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 پژوهشیمقاله: نوع 

 01/08/1398 پذیرش: 21/03/1398: دریافت

اسرت  رو  ارررای ورشوه   دوسروتوانیرویکررد  براساسوکار هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدل هوشمندی کسب چکیده:

حاضر توصیفی )غیرآزمایشی( و طرح وشوهشی همبستگی از نوع معادالت ساختاری به رو  کمترین مجذورات رزئی اسرت  

تهران بودنرد  در ایرن تحقیرق تعرداد اعجرای رامعره های سرای محله شهر کنندگان در وشوه  حاضر، مدیران خانهشرکت

نفرر از  234 ن،فرمرول کروکرا براسراسدهند کره های سرای محله شهر تهران تشکیل مینفر از مدیران خانه 600آماری را 

ی گیرنمونه آماری تحقیق انتخاب شدند  در تحقیق حاضر، از رو  نمونره عنوانبههای سرای محله شهر تهران مدیران خانه

سؤالی که از مبرانی  24 ساختهمحققگیری متغیرهای تحقیق از ورسشنامه استفاده شد  رهت اندازه ایچندمرحلهای خوشه

های تحقیرق حراکی از آن هسرتند کره مردیریت های مورود تهیه و تنظیم شده بود، استفاده شد  یافترهنظری و ورسشنامه

بر گرای  کارآفرینی دارند  همچنین مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی  کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری

ورذیری برر هوشرمندی اکتشرافی وذیری دارد  همچنین تأثیر گرای  کرارآفرینی و انعطافتأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف

دار دارد همچنرین نقر  ثیر معنریبردارانه تأ وذیری بر هوشمندی بهرهدار دارد  تأثیر گرای  کارآفرینی و انعطافتأثیر معنی

ورذیری برر هوشرمندی اکتشرافی و هوشرمندی کننده ظرفیت رذب فناوری در ارتباط گررای  کرارآفرینی و انعطافتعدیل

 بردارانه معنادار است بهره

 وکار، رویکرد دوسوتوانی، سراهای محله، شهر تهرانهوشمندی، کسبواژگان کلیدی:  

  JEL: J82, L26, N25, C38بندی  طبقه

 

 

 

 

 

 shokohyar@gmail.com* نویسنده مسئول: 

 1-15 ،((28 ویاوی)4)7 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاوا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

افررزای  سررریع رمعیررت، ترروتر بررا گسررتر  

شهرنشررینی، مشررکالت فراوانرری در کشررورهای گونرراگون 

توسعه ایجاد کرده است  کمبرود ویشه کشورهای درحالبه

نشرینی، معجرالت ترافیکری و    ، مسکن، بیکاری، حاشیه

تنها بخشی از مشکالتی است که مردیران شرهری برا آن 

گونره معجرالت در رامعره، رو هسرتند کره رفرع اینروبه

 عنوانبرهها نیازمند گستر  منرابع درآمردی شرهرداری

یکری از باشرد  امرروزه، رکن اصرلی مردیریت شرهری می

 نرابعرهران ایجراد م ها در سراسررمسائل مهم شهرداری

  شررهری اسررت مین هزینرره خرردماتأ کررافی درآمررد و ترر 

Jones, 2018)-Dasgupta & Lloyd(     امروزه هوشمندی 

توانرد بره وکارهای هوشرمند میشهری و گستر  کسب

 معنری بره هوشرمند، اقتصاد شهری یاری برسراند  رشرد

 شهرهایی نمونه از مملو دنیا  است آینده برای ریزیبرنامه

 خاصری ریزیبرنامره گونرههیچ بدون و سرعتبه که است

 بهتررین در ،ریزیعردر برنامره ایرن نتیجه  اندکرده رشد

 وضرعیت، ایرن امرا اسرت، نظمیبی و مرج و هرج حالت،

 ورایینی زندگی کیفیت و است بیشتر از توسعه مانع اغلب

 دارد؛ همرراه بره زیسرتمحیط البته و شهروندان برای را

 رشرد برای و باشند نگرآینده باید شهری مدیران بنابراین،

 مرردارس، نقررل،وحمل برر آن اثررر و رمعیترری تغییررات و

 شهری، زندگی هایرنبه از دیگر بسیاری و هابیمارستان

 طوربره هنروز هوشرمند، شهر اصطالح  کنند ریزیبرنامه

 یررا فجررایی ریزیبرنامرره ادبیررات در ایگسررترده بسرریار

 هررم هنرروز و اسررت نشررده اسررتفاده شررهری هررایتحقیق

 بسط برای اصلی عنوانبه آن مختلف هایرنبه شناسایی

 را آن شرودمی نیست، ممکن کامل طوربه بیشتر رزئیات

  کرد تلقی اداری مقررات و قوانین یا نمو و رشد آوری،فن

 شرهری  اسرت دیجیتال شهر یک از بی  هوشمند، شهر

 برا فیزیکری سررمایه ویونرد بره قرادر کره است هوشمند

 و بهتررر خرردمات توسررعه منظوربرره ارتمرراعی سرررمایه

 آوردنهرم گررد به قادر که است گونهآن  باشد زیرساخت

 برنامره یرک برحسب سیاسی، دیدگاه و اطالعات فناوری،

 اسرت اشرتباه  شرودمی شرهری خدمات بهبود و منسجم

 برره نیرراز هوشررمند شررهرهای سرراخت کرره کنرریم فکررر

 دارد؛( اطالعرات فناوری) ITحوزه در فقط گذاریسرمایه

 ایوسریله عنوانبره IT از استفاده دارند نیاز شهرها آنچه

( EU)سطوح  و ملی و محلی مقاصد و اهداف انتقال برای

  ( Ain et al., 2019-Sengers et al., 2018, Ul)  است

کارهای هوشرمند نیرز در داخرل شرهرهای وکسب

دارای  یهرراطیدر مح  یابنرردمرریهوشررمند، رشررد و نمررو 

 وسرتهیو ناو  عیسرر رییتغمشخصاتی؛ از قبیل  ،باال ییایوو

که و مقررات ورود دارد  نیقوان ای فناوریدر تقاضا، رقبا، 

برره اطالعررات  موقعبررهدسترسرری صررحی  و مورررب عدر

اغلب اطالعات، نادرسرت و منسرو   کهطوریبهشوند؛ می

 یهاواسر نیراز دارنرد کره ها سازمان ،جهیدر نتهستند؛ 

 و کسررب دامنرره و ، توسررعهسرررعتبهی خررود را قرر یتطب

ها سازمان ن،یبنابرا را گستر  دهند  اطالعات آوریرمع

بره چابرک، و اقردامات  یریورذانعطافبره  ازین  یبا افزا

شوند  اقداماتی که از ووی ، انتخراب و می دهیچال  کش

شروند و ترا تفسریر اطالعرات ورداز  اطالعات شروع می

 ،طیمح یدگیچیو   یمنوال، افزا نیه همیابند  بادامه می

 ک ی اسرتراتش   ی ر ی گ م ی تصرم سرازد کره در  ملزر می   را   ها سازمان 

و  ات از اقدامات، ارتباطر   ی ع ی وس   ف ی ناهمگن و ط  خود، عوامل 

 را مورد نظر قرار دهنرد مورود یخارج از مرزها تتعامال

(Dooley et al., 2018; Richards et al., 2019)  

