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با تشــدید رقابت و شــتاب گرفتن ســرعت تحوالت، دوســوتوانی سازمانی 
عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. دوسوتوانی سازمانی1 مفهومی 
جدید در مدیریت و مرتبط با کســب مزیت رقابتی پایدار، بقای ســازمانی و 
عملکرد شــرکت اســت. به موازات افزایش رقابت و تغییرات محیطی و روند 
رو به رشــد آن، شــرکت ها با تنش بین بهره برداری از شایستگی های موجود 
و کشف شایستگی های جدید روبرو هســتند.]1[ افزایش انتظارات مشتری، 
جهانی شدن و تغییرات مکرر در محیط، سازمان ها را وادار کرده است به طور 
مستمر شکل های جدیدی از مزیت رقابتی را خلق کنند. بنر و تاشمن)2۰۰۳( 
معتقدند ســازگاری با این شرایط مســتلزم کشف ایده ها و فرآیند های جدید 
و ارائه ی محصوالت و خدمات جدید به بازارهای نوظهور اســت. با این حال، 
شــرکت ها برای اهرمی کردن شایستگی های کنونی و بهره برداری از خدمات 
و محصوالت، به ثبات نیاز دارند. به این منظور، توجه سازمان ها به دوسوتوانی  

جلب شده است.]2و۳[
دوســوتوانی یعنی توانایی شرکت برای دنبال کردن دو چیز متفاوت به صورت 
هم زمان. شرکت دوســوتوان، توانایی بهره برداری از شایستگی های موجود و 

همچنین کشف فرصت های جدید با مهارت و چابکی برابر را دارد.]4و5[
شــرکت با اســتفاده از راهبرد دوســوتوانی، مقرون به صرفــه عمل می کند و 
نیاز های مشــتریان مختلف را تامین می کند و به ایــن ترتیب بقا و موفقیت 
شــرکت تضمین می شود. با این حال، اگر شرکتی در جست وجوی دوسوتوانی 

باشد، باید به برخی مقدمات برای پشتیبانی از این راهبرد توجه کند.

هوشــیاری کارآفرینانه2 یکی از فاکتور های تاثیرگذار در فرآیند تشــخیص و 
توســعه ی فرصت است که به دوسوتوانی در ســازمان کمک می کند و باعث 
تقویت عملکرد ســازمان می شود. یکی از بهترین عوامل در تشخیص و حتی 
توسعه  و ارزیابی فرصت  های کسب وکار است. اساس کارآفرینی در هوشیاری 
نسبت به فرصت ها است و به هر حال الزمه ی افزایش درک فرصت در جامعه، 
افزایش تقویت هوشیاری کارآفرینانه ی کارکنان در سازمان و شرکت ها است. 
هوشیاری  کارآفرینانه عبارت است از توانایی تشخیص فرصت هایی که توسط 
دیگران نادیده گرفته می شوند همچنین هوشیاری  کارآفرینانه عبارت است از 
توانایی فرد در جمع آوری، تبدیل و انتخاب اطالعاتی که منجر به یک فرصت 
بالقوه ی کسب وکار می شوند.]6[ سازمان هایی موفق هستند که به طور همزمان 
توانایی تمرکز بر کارکرد و مســئولیت های فعلی را داشــته و به خوبی جویای 
فرصت های جدیدی هستند، به عبارتی از ویژگی دوسوتوانی برخوردارند و این 
باعث می شــود که کارکنان آن سازمان نسبت به شرایط محیط پیرامون آگاه 
باشــند و از وقایع در زمان مناسب کسب اطالع کرده و هوشیارتر عمل کنند. 
کارکنان، با هوشــیاری از طریق جمع آوری اطالعات مربوط به محیط و رقبا، 
فرصت ها را شناســایی کرده و از آن طریق به خلــق مزیت رقابتی بپردازند، 
چنین کارکنان مســتعدی می توانند فرصت هایی که مورد غفلت واقع شده اند 
را تشخیص داده و پیگیری کنند. داشتن هوشیاری  کارآفرینانه سبب می شود، 
فرد کارآفرین تغییرات محیــط را به عنوان فرصت بالقوه به گونه ای متفاوت تر 
از سایر افراد  ببیند یا تشخیص بدهد، ارزیابی کرده و مورد استفاده قرار دهد.
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هدف اصلی این مطالعه بررســی تاثیر رهبری تحول آفرین بر هوشــیاری کارآفرینانه با تاکید بر نقش میانجی 
دوســوتوانی ســازمانی اســت. این مطالعه بر روی یک نمونه ی تصادفی شــامل 2۹1 نفر از کارکنان يکي از 
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و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها )طرح تحقیق(، توصیفی و از نوع همبســتگی اســت. ابزار گردآوری داده ها 
پرسشــنامه های استاندارد و معتبر دارای روایی و پایایی بوده اســت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با 
استفاده از تکنیک مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار  LISREL نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین 
بر دوســوتوانی سازمانی و هوشــیاری کارآفرینانه و دوسوتوانی سازمانی بر هوشــیاری کارآفرینانه تاثیر مثبت 
و معنادار دارد. همچنین تاثیر مثبت رهبری تحول آفرین به واســطه ی نقش میانجی دوســوتوانی ســازمانی بر 
هوشــیاری کارآفرینانه مورد تایید قرار گرفت. در همین راستا برخی پیشــنهادهای کاربردی و پژوهشی ارائه 

