و وی وس، احتماالً برای نوآوری مدل کسب

نیاز  های موردها و ویژگیتگیوکار را به شایسمند نوآوری مدل کسبصورت نظاموجود این، تحقیقات اندکی به

 های نوآوری در این فرایند پیوند داده است. رهبری برای تطابق با چالش

وکار بررسی شده است. با بررسی آخرین های رهبری نوآوری در نوآوری در مدل کسبدر این مقاله چالش

هبری نوآوری و تطبیق سبک ردستاوردهای ادبیات موضوعی در زمینه چگونگی پاسخگویی رهبران، به پیچیدگی 

شود. به همین منظور ابتدا مروری موجز بر مفهوم نوآوری مدل و رفتارهای خود با الزامات نوآوری اشاره می

های وکار و ادبیات رهبری در زمینه نوآوری انجام گرفته، سپس مفهوم دوسوتوانی و یادگیری سازمانی و چالشکسب

نوآوری کنکاش شده است. در بخش انتهایی مقاله نظریه رهبری دوسوتوان پیش روی رهبران در فرایند رهبری 

وکار بیان عنوان دو مؤلفه پیشران در فرایند نوآوری در مدل کسببرای تشریح ارتباط رهبری و یادگیری سازمانی به

 شده است.
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 وکارنوآوری در مدل کسب

 وکارکسب مدلمفهوم 

 0در جدول  موجود اتیادباز  مدلاین  یقابل توجه برا یهافیتعر یبرخ ،وکارکسب مدلدرک بهتر مفهوم  یبرا

 فهرست شده است.

 

 وکار. تعاریف مدل کسب0جدول 

 منبع وکاربرخی تعاریف مدل کسب

معماری یک محصول، خدمت و جریان اطالعاتی شامل توصیف بازیگران »وکار مدل کسب
وکار؛ وکار و نقش آنها؛ توصیفی از مزایای احتمالی برای بازیگران مختلف کسبمختلف کسب

 « توصیفی از منابع درآمدی است
 0111تیمرز، 

شده برای ایجاد ارزش از طریق های طراحیمحتوا، ساختار برتری تراکنش»وکار مدل کسب
 «. دهدوکار را نشان میهای کسببررسی فرصت

 5110آمیت و زات، 

صادی سازی ارزش اقتکند که قابلیت فنی را با محققمنطق ابتکاری ایجاد می»وکار مدل کسب
 «. سازدمرتبط می

 5115بلوم، چسبراق و رزن 

به پرسش قدیمی پیتر داکر که مشتری کیست و ارزش مشتری چقدر است؟ »وکار مدل کسب
گونه دهد که چهای اساسی که هر مدیری باید بپرسد پاسخ میدهد. همچنین به پرسشپاسخ می

توان دهد چگونه میآوریم؟ منطق اقتصادی که توضیح میوکار پول به دست میدر این کسب
 « تریان با هزینه مناسب ارزش ارائه کنیم، چیست؟برای مش

 5115مارگتا، 

گیری در ای از متغیرهای تصمیمنمایش خالصه نحوه توجه کردن به مجموعه»وکار مدل کسب
های راهبرد فعالیت اقتصادی، معماری و مبانی اقتصادی آن در راستای ایجاد مزیت رقابتی حوزه

 «.دهدا نمایش میشده رپایدار در بازارهای تعریف
 5115موریس و همکاران، 

دهد که از یک گزاره ارزش برای ها و سایر شواهدی را توضیح میمنطق، داده»وکار مدل کسب
ای که آن ارزش را ارائه ها برای مؤسسهمشتری و یک ساختار قابل اطمینان درآمدها و هزینه

 «. کنددهد، پشتیبانی میمی
 5101تیز، 

 «. شده شرکت استبازتابی از راهبرد محقق»وکار مدل کسب
کاسیدی یوس ـ مازنل و 

 5100ریکارت، 

های مستقل است که ورای موضوع کانونی شرکت بوده و سیستمی از فعالیت»وکار مدل کسب
 «. دهدمرزهای خود را گسترش می

 5101آمیت و زات، 

ها های مرتبط یک شرکت هستند. این مدللیتنمایش ساده و یکپارچه فعا»وکار های کسبمدل
نحوه تولید اطالعات، محصوالت و/ یا خدمات قابل عرضه با ابزارهای یک جزء دارای ارزش 

کنند. عالوه بر این عناصر خلق ارزش، عناصر راهبردی و مشتری و افزوده شرکت را تشریح می
 «. شوندمزیت رقابتی به حساب آورده میسازی بازار، برای رسیدن به هدف باالدستی تولید یا ایمن

 5102وریتز و همکاران، 



 021  وکار: رویکرد رهبری دوسوتواننوآوری مدل کسب 

 

 وکارنوآوری مدل کسب

واسطه عوامل زیر ایجاد هایی وجود دارد که تغییرات محیطی بهوکار، موقعیتبرخالف تغییرات تدریجی مدل کسب

 شوند:وکار میتری در مدل کسبهای وسیعشده و موجب نوآوری

 (5111)کریستینسن و اوردرف، های مخرب با فناوری .0

 با ورود رقبای جدید به صنعت .5

 ها بر خطوط هوایی(واسطه تغییرات مهم مقرراتی )مانند حذف کنترلبه .2

 (5102با تغییرات رژیم سیاسی )صائبی،  .2

 (5101های اقتصادی )گیسن و همکاران،با آشفتگی .5

 

 و جامعه (5112ی )مارکیداس، مشتر یبرا آن آمدن فراهمارزش و نحوه  یمعناوکار کسب مدل یهاینوآور

 یرهایشرکت و مس یهاتیو بازارها بر ارزش قابل یفناور راتیی. اگر تغکنندیم فیبازتعررا  (5100)پرتر و کرامر، 

)خان  باشد ریذناپاجتناب تواندیم یکنونوکار کسب مدل ینیگزیداشته باشد، جا یمخرب ریآن تأثوکار کسبانجام 

 .(5102آقاو همکاران، 

 مدلاز  مالیمیانتقال از تا  دهندیواکنش م یطیمح راتییبه تغ ییگرااز افراط یمتفاوت زانیها با مشرکت

موفق با  یهاشرکت (.5102اطمینان پیدا کنند )مایا و طوسی،  دیجدوکار کسب مدل کیبه  یکنونوکار کسب

بهره  یاقتصاد دیجد طینوظهور در مح یهافرصت تیاز مز ریش زبه سه رو وکار خودکسب یهامدل ینوآور

 :(5101)گیسن و همکاران،  رندیگیم

 های جدید ارزش برای واکنش به مجموعه متفاوتی از رفتارهای با طراحی یک مدل جدید درآمدی و گزاره

 های بازار )نوآوری مدل درآمدی(مشتری و نیازمندی

  وکار و به هم زدن قوای رقبا از های جایگزین کسبقوی با معرفی مدلرهبران صنعت دارای منابع مالی

 وکار(.گیرند )نوآوری مدل کسبسابقه بهره میمزیت تغییر بی

 های جدید همکاری، کنند تا از طریق مدلها مدل خود را طی یک رکود اقتصادی بازنگری میسازمان

 هش دهند )نوآوری مدل سازمان(.ها را کاها هزینهمشارکت و بازتشکیل ترکیب دارایی

 

وکار، برخی تعاریف نوآوری ی مختلف از مفهوم نوآوری مدل کسبهاپژوهشمنظور نمایش درک متفاوت به

 ارائه شده است. 5این مدل در جدول 
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 وکار. تعاریف نوآوری در مدل کسب2جدول 

 منبع وکاربرخی تعاریف نوآوری در مدل کسب

شوکار کسب مدل ینوآور ست. برآوردن ن ینا شده بازارنیاما تأم یکنون یازهایاز چهار هدف ا ، ن
 شکل بازار موجود رییتغ ای بیبا بازار، اصالح، تخر دیخدمات جد ای، محصوالت هایآوردن فناور

  .دیبازار کامالً جد کی جادیا و بهتروکار کسب مدل کیبه 
 5101استراوالدر و پیگنر، 

شناختی مدل کسب باید برای تجاری کردن فناوری، هاشرکت ه وکار را دریابند تا زمانی کنقش 
صت سطه فناوری بهشده بهی ارائههافر سبوا شرکت تطابق ندارد، خوبی با مدل ک وکار کنونی 

 گذاری فناورانه خود ارزش کسب کنند.بتوانند از سرمایه
 5115چسبراق و رزنمبلوم، 

 5112مارکیداس،  وکار موجود.اساساً متفاوت در یک کسب وکارکشف یک مدل کسب

وکار خاص یک ی کنونی کســـبهامدلتدابیری برای ایجاد ارزش جدید با به چالش کشـــیدن 
 ی مشخص جغرافیایی بازار.هاحوزهو روابط در  هانقشصنعت، 

 5101اسپارا و همکاران، 

 ،یکنونوکار کســـب مدلبســـط  وکار،کســـب مدل یهامنفرد مدل یدر اجزا یینما راتییاز تغ
ــد که ریمتغتواند میوکار کســب مدلبردن  نیتا از ب د،یجدوکار کســب یهامدل یمعرف  به باش

 مدل اساساً متفاوت منجر شود. کیمدل موجود با  ینیگزیجا
 5102خان آقا و همکاران، 

 رهبری در زمینه نوآوری

( رهبران 0111(. دراکر )0111یی مختلفی تعریف شده است )دپری، هاروشپیچیده به  ایعنوان پدیدهرهبری به

رهبری شامل »( نیز همراستا با او ادعا کرد 0111) بأسرا افرادی معرفی کرد که پیروان یا زیردستانی دارند. 