وکار در قالب هر تعریفی به دنبال هوشمندی کسب

افزای  سودآوری سازمان با استفاده از اتخرا  تصرمیمات 

های توان ضررورتطور اعم میهوشمند و دقیق است و به

)سرروی همارا و  کررد بیانزیر را برای این رویکرد نوین 

 :(1397، همکاران

های تجاری سازمان کره موررب تعیین گرای  -1

ون اتالف وقت و هزینه و انرریی در شود تا سازمان بدمی

سایر مسریرها بره دنبرال اهرداف کرالن و اساسری خرود 

 متمرکز شود 

 تحلیل عمیق بازار -2
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 3 رررررررررررررررررررررررر   انییرضا  یعل  ار،یسجاد شکوه  ،یرت یمسعود س  /یدوسوتوان  کردیوکار براساس روکسب   یارائه مدل هوشمند 

 

تواند قبرل از اینکره رقبرا بینی بازار که میوی  -3

سهم بازار خود را توسعه دهند، منرافع ردیرد بره وررود 

 آمده در بازار را عاید سازمان نماید 

تواند مندی مشتریان میسط  رضایتباال بردن  -4

وکار شده و از دست دادن این اعتمراد  مورب استمرار کسب 

 مندی مراتبی را برای بنگاه به همراه دارد  و رضایت 

با شناسایی مشتریان دائمی و وفادار و ویگیری رفتار   -5

 های کالن و استراتشیک قابل انجار است  گیری آنان، رهت 

بندی مشتریان و متعاقباً ایجراد تنروع در تقسیم -6

 رو  برخورد با هر گروه از مشتریان

یی سررازمان در امررور داخلرری و اافررزای  کررار -7

 یندهای کلیدیاسازی رویه فرشفاف

استانداردسرررازی و ایجررراد سرررازگاری برررین  -8

 ساختارهای سازمان

گیری که رزء اهداف اساسی تسهیل در تصمیم -9

 شود وکار محسوب میهوشمندی کسب

تشررخیز زودهنگررار خطرررات قبررل از اینکرره  -10

سررازمان را برره مخرراطرات ررردی بکشرراند و شناسررایی 

 کنند  وکار قبل از اینکه رقبا آن را تصاحب های کسب فرصت 

های صرورت گرفتره در ویشرینه با توره به بررسی

 کرردیرو براساسوکار کسب یهوشمندوشوه  در زمینه 

منرد طور واضحی خالء وشوه  علمی نظاری، بهدوسوتوان

 در این حوزه قابل مشاهده است  با توره بره اینکره تحقیقرات 

انرد  کیفی و مطالعات ودیدارشناسانه نیز در این حروزه 

توانرد استفاده از یک استراتشی ورشوه  کیفری می ،است

از این رو راهگشای تحقیقات متعددی در این حوزه باشد  

هوشرمندی  سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که مدل

 کدار است؟ دوسوتوانیرویکرد  براساسوکار کسب

 

 پیشینه تحقیق   -2

 الف( پیشینه خارجی 

( در وشوهشرری برره 2019)  و همکرراران 1ریچرراردز

 عملکرررد تیریمررد و وکررارهوشررمندی کسررب یاثربخشرر 

 
1- Richards  

 در ارشرد رانیمرد ینظرسنج از هادادهورداختند   شرکت

 نشرران هایافترره  اسررت شررده یآور رمررع شرررکت 337

 مرؤثرتر وکرارهوشمندی کسرب یاررا هرچه که دهدمی

 تیریمرد به مربوط یلیتحل هایشیوه و ریزیبرنامه باشد،

هوشررمندی  یاثربخشرر   اسررت مررؤثرتر شرررکت عملکرررد

 مررتبط گیریانردازه و ریزیبرنامره با شدتبه وکارکسب

  است

( در وشوهشی با عنروان 2019) 2بازیچ و دیموسکی

 نقر : ارز  خلرق یبررا لیوتحلهیتجز و یتجار هو »

 چهارده « انجار دادند  در این تحقیقکنندهرذب تیظرف

 از یانمونرره بررا افتهیسرراختار مررهین و قیرر عم مصرراحبه

 از توسرعه و قیر تحقو کارشناسان   ITرانیمد رعامل،یمد

های یافتره  انجار شرد بزرگ ای متوسط ییارووا شرکت هنُ

 در یاساسر  هیوا تیظرف هایتیقابل تحقیق نشان داد که

ررذب  و وکرارهوشرمندی کسرب یهان یب لیتبد روند

 نردیفرا نیر ا ن،یا بر عالوه  است ارزشمند دان  به دان 

 یبانیوشرت ی،روابطر  و یانسران ،یفناور یهاییدارا توسط

  شودمی

( در وشوهشرری برره 2018و همکرراران  ) 3دولرری

وکارها ورداختند  شناسایی موانع اررای هوشمندی کسب

وکارهای های شکست خورده کسربدر این تحقیق، ورویه

 ،مطالعرره نیرر ا یهرردف اصررلهوشررمند بررسرری شرردند  

باشد سازمان می کی شناسایی موانع اررای هو  تجاری

 ی،و عوامررل بحرانرر  نیشرر یکشررف عوامررل و  قیرر کرره از طر

ارائره  شرتریب تیر بره موفق یابیدسرت یبرراویشنهادهایی 

های تحقیق حاکی از آن است کره عرواملی شود  یافتهمی

مانند: هو  تجاری مدیران و کارکنان شرکت و رضرایت 

شده شرکت در اررای هوشمندی مشتریان و ارز  در 

 کند وکار نق  ایفا میکسب

( در وشوهشرری، برره 2018و همکرراران  ) 4ررراکلیچ

اسرتفاده از  ینر یب یدر و  ینق  متقابل سرازگار یبررس

برا  یتجربر  صورتبه  مدل وکار ورداختهوشمندی کسب

 
2- Božič and Dimovski  

3- Dooley 
4- Jaklič  
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 یسازمدل قی( از طرPLSحداقل مربعات ) یبیرو  تقر