شده است.
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پرسش بســیاری از پژوهشگران و مدیران سازمانی این است که یک سازمان 
چگونه می تواند به دو ســوتوانی دســت یابــد و یا اینکه چگونــه می توان با 
هوشیاری، فرصت های ناشناخته را به واسطه ی کارکنان کشف کرد. به اعتقاد 
برخی محققان، سبک رهبری مدیران ارشــد سازمانی، دوسوتوانی سازمان را 
تحت تاثیر قرار می دهد. ســبکی که عالیق کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد، 
آگاهی و پذیــرش برای ماموریت و مقصد گروه ایجــاد کند و کارکنان را به 
دیدن فراســوی منافع خود، برای منافع گروه برانگیزاند. باعث ایجاد تعهد به 
اهداف ســازمانی و توانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف 
می شــوند. همچنین پیروان را ترغیب به انجام کاری فراتر از آنچه که به طور 
معمول از آنان انتظار می رود، می کند، سبکی که باعث توسعه و توانمندسازی 
پیروان جهت عملکرد مســتقل توجه می شــود و هم اثربخشی را به کارآیی 
ترجیــح می دهند و ســعی می کنند با توجه به روحیات خــود و کارکنان از 
منابع انســانی سازمان بهره مند شــوند]7[ و این ویژگی ها در سبک رهبری 

تحول آفرین وجود دارد. 
بنابراین در این پژوهش تالش شــده است پاســخی روشمند و علمی به این 
ســوال که: سبک رهبری تحول گرا بر هوشیاری کارآفرینانه چه تاثیری دارد؟ 
ارائه شــود و اینکه آیا دوسوتوانی  سازمانی به عنوان متغیر میانجی، نقشی در 

تاثیرگذاری رهبری تحول آفرین بر هوشیاری  کارآفرینانه دارد؟ 

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
هوشیاری کارآفرینانه

کشــف فرصت هــا، در دانش و علــم کارآفرینی جایگاه ارزشــمندی دارد و 
هوشــیاری کارآفرینانه عامل حیاتی و موثر در این زمینه محســوب می شود. 
تشــخیص و درک فرصت، پايه و اساس فعالیت هاي کارآفريني است. از اين رو 
اندیشمندان تشــخیص فرصت را قلب فعالیت هاي کارآفرينانه مي دانند.]8[ 
يکــي از عوامل موثر بر درک فرصت هاي کارآفرينانه، هوشــیاري کارآفرينانه 
است. هوشــیاري کارآفرينانه براي اولین بار توسط کرزنر)1۹7۳( براي بیان 
تشــخیص فرصت کارآفرينانه مطرح شــد، فرآيندي که فــردي فرصت هاي 
تغییرات را نســبت به بقیه، آگاهانه تر حس کند.]6[ هر نوع تشخيص فرصت 
توســط يک كارآفرين بر پايه ی نوعي هوشــياري اســت كه توسط اطالعات 
تقويت شــده است. پژوهشگران، توجه و حســاس بودن به اطالعات درباره ی 
اهداف، رويدادهــا و الگوهاي رفتاري در محيط و توجه خاص به مشــکالت 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان، نيازهاي برآورده نشده و تركيب هاي تازه از 

منابع موجود را آگاهي كارآفرينانه خواندند.]۹[ 
بنابراین هوشــمندي کارآفرينانه توانايي فرد در جمع آوري، تبديل و انتخاب 
اطالعاتي است که منجر به يک فرصت بالقوه ی کسب وکار مي شود. هوشیاري، 
اســتعداد ذاتي نیست بلکه از تجربه ی کارآفريني و جمع آوري تجارب تجاري 

حاصل مي شود که در آن جمع آوري اطالعات ضمني از طريق تمرين و عمل 
کسب مي شــود.]1۰[ پژوهشگران معتقدند هوشیاري کارآفرينانه يک مبناي 
ذهني داشــته و طرح ذهنیت تشخیص فرصت ها است.]11[ کارآفريناني که 
خودکارآمدی باالتري دارند در محیط فرصت خیز اثربخشــی بهتري دارند در 
واقع هوشــیاري کارآفرينانه را مي توان به عنوان يک گرايش باطني به آگاهي 
و حســاس بودن به اطالعات، مشــکالت، نیازها و عالقه هاي ارضا نشــده ی 