( 5105و )یلآل«. برای دستیابی به اهداف است هاگروهتأثیرگذاری بر برخوردها و رفتارهای افراد و تعامل میان آنها و 

، به رابطه دکنیمبا بیان اینکه دلیل مشترکی وجود دارد که رهبران و پیروان را متحد  بر این تعامل تأکید کرد و

( رهبری را 5102. الگاتانی )شودیمسوی اهداف مشخصی رهبر ـ پیرو مفهوم بخشید. این امر موجب همکاری به

طور به .کندیمتعریف « فرایند تأثیرگذاری بر گروهی از افراد برای به دست آوردن یک هدف مشترک»صورت به

، رهبری یک سویه و خطی کندیمی خود وابسته به پیروان هستند که مشخص هاطرحخاص، رهبران برای اجرای 

 کندیم( تأکید 5105(. نورث هاوس )5112ن است )نورث هاوس، نیست، بلکه تعاملی میان رهبران و پیروا

ذاری . رهبران انرژی خود را به تأثیرگگذارندیم ریتأثتأثیرگذاری، محور فرایند رهبری است، زیرا رهبران بر پیروان »

 «.کنندیمبر افراد معطوف 

اله بر رفتارهای خاص تمرکز این مق ی مختلف تعریف شده، از این جهت کههاشکلحال که رهبری به 

 . این رفتارها شامل باورها در خصوصشودیمرهبران است، مسئله چگونگی تعریف رفتارها در چارچوب رهبری بیان 

 (.5102)بالگا،  دهندیمرا نمایش  هاشیگراها و اقداماتی است که باورها و محیط بیرونی، گرایش
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ژوهشگران را جلب کرده است. پژوهشگرانی مانند موفورد، توجه پ ایطور فزایندهرهبری بر نوآوری به ریتأث

ی نوآوری است، بنابراین بر هانیبپیش نیترمهمرهبری یکی از  کنندیم( ادعا 5115اسکات، گادیس و استرنج )

یروان و پ هاسازمانی مختلف بر نوآوری هاروشکننده است. رهبران به و تعیین گذاردیم ریتأثموفقیت نوآوری 

( دریافتند برخی رفتارها و اقدامات رهبران بر 5112. برای نمونه دی یونگ و دن هارتوگ )گذارندیم ریتأثخود 

ت عنوان رهبر محال اسبه» آنها. بر اساس نظر شودیم آنهاو موجب تشویق  گذاردیم ریتأثنوآوری میان زیردستان 

مهم رهبری  ریتأث(، این مورد حاکی از 5112ارتوگ، )دی یونگ و دن ه« نگذارید ریتأثبر رفتار نوآورانه کارکنان 

موماً ی رهبری عهاوهیشکردند  دییتأی رهبری را بررسی کرده و هاسبک ریتأثبر نوآوری است. مطالعات دیگری 

حائز اهمیتی بر نتایج نوآوری و نوآوری سازمانی دارند. از آنجا که رهبری و نوآوری با یکدیگر ارتباط نزدیکی  ریتأث

شود، ارتباط میان آنها را ترسیم شده و پیوند آنها با سایر مفاهیم ی آتی هر دو موضوع تشریح میهابخشرند، در دا

 .شودیمی سازمانی و عملکرد نشان داده ریادگی ،هاتناقضمرتبط مانند رویکردهای مدیریت 

( دو 5111ارند. دسچامس )د ایتر نشان داده شده، رهبری و نوآوری ارتباط درونی قویطور که پیشهمان

به  تواندیمکه  0پیشین مرحله: رهبری پیش و پس از نوآوری. در کندیمپیوستار رهبری فرایند نوآوری را تعریف 

ی جدید را برای توسعه بیشتر محصوالت کنونی تشخیص هافرصتتولید ایده مربوط باشد، رهبران باید روندها و 

کارکنان خالق را با ایجاد فضایی باز جذب کرده و تشویق  توانندیمبه رهبرانی نیاز دارد که  5دهند. این فرایند واگرا

یی هادهیاپشتیبانی کارکنان برای خلق  کنندیم( تأکید 5112(. دی یونگ و دن هارتوگ )5111کنند )دشامپس، 

، خالقیت اهتیمسئولملیاتی و ، برای رهبر ضروری است. با دادن خودمختاری عکنندیمکه مشکالت کنونی را حل 

و الزم است رهبران فرایند واقعی  شودیمبه اجرای ایده مربوط  2. در مقابل رهبری مرحله پسینشودیمتشویق 

 ترمهمآمده برای مشکالت پیش مؤثری هاحلریزی و یافتن راه را نظارت کنند. در این مراحل، طرح 2توسعه همگرا

ستند در موقع وظایف هت. تضمین اینکه کارکنان قابل اطمینان و متعهد به انجام بهاز فضا دادن برای خالقیت اس

دهی ( رهبران باید شکل5112(. طبق نظر دی یونگ و دن هارتوگ )5111مرحله پسین ضروری است )دشامپس، 

ای متفاوت طی را در این مراحل فرایند نوآوری نظارت کنند. با این حال، چالش مدیریت تقاضاه هادهیاو اجرای 

سازی ایده فقط یک سوی قضیه است. دوسوتوانی چالش دیگری است که رهبران در نوآوری با آن تولید و پیاده

 .میکنیمطور اجمالی راه حل مواجهه با دوسوتوانی را بیان ی بعدی بههاقسمترو هستند. در روبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Front-end 

2. Divergent 

3. Back-end leadership 

4. The actual convergent development process 
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 ی رهبری و نوآوریهاسبک

 . دهندیمگرا را به نوآوری ارتباط گرا و عملی رهبری تحولهاسبکمطالعات مختلف، 

 0گراسبک رهبری تحول

ریک بخش، مالحظه فردی و تحکاریزما، سطح باالی انگیزش الهام آلدهیا ریتأثگرا یا کاریزماتیک با رهبران تحول

، در حالی که نوآوری، عملکرد بردیمزیردستان را ورای منافع فردی خود  هایژگیو. این شوندیمهوشی مشخص 

( نخستین کسانی بودند 5111(. جانسن و همکاران )0115)باس،  دهدیمبرای شروع تغییر را افزایش  انهآو جرأت 

عنوان نتایج یادگیری سازمانی گرا و دوسوتوانی در نوآوری را بهگرا، عملی رهبری تحولهاسبککه رابطه میان 

د، زیرا نوآوری دارگرا ارتباطی مثبت با اکتشاف در مؤلفان دریافتند رهبردی تحول طور تجربی مطالعه کردند.به

گرا ( رهبری تحول5112) طور مشابه طبق گفته کلر. بهکندیمانتخاب فرایندهای تفکر زاینده و اکتشافی را تشویق 

ر ی دهاحلی هاراهشده با ی تازه و غیرمعمول برای تفکر ترکیبهاروشکه  دهدیمصورتی ارتقا اکتشاف را به

( 5102باسکارادا و همکاران ) حال توسعه را پرورش دهد و این، ورای دانشی است که تاکنون موجود بوده است.

پنج ویژگی رهبری را در قالب بصیرت، تعهد، فراگیر بودن، راحتی خطرپذیری، و تفویض اختیار که توسط رهبران 

گرا ولیی هستند که رهبران تحهایژگیوشبیه به  هایژگیو، شناسایی کردند. این روندیمکار برای ارتقای اکتشاف به

اسکارادا و )ب کندیمگرا و اکتشاف رابطه مثبتی شناسایی دارند، به این معنا که این تحقیق میان رهبری تحول

ا در سطح تنها اکتشاف رگرا نهه قبلی دریافتند رهبری تحولشد(. کلر و ویلبر با بسط نتایح مطرح5102همکاران، 

بردارانه ، بلکه رفتارهای دوسویه زیردستان و بنابراین عناصر اکتشافی و بهرهکندیمفردی میان زیردستان تحریک 

 .کندیمدر رفتارهای آنها را نیز تشویق 

 2گراسبک رهبری عمل

منفی پیشنهاد کرد، پژوهشگران کمتری  ایگرا و نوآوری رابطهعمل( میان سبک رهبری 5111با وجود اینکه لی )

سبک  اند.برداری مطالعه کردهگرا و انواع مختلف نوآوری مانند اکتشاف و بهرهدرباره رابطه میان رهبری عمل

هبری (. در مقابل ر0111گرا میان رهبران و پیروان است )برای مثال باس، گرا بر مبنای رابطه عملرهبری عمل

(. بنابراین 0111به منافع خود برسند )باس،  کوشندیمگرا، یک جزء مهم این است که زیردستان و رهبران تحول

. بر اساس کندیمرهبر انتظارها را روشن کرده و شناخت را مثالً از طریق پاداش در زمان رسیدن به اهداف ارائه 

ش . نتیجه دیگر پژوهابندییمگرا به عملکرد مطلوب دست ( زیردستان از طریق این رابطه عمل0115) بأسادعای 

گرا سبک رهبری عمل ریتأثگرا و اکتشاف است، در حالی که ( رابطه مثبت رهبری عمل5111جانسن و همکاران )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Transformational leadership 

2. Transactional leadership style  
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نقش نگهداری »که این سبک  شوندیمبر اکتشاف در زمینه نوآوری منفی است. این نتایج با این ادعا پشتیبانی 

انسون )ج« کندیم، محصالت و خدمات موجود را پشتیبانی هایستگیشاکارگیری دوباره دارد و پاالیش، اصالح و به

( سه سازوکار 5102باسکارادا و همکاران ) .شودیمبرداری از دانش موجود مربوط ( که به بهره5111و همکاران، 

برداری از آنها استفاده کنند. این سازوکارها بر مدیریت برای ارتقای بهره توانندیم شناسایی کردند که رهبران

کارادا و )باس شوندیمی معمول استفاده هاوهیشعملکرد، آموزش و مدیریت دانش متمرکز هستند که برای تقویت 

شده گرای مطرحهبری عمل(. بر اساس نظر این مؤلفان، این سازوکارها ارتباط نزدیکی با سبک ر5102همکاران، 

و  پروراندیمگرا بیشتر اکتشاف را سبک رهبری عمل کندیمطور غیرمستقیم تأیید ( دارند که به0115) بأستوسط 

 .کندیمتقویت 

 ی رهبری برای مفهوم رهبری دوسوتوانهاسبکارزیابی 

بک ، در حالی که سدهندیمشان گرا و اکتشاف را نشده در باال رابطه مثبت سبک رهبری تحولمطالعات تشریح

ن روابط با ای مؤلف. با این حال، چند کندیمبردارانه میان زیردستان را تقویت گرا بیشتر رفتار بهرهرهبری عمل

شده ی رهبری مطالعههاسبک کنندیم( ادعا 5100طور نمونه، روسین و همکاران )پیشنهادشده مخالف هستند. به

زیرا ممکن است هم نوآوری را  ماهیت بیش از حد برای ارتقای نوآوری گسترده هستندلحاظ صورت سنتی بهبه

ه متغیرهای این رابطه ب دهدیمیافت که نشان  توانیمتقویت کنند و هم مانع آن شوند. تغییرات فراوانی را در نتایج 

که مشکالت عمومی را در ( 5102(. ون نیپنبرگ و سیتکین )5100دیگری نیز وابسته است )رزینگ و همکاران، 

این مسئله  ندکنیمادعا  آنهاکنند. گرا شناسایی کردند، نیز روی این مسئله تأکید میرابطه با نظریه رهبری تحول

ه بیان آنها را مشخص کند. ب ریتأثروابط علت و معلولی دخیل در ابعاد مختلف و  تواندینمتعریف مشخصی ندارد و 

یی هارسشپگرا بیش از حد گسترده است و به اندازه کافی دقیق نیست )که این، لدیگر، مفهوم سبک رهبری تحو

ن، ( )ون نیپنبرگ و سیتکیزدیانگیمعنوان بنیان پژوهش رهبری در حوزه نوآوری بر درباره اعتبار این مفهوم به

5102.) 