نشران  جی  نتراآزمرون شرد ،(SEM) یمعادالت سراختار

 یبر رو میمستق یتأثیر مثبت یسازگار ادرا دهد که می

ترأثیر ادراکرات عملکررد را برر  کره اهداف اسرتفاده دارد

همچنررین نتررایج نشرران داد کرره   کنرردمی ثابررت ،اهررداف

وکار، استفاده از قصد در ارتباط سازگاری و هرو  کسرب

 کند   نق  میانجی ایفا می

 ب( پیشینه داخلی

 ای به( در مطالعه1397)  سروی هماا و همکاران

وکرار برا طراحی مدلی برای موفقیرت هوشرمندی کسرب

 ورداختنرد رویکرد ارتقای مدیریت دان  در صنعت بیمه 

متغیر در قالب چهار دسته به نار متغیرهای مردیریت  34

شناسرایی  ،وکار، میانجی و نتایجدان ، هوشمندی کسب

عامل کلیردی  11آمده از تحقیق،  دست نتایج به گردید 

مدیریت دان  را شناسرایی کررده  هیدر موفقیت یک ورو

بنردی، تعهرد رتبره هترتیرب اهمیرت و دررر  است که به

مدیریت ارشد سازمان به مدیریت دانر  دارای براالترین 

اهمیت و ایجاد انگیزه در کارکنان برای اطمینان از تداور 

اهمیرت را بره  هترین رتبوایین ،رریان بلندمدت اطالعات

 دست آورده است  

ای برره ( در مطالعرره1397)  کررارانرضررایی و هم

وکرار سازی هوشمندی کسرببررسی عوامل مؤثر بر ویاده

رامعره آمراری ایرن در صنعت بانکداری ایران ورداختند  

وررشوه ، شررامل متخصصرران و خبرگرران حرروزه فنرراوری 

راهکارهرای هوشرمندی  سرازیادهو فعال در ویر  طالعاتا

نتایج  براساسبودند  وکار در صنعت بانکداری ایران کسب

سررازی اثررربخ  هوشررمندی تحقیررق، ابعرراد مرردل ویرراده

بعرد  10وکرار در صرنعت بانکرداری ایرران شرامل کسب

سازمانی، انسانی، کیفیت داد، محیطی، قابلیرت سیسرتم، 

راهبردی، کیفیت سرویس، زیرساخت فنی و مردیریتی و 

 .ستوکار ااثربخشی هوشمندی کسب

ای برره ( در مقالرره1396)  حقیقرری و همکرراران

بررسی تأثیر فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی برر عملکررد 

توسعه محصول ردید با تبیین نق  میانجی دوسروتوانی 

هرای   رامعه آماری ورشوه ، شررکتورداختندسازمانی 

مستقر در وار  علم و فناوری دانشگاه تهران  بنیاندان 

ورسشرررنامه  ورررنجهرررا از آوری دادهبرررود  بررررای رمرررع

سرازی از مدل ،هاهوتحلیل دادبرای تجزیهو  ساختهمحقق

اسرتفاده شرده  LISREL افرزارمعادالت ساختاری و نرر

داد کره فرهنرگ نروآور و حافظره  هرا نشراناست  یافتره

یرمسرتقیم )از طریررق سرازمانی بره صرورت مسرتقیم و غ 

دوسوتوانی سازمانی( بر عملکرد توسرعه محصرول ردیرد 

تأثیر معناداری دارد و فرهنگ نوآور بر حافظره سرازمانی 

ید آن است کره ؤها متأثیر مثبت دارد  عالوه بر این، یافته

تواننررد از طریررق فرهنررگ نرروآور و حافظرره سررازمانی مرری

عه محصرول برداری به بهبود عملکرد توسر اکتشاف و بهره

  بنیان بیانجامندهای دان ردید در شرکت

بره  ای( در مقالره1393) ن ورور و همکراراابراهیم

هرای بررسی تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شررکت

رو  وررشوه ، توصرریفی از نرروع  ورداختنررد تولیرردی 

طریرق ورسشرنامه گرردآوری  هرا ازویمایشی بوده و داده

 التسرازی معرادهرا از مردلبرای تحلیل داده  شده است

 (PLS) سراختاری و الگروریتم حرداقل مربعرات رزئری

دهرد کره های وشوه  نشان میاستفاده شده است  یافته

هرای تولیردی دوسوتوانی سرازمانی برر عملکررد شررکت

  تأثیرگذار است

 

 مبانی نظری  -3

ای از نظریررات، مجموعرره ،وکارهوشررمندی کسررب

هرایی اسرت کره هرا و فناوریینردها، معماریاها، فررو 

برای تبدیل داده خار به اطالعات مفید و معنادار استفاده 

یکی از مفاهیم مردیریتی  ،وکارشود  هوشمندی کسبمی

ها را در زمینه مدیریت اطالعات است که مدیران سازمان

چنررین   دهرردی میگرایانرره یررارو اتخررا  تصررمیمات واقع

تحلیل اطالعرات سرازمان امکران وهایی با تجزیرهسیستم

گیری در سررط  وسرریعی از وشررتیبانی و بهبررود تصررمیم

نرشاد، )وهلروان کننردهای کسب وکار را فرراهم میفعالیت

وکار برره مفهررومی   امررروزه هوشررمندی کسررب(1396
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ل شده اسرت یبدتهایی ها و شرکتارزشمند برای سازمان