مشتريان بالقوه و بالفعل دانست.]1۰[ 
دانشــمندان معتقدنــد در تفاوت های فــردی تاکید و تمایــز در خالقیت و 
هوشمندی افراد است و فرض بر اين است که اين تفاوت ها عمیقا به کشف و 
بهره برداري از فرصت هاي سودآور کمک مي کند، مثال فرديت در يک فرهنگ 
فردگرا، ابعاد و ســاختار کســاني را که به دنبال فرصت هاي نوآوري هستند، 
تعیین مي کند. یعنی کســانی که بهترين مشــخصات فردي را داشته باشند 
)سن، جنســیت، تحصیالت، خطرپذيري، شناخت فردي کارآفرينان، گرايش 
به نوآوري( بهترين افراد آن جامعه را از لحاظ هوشمندي کارآفرينانه تشکیل 
مي دهند، اما در يک جامعــه ی جمع گرا عوامل اجتماعي نظیر نگرش جامعه 
به افراد کارآفرين، عامل مهم تعیین کننده ی هوشــمندي کارآفرينانه اســت. 
شــومپتر)1۹65( نیز تايید مي کند که کارآفريني هــر جامعه اي مختص آن 

جامعه است.]۹[ 

دوسوتوانی سازمانی
کلمه ی دوسوتوانی به معنای چیرگی و مهارت )چابکی( است. در روانشناسی، 
افرادی که توانایی اســتفاده از هر دو دست خود با مهارت های مساوی را دارا 
هســتند افرادی دوسوتوان نامیده می شــوند.]12[ محققان اخیرا پذيرفته اند 
که انســان خصیصه ی دوســوتوانی دارد و اين خصیصه به عنوان يک استعاره 
در توصیف قابلیت های ســازمان به کار گرفته می شود. برخی دیگر يادگیری 
سازمانی را در قالب يادگیری اکتشافی و بهره بردار مطرح کرده اند که نقطه ی 
شروع مطالعات زيادی در زمینه ی يادگیری شد. در واقع ریشه ی دوسوتوانی 

را در ادبیات یادگیری می دانند.]۳و1۳[ 
دوســوتوانی بر نیاز ســازمان ها جهت توسعه ی ترتیبات ســاختاری دوگانه 
برای مديريت نوآوری تمرکز دارد.]15،14و16[ دنیای کســب وکار رقابتی و 
پویایــی که امروزه وجود دارد، ســازمان ها را نه تنها بــرای زنده ماندن، بلکه 
به رشــد و پایداری با گذشــت زمان و استفاده از اســتراتژی هایی می رساند 
که به مزیت های رقابتی برســند.]17[ برای دســتیابی به یک مزیت رقابتی 
بالقوه نیاز به مدیریت کافی منابع اســت. راه دیگر برای یک ســازمان رقابتی 
بودن، دوسوتوان شدن ســازمان، به معنای توانایی انجام همزمان فعالیت های 
اکتشــافی، تراز و بهره برداری و سازگاری است]18[ و این امکان را برای رشد 

و پیشرفت مداوم سازمان فراهم می کند.]1۹[ 
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برای اولین بار ساختار دوســوتوان برای توصیف يک ساختار دوگانه استفاده 
شــد. اگرچه مارچ)1۹۹1(، معتقد است که بهره برداری و اکتشاف دو فعالیت 
متفاوت هســتند اما مکمل همدیگر می باشــند]2۰[ و سازمان توجه و منابع 
خود را بین اين دو تقســیم می کند. سازمان بايد به طور همزمان با اکتشاف و 
بهره برداری هم تراز باشــد. پژوهشگران با تمرکز بر دوسوتوانی، آن را به عنوان 
یک قابلیت سازمانی، به معنای هماهنگ سازی همزمان اکتشاف و بهره برداری 
در سراسر ســازمان تعریف می کنند که نیازمند مســئولیت پذیری مشترک 