ی هنگام مطالعه های رهبرکنند سبک( که در باال بیان شد، مشخص می5105های کلر و ویلبر )یافته

( 5102( و زاچر و همکاران )5100دوسوتوانی در نوآوری کافی نیستند. این ادعا با پیشنهاد روزین و همکاران )

گرا، میان گرا و عملکند که تحت پوشش رهبری تحولسازگار است و رفتارهای خاص رهبری را پیشنهاد می

(. زاچر و 5102دهند ) زاچر و همکاران، وری را پرورش میبردارانه در نوآزیردستان رفتارهای اکتشافی و بهره

 گرا مطرحصورت عاملی مؤثر بر رهبری تحولانداز را بهای چشم( برای تأیید این گزاره، در مقاله5102همکاران )

ی که مانهای نوآوری را بسته به طرز گفتار رهبران ارتقا دهد. در زتواند ویژگیانداز میکنند. با این حال چشممی
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انداز را ارتقادهنده اکتشاف برشمرد، در حالی که اگر توان چشماین دیدگاه بر توسعه و یادگیری تمرکز دارد می

 دهد.بردارانه زیردستان را پرورش میاندازی بر بازدهی تأکید کند، احتماالً رفتارهای بهرهچشم

برای رهبری دوسوتوان در نوآوری قابل بهگرا که گرا و تحولهای رهبری عملپس از ارزیابی کردن سبک

( آغاز شد، در قسمت بعد 5100کارگیری نیستند، مدل رهبری دارای توانایی دوگاه که توسط روزینگ و همکاران )

 شود.ارائه می

 عنوان چالشی پیش روی رهبران در نوآوریدوگانگی به

در سازمان را رهبری  هاینوآورکه  اندشدهعنوان افرادی تعریف طور که در مقدمه گفته شد، رهبران نوآوری بههمان

یی مانند مشکالت ناشی از غیرخطی بودن، هاچالشعنوان پیش نیاز نوآوری، با (. رهبران به5112)گیلدون،  کنندیم

(. یکی از این 5112و بویجز،  5111)مانند بلدو و همکاران،  رو هستندبینی بودند نوآوری روبهابهام و غیرقابل پیش

و اجرای  ترکینزدبرداری در نوآوری است. حتی اگر تولید ایده بتواند به کشف مشکالت، تنش میان کشف و بهره

یز طی ن برداریبرداری نیاز خواهد داشت، در حالی که بهرهباشد، تولید ایده به بهره ترکینزدبرداری ایده به بهره

ی ابتکاری در تولید ایده هاتیفعال(. به این علت که 5100سازی ایده مفید خواهد بود )رزینگ و همکاران، پیاده

برداری از دانش موجود نیاز داشته دهی، دستیابی به هدف و بهرهاغلب ساختارمند نیستند و ممکن است به جهت

 (.5110باشند )بین، مان و پیروالـ مارلو، 

تنهایی به توانینم هادهیاسازی هنگام پیاده کنندیم( ادعا 5100مؤلفانی مانند رزینگ و همکاران )برعکس 

برداری نیز نیاز دارد. سازی به بهرهی معمول کنونی تکیه کرد، این بدان معنا است که پیادههاروشبر اجرای 

گویند . آنها میکنندیمسازی تأکید ان پیاده( بر توجه به مشارکت خالقیت در جری5112مامفورد، کانلی و گادیس )

سازی( جزء مهم دیگری از کار خالقانه است )مامفورد ی مرتبط با پیادههاتیفعالعنوان )به هادهیادهی و اجرای شکل

در  برداری و اکتشافی مرتبط با بهرههاتیفعال کندیم دییتأعالوه غیرخطی بودن نوآوری (. به5112و همکاران، 

شرکت در  کنندیم( خاطر نشان 5111هم تنیده بوده و در سراسر فرایند نوآوری الزم هستند. بلدو و همکاران )

. کندیمافزایی مربوط به آنها را نیز فراهم برداری در فرایند نوآوری امکان استفاده از همی اکتشاف و بهرههاتیفعال

برداری هی اکتشاف و بهرهاتیفعالمؤلفان، این امر به نوآوری بیشتری در مقایسه با جداسازی کامل  طبق نظر این

ایده با  سازیعالوه این مسئله بر اهمیت چالش دوسوتوانی که رهبران نوآوری طی تولید و پیاده. بهشودیممنجر 

ه انی به یکدیگر وابسته هستند و ممکن است ب. با این حال، این دو قطب دوسوتوکندیمرو هستند، تأکید آن روبه

 ی مختلف روی دهند.هازمانمیزان متفاوتی در 

، دهندیمبر مجموعه ثابتی از رفتارهای خود که همواره طی زمان انجام  توانندینمدر نتیجه رهبران نوآوری 

پذیری، رفتارهای خود را در برابر عطافطور ان(. بنابراین رهبران در نوآوری باید به5100تکیه کنند )بلدو و همکاران، 
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بینی و در حال تغییر مداوم هستند ـ تغییر دهند. الزامات مربوط به کار و موقعیت ـ که در نوآوری غیرقابل پیش

نشده ممکن است به خالقیت در مراحل پایانی پروژه بینی( اختالالت پیش5115طبق نظر مامفورد و همکاران )

یی هاسشپر هاچالش. این کندیماشند که در مقابل رهبر را وادار به اقدامات مناسب با موقعیت نوآوری نیاز داشته ب

و مسیرهای احتمالی که ممکن است رهبران برای غلبه بر این مشکالت انتخاب کنند، بر  هاروشدر خصوص 

 .زدیانگیم

 خواهیم داشت. قبل از بیان نظریه رهبری دوسوتوان، نگاهی کوتاه به ادبیات دوسوتوانی

 دوسوتوانی سازمانی

رای ماندن باید با بیشترین سرعت ب هاشرکتی جدید فناوری، هاشرفتیپو  وکارکسبدلیل تغییرات مداوم محیط به

ی رو به بهبود، همواره رقیب شرکت را در معرض خطر شکست حتمی قرار هاوهیشدر بازی، به حرکت ادامه دهند. 

( در 0122) بستگی دارد. دانکن شانو پویایی هایستگیشابیشتر به قدرت  انهآی رقابتمزیت  کهی حال در، دندهیم

های مختلف نیاز دارند، معرفی ها برای مدیریت فعالیتای که سازمانکتاب خود، دوسوتوانی را ساختار دوگانه

برداری معرفی بین اکتشاف و بهره و بستانی ( دوسوتوانی را بده0110کند. در زمینه یادگیری سازمانی، مارچ )می

سازی دوسوتوانی سازمانی موجب می شود احتمال دستیابی شرکت به عملکرد بهتر در مقایسه با سایر کرد. پیاده

(، زیرا انطباق 5111برداری تمرکز دارند، افزایش یابد )جانسن و همکاران، هایی که فقط بر اکتشاف یا بهرهشرکت

 (. 0112ها دشوار خواهد بود )تاشمن و اورایلی، این قبیل شرکت با تغییرات محیطی برای

ی اکتشافی هاتیفعال همزمان طوربهیی که هاشرکت( 0112( و تاشمن و اورایلی )0110بر اساس نظر مارس )

کرد لیی که به یکی از این موارد تمرکز دارند، به عمهاشرکتنسبت به  توانندیم، کنندیمی را دنبال برداربهرهو 

ا که برای نوآور بودن سازمان و تطبیق ب کنندیمتشریح  صورتاین  بهی را دوسوتواندوراهی  انهآبهتری برسند. 

ین تطابق ا بلندمدتکند، اما در  استامرهبا این تغییرات  مدتکوتاهتغییرات محیطی، باید راهبرد و ساختار خود را در 

اند طراحی سازمانی برای تغییراتی ایجاد کرده هدف بای آنچه را ادوره طوربهمدیران باید  جهینت در. رودیماز بین 

یی هابازگشتی هستند به نرخ برداربهره دنبالیی که بیشتر بههاشرکتکه آمادگی بیشتری دارد، از بین ببرند. 

 مدتکوتاهدر  رد خود راممکن است عملک انهآطور لزوم پایدار نیست. ی است ولی بهنیبشیپکه قابل  ابندییمدست 

مناسب به  طوربهمنتهی شود، زیرا ممکن است نتوانند  0به یک تله شایستگی تواندیمارتقا دهند، اما این مسئله 

ت برای رقاب هاشرکتکه توان  کردندیماستدالل  هامدتتغییرات محیطی واکنش دهند. در مقابل دانشمندان 

د. ریشه داشته باش انهآی برداربهرهاکتشاف و  همزمانکردن  دنبالممکن است در توانایی  مدتیطوالنموفق در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Competence trap 
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رقابتی  ندمدتبلو  مدتی را دنبال کنند تا در کوتاهبرداربهرهی از اکتشاف و انهیبهباید ترکیب  هاشرکتبنابراین 

 (.5112باقی بمانند )گیبسون و بیرکینشاور، 

سازمانی  یدوسوتوانکه در رابطه با  اندرفتهی متفاوتی هاجهتاین تناقض، به  پژوهشگران در تالش برای حل

بافت  دری دوسوتوانبرای توضیح  انهآ(. 5111های مختلفی به وجود آورده است )رایش و بیرکینشاو، زیرمجموعه

 .انددهیادگیری سازمانی، نوآوری فناورانه و مدیریت راهبردی تالش کر

ی هایآورنو مانمزهبازتابی از مشکالت دنبال کردن  صورتبهی دوسوتوانآوری فناورانه، در جریان ادبیاتی نو

. دوباره در این جریان، با دنبال شودیمساختار سازمانی بررسی  دربردارانه( )اکتشافی( و رادیکال )بهره 0تدریجی

اکتشافی ـ  شدهبیترکی هاینوآور انهآرو هستیم که در ی در واحدهای مختلف روبهدوسوتوان مانمزهکردن 

شده هر نوآوری، مزیت شرکتی که ورای مزایای جداگانه ارائه دهدیمی را بازتاب ادهیچیپی هاتیقابلبردارانه بهره

 صورت فرایندهای راهبردی کاهش تغییرعالوه در جریان ادبیاتی مدیریت راهبردی، دوسوتوانی بهبه .کندیمفراهم 

که ترکیب آنها برای سازمان بیشترین سود را دارد. در  شودیمهنده تغییر )خودمختار( شناخته د)القاشده( و افزایش

و رهبران باید میان فرایندهای راهبردی که برای منابع کمیاب  شودیمصورت همزمان دنبال اینجا دوسوتوانی به

ن بهره را برای سازمان بیشتری تواندیمکنند، توزان موفقی ایجاد کنند. در حقیقت ترکیب این فرایندها رقابت می

 داشته باشد.