که تمایل به افزای  ارز  تصمیمات خود و دستیابی بره 

هرا را ها سایر وارادایممزیت رقابتی دارند  در واقع سازمان

وکار هررم رهررت مرروازین هوشررمندی کسررب براسرراس

های مبتنرری بررر کننرد  از رملرره کاربردهررای سیسررتممی

تروان بره اسرتخراج و تحلیرل وکار میهوشرمندی کسرب

ریزی های برنامرهنظیر سیسرتم ی؛نابع متعددها از مداده

منابع سازمان، مدیریت ارتباط مشتری، مدیریت زنجیرره 

مین، چرخررره اتوماسررریون اداری و اطالعرررات برررازار أ تررر 

شناسایی الگوهرا و تشرخیز مسرائل  منظوربهوکار کسب

 ( 1389)ملررک اخررالح و حیرردرنیای کهررن، اشرراره کرررد 

فعرال و راهکرار  ایوکار، یک مدل وایرههوشمندی کسب

در  گیریتصرمیمانداز رهت کشرف مروارد ونهران، چشم

رسرانی وکار بررای اطالعهای کسبمقیاسی بزرگ از داده

  وکار استبهتر در فرایند کسب

ورذیری ینیب یو و عدر نانیاطمعردر یسطوح باال

و مسرتمر  بیشرتر وررداز وای  و  ها،در محیط سازمان

بره  رسریدن طیشررا نی  تحت اکندمیرا طلب اطالعات 

 ،فاهرردآن ابرره  یابیدسررت یرهایو مسرر نهررایی اهررداف 

 یآمراده بررا دیر سرازمان با کرهطوریبه ؛نامشخز اسرت

به اهداف خرود  یابیدست یراه برا نیبهتر انتخاب و رییتغ

های نرهیرو، زم نیر   از اباشردثابرت  یک مبنرای براساس

همراه هسرتند،  تیقطعابهار و عدر  یکه با افزا یسازمان

 شهیوبه ک،یاستراتشی و در سط  سازمان ی رامهم معجالت

 بررداشرت  عالوه دربر خواهند یبا توره به انطباح سازمان

 ی محیطری،ناگهران راتییر بره تغ خار، واس  آهسته و این

برره ها نررهیو هز ضررررها برحسرربای را یمنفرر  یامرردهایو 

    (Ramirez et al., 2018) سازمان تحمیل خواهد کرد

توان گفرت کره احسراس با توره به موارد فوح می

وکار در سرازمان بررای نیاز به وررود هوشرمندی کسرب

شرود و از اولین بار در سطوح باالی مدیریتی احساس می

هرای زیررین منتقرل باالی هرر ساختار سازمانی به بخ 

ترین سرطوح و از ورایین دبایشود، ولی برای ایجاد آن می

مدیران با اتکا بره  ( 1395صفردوست، ) ها شروع کردالیه

وکار شرکت را بره وکار، نبض امور کسبهوشمندی کسب

گیرنرد و برا همراه اوضراع و احروال رقابرت در دسرت می

های تواننررد فرصررتروز میهبرر  هررایمنرردی از گزار بهره

ز تغییررات بیشتری برای واکن  در برابر شرایط حاصل ا

و سرازمان خرود را در شررایط ایجراد کننرد سرریع برازار 

 ،را برره سررر منررزل هرردف آن نماینررد وبحرانرری رهبررری 

وکار نیرز ماننرد سرایر هوشرمندی کسرب رهنمون کنند 

ابزارهای مدیریتی در صرورت تورره و حمایرت مردیریت 

توانرد شررکت را در حصرول بنیان میارشد شرکت دان 

آن  ،صرورت برساند و در غیر ایرن موفقیت سازمانی یاری

های متعرردد هررا و رویررهنیررز ماننررد بسرریاری از وارادایم

به رز صرف وقت برا ارز  مردیریت شررکت و  ،سازمانی

حاصلی در بر نخواهد داشت  در شرایط کنونی  ،کارمندان

بره  ،کندشرایط تجاری و اقتصادی تغییر می سرعتبهکه 

نرد چترری بررای تواوکار میکار بستن هوشمندی کسرب

 هررای اقتصررادی باشرردمصررون مانرردن سررازمان در کوران

 ( 1389اخالح و حیدرنیای کهن، )ملک

های اساسی در علم سازمانی این اسرت یکی از ایده

های مورود خود استفاده که سازمان باید بتواند از قابلیت

های ردیرد و اساسری بجویرد توانایی ،واحد و در آنِ ندک

طور دقیرق انجرار بر اینکه وظایف گذشته خود را بهعالوه

ای که به این مبحر  ورداختره های اولیهدر تحقیق  دهد

بررداری( )کاو  یرا بهره فعالیت شده، رابطه میان این دو

هررای اخیررر، برره غیرقابررل قبررول اسررت، امررا در تحقیق

تواننررد شررده کرره میهای دوسرروتوان اشرراره سررازمان

های مورود خرود را دریابنرد و در عرین حرال بره توانایی

معتقرد  مرار های ردیرد بارازنرد  روی فرصرتورست

 دو فعالیت یادگیری متفاوتنرد  ، برداری و کاو  که بهره  است 

 کنرد  دو تقسریم می   توره و منابع  را بین ایرن   ، که شرکت 

وری، اصررالح، بهررره هررایی ماننرردبرره فعالیت، برررداریبهره

: شود، کاو  به مفراهیمی ماننردانتخاب و اررا گفته می

همرراه اسرت و بنرابراین  ،کشف و تحقیق، تغییر، آزمای 

برررداری سرراختارهای سررازمانی، الزمرره کرراو  و بهره

اسرت  محققران  های سازمانی متفاوتها و بافتاستراتشی
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تررازی سرازمان برر بسیاری بر این باورنرد کره میران هم

رابطه  ،های ردیدها و کاو ِ تواناییبرداری از تواناییبهره

انرد  ادعرا کرده   معمرواًل  ، های ویشین متقابل ورود دارد  تحقیق 

 بره زمرانهمطور یابی به اقدامات سازمانی که بهکه دست

برداری باردازد غیررممکن اسرت و بنرابراین کاو  و بهره

ودیرده سرازمانی را  ،معاصر های مدیریتبسیاری از نظریه

انرد و بررسی کرده گونه،وارادکسهایی ردا و از بعد مقوله

 ، بررداری اند که بر کاو  یرا برر بهره ها را مجبور کرده شرکت 

   (Raisch & Birkinshaw, 2008) تمرکز کنند

 فیزیکری گستر  و سازمانی، شهری هوشمند رشد

 از رویرهبی اسرتفاده آن، وی در و شهرها برنامهبی و سریع

 معجررالت بررا راهررا مکان ایررن موترروری، نقلیرره وسررایل

 آن، حاصرل کره است کرده روبهرو فراوانی محیطیزیست

 و کشاورزی های  زمین   رفتن   بین   از   و   محیطی های  آلودگی   افزای  

)مختراری و  اسرت بروده شهری زیرساخت هزینه افزای 

 چنرین بره سراماندهی رهرت بنابراین  (1392همکاران، 

رویکررد  همچرون ریزیبرنامره نروین الگوهای از رشدی،

   ( Božič & Dimovski, 2019) شود  می   استفاده   دوسوتوانی 

برداری )کارایی( بدون در نظر گررفتن تمرکز بر روی بهره

 اکتشاف )نروآوری(، سرازمان را دچرار فریرب شایسرتگی

های نماید  بنابراین فرض برر ایرن اسرت کره سرازمانمی

موفق، دوسوتوانی را برحسب ادغار و تفکیک، همکراری و 

نماینرد؛ بردین رسمیت ارررا میکنترل و رسمیت و عدر

های موفق، رویکررد دوسروتوانی، بره مانمعنی که در ساز

ای است که هم ادغرار و هرم تفکیرک، مردنظر قررار گونه

همچنین میرزان اهمیرت همکراری بره انردازه  ؛گیرندمی

طور رسرمیت برهکنترل است و به دررره رسرمیت و عدر

  ( 8Roldán Bravo et al., 201) شرود  یکنواخت، تورره می 

هرای مررتبط برا ورشوه ، نتایج مربروط بره 1در ردول 

 رویکرد دوسواتی ارائه شده است 

 

 یتوانودوس  کرد ی رو به  مربوط ج ینتا  -1جدول 

 

 
1- Benner and Tushman 

2- Gratton and Erickson 

3- Sarkees and Hulland 

4- Park  

5- Wang  

6- Ortiz de Guinea and Raymond  

 خالصه نتایج سال انتشار نویسندگان

 بردارانه است های کاوشی و بهرهدوسوتوانی نوعی نگر  در نوآوری 2003 1بنر و توشمن

 مدار و رابطه مدار، وویایی محیطیهرهبران وظیف 2007 2گراتن و اریکسون

 نوآوری، کارایی، امنیت روانی نیروی انسانی 2009 3هالندس و سرکی

 استفاده از هو  تجاری و چابکی سازمانی، هویت سازمانی، ظرفیت رذب 2017 و همکاران 4وار 

 2018 دولی و همکاران
هو  تجاری مدیران و کارکنان شرکت، رضایت مشتریان و ارز  در  شده شرکت، مشارکت 