کارکنان و رهبران سازمان است.]5و21[ 
تاشــمن و اُريلی)1۹۹6(، دوسوتوانی ســازمانی را توانايی پیگیری همزمان 
نوآوری افزايشی و ناپیوسته برای ســاختارها، فرآيندها و فرهنگ ها در گروه 
متناقض چندگانه در شرکت مشابه که برای بقای يک دسته از شرکت ها نیاز 
اســت، تعريف کردند. همچنین دوسوتوانی يک توانايی سازمانی در هم سويی 
و کارآيی در پاســخ به تقاضاهــای بازار و هم زمان ســازگاری با تغییرات در 
محیط تعريف می کنند. شــرکت ها تمايل دارند که منابع خود را بین اکتشاف 
و بهره برداری تقســیم کنند. به عبارتی ديگر اکتشــاف اشاره به توصیف رفتار 
شــرکت به وســیله ی افزايش متفاوت فعالیت ها، تحقیق، کشــف، آزمايش، 
ريســک پذيری و نــوآوری دارد، در حالی که بهره برداری به وســیله ی کاهش 
تفاوت ها، حل منظم مســائل، پايش، اجرا و کارآيی، تولید و انتخاب مشخص 

می شود.]۳و15[ 
مطالعات نشــان داده است که اين قابلیت ها نیازمند فرآيند، ساختار، فرهنگ 
و اســتراتژی های متفاوت اساسی در سازمان ها اســت.]22[ اکتشاف مرتبط 
با ســاختارهای ارگانیک، سیســتم ها با پیوند ضعیف، مسیر مستقل، ابتکار، 
استقالل، آشفتگی، بازارها و فناوری های نوظهور است در حالی که بهره برداری 
مرتبط با ساختارهای مکانیکی، سیســتم های با پیوند محکم، مسیر وابسته، 
عادی ســازی کنترل و بوروکراســی، فناوری ها و بازارهای ايستا است،]2۳[ 
بنابراین ایجاد تعادل بین دو اســتراتژی متضاد و در عین حال ضروری برای 

سازمان یکی از مهم ترین موضوعات در دوسوتوانی سازمانی است.]24[

سبک رهبری تحول آفرین
اگرچه رهبری، مفهوم تازه ای نیســت، با ایــن وجود تعریف واحدی از آن در 
بین صاحب نظران مختلف وجود نــدارد.]25[ صاحب نظران تعاریف متفاوتی 
از رهبــری را ارائه کرده اند. رهبری، فرآیند کمک به افراد برای دســتیابی به 
اهداف مشترک سازمان، در قالب فعالیت اثربخش  گروهی، تعریف شده است. 
برخی رهبری و مدیریت را کار کردن با و از طریق افراد دیگر برای دســتیابی 

به اهداف سازمانی دانسته اند.]26[
در طبقه بندی نظریه های رهبری مي توان به دو طبقه ی اصلي زیر اشاره کرد:

1- طبقه بنــدي نظريه هاي رهبري در ســده ی بیســت كه شــامل رويكرد 

خصیصه ای، رويكرد وضعيتی و رويكرد مشروط است.]27[ 
 2- طبقه بندي نظريه هاي رهبري رو به فردا يا نظريه هاي قرن21 كه رهبري 

تبادلي، رهبري تحولي و رهبري خدمت گزار را شامل مي شود.]28[ 
در دوره ی معاصر، جریاني از رهبری به نام تئوری های جامع رهبری۳ پدیدار 
شــد که معنای معاصر رهبری را توسعه بخشــید. این تئوری برای شناسایی 
رهبران نمونه اســتفاده مي شود. تئوری های جامع، رفتار رهبر را از طریق سه 
محور متفاوت: رهبران اثربخش، فعال و رهبرانی با رفتارهای کلیشه ای، نشان 
مي دهند. این تئوري ها پیوســتاری را با سه گروه از رفتارهای خاص رهبری 
تشریح مي کند: رهبری تحولی، رهبری تبادلی و رفتار انفعالی/اجتنابی.]2۹[ 
مفهــوم رهبــری تحولی تقریبا از ســي ســال پیش از طریــق فعالیت های 
برنز)1۹78( مرســوم شد. وی تئوری رهبری خود را بر اساس تئوری رهبری 
فرمنــد هــاوس4 بنا نهــاد و آن را از طریق مفاهیمی چــون تفاهم و ارتباط 
ارزش ها و اخالقیات و روابط دو جانبه و تعاملی بین رهبر و پیرو توضیح داد. 
رهبر اثربخش به پیروانش کمک مي کند تا به باالترین سطح رضایت شخصی 
و ذاتی از طریق توســل به ایده های باالتر و ارزش های اخالقی، نائل آیند. برنز 
رهبری تحولی را به عنوان روابــط پویا و دوجانبه ای که ارزش ها، گرایش ها و 
انگیزش های منابع انســانی را برای دستیابی به ســطوح باالتر افزایش داده، 