 برداری در یادگیری سازمانیدوراهی  اکتشاف ـ بهره

 دوـ  هحلق تک /یبرداربهرهـ  اکتشاف) یریادگیصورت دو نوع به یدوسوتوان ،یسازمان یریادگی رمجموعهیز در

 رانیو مد ودشیهمزمان دنبال م یدوسوتوان نجایا در. شودیبلندمدت شناخته م یسازمان تیموفق یبرا متوازن( حلقه

 آن در که یدوسوتوان از یباالتر سطح ؛آورندیبه باال به دست م نییو از پا نییاز باال به پا یداخل انیجر یشتریب

 .هستند ریدرگ

یی هانیزگیجاگذاری روی ی جدید برای یافتن و سرمایههادهیااکتشاف یک مسیر نوآوری است که به آزمایش 

ی اکتشافی، به هاتیفعال(. برای 0115)مارچ،  کندیمی قدیمی باشند، نیاز دارد و آن را تشویق هانهیگزکه بهتر از 

(. 0115و مارچ،  0110پذیری و تمایل به کشف و بهبود در مسیرهای نامعمول نیاز است )مارچ، خطرپذیری، انعطاف

ختاری و هرج و مرج مسیر مشوق ابتکارهای جدیدی هستند. میزان کنترل و نظم در این حالت کمتر است و خودم

( در عین دور شدن از مبنای علمی سازمان 0112معنای دنبال کردن دانش جدید )مارچ، از دیدگاه دانش، اکتشاف به

 است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Incremental 
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مدت از طریق برداری بهبودهای کوتاهدر مقابل خطرپذیری و رویکردهای غیرمعمول اکتشاف، هدف بهره

 مؤثرمدت برداری در کوتاه( بهره0110(. بر اساس هشدار مارس )0115ی تازه است )مارچ، هادهیاسعه بسط و تو

تخاذ و بهیا ا هاتیقابلمدت نتایجی فوری مانند پاالیش برداری در کوتاهبوده، اما در بلندمدت ویرانگر است. بهره

رای ب تواندیمی معمول و کاغذبازی هاهیروسیر، دارد. با این حال در بلندمدت، وابستگی به م هاروشکارگیری 

دانیم دنبال توسعه چیزهایی که از قبل میبرداری بهمضر باشد. در رابطه با مدیریت دانش، بهره 0ی مخربهاینوآور

 بر پایه دانش موجود است.

یش از ی سازمانی به مدتی بهاچالشبرداری، مشکالت پیچیده و با در نظر گرفتن تنش میان اکتشاف و بهره

باشد،  رتابیکمسال در نشریات شناسایی شده و درباره آنها بحث شده است. برای نمونه، هرچه منابع نوآوری  55

. در کندیمو برعکس آنها را ناسازگار  دهدیمبرداری اکتشاف را کاهش احتمال اوضاع دشوار زیر بیشتر است، بهره

 گرایی امری الزامی است. درجانبهوری از چالشی که مستلزم توازن هر دو است، یکبرای د رسدیمنتیجه به نظر 

نیست، بنابراین عبارت توزان به نسبت برابر مشغولیت به  51/51برداری دال بر نسبت اینجا توازن اکتشاف و بهره

 .کندینمبرداری اشاره اکتشاف و بهره

 انواع دوسوتوانی

 :اندبرداری در سازمان، سه نوع دوسوتوانی را تعریف کردهبه اکتشاف و بهرهمحققان برای حل چالش مربوط 

 (0122شده توسط دانکن )دوسو توانی ساختاری مطرح 

 ( 0112دوسو توانی ترتیبی منتشرشده توسط توشمان و اورایلی ) 

 (5112ای توسط گیبسون و بیرکینشاو )دوسو توانی زمینه 

رویکرد ساختاری یا همزمان دوسوتوانی بحث کرد. وی معتقد بود باید برای ( در رابطه با 0122ابتدا دانکن )

کدیگر طور مستقل از یهای مجزایی در نظر گرفته شود که بهبرداری دپارتمانهای اکتشاف و بهرههر یک از فعالیت

ت )گوپتا اگانه دو واحد اسنامند، یعنی تفاوت بر پایه ساختار جدشوند. این را دوسوتوانی معماری نیز مینیز اداره می

 (. 5112و همکاران، 

کند که در آن سازمان با تغییر ساختار برای همراستایی با راهبرد سازمان، دوسوتوانی ترتیبی روشی را دنبال می 

برداری، تطابق سریع با جایی موقتی بین اکتشاف و بهرهکند. این جابهبرداری شیفت پیدا میبین اکتشاف و بهره

 (. 5102کند )تاشمن و اورایلی، تر میات را سادهتغییر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Disruptive innovations 
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( مطرح شد که هدف آن حل تنش میان 5112نوع سومی از دوسوتوانی سازمانی توسط گیبسون و بیرکینشاو )

کند ای با فراهم کردن فرایندهایی به فرد کمک میبرداری در سطح فردی است. دوسوتوانی زمینهاکتشاف و بهره

برداری، استفاده کند و غیر از روش د درباره چگونگی دنبال کردن همزمان اکتشاف و بهرههای خوتا از قضاوت

ازمانی های تطابق و همراستایی در یک واحد سسازی فعالیتساختاری و ترتیبی، به قضاوت فردی نیز برای یکپارچه

ای کند، در دوسوتوانی زمینهت میکه فرد در آن فعالی 0(. زمینه سازمانی5112کند )گیبسون و بیرکینشاو، توجه می

ها، فرایندها و سیستم»صورت طور گسترده به( زمینه سازمانی را به5112نقش حیاتی دارد. گیبسون و بیرکینشاو )

کنند. با این حال، ترنر و همکاران ، تعریف می«دهندباورهایی که رفتارهای سطح فردی را در یک سازمان شکل می

ه ای در سطح فرد و گروه انجام شدند تاکنون مطالعات تجربی کمی درباره دوسوتوانی زمینه( خاطرنشان کرد5102)

 طور خالصه بررسی کرده است.گرفته در زمنیه دوسوتوانی را بههای صورتبرخی پژوهش 2است. جدول 

 هایی درباره دوسوتوانی سازمانی . پژوهش1جدول 

 مفهوم دوسوتوانی شناسی دوسو توانینوع جریان تحقیقاتی نوع

 دوسوتوانی سازمانی: نقش اولیه

 یادگیری سازمانی
 مؤلفان اصلی:

 0112آگریس و شون، 
 0110مارس، 

 5112گوپتا و همکاران، 
مام، ون دن بوش و ولبردا، 

5112 

 یادگیری سازمانی
دنبال کردن همزمان 

 دوسوتوانی

 صورت دو نوعشده بهدوسوتوانی شناخته
برداری/ تک بهرهیادگیری )اکتشاف ـ 

حلقه ـ دو حلقه( متوازن برای موفقیت 
 بلندمدت سازمان

 ارزیابی دوسو توانی سازمانی

 دوسوتوانی ساختاری
 مؤلفان اصلی:

 0112توشمان و اورایلی، 
 5115توشمان و اسیمت، 

 5112بنبر و توشمان، 
 5112اورایلی و توشمان، 

 نوآوری فناورانه
دنبال کردن همزمان 

در واحدهای  دوسوتوانی
 مستقل

ی دنبال هاچالشدهنده دوسوتوانی نشان
ی اتوسعهی هاینوآورکردن همزمان 

بردارانه( در )اکتشافی( و رادیکال )بهره
 زمینه سازمانی است.

 دوسوتوانی راهبردی
 مؤلفان اصلی:

 5115بورگلمان، 
 5112مارکیدز و چاریتو، 
 5101مارکیدز و اویون، 

 مدیریت راهبردی
کردن همزمان  دنبال

 دوسوتوانی

دوسوتوانی شامل فرایندهای راهبردی 
ده دهنکاهش تغییرات )القایی( و افزایش

تغییرات )خودمختار( است که ترکیب آنها 
 برای سازمان بیشترین سود را دارد.

 2-2 :5105و پاپاچرونی و همکاران،  222-211: 5111یافته از مقاله رایش و بیرکینشاو، توسعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Organizational context 
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 برداری در اینبندی، مفهوم دوسوتوانی با دو نیروی مخالف و در عین حال مکمل اکتشاف و بهرهجمعبرای 

دو  برداری هستند که مانندهای اکتشاف و بهرهقسمت مطرح شد. چالش اصلی مورد مطالعه در دوسوتوانی، فعالیت

 مفهوم دوسوتوانی در رهبری نوآوری گرفته برای استفاده ازکنند. مطالعات صورتقطب مخالف ولی مکمل عمل می

 شود.های آتی بررسی میو حل تضادهای موجود در فرایند نوآوری، در بخش

 رهبری دوسوتوان در زمینه نوآوری

طور مستقیم برای زمینه به توانیمی قبل نشان داده شد، مفهوم رهبری دوسوتوان را هابخشطور که در همان

طور (. در واقع دوسوتوانی به5100برداری( اعمال کرد )بلدو و همکاران، و بهره در نوآوری )اکتشاف هایدوگانگ

عنوان پیشایند مهم نوآوری در سطح فردی، گروهی و سازمانی پذیرفته شده است، زیرا همه گسترده به

ون و ؛ گیبس5111برداری قرار دارند )بلدو و همکاران، کنندگان در معرض تنش میان اکتشاف و بهرهمشارکت

عالوه این امر با نیاز به دوسوتوانی در نوآوری و نیاز به اکتشاف و (. به5102و زاچر و همکاران،  5112بیرکینشاو، 

 .شودیمبرداری در هر دو فاز فرایند نوآوری مشخص بهره

کرد صورت رهبری تعریف به توانیم(، رهبری دوسوتوان در نوآوری را 5100بر اساس نظر بلدو و همکاران )

. این موضوع با مشارکت در کندیمی نوآوری است و بر اساس این درک عمل هایدوگانگکه بر مبنای درک 