 کارکنان گیریتصمیمدر 

 بازار گیریرهتسازگاری و ادراکات عملکرد، مدیریت،  2018 و همکاران راکلیچ

 وذیریشدت رقابت، انعطاف 2019 و همکاران 5وانگ

 ظرفیت رذب فناوری، گرای  کارآفرینی 2019 6اورتیز دی اوگینیا و رایموند
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هرا، در این ورشوه ، ورس از بررسری ایرن وشوه 

طور (  همران1مدل مفهومی وشوه  تدوین شرد )شرکل 

شرود در ایرن مردل، مردیریت کاوشرگر و که مالحظه می

متغیر مستقل در نظرر گرفتره  عنوانبهفرهنگ سازمانی، 

ورذیری، شده و متغیرهرای گررای  کرارآفرینی و انعطاف

متغیررر میررانجی و هوشررمندی اکتشرررافی و  عنوانبرره

متغیرر وابسرته در نظرر  عنوانبرهبردارانه هوشمندی بهره

غیر ظرفیت ررذب فنراوری، نقر  گرفته شده است و مت

  کندگر را در مدل ایفا میتعدیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق مدل مفهومی   -1شکل 

 

 روش تحقیق   -4

رو  اررررررای وررررشوه  حاضررررر، توصرررریفی 

)غیرآزمایشرری( و طرررح وشوهشرری همبسررتگی، از نرروع 

معادالت ساختاری بره رو  کمتررین مجرذورات رزئری 

است؛ زیرا در این وشوه ، روابط بین متغیرهرا در قالرب 

( 2003)و همکاران   1شود  چینالگوی علّی، بررسی می

های مختلف مدیریت استفاده از این رویکرد را در گرای 

ها بسیار گسترده اما دان  نظری نسربتاً کرافی و که داده

گیری ررا افتراده وررود نردارد، بره علرت ابزارهای اندازه

های کمترر نسربت وذیری باال و داشتن محدودیتانعطاف

کنند  در وشوه  حاضر نیز از به رو  لیزرل ویشنهاد می

رو  کمترین مجرذورات رزئری بره دلیرل مزایرایی کره 

نسبت به رویکرد مبتنی بر کوواریانس دارد، استفاده شده 

 
1- Chin 

است  همچنین به دلیل کاربردی بودن وشوه  حاضر بنا 

(، رو  کمترررین 2003برره نظررر چررین و همکرراران )

رزئی، تناسب بیشتری با اهداف ایرن ورشوه  مجذورات 

مدیران سراهای کنندگان در وشوه  حاضر، دارد  شرکت

در این تحقیق، تعرداد بودند   محله شهرداری شهر تهران

نفر از مدیران سراهای محله  600اعجای رامعه آماری را 

دهنرد کره براسراس تشرکیل می شهرداری شرهر تهرران

یران سررراهای محلرره نفررر از مررد 234فرمررول کرروکران، 

عنوان نمونره آمراری تحقیرق بره شهرداری شرهر تهرران

گیری در تحقیرق حاضررر، از رو  نمونررهانتخراب شرردند  

عناصر  ،در این رو ای استفاده شد  ای چندمرحلهخوشه

  ابتردا چنرد شردندطی چند مرحله انتخاب  ،نمونه اصلی

و ساس  انتخاب شد شهر تهرانطور تصادفی از به منطقه

را معین و وس از آن سرای محله چند  منطقه،ز بین هر ا

مدیریت 
 کاوشگر

 

فرهنگ 
 سازمانی

 

گرای  
 کارآفرینی

 وذیریانعطاف

هوشمندی 
 اکتشافی

ظرفیت رذب 
  فناوری

هوشمندی 
 بردارانهبهره
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  شردطور تصرادفی انتخراب عناصر نمونه را از هر واحد به

ای، در گیری مرحلرهطور کلی باید گفت در رو  نمونهبه

یک شررط برر روی اعجرای رامعره گذاشرته  ،هر مرحله

نمونره مرورد نظرر را انتخراب  ،شود و بره ایرن طریرقمی

براین اساس، از ونج قسمت شهر تهران شرمال،  .کنندمی

، 6، 2رنوب، غرب، شرح و مرکز سراهای محله، منراطق 

 انتخاب شدند  19و  11، 8

گیری متغیرهای تحقیرق از ورسشرنامه رهت اندازه

سررؤالی کرره از مبررانی نظررری و  24محقررق سرراخته 

های مورود تهیه و تنظیم شده برود، اسرتفاده ورسشنامه

( 1981) 1ا فرنرل و الکررهی وایایی سرازهبرای بررسشد  

کنند که شامل وایایی هریرک از سه مال  را ویشنهاد می

ها و میررانگین هریرک از سرازه هرا، وایرایی ترکیبریگویره

باشد  در مورد وایایی هریک از واریانس استخراج شده می

و بیشتر هر گویه در تحلیل عاملی  6/0ها، بار عاملی گویه

های آن مناسرب برودن هرر یرک از گویرهتأییدی نشانگر 

ها باید حرداقل در باشد  همچنین بارعاملی گویهسازه می

    (Gefen & Straub, 2005)دار باشرند  معنری   0/ 01سرط   

داری بارهرای بررای تعیرین معنری tرهت محاسبه آماره 

زیرنمونه( اسرتفاده  500)با  2استراببوتعاملی از آزمون 

ها از شد  رهت بررسی وایایی ترکیبری هرر یرک از سرازه

( استفاده شد  مقادیر قابل  cρگلداشتاین ) -ضریب دیلون

یا بیشتر باشند  مال  سرور بررسری  7/0باید  cρوذیر  

باشد  فرنرل و وایایی، میانگین واریانس استخراج شده می

کننرد و ر را توصریه میو بیشت AVE 50/0الرکر مقادیر 

 50این امر به معنای آن است که سازه مورد نظر حردود 

درصررد یررا بیشررتر واریررانس نشررانگرهای خررود را تبیررین 

 AVEو  cρبارهرررای عررراملی،  2کنرررد  در رررردول می

 ،اند  مقرادیر ایرن رردولمتغیرهای وشوه ، ارائره شرده

 ها هستند  دهنده وایایی کافی و مناسب سازهنشان

 

 بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش   -2جدول 

شاخص 

گیریاندازه  

مدیریت 

 کاوشگر

فرهنگ 

 سازمانی

گرای  

 کارآفرینی
 وذیریانعطاف

ظرفیت رذب 

 فناوری

هوشمندی 

 اکتشافی

هوشمندی 

 بردارانهبهره

80/0 آلفای کرونباخ   89/0  89/0  85/0  90/0  88/0  79/0  

ρc 87/0  82/0  90/0  80/0  79/0  84/0  86/0  

AVE 65/0  58/0  65/0  57/0  56/0  59/0  63 

  