توصیف مي کند.]۳۰[ 
رهبران تحولی توان فوق العاده ای برای کمک به به ســازی منابع انسانی خود 
دارند زیرا بیشــتر به نیازهای سطح باالی پیروانشان توجه می کنند. به عبارت 
دیگر آنها پیروان خود را فراتر از عالقه شان نسبت به سازمان حرکت مي دهند.]۳1[ 
به این ترتیب، پیروان خود را با اهداف و چشــم اندازهای مشــترک سازمان 
همسو مي کنند. در چنین شرایطی افراد برای پرسیدن سوال ها و فرضیه های 
اساســی تشویق مي شوند، خارج از یک قالب خاص مي اندیشند و چالش ها را 

به عنوان یک فرصت مي پذیرند.]7[  
رهبـران تحـــول آفرین یک چشم انداز سازمانی پویا خلق می کنند که اغلب 
یک دگرگونی در ارزش هاي فرهنگی براي انعکـاس نوآوري بیشتر را ضروري 
می سازد. این ســبک رهبری، بر تغییر و نوآوری ســازمانی تمرکز می کند و 
در شــرایط عدم اطمینان، اثربخش اســت. رهبری تحول آفرین، ارزش های 
اساســی، باورها و نگرش پیروان را تغییر می دهد]۳2[ و به دنبال برقراري یک 
رابطه بین عالیق فردي و جمعـــی اســت تا به زیردستان اجازه ی کار کردن 
براي اهداف متعالی را بدهد. در واقــع رهبری تحول آفرین فرآیندی آگاهانه 
اســت که الگوهای مســاوی قدرت میان رهبران و پیــروان برای تحقق یک 
هدف جمعی یا تحول واقعی بنا می کنــد.]۳۳[ رهبران تحول آفرین ارزش ها 
و نگرش هاي جاري در سازمان را ایستا نمی دانند بلکه در جستجوي تغییـــر 
و تحول در راســتاي اهداف و ماموریت ســازمان و متناسب بـــا شرایط 

هستند.]۳4[  محیطی 
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در این پژوهش سبک رهبری تحول آفرین با مولفه های انگیزش الهام بخش5، 
نفوذ آرمانی6، مالحظه ی فردی7 و ترغیب ذهنی، مورد سنجش قرار می گیرند.  

پیشینه ی تجربی و توسعه ی فرضیه های پژوهش
پژوهشگران دو رویکرد به دوسوتوانی سازمانی را مطرح کرده اند: رویکرد ابعاد 

ساختاری و دوسوتوانی مفهومی. 
برخی اندیشمندان تفکیک ساختاری بین واحدهای بهره برداری و اکتشاف در 
سازمان ها و یا تغییر جهت گیری از بهره برداری به اکتشاف )و بالعکس( را مورد 
تایید قرار می دهند که به آن دوســوتوانی ساختاری می گویند.]21،15و۳5[ 
اما برخی دیگر معتقدند دوسوتوانی سازمانی، سازمان و کارکنانش را به سوی 
تلفیق بهره برداری و اکتشــاف ســوق داده و هدایت می کند که دوســوتوانی 
مفهومی گفته می شــود.]5و۳6[ در ایــن رویکرد، اکتشــاف و بهره برداری، 
فعالیت های مکمل همدیگر هســتند و ابزارهای رفتاری و اجتماعی در تلفیق 
ایــن دو، نقش مهمی دارند.]۳7و۳8[. همچنیــن در این رویکرد، به اهمیت 
ایجاد زمینه های ســازمانی مشــوق مدیران و کارکنان به مشارکت همزمان 
در هر دو رفتار اکتشــاف و بهره برداری تاکید می شــود.]۳۹[ توجه به سبک 
رهبری تحول آفرین و حمایت و هدایت به سوی فعالیت های نوآوری و ایجاد و 
تقویت هوشمندی کارآفرینانه در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
رهبران تحول آفرین می توانند کارکنان را به سمت رفتارهای حامی دوسوتوانی 
سازمانی هدایت کنند]4۰[ همچنین دوسوتوانی سازمانی نیازمند هماهنگی 
اســتراتژیک از طریق ارزش ها و دیدگاه های مشــترک ســازمانی است]41[ 
که این امر به واســطه ی رهبری تحول آفرین امکان پذیر اســت. می توان گفت 
ســازمان ها و شــرکت هایی که از مدیریت و رهبــری تحول آفرین برخوردار 
هســتند هم می توانند از کارکنان کارآفرین و حامی کارآفرینی برخوردار بوده 
و هم از طریق فعالیت های دوسوتوانی سازمانی به سوی هوشیاری کارآفرینانه 