(. رهبران، 5101راهبردهای اقدام متعارض اما مکمل برای تسهیل نوآوری تطابق دارد )گیبرت، برنر وکارنی، 

ان برداری را میشارکت در اکتشاف و بهرهدوسوتوانی و م توانندیمرهبری دوسوتوان در بافت نوآوری،  واسطهبه

 (.5100زیردستان پرورش دهند )مانند رزینگ و همکاران، 

به  کوشندیم( حتی رهبران دوسوتوان نیز 5105بر اساس ادعای مؤلفان دیگر مانند هاورمانس و همکاران )

فتارهای رهبران و همراستایی و ر هاوهیشبرداری میان زیردستان برسند. اقدامات، سطوح باالی اکتشاف و بهره

( نیز گزاره مشابهی مبنی بر اینکه 5100. بلدو و همکاران )کندیمپویای آنها در انجام این کار نقشی اساسی ایفا 

، بیان کردند. رندیگیمکار رهبران دوسوتوان در نوآوری با توجه به بافت و موقعیت، مجموعه رفتارهای متفاوتی را به

است ) بلدو و همکاران،  برداریی مخالف اما مکمل اکتشاف و بهرههاهینظردر اینجا هدف رسیدن به تعادل میان 

زیردستان  را میان برداریگفت، رهبران دوسوتوان باید بتوانند رفتارهای اکتشافی و بهره توانیم(. در نتیجه 5100

 (.5105ی اساسی در فرایند نوآوری هستند )زاچر و رزینگ، هاتیفعال خود پشتیبانی کنند، زیرا این رفتارها

 ی باز و بسته رهبررفتارهارهبری دوسوتوان در نوآوری ـ 

رهبری برای یک فرایند کارآمد نوآوری، دارای دوسوتوانی است که در  کنندیم( تأکید 5100روزینگ و همکاران )

عنوان . طبق نظر این مؤلفان، رهبری دوسوتوان بهشوندیمیکپارچه پرورش داده شده و  برداریآن اکتشاف و بهره
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واسطه افزایش واریانس مربوط به اکتشاف در عین بردارانه در پیروان بهتوان پرورش رفتارهای اکتشاف و بهره

هبران (. در نتیجه ر5112و گوپتا و همکاران،  0110)مارچ،  شودیمتعریف  برداریکاهش واریانس مربوط به بهره

را  رداریبواسطه نمایش در رفتارهای زیردستان خود رفتارهای مشخص اکتشاف و بهرهدوسوتوان باید بتوانند به

 (.5100پشتیبانی کنند )رزینگ و همکاران،

(، یک رهبر کارآمد باید در فرایند 5101( و روزینگ، روزنبوش و فرس )5100طبق نظر روزینگ و همکاران )

کار گیرد. مؤلفان بردارانه در زیردستان خود، دو مجموعه رفتار را بهرفتارهای اکتشافی و بهرهنوآوری برای پرورش 

ری ی جدید فکهاجهتو با اتخاذ  دهدیمکه واریانس را افزایش  کنندیماصطالح باز را برای رفتارهایی پیشنهاد 

( 5101اساس پیشنهاد روزینگ و همکاران ) عالوه بر. بهشودیمو پایان دادن به مسیرهای اجرا، منتهی به اکتشاف 

ی جدید هادهیایی خارج از محدوده ایمن و آزمایش هاحلجوی راه ورفتارهای باز رهبری، زیردستان را برای جست

ین کند. رهبر به امطرح می هایی، در حالی که در رابطه با مسیرهای ایجادشده و رویکردها پرسشکندیمتشویق 

این  . رهبران در نظر دارند با نمایشکندیمه در آن از تفکر و اقدام مستقل تقدیر شود، ایجاد وسیله فضای بازی ک

( به رهبران 5101-5100رفتارها، رفتارهای اکتشافی را میان زیردستان افزایش دهند. بنابراین روزینگ و همکاران )

یاز دارد، اکتشافی و خالقانه زیردستان ن وقتی یک وضعیت در فرایند نوآوری به اکتشاف و رفتار کنندیمپیشنهاد 

تشاف یی که به اکهاتیموقع کنندیمرفتارهای باز نشان دهند. روزینگ و همکاران با ارجاع به فرایند نوآوری، اشاره 

ولید ت هادهیاکه در آن  دهندیمو در نتیجه رفتارهای باز رهبران نیاز دارند، بیشتر در ابتدای فرایند نوآوری رخ 

 .شوندیم

برداری زیردستان با کاهش واریانس رفتار خود در راستای بهره شودیمدر مقابل رفتارهای بسته رهبران باعث 

دهنده این است که چیزی باریک (. به بیان دیگر، کاهش واریانس نشان5100حرکت کنند )رزینگ و همکاران، 

طور خاص رفتارهای ( به5100روزینگ و همکاران ) تر شده که در این مورد رفتارهای زیردستان است.شده یا ساده

که شامل اقدامات اصالحی، تعیین  کنندیمصورت مجموعه رفتارهای رهبری تعریف بسته رهبر را به

( هدف 5101. بر اساس نظر روزینگ و همکاران )شودیمی خاص و نظارت بر رسیدن به اهداف هادستورالعمل

و  هاباهاشتو مقررات برای اجتناب از  هادستورالعملپیروان در مسیر و رعایت رفتارهای بسته رهبران نگه داشتن 

 ؤثرمسوی اقدام شده تأکید کرده و پیروان را بهعالوه این مجموعه رفتارها بر تکیه بر قواعد ایجادخطاها است. به

رباره ی خاص به پیروان دهادستورالعملرفتارهای بسته رهبر مستلزم دادن  کندیم. همچنین تاکید کندیمهدایت 

شده و اهدافی است که پیروان باید دنبال کنند نحوه کار روی یک وظیفه و تعیین ساختارهای از پیش تعریف

 اهفیتکلیا  هاتیوضع( به رهبران در رابطه با 5101-5100(. توصیه روزینگ و همکاران )5100)رزینگ و همکاران، 

طور کارآمد در مراحل بعدی نوآوری، نیاز دارد، این زیردستان  و عمل به آن به برداریه بهرهدر فرایند نوآوری که ب

 است که برای تشویق زیردستان به اقدام برابر آن رفتارها، رفتارهای بسته را اعمال کنند.
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 ی رفتاری برای رفتارهای باز و بسته رهبرهایژگیو. 1جدول

 رهبررفتارهای بسته  رفتارهای باز رهبر

 ارت و کنترل دستیابی به اهدافظن ی مختلف برای انجام یک تکلیفهاروشمجاز دانستن 

 ی معمولهاوهیشایجاد  ی مختلفهادهیاتشویق آزمایش با 

 اتخاذ اقدامات اصالحی تشویق به خطرپذیری

 کنترل رعایت قواعد برای تفکر و اقدام مستقلدادن مسئولیت 

 توجه به انجام یکسان کار شخصی هادهیافضا دادن به 

 مجازات خطاها اجازه دادن برای اشتباه کردن

 هابرنامهرعایت دقیق  تشویق یادگیری از خطاها

 

شده برای مجموعه رفتارهای باز و بسته رهبر که توسط روزینگ و همکاران ی خاص رفتاری تعریفهایژگیو

. این جدول تفاوت میان این دو مجموعه رفتارهای را که رهبران شودیمدیده  2( معرفی شده در جدول 5100)

 .دهدیمدوسوتوان در نوآوری باید نشان دهند، نمایش 

با این حال، اجرای صرف رفتارهای باز و بسته رهبر برای به دست آوردن دوسوتوانی در رهبران کافی نیست. 

( 5100توزان و یکپارچه انجام شود. روزینگ و همکاران )بلکه دو مجموعه متمایز اما مکمل رفتارها باید به شکلی م

به شکلی مشابه مشخص کردند که رهبران باید بتوانند در نوآوری رفتارهای خود را از باز به بسته و برعکس تغییر 

صر عن «پذیری موقتی برای تغییر رفتارانعطاف»ی رفتارهای باز و بسته رهبران، هایژگیودهند. بنابراین عالوه بر 

. ابهام موجود در شودیم( بیان 5100سوم مدل رهبری دوسوتوان در نوآوری است که توسط روزینگ و همکاران )

کننده دییتأ برداری کرد،چه موقع باید اکتشاف و بهره کنندیمبینی ی سیستماتیک که پیشهامدلنوآوری و نبود 

ه چه موقع رفتارهای رهبری باز و چه موقع رفتارهای بینی اینکپیش»( است که 5100این گفته روزینگ و همکاران )

پذیری موقتی برای اتخاذ این انعطاف( »5100طبق نظر روزینگ و همکاران )«. بسته الزم است، دشوار است

به بیان دیگر، ضروری است «. رفتارها یک الزام وظایف نوآوری است که برای رهبری دوسوتوان ضروری است

ی آن هایدازمنینز و بسته رهبری توسط رهبر نوآوری برابر و مطابق با موقعیت کنونی و همراستایی رفتارهای با

 بر عهده گرفته شود.

توان از مفهوم دوسوتوانی برای رهبری ( می5100در مجموع بر اساس پیشنهاد مدل روزینگ و همکاران )

 ای رهبری مکمل برای تقویت ابعاد مختلفهای فرایند نوآوری، وجود رفتارهنوآوری بهره برد. با توجه به پیچیدگی

کند کارکنان در هر دو نوع برداری( ضروری است. فرایند نواوری ایجاب میفرایند نوآوری )مانند اکتشاف و بهره

برداری و تغییر بین این دو نوع رفتار  مشارکت داشته باشند، بنابراین رهبری کارآمد در های اکتشاف و بهرهفعالیت

برداری و همچنین انعطاف کافی برای تغییر باشد. رهبری با توجه به باید قادر به تقویت اکتشاف بهره این فرایند



 المللی مدیریت استراتژیکپنجمین کنفرانس بین 011

 

باید بین دو رفتار باز و بسته رهبری سوییچ کند )برای مثال رفتار رهبری باز ناشی از نیاز به 0مقتضیات کار نوآورنه

مل رفتارهای باز برای تقویت اکتشاف، رفتارهای های اصلی رهبری دوسوتوان شاخالقیت است(. بنابراین المان

 0برداری و انعطاف برای تغییر بین این دو رفتار با توجه به مقتضیات موقعیت است. شکل بسته برای تقویت بهره

 بیانگر اجزای این مدل است.