ها، برررای بررسرری روایرری یررا روایرری واگرررای سررازه

( دو مررررال  را توصرررریه 2003)و همکرررراران چررررین 

های یرک سرازه بایرد گویره -1 عبارتنرد از: د کرهنکنمی

بیشررترین بررار عرراملی را بررر سررازه خررود داشررته باشررند؛ 

های دیگررر داشررته یعنرری بررار مقطعرری کمرری بررر سررازه

کننررد ( ویشررنهاد می2005) 3گرریفن و اشررترابباشررند  

که بار عاملی هرر گویره برر روی سرازه مربروط بره خرود 

بیشرتر از برار عراملی همران گویره برر  1/0باید حرداقل 

یرک سرازه بایرد  AVEررذر  -2های دیگرر باشرد  سازه

های دیگررر بیشررتر از همبسررتگی آن سررازه بررا سررازه

باشررد  ایررن امررر نشررانگر آن اسررت کرره همبسررتگی آن 

ا  بررا همبسررتگی سررازه بررا نشررانگرهای خررود بیشررتر از

برررار مقطعررری  3های دیگرررر اسرررت  در رررردول سرررازه

 های وشوه ، ارائه شده است ها بر سازهگویه

   

 

 

 

1- Fornell and Larcker 

3- Gefen and Straub 

 

2- Bootstrap 
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 هاپرسشنامه بارهای عاملی متقاطع برای بررسی روایی   -3جدول 

متغیر    
 سؤال

مدیریت 
 کاوشگر

فرهنگ 
 سازمانی

گرای  
 کارآفرینی

 وذیریانعطاف
ظرفیت رذب 
 فناوری

هوشمندی 
 اکتشافی

هوشمندی 
 بردارانهبهره

1سؤال   83/0  28/0  25/0  37/0  22/0  22/0  25/0  

2سؤال   92/0  23/0  29/0  38/0  24/0  18/0  26/0  

3سؤال   84/0  18/0  28/0  33/0  30/0  27/0  21/0  

4سؤال   22/0  87/0  47/0  22/0  19/0  32/0  33/0  

5سؤال   28/0  82/0  38/0  18/0  16/0  29/0  32/0  

6سؤال  32/0  81/0  12/0  27/0  23/0  30/0  28/0  

7سؤال   14/0  22/0  84/0  32/0  25/0  14/0  25/0  

8سؤال   38/0  33/0  72/0  14/0  29/0  38/0  26/0  

9سؤال   33/0  32/0  72/0  38/0  28/0  33/0  21/0  

10سؤال  22/0  25/0  67/0  33/0  47/0  22/0  33/0  

11سؤال  18/0  32/0  25/0  80/0  38/0  18/0  32/0  

12سؤال   25/0  14/0  29/0  82/0  24/0  25/0  14/0  

13سؤال  26/0  27/0  28/0  78/0  30/0  26/0  38/0  

14سؤال   21/0  38/0  47/0  85/0  41/0  21/0  33/0  

15سؤال   33/0  33/0  38/0  33/0  80/0  27/0  22/0  

16سؤال   32/0  22/0  18/0  32/0  86/0  32/0  18/0  

17سؤال   25/0  20/0  31/0  25/0  84/0  14/0  25/0  

18سؤال   32/0  32/0  33/0  44/0  87/0  38/0  26/0  

19سؤال   14/0  14/0  32/0  22/0  38/0  69/0  21/0  

20سؤال   27/0  38/0  25/0  18/0  33/0  84/0  33/0  

21سؤال   32/0  33/0  32/0  25/0  22/0  85/0  21/0  

22سؤال   14/0  38/0  14/0  26/0  18/0  21/0  79/0  

23سؤال   38/0  33/0  27/0  21/0  39/0  33/0  85/0  

24سؤال   21/0  28/0  33/0  33/0  40/0  21/0  81/0  
 

تمرامی ابعراد، بیشرترین برار  3با توره بره رردول 

عاملی را بر سازه خودشران دارنرد و حرداقل فاصرله برین 

باشرد می 1/0بارعاملی مربوط به سازه خودشان بری  از 

های ورشوه  از روایری مناسربی دهد سرازهکه نشان می

 برخوردار هستند  

 های تحقیقیافته  -5

نتایج مربوط به بررسری همبسرتگی و  4در ردول 

مال  دور روایی؛ یعنی رذر متوسط واریرانس اسرتخراج 

 اند   شده، گزار  شده

 

 ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای پژوهش  -4جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر
 - - - - - - 78/0 مدیریت کاوشگر

 - - - - - 79/0 40/0** فرهنگ سازمانی

 - - - - 76/0 41/0** 32/0** گرای  کارآفرینی

 - - - 78/0 42/0** 38/0** 35/0** وذیریانعطاف

 - - 76/0 37/0** 39/0** 42/0** 36/0** ظرفیت رذب فناوری

 - 77/0 37/0** 41/0** 37/0** 29/0** 35/0** هوشمندی اکتشافی

 79/0 31/0** 34/0** 43/0** 50/0** 39/0** 42/0** بردارانههوشمندی بهره

 54/3 54/3 12/3 02/4 87/3 21/3 42/3 میانگین

 02/1 02/1 94/0 25/1 87/0 01/1 84/0 معیار انحراف
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رررذر میررانگین واریررانس  4بررا توررره برره ررردول 

اسررتخراج شررده تمررامی متغیرهررای وررشوه ، بیشررتر از 

ها با متغیرهای دیگر است؛ بنابراین مرال  همبستگی آن

دور، بررسی روایی واگرا متغیرهای وشوه  برقرار اسرت  

بر این اعرداد زیرر قطرر مراتریس همبسرتگی بررای عالوه

طور   شده است  همرانبررسی رابطه بین متغیرها گزار

شرود ضرریب همبسرتگی برین متغیرهرا که مالحظه می

 مثبت و معنادار است  

 

 

 آزمون مدل معادالت ساختاری

بینی هوشمندی اکتشافی و هوشرمندی برای وی 

بردارانه، الگوی مفهومی ویشنهاد شده از طریق رو  بهره

الگویررابی معررادالت سرراختاری، بررسرری و بررا توررره برره 

های ورشوه ، از رو  حرداقل مجرذورات رزئری فرضیه

برای برآورد الگرو اسرتفاده شرد  همچنرین از رو  بروت 

 tزیر نمونه( برای محاسبه مقادیر آمراره  500استراپ )با 

داری ضرایب مسیر استفاده شد  اعداد رهت تعیین معنی

 داخل دایره واریانس تبیین شده، متغیرهای وشوه  هستند  

 
 الگوی آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد   -2شکل 

 

 
 داری معنی  tالگوی آزمون شده پژوهش در حالت   -3شکل 
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مسرریرهای وررشوه  را نشرران  tضرررایب  3شررکل 

در سررط   ±58/2تررا  ±96/1برراالی  tدهررد  ضرررایب می

در  ±58/2براالتر از  tباشند و ضررایب دار میمعنی 05/0

، 5در رردول  دار هسرتند  همچنرینمعنری ،01/0سط  

برآورد ضریب مسیر و واریانس تبیین شده مدل ورشوه  

 آورده شده است  

 

 ضرایب مسیر و واریانس تبیین شده -5جدول 

 واریانس تبیین شده  ضرایب غیرمستقیم مستقیمضرایب  متغیرها

 به روی گرایش کارآفرینی از:

 مدیریت کاوشگر

 فرهنگ سازمانی 

 
**32 /0 
*35 /0 

 
- 
- 

29 /0 

 پذیری از:  به روی انعطاف 

 مدیریت کاوشگر

 فرهنگ سازمانی 

 
**46 /0 
**48 /0 

 

- 

- 
78 /0 

 : به روی هوشمندی اکتشافی از

 گرای  کارآفرینی 

 وذیری انعطاف 

 ظرفیت رذب فناوری

 مدیریت کاوشگر

 فرهنگ سازمانی 

 
**56 /0 
**40 /0 
**35 /0 

- 

- 

 

- 

- 

- 
**17 /0 
**20 /0 

69 /0 

 :  بردارانه ازبه روی هوشمندی بهره 

 گرای  کارآفرینی 

 وذیری انعطاف 

 ظرفیت رذب فناوری

 مدیریت کاوشگر

 فرهنگ سازمانی 

 
**40 /0 
**42 /0 
**36 /0 

- 

- 

 

- 

- 

- 
*15 /0 
**19 /0 

55 /0 

 به روی هوشمندی اکتشافی از: 

 کنندگی ظرفیت رذب در ارتباط گرای  کارآفرینی با هوشمندی اکتشافی نق  تعدیل

 وذیری با هوشمندی اکتشافی کنندگی ظرفیت رذب در ارتباط انعطاف نق  تعدیل

 
**4043 /0 
**38 /0 

 

- 

- 
- 

 به روی هوشمندی اکتشافی از: 

 بردارانهکنندگی ظرفیت رذب در ارتباط گرای  کارآفرینی با هوشمندی بهره نق  تعدیل

 بردارانهوذیری با هوشمندی بهره کنندگی ظرفیت رذب در ارتباط انعطاف نق  تعدیل

 
**34 /0 
**38 /0 

 

- - 

 

کاوشررگر و فرهنررگ ، مرردیریت 5طبررق ررردول 

سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری برر گررای  کرارآفرینی 

دارند  همچنرین مردیریت کاوشرگر و فرهنرگ سرازمانی، 

وذیری دارد  همچنرین تأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف

وررذیری، بررر هوشررمندی گرررای  کررارآفرینی و انعطاف

دار دارد  گرررای  کررارآفرینی و اکتشررافی، تررأثیر معنرری

دار بردارانه، تأثیر معنریوذیری، بر هوشمندی بهرهافانعط

کننده ظرفیت رذب فنراوری دارد، همچنین نق  تعدیل

وررذیری برررر در ارتبرراط گرررای  کرررارآفرینی و انعطاف

بردارانره، معنرادار هوشمندی اکتشافی و هوشرمندی بهره

 است 

وررود   PLSهایی برای بررسی اعتبار مدل در رو 

گوینرد؛ می 1ها که بره آن بررسری اعتبراردارد  این رو 

و شاخز بررسری  2شامل شاخز بررسی اعتبار اشترا 

باشرند  شراخز اشرترا ، می 3اعتبار حشو یرا افزونگری

سرنجد  شراخز گیری هر بلو  را میکیفیت مدل اندازه

گویند، با در ر نیز میگیس -استون 2Qحشو نیز که به آن 

گیری، کیفیت مردل سراختاری را نظر گرفتن مدل اندازه

کند  مقادیر مثبت گیری میزاد اندازهبرای هر بلو  درون

قبول مردل ها نشانگر کیفیت مناسرب و قابرلاین شاخز

 
1- Cross-validation 

2- CV- Communality 

3- CV-Redundancy 
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طور کرره در باشررند  همررانگیری و سرراختاری میانرردازه

اعتبرار شرود مثبرت برودن مقرادیر مشاهده می 7ردول 

اشترا  و اعتبار حشو برای تمامی متغیرهرا در ورشوه  

حاضررر نشررانگر کیفیررت مناسررب و قابررل قبررول مرردل 

 باشد   گیری و ساختاری میاندازه

 

 اعتبار اشتراک و حشو متغیرها  -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخز براز  کلری  6های ردول بر شاخزعالوه

تروان باشرد و از آن میمی 1GOFشراخز  PLSالگو در 

صورت کلری به PLSبرای بررسی اعتبار یا کیفیت الگوی 

بینی کلی مردل را استفاده کرد  این شاخز توانایی وی 

بینی کند و اینکه آیا مدل آزمون شده در وی بررسی می

 زا، موفق بوده است یا نه  متغیرهای مکنون درون

GOF=√avrage (Comunalitie)*R^2 

وه  حاضر، برای الگوی آزمون شده شاخز در وش

دسررت آمررد کرره مقرردار به GOF ،47/0بررراز  مطلررق 

دست آمده برای این شراخز برراز  نشرانگر برراز  به

 مناسب الگوی آزمون شده است 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

وکار، ارتباطررات در سررازمان را هوشررمندی کسررب

گران لیرلو اطالعات به هنگار را برای تح کندمیتسهیل 

در هر سط  افقی و عمرودی در درون و بیررون سرازمان 

وکار، نتیجررره نمایرررد  هوشرررمندی کسررربفرررراهم می

 
1- Goodness Of Fit 

باشد کره های تجاری مفصل میوتحلیل عمیق دادهتجزیه

هرررای کررراربردی و هرررای داده و تکنولوییشرررامل وایگاه

وکار باشد  هوشمندی کسبهمچنین اقدامات تحلیلی می

تر و شررامل مرردیریت دانرر ، گسررترده ،از نظررر فنرری

های وشررتیبان از سسرره، سیسررتمؤریزی منررابع مبرنامرره

  هردف از تحقیرق حاضرر، باشردکراوی میتصمیم و داده

وکار طراحرری و اعتباریررابی الگرروی هوشررمندی کسررب

کره  نردنترایج نشران دادرویکرد دوسوتوانی بود   براساس

مرردیریت کاوشررگر و فرهنررگ سررازمانی، تررأثیر مثبررت و 

معناداری بر گرای  کارآفرینی دارند  همچنرین مردیریت 

کاوشگر و فرهنگ سازمانی، تأثیر مثبرت و معنراداری برر 

وذیری دارد  همچنین تأثیر گررای  کرارآفرینی و انعطاف

دار وذیری برر هوشرمندی اکتشرافی ترأثیر معنریانعطاف

وررذیری بررر دارد  تررأثیر گرررای  کررارآفرینی و انعطاف

همچنرین   دار دارددارانره ترأثیر معنریبرهوشمندی بهره

کننررده ظرفیررت رررذب فنرراوری در ارتبرراط نقرر  تعدیل

وررذیری بررر هوشررمندی گرررای  کررارآفرینی و انعطاف

ری ا بردارانه معنادار است اکتشافی و هوشمندی بهره وریلر

 CV- Communality (Redundancy-CV) متغیرهای پژوهش

 821/0 - کاوشگرمدیریت 

 729/0 - فرهنگ سازمانی

 705/0 598/0 گرای  کارآفرینی

 785/0 632/0 وذیریانعطاف

 594/0 - ظرفیت رذب فناوری

 614/0 501/0 هوشمندی اکتشافی

 625/0 567/0 بردارانههوشمندی بهره

 549/0 - ت رذبی* ظرف یوذیرانعطاف

 536/0 - ت رذبی* ظرف یوذیرانعطاف

 524/0 - ت رذبی* ظرف ینی  کارآفریگرا

 620/0 - ت رذبی* ظرف ینی  کارآفریگرا
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رررمن رررتکار و ( 2008) 1و تاشر ررره وشر رررد کر معتقدنر