حرکت کنند.   
بررســی مطالعات حاکی از آن است که پیشینه ی اندکی در این زمینه وجود 
دارد که به برخی از آنها اشاره می شود: حقیقی، دهقانی و فارسی زاده)1۳۹6( 
در مطالعه ی خود به بررســی نقش دوســوتوانی بر تاثیــر فرهنگ نوآورانه و 
حافظه ی ســازمانی بر عملکرد توســعه ی محصول جدید بــر روی نمونه ای 
از شــرکت های دانش بنیان مســتقر در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فرهنگ نوآورانه 
و حافظه ی سازمانی به طور مستقیم و غیرمســتقیم )به واسطه ی دوسوتوانی 
ســازمانی( بر عملکرد توســعه ی محصول جدید تاثیر مثبت و معنادار داشته 
است. همچنین نتایج نشان داد فرهنگ نوآور از طریق اکتشاف و بهره برداری 
منجر به توسعه ی عملکرد محصول جدید شده است.]42[ همچنین مجیدی 
لیف شاگرد)1۳۹۳(، در بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و دوسوتوانی 

سازمانی بر عملکرد نیروی انسانی بر روی یک نمونه ی تصادفی شامل 285نفر 
از کارکنــان گروه صنعتی فومن شــیمی، به این نتیجه رســیدند که رهبری 
تحول آفرین بر دوسوتوانی سازمانی و عملکرد منابع انسانی و نیز  دوسوتوانی 

سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.]4۳[ 
در مطالعه ی دیگری غالمی عزیزی و غفاری)1۳۹5(، به بررســی اثر رهبری 
تحول آفرین بر گرایش کارآفرینانه ی تعداد 242نفر از کارکنان شهرداری بابل 
پرداختنــد. نتایج تجزیــه و تحلیل داده ها نشــان داد رهبری تحول آفرین بر 
گرایش کارآفرینانه ی ســازمان تاثیر مثبت و معنــاداری دارد و این می تواند 

راهنمای سیاست گذاری در سازمان باشد.]44[ 
ســاالری، رضایی فر و عنایتی)1۳۹5( نیز در پژوهش مشــابهی در اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان خراســان رضوی این نتیجه را موردتایید قرار 

دادند.]45[ 
مطالعــه ی دیگری با عنوان رهبری تحول آفریــن، خالقیت و نوآوری بر روی 
4۳نفــر از مدیران شــرکت های کوچــک نرم افزاری و 16۳نفــر از کارکنان 
شــرکت های R&D در کشور ترکیه انجام شد که نتایج آن نشان داد رهبری 
تحول آفرین خالقیت کارکنان هم در ســطح فردی و هم سازمانی تاثیر دارد. 
همچنین نتایج، حاکی از این بود که بین سبک رهبری تحول آفرین و نوآوری 

سازمانی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.]46[ 
در پژوهش دیگری با عنوان: "دوسوتوانی سازمانی: گذشته، حال و آینده"، بیان 
شده که دوسوتوانی سازمانی در محیط های نامطمئن پدیدار می شود و به طور 
مثبتی با رشــد فروش، نرخ های ذهنی از عملکرد، نوآوری، ارزش گذاری بازار 
و بقای شرکت در ارتباط اســت. آنها معتقدند مطالعات دوسوتوانی سازمانی 
به محققان و مدیران کمک کرده اســت تا چگونگی اکتشاف و بهره برداری در 
ســازمان ها را بیاموزند. به نظر آنها دوسوتوانی در کوتاه مدت ذاتا ناکارآمد بوده 

و مستلزم تالش و هزینه ی دو برابر و چشم انداز آینده نگرانه است.]16[ 
در هر صورت دوسوتوانی ســازمانی نیازمند انعطاف پذیری مدیران و رهبران 
ســازمانی اســت و رهبران باید در زمینه ی توســعه ی این ابرقابلیت تالش 
کنند.]47[ این قابلیت می تواند برای ســازمان، مزیت رقابتی به ارمغان آورده 

و منجر به افزایش اثربخشی عملکرد نوآورانه در افراد و سازمان شود.]48[ 
بنابرایــن با توجــه به مبانی نظری و پیشــینه ی پژوهش، مــدل مفهومی و 

فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
1- رهبری تحول آفرین بر دوسوتوانی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

2- رهبری تحول آفرین بر هوشیاری کارآفرینانه تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۳- دوسوتوانی سازمانی بر هوشیاری کارآفرینانه تاثیر مثبت و معنادار دارد.