 

 

 . رابطه رهبری دوسوتوان و نوآوری0شکل 

 

. در شودیمرفتار با خط موجی در مرکز این تصویر مجسم  پذیری موقتی برای تغییربه همین ترتیب انعطاف

؛ درگیری در تولید ایده که در شکل با نام خالقیت شودیماین شکل، برخی مشکالت یک رهبر نوآوری مشاهده 

 برداری در فرایند نوآوری و رفتارهایسازی با الزامات متفاوت و تنش میان اکتشاف و بهرهو پیاده شودیممشخص 

 همه این عناصر با یکدیگر مرتبط و به هم وابسته هستند. شودیمطور که دیده باز و بسته رهبر. همان

 ی رهبری دوسوتوان: یادگیری سازمانیهاشهیر

(. با 5100)اسمیث و لوییس،  شودیمی عمومی دانسته هاتنشنقش رهبری عامل مهمی برای مدیریت تضادها و 

 5102 )ترنر و همکاران، اندشدهعنوان سازوکار حیاتی برای ارتقای دوسوتوانی شناخته اینکه مدیریت و رهبری به

و روزینگ و همکاران،  5112ون و بیرکینشاو، جز برخی استثناها )مانند گیبس(، به5105و هورمنس و همکاران، 

 (.5102(، توجه زیادی به نقش رهبری در رسیدن به دوسوتوانی نشده است )تاشمن و اورایلی، 5100

. ورا و کاروسان ردیگیممفهوم رهبری دوسوتوان از مفهوم یادگیری سازمانی در سطح راهبردی سرچشمه 

رشد و توسعه  5گراندهای یادگیری تحت نظر رهنمودهای رهبری عمل( با ادعای اینکه بعضی مواقع فرای5112)

ای یادگیری گرا برای ارتقی رهبری ترکیبی را پیشنهاد کردند. در سایر اوقات، رهبری تحولهاسبک، نیاز به ابندییم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Innovation task 

2. Transactional Leadership 
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تشاف و ای اکتا در برابر فشار بر کندیمکمک  هاسازمانانداز شرطی رهبری به سازمانی سودمندتر است. این چشم

طور خاص (، به0112برداری واکنش نشان دهند و با تغییرات محیطی و رقابت همگام شود. تاشمن و او رایلی )بهره

محک واقعی رهبری، توانایی رقابت موفق با افزایش همراستایی یا تناسب میان راهبرد، ساختار، »تأکید کردند که 

ناپذیر الزم برای تغییرات محیطی ناپیوسته ی اجتنابهاتحولبرای  فرهنگ و فرایندها در عین آماده شدن همزمان

شده برای دوسوتوانی، پیشنهاد کردند رهبران راهبردی ( برای پاسخ به نیاز بیان5111یاسن، ورا و کروسان )«. است

ی یادگیری ای رهبری متناقض و اقدامات مربوط به آن برای مدیریت گستره وسیعی از فرایندههاسبکبا  توانندیم

 برداری را پشتیبانی کنند.در چند سطح، اکتشاف و بهره

( رهبران با تضاد انگیزش همزمان کارکنان برای اکتشاف 5100با این حال طبق نظر هانتر، توروق گود و مایر )

وبهرو خالقیت در عین وادار کردن زیردستان به رعایت استانداردها و دخالت در سطوح باالی اکتشاف و بازدهی 

( اظهار داشتند رهبران باید خالقیت را میان زیردستان خود 5111رو هستند. به همین صورت، بلدو و همکاران )

هبری دهنده دوسوتوانی روکار را تا دستیابی همزمان به کارآمدی ساده کنند. این گفته نشانپرورش دهند و کسب

 .شودیمو به همین مضوع منتهی  در نوآوری و دور از ارتباط آن با یادگیری سازمانی است

 عملکرد سازمانی

های فعالیتی و ماهیت آنها، دارای ها با در نظر گرفتن اهداف مختلف سازمان، تنوع زمینهارزیابی عملکرد سازمان

تصادی های اقهای مالی، عملیاتی و فعالیتهای خاصی است. با این حال ارزیابی عملکرد مالی در مقولهپیچیدگی

است، اما  یمال یهااساس شاخص ها براز شرکت یاریعملکرد بس یابی، ارزاهمیت باالیی دارد. امروزه سازمان

ارتباطات  ای یانحصار طیوجود شرا دلیلبه یامر توجه کنند که ممکن است شرکت نیبه ا دیآنها با انیو متول رانیمد

 یمناسب تیعوض ،یمندما از لحاظ سطوح مختلف بهرهسودآور باشد، ا هایمنابع با اعتبار زانیبا م یرسمریغ ییاستثنا

 ،لهمسئ .مد نظر قرار دهندنیز ها را شاخصسایر  ،یمال یهااست در کنار شاخص یضرور از این رونداشته باشد، 

عملکرد  یابیهاست که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. در گذشته، تنها ابزار ارزعملکرد سال یابیارز

و  ی، پس از بررس0111دهه  لیجانسون و کاپلن در اوا نکهیبود تا ا یمال یهاشاخص ،یتجار یهاسازمان یبرا

 یدگیچیپ شیاز افزا یاطالعات را که ناش نیا یهاییاز ناکارا یاریبس تیریمد یسابدارح یهاستمیس یابیارز

 .(0112کردند )کرن و کر، ها مشخص عملکرد سازمان یابیدر ارز ،ها و رقابت بازار بودسازمان

و  هاگذاران، اعتباردهندگان، دولتهیموضوعات مورد توجه سرما نیترها از مهمشرکت یعملکرد مال یابیارز

ها و آن هیسرما یریگکار به ،تیریمد تیموفق زانیم یابیمنظور ارزبه (گذاران )سهامدارانهیاست. سرما رانیمد

 مندعالقه ریپذهیسرما یهاعملکرد شرکت یابیو ارز یگذارهیفروش سرما ای شیحفظ، افزا رابطه بادر  یریگمیتصم

 پردازند.یبه اعتباردهندگان م ،عملکرد یابیاعتبار و ارز یو نرخ اعطا زانیم بارهدر یریگمیمنظور تصمند و بههست
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ا هترین چالشوکارها و از عمدهبا توجه به اینکه مسائل مالی و تأمین بودجه مالی همواره از دغدغه کسب

های عملکرد برتر، به رابطه بین متغییرهای دوسوتوانی و نوآوری در مدل منظور شناسایی پیشراناست، در اینجا به

 پردازیم.وکار با عملکرد سازمانی میکسب

 وکار و عملکرد سازمانینوآوری در مدل کسب

 ردهایی منحصر به فی از طریق ایجاد تواناییرقابت تیمز جادیاها در تواند به شرکتیوکار ممدل کسب ینوآور

ه شیوکند، به  جادیا یدیوکار جدکسب یهاتواند مدلیوکار ممدل کسب ینوآورشرکت از رهگذر کمک کند. 

را  دیتول یهانهیموجود را بهبود بخشد و هز یهایژگیو ایمحصوالت  تیفیپاسخ دهد، ک انیمشتر ازیمؤثرتر به ن

کاهش  قیاز طر توانندیها موکار، شرکتمدل کسب ینوآور به کمک( معتقدند 5111کاهش دهد. پل و چاپمن )

ه است نشان داد یادی. مطالعات زمند شوندبهره سازینهیبهناشی از  یایمزااز  ،کیاستراتژ یریپذو انعطاف نهیهز

 ؛ جانسن و همکاران،5112)چسبروق،  دهدیرا با عملکرد شرکت نشان م یوکار، روابط مثبتمدل کسب یکه نوآور

 در وستهیتعامل پ ،یجدید، خلق مجدد ارزش مشتر میتوسعه مفاه ن،یبنابرا. (5102 ،یو شار یالساله و 5111

باالتر  دسو جادیو بهبود عملکرد و ا شیتواند در افزایشرکت م یوکارکسب یهامدل ینوآورانه و نوآور یهاتیفعال

 بنگاه کمک کند.  به

 دوسو توانی و عملکرد سازمانی

وی دیگر، . از ساندکردهی مخالف بیان هادگاهیدآن بر عملکرد سازمانی،  ریتأثپژوهشگران در رابطه با دوسوتوانی و 

باید راهبرد متمایز کردن یا کم هزینه را در پیش گیرند، در حالی که  هاشرکت( 0112بر اساس پیشنهاد پورتر )

. ودشیمو به گرفتار شدن در میانه ]دو رویکرد[ منجر  اندازدیمدنبال کردن همزمان، ارزش احتمالی آنها را به خطر 

نفع اکتشاف باشد  هبگیرند که بیشتر ب هاییباید تصمیم هاشرکتبه روشی مشابه، طبق پیشنهاد برخی پژوهشگران، 

را همزمان  بردارییی که اکتشاف و بهرههاشرکت( بر این باور است که 0110برداری. از سوی دیگر، مارس )تا بهره

( همراستا 0112، احتمال بیشتری برای رسیدن به عملکرد عالی دارند. این، با نظر توشمان و اورایلی )کنندیمدنبال 

کرد ، در خطر داشتن عملکنندیمدنبال  برداریا به قیمت قربانی کردن بهرهیی که اکتشاف رهاشرکتاست که 

 سازمانی پایین قرار دارند.

 کندیمکه برابر آن سازمانی که فقط از اکتشاف استفاده  شودیممنجر « قضیه دوسوتوانی»ی باال به هابحث

تفاده اس برداری، سازمانی که فقط از بهرهمعموالً بهره بازگشتی از دانش خود به دست نخواهد آورد. از سوی دیگر

 ی مختلفیهانهیزم. پژوهش درباره رابطه دوسوتوانی ـ عملکرد در شودیمافتادگی ، معموالً دچار از رواجکندیم

ط و در ی کوچک و متوسهابنگاهی چندملیتی، هابنگاهی فناوری پیشرفته، هاشرکتی تولیدی و هاشرکتمانند 
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وکار آزمایش شده است. بیشتر مطالعات رابطه مثبتی میان سطح شرکت و سطح واحد کسب سطوح مختلف مانند

مدت و بلندمدت شرکت نشان دوسوتوانی سازمان با رشد فروش، بازگشت سرمایه و سهم بازار و عملکرد کوتاه

 دادند.

فردی، دوسوتوانی برای جدید در رابطه با دوسوتوانی  ای( در مطالعه5102در نهایت طبق نظر رزینگ و راچر )

ن برای اثبات اینکه افراد باید میا انهآتنها در سطح سازمانی، بلکه در سطح فردی اهمیت دارد. عملکرد شرکت نه

روش  ی واچندجملهی برقرار کنند، در پژوهش خود از رگرسیون انهیبهبردارانه، توازن رفتارهای اکتشافی و بهره

سازی دوسوتوانی توسط این افراد برای تسهیل لی که در رابطه با نحوه عملیسطح پاسخ استفاده کردند، در حا

 عملکرد نوآورانه در سازمان نیز مطالعه کردند.