رازمچشرم رر سر ران در سراسر رتر  کارکنر  ،انانرداز مشر

ره ؤعامرل م رتیابی بر ران در دسر رارکت آنر رری در مشر ثر

زمانی قابرل ویگیری  امر اهرداف دوسروتوانری دارد و این

رازمان دردستیابی او  ررد در سر رر فر حیطره  سرت که هر

عملکرردی خرود ارز  را به مشرتریان خرود ارائه دهرد، 

رال عرین امرا در رط  ،حر ررات در محیر رت از تغییر مراقبر

رازگار  کاری خرود باشرد  در واحدهرای سرازمانی کره سر

رزهنیز های روشرن و دسرتورالعمل ،هسرتند، افرراد  ،انگیر

را تنهرا بررای آن دسرته از فعالیت راح یر هایری کره انطبر

نماینرد  امرا دریافرت می ،کننردسرازگاری را حمایرت می

زر الورذیری توان وویایری و انعطافدوسرو ،یرک سرازمان

رازگاری و را در رهرت تنظیرم خرود بین فعالیت های سر

  انطبراح دارد و هرر دو برا ارز  و ورادا  همرراه اسرت

با نتایج گر ظرفیت رذب فناوری تأیید نق  تعدیل

 و اسررت راسررتاهم( 2019بررازیچ و دیموسررکی )وررشوه  

ه ب ظرفیت رذب فناوری که شودمی توریه صورت بدین

 برر و ورردازدمی سرازمان خرارج دان  رذب و اییشناس

کند تا ز میتمرک سازمان در مورود دان  از فراتر دانشی

نیاز بنگراه را از محریط بررای  بتواند نیازهای دانشی مورد

سازمان شناسایی کند  این تمرکز برر بیررون از مرزهرای 

 داشرته همرراه هب هوشمند سازمان برای تواندمی ازمانس

ت راری در والردید یا محص ً الل کاممحصو با یا که باشد

از  )هوشمندی اکتشرافی( ردید تأمین شود  الًبازاری کام

 و کلظرفیت رذب تحقق یافته همران تغییرر شر  ،طرفی

ست و نیراز بره ا ایی و رذب شدهشناس دان  کارگیریبه

 امرر ایرن کره دارد ازمانتمرکز بر فرایندهای داخلری سر 

و  فراینردها در بهبرود مروارد شناسرایی به منجر تواندمی

 هوشررمندی برره عبررارتی ازمان،ت ررراری سرر المحصررو

  گردد بردارانهبهره

های تحقیق، حراکی از آن اسرت کره عرواملی یافته

مانند هو  تجاری مدیران و کارکنان شررکت و رضرایت 

شده شرکت در اررای هوشمندی مشتریان و ارز  در 

 
1- O’Reilly III and Tushman 

هرای دولری و کره برا یافتره کنردوکار نق  ایفا میکسب

نشرران  جینتررا  باشرردراسررتا مرری( هررم2018همکرراران  )

برر  میمسرتق یترأثیر مثبتر  یسازگار ادرا د که ندهمی

اهداف استفاده دارد، ترأثیر ادراکرات عملکررد را برر  یرو

همچنرین نترایج نشران دادنرد کره کنرد، می ثابتاهداف 

وکار، استفاده از قصد در ارتباط سازگاری و هرو  کسرب

 هرایکره ایرن نترایج برا یافتره کندنق  میانجی ایفا می

 براسراس  همخروانی دارد ،(2018راکلیچ و همکاران  )

های تحقیررق، ویشررنهادهای کرراربردی زیررر ارائرره یافترره

 شود:می

در شرکت کارگروه و تیم ویرشه هرو  تجراری  -1

ای بررای ارتقرای هرو  تشکیل شود و کارشناسان ویرشه

 تجاری، تربیت شوند 

شرکت از سیستم یکاارچره فنراوری اطالعرات  -2

استفاده کند و بودره کافی به ترأمین فنراوری اطالعرات 

 دهد اختصاص 

رو باخبر از مشکالت وی  کارکنان شرکتتمار  -3

 گردند و در حرل آن سهیم شوند 

گذاری الزر رهرت معرفری در شرکت، سررمایه -4

های برند صورت گیرد و شرکت بین سراختار و اسرتراتشی

 اتخا  شده، تناسب برقرار کند 

 

 منابع  -7

یعقرروب   وررور، مصررطفی؛ مرررادی، محمررود؛ ممبینرری،  ابررراهیم

(  تأثیر دوسوتوانی سازمانی بررر عملکرررد صررنایع  1393)

نشریه علررور  های محیطی  تولیدی: بررسی نق  وویایی

  75-53(،  36)9مدیریت ایران،  

شناسایی سررط  بلرروش هوشررمندی  (  1396نشاد، علی  )وهلوان

های کوچررک و متوسررط )مررورد  وکار در شرررکتکسررب

مرردیریت و  دانشررکده    ( مطالعه: صنعت نسرراری کاشرران

   دانشگاه عالمه طباطبائی،  حسابداری

زاده، حسررین   حقیقی، محمد؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ فارسی

(  تبیرررین نقررر  دوسررروتوانی سرررازمانی در  1396)

تأثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرررد  
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هررای مرردیریت  نشررریه وشوه توسعه محصول ردیررد  

  223-197(،  23)10عمومی،  

صررالح؛ میرعابرردینی، سرریدرواد؛ ابطحرری، عطرراءا    رضررایی،  
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  81-33(،  23)6وکار هوشمند،  مدیریت کسب
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شناسررایی و  (   1397محمرردعلی؛ امینرری، محمرردتقی  )

وکررار بررا  بندی عوامل موفقیررت هوشررمندی کسرربرتبه

رویکرد استقرار مدیریت دان  )مطالعه موردی: صررنعت  

  85-105(،  2)33وشوهشنامه بیمه،  بیمه ایران(   

نقرر  دوسرروتوانی سررازمانی بررر  (   1395صفردوسررت، یاسررر  )
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   آموز  عالی کوشیارسسه  ؤم ،مدیریت

زاده، اسررماعیل   زاده، ربرراب؛ صررفرعلیمختاری، رضررا؛ حسررین

(  تحلیررل الگوهررای رشررد هوشررمند شررهری در  1392)

هررای  مرردل  براسرراسگانرره اصررفهان  منرراطق چهررارده

هررای  فصلنامه مطالعات و وشوه ای  ریزی منطقهبرنامه
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