4- رهبری تحول آفرین، از طریق دوسوتوانی سازمانی بر هوشیاری کارآفرینانه 
تاثیر مثبت و معنادار دارد.
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روش شناسی پژوهش
روش شناسی این پژوهش بر اساس مدل پیاز پژوهش8، از نظر هدف، کاربردي، 
از نظر اســترتژی، پیمایشی، شیوه ی پژوهش، کمی، افق زمانی، تک مقطعی و 
بر حســب نحوه ی گردآوري داده ها )طرح تحقیق(، در دسته ی پژوهش های 
توصيفي همبستگي و از نظر روش گردآوری داده ها، پرسشنامه ای است.]4۹[  
جامعــه ی آمــاری مطالعه شــامل کلیه ی کارکنــان يکي از شــرکت های 
بهره برداری)12۰۰نفر( اســت که به دلیل پراکندگی و دشواری دسترسی به 
همه ی آنها، با اســتفاده از روش نمونه گیری تصادفــی طبقه ای و با توجه به 
جــدول نمونه گیری مــورگان 2۹1نفر به عنوان نمونه انتخاب شــد که نهایتا 

26۰پرسشنامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.  
برای گردآوري اطالعات در بخش مباني نظري و پيشينه، از روش كتابخانه اي 
یعنی از كتب، مقاالت علمي پژوهشي داخلی و خارجی و پايگاه هاي اطالعاتي 

معتبر استفاده شد. ابزار سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد 
کــه روایی صوری و محتوای آن با توجه به اســتفاده ی مکرر در پژوهش های 
علمــی معتبر و نیز اظهارنظر متخصصین و اســاتید مربوطه مورد تایید قرار 
گرفته است. بدین ترتیب برای ســنجش دوسوتوانی سازمانی از پرسشنامه ی 
15گویه ای بنر و تاشــمن)2۰۰۳(، برای ســنجش هوشــیاری کارآفرینانه از 
پرسشــنامه ی 14گویه ای تانگ و همکاران)2۰12( و برای ســنجش رهبری 
تحول آفرین از پرسشــنامه ی 2۰گویه ای اولیو و باس)2۰۰۰( اســتفاده شده 

است. 
پاسخ گویان دیدگاه خود را بر اساس مقیاس پنج درجه ای ليكرت از كامال موافق 
تا كامال مخالف تنها با انتخاب يك گزینه، نشان دادند. پايايي پرسشنامه ها نیز 
با محاســبه ی ضريب آلفاي كرونباخ مورد تایید قرار گرفت. این ضرایب برای 
متغیرهای دوسوتوانی، هوشیاری کارآفرینانه و رهبری تحول گرا به ترتیب برابر 

با ۰/۹1، ۰/77 و ۰/7۹ بوده است. 
روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و اســتنباطی با استفاده از 
نرم افزارهایSPSS  وLisrel  بوده و برای آزمون فرضیه ها از تکنیک مدل سازی 

معادالت ساختاری استفاده شده است. 

یافته های پژوهش
در جدول1 توصیف نمونه ی آماری به تفکیک متغیرهای جمعیت شــناختی 

آمده است: 

1   مدل مفهومی پژوهش

درصد فراوانیفراوانیمتغیرهای جمعیت شناختی

سن

304818/5سال و کمتر
31-4013451/5

41-505922/7

197/3باالتر از 50

جنسیت
18768/5مرد

8231/5زن

تحصیالت

3212/3دیپلم

5621/5فوق دیپلم

12347/2لیسانس

4918/8فوق لیسانس و باالتر

سابقه ی خدمت

4216/2 5 سال و کمتر

7830 6 تا10سال

117026/9تا15سال

163714/2تا20سال

3312/7بیش از 20سال

260100---جمع کل

   1    توصیف نمونه ی آماری بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی
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همان طور که مشــاهده می شود، حدود 7۰درصد مشارکت کنندگان را مردان 
تشــکیل داده اند. از نظر ســن، کارکنان کمتر از 4۰ سال، از نظر تحصیالت 

کارکنان دارای تحصیالت لیسانس و از نظر سابقه ی خدمت کارکنان کمتر از 
1۰ سال خدمت دارای بیشترین فراوانی بوده اند.  

با توجه به مقدار معناداری کمتر از ۰/۰1 می توان گفت در ســطح اطمینان 
۹۹ درصد بیــن متغیرهای پژوهش رابطه مثبت معنــادار وجود دارد. پس 
از تایید رابطه همبســتگی می توان با روش مدل ســازی معادالت ساختاری 

روابط علی میان متغیرها را سنجید. 

آزمون نرمال بودن داده ها و برازش مدل اندازه گیری
قبــل از آزمون فرضیه ها ابتدا آزمون نرمــال بودن توزیع داده ها انجام گرفت. 
نتایج آزمون کولموگروف - اســمیرنوف، و سطح معناداری بیشتر از 5درصد 
برای تمام متغیرها نشان داد که داده ها از توزیع نرمال برخوردارند. شاخص های 

کلی برازش مدل اندازه گیری نیز در جدول ۳ آمده است.