 توسعه مدل

 وکارتأثیر رهبری دوسوتوان بر یادگیری سازمانی و نوآوری در مدل کسب

دشوار  اریسبه آن بدستیابی و  یاتیح رایبسبرای هر بنگاهی  عنوان یکی از انواع نوآوریبهوکار مدل کسب ینوآور

رو است. برداری کارکنان روبههایی همانند ایجاد تعادل بین رفتارهای اکتشاف و بهرهو همواره با موانع و چالش بوده

ها و پشت سر گذاشتن تمام موانع باشد و بتواند برای اکتشاف رهبری موفق سازمان باید قادر به رهبری این چالش

تر توانایی تشخیص زمان مناسب برداری و اجرا فضایی الزم فراهم آورد و از همه مهمطور بهرهو همینو آزمایش 

پذیری های آن( برای شیفت بین این دو رویکرد را داشته باشد، یعنی باید انعطاف)و درک مراحل نوآوری و ویژگی

ه شوند، با این حال هنگامی کبه شکست منجر میو تجارب احتماالً  هارفتاری کافی را دارا باشد. بعضی از آزمایش

انجامد، باید از طرف رهبری حمایت و تقویت شود. رهبری باید اطمینان حاصل شکست به یادگیری سازمان می

تواند بر رفتارهای اکتشاف و شود. بنابراین رفتارهای رهبری میها به اقدام و اجرا منجر میکند که آزمایش

(. 5100شود )رزینگ، ن مؤثر باشد که این تأثیر در قالب تئوری رهبری دوسوتوان بررسی میکارکنا برداریبهره

وکار، زمان و فرصت مناسب را همچنین از دیدگاه دیگر رهبری سازمان باید بتواند برای نوآوری در مدل کسب

 ها را کشف کند.تشخیص دهد، محیط را رصد کرده و فرصت

از انواع یادگیری سازمانی و الزامات فرایند نوآوری  برداری(، اکتشاف و بهره0110با توجه به تئوری مارچ )

)مارچ،  «های جدید که نتایج نامعلوم، غیرقطعی و در بعضی مواقع منفیآزمایش گزینه»هستند. اکتشاف شامل 

های اناله و ایجاد کها به توسعه طراحی جدید کاال، کشف بازارهای جدید و توسعشود. این دسته از فعالیت( می0110

مرزهای  برداری(. در مقابل، بهره5112و جانسن و همکاران،  0115شود )ابرناثی و کالرک، توزیع جدید منجر می

ی هاها و تکنولوژیبهبود و توسعه شایستگی»دهد و شامل های موجود در سازمان را گسترش میدانش و مهارت

های اکتشافی، محصوالت و فعالیت .(0110)مارچ، « دنبال داردبینی را بهپیشو قابل  موجود است که نتایج مثبت
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 بخشد )رفتارهایهای توزیع فعلی را بهبود میدهد و کارایی کانالخدمات موجود و فعلی سازمان را گسترش می

زهای توجه به نیا با رهبری بر رفتارهای کارکنان مؤثر است(. رهبران استراتژیک با رفتارهای باز و بسته خود ـ

 مشخص هر مرحله از فرایند نوآوری ـ قادر به اثرگذاری بر رفتارهای باز و بسته کارکنان هستند. 

 تقویت اکتشاف .0

(. رفتارهای 0110و مارچ، 5112معنای افزایش واریانس در رفتار کارکنان است )گوپتا و همکاران،تقویت اکتشاف به

ف اند. بر اساس تعریپردازی در کارکنان، در نظر گرفته شدهها و ایدهتمنظور توسعه شکستن عادباز رهبری به

طور متفاوت و آزمایش تشویق برای انجام کارها بهشود: این موارد می( رفتارهای باز رهبری شامل 5100رزینگ )

الش ا به چهایی که رویکردهای موجود رو تجربه کردن، فضا دادن برای تفکر و عمل مستقل و حمایت از فعالیت

بپردازند، بر  های اکتشافیهایی که کارکنان باید به فعالیتشود رهبر در موقعیتبدین منظور پیشنهاد می کشد.می

 اساس رفتارهای بسته عمل کند.

 . رفتارهای باز رهبری رابطه مثبتی با رفتارهای اکتشافی کارکنان دارد.0فرضیه 

 برداریتقویت بهره .2

(. 0110و مارچ،  5112معنای کاهش واریانس در رفتار کارکنان است )گوپتا و همکاران، برداری بهتقویت بهره

( رفتارهای بسته 5100اند. بر اساس تعریف رزینگ )رفتارهای بسته رهبری به همین منظور در نظر گرفته شده

 بدین به هدف. یابیخاص و نظارت بر دست یرهنمودها میتنظ ،یاصالح اتاقدامشود: این موارد میرهبری شامل 

اس بردارانه بپردازند، بر اسهای بهرههایی که کارکنان باید به فعالیتشود رهبر در موقعیتمنظور پیشنهاد می

 رفتارهای بسته عمل کند.

 بردارانه کارکنان دارد.. رفتارهای بسته رهبری دوسوتوان رابطه مثبتی با رفتارهای بهره5فرضیه 

 طاف برای تغییر رفتارانع .1

خواهد  بردارانه در هر مرحله متفاوتو بهره یاکتشاف یهاتیبه فعال ازین ،ینوآور ندایفر یذات یدگیچیبا توجه به پ

 ندیافر چیه نیز ی. از طرفستین یباز و بسته رهبر یرفتارها شینما فقطرهبر  یبود. دوسوتوان بودن برا

 یهاتیفعال یابوده  دیمف یچه زمان یاکتشاف یهاتیفعال ندک ینیبشیپ بتواندوجود ندارد که  یو مدون کیستماتیس

انطباق  یبرا یریپذدهند. انعطافیرخ م یصورت موردرفتارها به نیا نیهستند. بنابرا دیبردارانه چه زمان مفبهره

 :نیاست. بنابرا یاتیمهم و ح اریدوسوتوان بس یرهبر یبرا ینوآور ندایرفتارها با الزامات فر نیا

 ید، به طورکنیم ینیبشیافراد در سازمان را پ یباز و بسته، نوآور یرهبر یرفتارها نیاثر متقابل ب. 2فرضیه 

 باال باشد. یباالتر است که هر دو رفتار باز و بسته رهبر یافراد زمان یکه نوآور
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 ندیامطابق با الزامات فر یباز و بسته رهبر یرفتارها نیب رییتغ یبرا یریپذرهبران به انعطاف. 2فرضیه 

 .دارند ازین یبرداراکتشاف و بهره یرفتارها نیب رییتغ یکارکنان برا تیمنظور حمابه ینوآور

 وکاررفتار دوسوتوان کارکنان و  نوآوری مدل کسب

؛ بلودو و همکاران، 5112ها و تناقضات است )بنر و تاشمن، اند که نوآوری شامل تنشمحققان همواره بیان کرده

شود دوسوتوانی فردی (. بر اساس این تناقضات در فرایند نوآوری، پیشنهاد می5115و لوئیس و همکاران،  5111

تارهای بردارانه استفاده کنند. رفکارکنان لحاظ شود، به بیانی دیگر کارکنان از مجموعه رفتارهای اکتشافی و بهره

های جایگزین برای به انجام رساندن وظایف، درس گرفتن از اشتباهات، ی راهجوواکتشاف مربوط به آزمایش، جست

های جدید و عدم اتکا به دانش موجود است. در مقابل، رفتارهای ها و امتحان کردن راهدور شدن از روتین

کا به خته و اتهای قبلی، اقدام و اجرا، بهبود آهسته رفتارهای از پیش آموبرداری شامل متکی بودن به تجربهبهره

های متضاد مانند اند فعالیت( بیان داشته5101طور که گیبرت، برنر و کرنی )های موجود است. همانقوانین و روتین

برداری باید ترکیبی شوند، در غیر این صورت تأثیر منفی اجرای یکی از آنها مانع دستیابی به نوآوری اکتشاف و بهره

برداری بیش از حد به خشکی و عدم انعطاف ش از حد، احتماالً به سردرگمی و بهرهطور مثال اکتشاف بیشود. بهمی

 (.5101 گبرت و همکاران،شود )های سازمانی منجر میدر رویه

 وکار دارد.. رفتار دوسوتوان کارکنان رابطه مثبتی با نوآوری مدل کسب5فرضیه 

 وکاررهبری دوسوتوان و نوآوری مدل کسب

ا در بنگاه ها راشاره شد، فرایند نوآوری تناقضات زیادی دارد. رهبران کسانی هستند که باید این تنشطور که همان

گیرند گیری کنند. آنها باید محیط را ارزیابی کنند و تصمیم بهای متناقض تصمیممدیریت کرده و بین این استراتژی

مناسب با آن را در بنگاه توسعه دهند )اسمیث وکار کدام استراتژی مناسب است، سپس در زمان مناسب، مدل کسب

که  اتخاذ کنند و قادر باشند، بر مشکالتی هایی(. همچنین باید نسبت به تخصیص منابع تصمیم5101و همکاران،

 (.5112شود، فائق آیند )گیسن و همکاران، بین ایده تا اجرا ایجاد می

ی نیاز های رهبری خاصبنگاه، ویژگی وکارر مدل کسبدر راستای پیشبرد فرایند تغییر در سازمان و نوآوری د

د و وکار باشنها به رهبرانی نیاز دارند که مسئول فرایند نوآوری در مدل کسب(. بنگاه5101است )زات و همکاران،

 (.5101وکار جدید و بهتری به بنگاه تحویل دهند )چسبروق، مدل کسب

گیری از یک سبک رهبری به موفقیت در کار، فقط بهرهوهای روزافزون محیط کسببا توجه به پیچیدگی

شود. رهبران باید قادر به اجرای سبک رهبری دوسوتوان، یعنی اجرای همزمان نمیوکار منجر نوآوری مدل کسب

 رفتارهای باز و بسته رهبری و شیفت بین این دو رفتار باشند.

 وکار دارد.ب. رهبری دوسوتوان رابطه مثبتی با نوآوری مدل کس2فرضیه 
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 وکار و عملکرد سازمانینوآوری مدل کسب 

 های جدیدها همواره ملزم به ایجاد مدلها سودمند است، زیرا سازمانهای نوآورانه برای سازمانطور کلی فعالیتبه

 هایی هستند که برای حفظ مزیت رقابتی حیاتی الزم است.وکار، محصوالت و روشکسب

ان را جذب کرد و بازار خود را با استفاده از یک مدل تجاری مبتنی بر تجارت برای مثال، آمازون مشتری

ی کامپیوتر فروشالکترونیک گسترش داد، در حالی که دل با استفاده از یک مدل فروش مستقیم به فروپاشی خرده

ش فنی و طور مثال، کمبود دانشخصی منجر شد. اگرچه برای نوآوری موفق تهدیدهای بسیاری وجود دارد )به

ندگان کنها و افزایش سود تولیدوکار اغلب به کاهش هزینهسازی(، نوآوری مدل کسبمشکالت در فرایند تجاری

 شود. ( منجر می5112؛ چسبروق، 5115های عملکرد شرکت )چسبروق،( و بهبود سایر شاخص5112)پال و چپمن، 

ها تهایی منحصر به فرد به شرکریق ایجاد تواناییتواند در ایجاد مزیت رقابتی از طوکار مینوآوری مدل کسب

وکار جدیدی ایجاد کند، به شیوه های کسبتواند مدلوکار میکمک کند. شرکت از رهگذر نوآوری مدل کسب

تولید را  هایهای موجود را بهبود بخشد و هزینهمؤثرتر به نیاز مشتریان پاسخ دهد، کیفیت محصوالت یا ویژگی

وکار، از مزایای ناشی از توانند به کمک نوآوری مدل کسبها می( معتقدند شرکت5111چاپمن ) کاهش دهد. پل و

 مند شوند. مطالعات زیادی نشان داده که نوآوریپذیری استراتژیک بهرهسازی از طریق کاهش هزینه و انعطافبهینه

 و 5111 ؛ جانسن و همکاران،5112)چسبروق، دهد وکار، روابط مثبتی با عملکرد شرکت نشان میمدل کسب

های . بنابراین، توسعه مفاهیم جدید، خلق مجدد ارزش مشتری، تعامل پیوسته در فعالیت(5102،یو شار یالساله

تواند در افزایش و بهبود عملکرد و ایجاد سود باالتر به بنگاه وکاری شرکت میهای کسبنوآورانه و نوآوری مدل

 کمک کند. 

 وکار رابطه مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.مدل کسب. نوآوری 2فرضیه 

 رفتار دوسوتوان کارکنان و عملکرد سازمانی

 5105 همکاران، و سی)کورپوالتمطالعات قبلی حاکی از تأثیر مثبت دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد سازمان هستند 

 مون بررسی دوسوتوانی در سطح فردی،( پیرا5111. بر اساس نظر گرویسبرگ و لی )(5112 و همکاران، نیلوباتک و

اهد های جدید(، ششوند )مانند شروع کردن فعالیتهای اکتشافی استخدام میکارکنانی که برای انجام فعالیت

برداری های بهرهمدت و بلندمدت در عملکرد هستند ولی در مقابل کارکنانی که برای انجام فعالیتکاهش کوتاه

ن مدت عملکرد هستند. به عالوه جاسمیهای موجود( فقط شاهد کاهش کوتاهویت فعالیتشوند )مانند تقاستخدام می

( برای نخستین بار صحت تأثیر دوسوتوانی فردی کارکنان بر عملکرد را بررسی کرده و این 5105) و همکاران

شود. یرد فروش مرابطه را تأیید کردند. طبق نظر آنها رفتارهای دوسوتووان موجب افزایش رضایت مشتری و عملک

(، دوسوتوانی فردی در خدمات مشتریات شامل مشارکت 5105بر اساس مطالعات جاسمین، بلیزوویچ و دی روایت )
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 شود. مطالعات اخیر، حاکی از تأثیربرداری( و اکتشاف نیازهای جدید مشتریان میدر تحقق خدمت درخواستی )بهره

 ش و همکاران،یراو  5105تورس و همکاران،  ؛5102همکاران، )کبارگ و مثبت دوسوتوانی فرد بر عملکرد است 

5111). 

 . رفتار دوسوتوان کارکنان رابطه مثبتی با عملکرد سازمان دارد. 1فرضیه 

 

 

 . مدل تحقیق2شکل 

 

 گیرینتیجه
کار ودر مدل کسب ینوآور ندایدر فر یراهبرد ینقش رهبر پیرامون یموضوع اتیادب یمطالعه به بررس نیا در

 یازمانس یریادگی ندایفر یامدهایعنوان پبردارانه بهو بهره یاکتشاف ی( نوآور0110) مارچ هی. بر اساس نظرمیپرداخت

 . کردیم یبررس ـ شرکت است یکه همان عملکرد مالـ را  یوآورن جینتا یدر نظر گرفته شده و از طرف

 لیتبد یرقابت تیبه مز یابیدست یبرا یالهیرشد راهبرد سازمان و وس یاصل شرانیها به پدر سازمان ینوآور

بر  یمیتقمس ریثأشود و تیآن منجر م یریپذرقابت تیدر نحوه رقابت شرکت در صنعت و تقو راتییبه تغ وشده 

شف را ک دیجد یهاتیطور همزمان قابلبه دیاست. رهبران با یادهیچیحال موضوع پ نیبا ا ،آن دارد یبقا ییتوانا

را بهبود  یپردازدهیو ا یسازادهیپ یندهاایکنند و فر یبرداربهرهبهترین شکل به  یفعل یهایستگی، از شاردهک

 بخشند.

از آنها با عنوان  یتیریمد اتیادب در ، دو راهبرد متناقض هستند کهبرداریبهره و اکتشاف تیدو فعال

در تضاد با  یورو بهره یفرض همراه بوده که نوآور نیهمواره با ا یشود. چالش دوسوتوانیم ادی «یدوسوتوان»

 نیستان بب و مانند بده طور دقیقبه ،میکن یگرید یانرا قرب یکیبستان همواره و  بده نیهستند و در ا گریکدی
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را  یداربرتواند اکتشاف و بهرهیسازمان م ،خاص طیتحت شرا یدوسوتوان شنهادیپبر اساس  ی. ولتیفیو ک نهیهز

متضاد توسط رهبر  یراهبردها نیا یول ست،یقابل اجرا ن یراحتمسئله به نیطور همزمان اجرا کند. هرچند اهب

 یچالش به عهده رهبر نیحل ا نکهیکند، قابل حل است. نظر به ایم یسازمان را طراح یندهاایسازمان که فر

 کسب کند.  را فهیوظ نیانجام ا یالزم برا یهامهارت یاست رهبر ازین ،سازمان است یراهبرد

 دیبا ،یبرداراکتشاف و بهره یهمزمان راهبردها یسازادهی( رهبران موفق در پ5102) مطالعات زوراک طبق

 یهاتیعالهمزمان به ف ییپاسخگو یبرا آنها نکهیند. با اباشداشته  یباز و بسته رهبر یاز رفتارها ییایپو یالگو

منابع  عیاغلب مجبور به انتقال سر اما ،دنبال استفاده خالقانه از منابع سازمان هستندبه یگاه یبردارو بهره افاکتش

 ا،یپو یریگمیتصم یساختارها و الگوها ف،یوظا نیشوند. ایدو راهبرد م نیاز ا یکی یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا

 هردمتناقض ب یراهبردها نیا یسازادهیمواجهه و پ یبرا یالزم رهبر یهایژگیو ییسمت شناسامحققان را به

 است. 

اب از دو راهبرد را انتخ یکی یدو راهبرد متناقض، اجرا یسازادهیاز پ یناش یهارهبران در پاسخ به تنش اغلب

 تیسازمان به موفق یتواند برایدو راهبرد متناقض م نیهمزمان ا ینشان دادند اجرا قاتیتحق اما ،کردندیم

ت تناقض را تح نیا یرهبر یالزم برا یرفتار یهایژگیو دلیل نیمنجر شود. به هم یرقابت تیبلندمدت و مز

 یاز آن برا یبرداراکتشاف و بهره یهمراستاساز یمطرح کردند و در راستا «دوسوتوان یرهبر» یعنوان تئور

 یرهبر ی(. رفتارها5100و همکاران،  نگی)رز استفاده شده است ردستانیرهبران از ز تیحما یچگونگ حیتوض

ملکرد سازمان ع تیتقو یثر باشد. هر دو رفتار باز و بسته براؤم ینوآور جیبر نتا یطور مثبتتواند بهیدوسوتوان م

 ینوآور سطح تواندیاز آنها م کیو هر  ستندیمستقل و منفک ن گریکدیدو رفتار از  نیهستند. هرچند ا یضرور

 دهد.  شیسازمان را افزا

مدل  یثر بر نوآورؤعنوان عوامل مبه یسازمان یریادگیو  یراهبرد یرهبر یشناسضمن مفهوم قیتحق نیا

حفظ  یبراباید  هابنگاه ردیگیم جهینت یموضوع اتیادب یآن، با بررس نتیجهعنوان به یوکار و عملکرد سازمانکسب

پردازند و ب نیزوکار مدل کسب یبه نوآور یرو فناو ندایدر محصول، فر یعالوه بر نوآورخود  یرقابت تیو بهبود مز

است. هرچند چالش  «دوسوتوان یرهبر» ،یسبک رهبر نیدر بنگاه بهتر ینوآور ندایاجرا و بهبود فر یبرا

ه مناسب قادر ب طیسازمان تحت شرا احتماالً ،رسدینظر مه غامض ب ارینوآوران در نگاه اول بس یبرا یدوسوتوان

 خود خواهد بود. یکنون یهایاز توانمند یبردارو بهره دیدج یاکتشاف بازارها

وکار و رهبری دوسوتوان است. با توجه به این مطالعه گامی در راستای تبیین رابطه بین نوآوری مدل کسب

توانند در دهیم. تحقیقات آتی میبررسی ادبیات موجود در این زمینه، برای تحقیقات آتی پیشنهادهایی ارائه می

وکارهای نوپا که نقش حائز اهمیتی در اقتصاد نوین کشورها دارد، این رابطه را جمله کسبجوامع آماری مختلف از 

های یژگیطور وتواند بر رهبری او مؤثر باشد و همینهای شخصیتی رهبر که میبررسی کنند و به بررسی ویژگی
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دو سوتوان و نوآوری در مدل  سازمان مورد مطالعه، بپردازند. با توجه به اینکه تحقیقات اغلب رابطه بین رهبری

ها شود مطالعات بعدی این رابطه را در سازماناند، پیشنهاد میوکار را در مقطع زمانی مشخصی بررسی کردهکسب

 طی زمان بررسی کنند.
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