مطابق این نتایج شــاخص های برازش در دامنه ی قابل قبول قرار داشــته 
که حکایت از برازش مناســب و مطلوب مــدل اندازه گیری پژوهش دارد. 
بدین معنی که متغیرهای آشــکار به خوبی می تواننــد متغیرهای پنهان را 

کنند.  اندازه گیری 
بر این اســاس به منظــور ارزيابي مــدل مفهومي تدوين شــده و آزمون 
فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادالت ساختاري اســـتفاده شـد 

و ارتبـاط بـــين متغيرهـاي پـژوهش مـورد ارزيابي قرار گرفت.
برای آزمون معناداری فرضیه از شــاخص جزئی مقدار آماره ی 

اســتفاده می شــود. مقادیرt برای مدل تحقیق در شکل2 ارائه شده است. 
با توجه به شــکل و میزان ضرایب معنــاداری، از آنجا که برای رد یا تایید 
فرضیه ها مقدارt باید بیشتر از 1/۹6 یا کمتر از 1/۹6- باشد، مقدار پارامتر 
بین دو دامنه در الگو مهم شــمرده نمی شــود، همچنیــن مقادیر بین این 
دو مقدار حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار مقدار محاســبه شــده برای 
وزن های رگرســیونی با مقدار صفر در سطح ۹5درصد است. نتایج مربوط 

به فرضیه ها در اشکال2 و ۳ ارائه شده است. 

1234انحراف معیارمیانگینمتغیر

---13/690/801- رهبری تحول آفرین

--0/731**23/270/89- هوشیاری کارآفرینانه

-0/691 **0/53**33/130/76- دوسوتوانی سازمانی

مقدار مجازمقدار شاخصاختصارنام شاخص

نزدیک به یکGFI0/91شاخص نیکویی برازش

NFI0/90<0/9شاخص برازش هنجار شده 

IFI0/91<0/9شاخص برازش افزایشی

نزدیک به صفرRMR0/024ریشه ی میانگین مربعات باقی مانده

CFI0/91<0/9شاخص برازش تطبیقی

PNFI0/60<0/6شاخص برازش هنجار شده ی مقتصد

Chi-square/df       کای مربع بر درجه ی آزادی کمتر از 0/063 

                                                   RMSEA0/2270/08 کمتر از

   2    نتایج آزمون همبستگی پیرسون

   3    نتایج  شاخص های برازش مدل اندازه گیری
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نتایج آزمون فرضیه ها
با توجــه به مقدار معنــاداری )T-value(، که برابر بــا ۹/8۰ و  بزرگ تر 
از 1/۹6 اســت و ضریب مســیر ۰/54، فرضیه ی اول یعنــی تاثیر مثبت و 
معنادار رهبری تحول آفرین بر دوســوتوانی ســازمانی در ســطح اطمینان 
۹5درصد تایید می شــود. بدین معنا که به کارگیری سبک رهبری تحول گرا 

منجر به افزایش میزان دوســوتوانی سازمانی خواهد شد.
همچنیــن مقدار معناداری )T-value(، ۹/86 که بزرگ تر از 1/۹6 اســت 
و ضریب مســیر ۰/5۰، نشــان می دهد فرضیه ی دوم، اثر مثبت و معنادار 
رهبری تحول آفرین بر هوشــیاری کارآفرینانه در سطح اطمینان ۹5درصد 
تایید می شــود، بدین معنا که استفاده از ســبک رهبری تحول آفرین باعث 

افزایش هوشــیاری کارآفرینانه در کارکنان خواهد شد.
 ،)T-value( نتایج آزمون فرضیه ی ســوم نیز با توجه بــه مقدار معناداری
8/۳6 و ضریب مسیر ۰/۳8، نشــان دهنده ی تایید اثر دوسوتوانی سازمانی 
بر هوشــیاری کارآفرینانه اســت، بدین معنا که هرچه ســطح دوسوتوانی 

سازمانی باالتر باشــد، میزان هوشیاری کارآفرینانه بیشتر خواهد بود.
در بررســی نقش میانجی دوســوتوانی بر تاثیرگذاری رهبری تحول آفرین 
بر هوشــیاری کارآفرینانه از آزمون بارون و کنی)1۹86( اســتفاده شــده 
اســت. با توجه به ضرایب مســیر بین رهبری تحول آفرین و دوســوتوانی 
سازمانی)۰/54(، بین دوسوتوانی سازمانی و هوشیاری کارآفرینانه)۰/۳8( 
و نیز ضریب مسیر مســتقیم )بدون حضور میانجی( بین رهبری تحول گرا 

 2  آزمون مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد برای فرضیه های پژوهش

 3  آزمون مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری برای فرضیه های پژوهش
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و هوشــیاری کارآفرینانــه)۰/5۰( که همگی معنادار بوده و تایید شــدند، 
بــرای آزمون اثر میانجی دوســوتوانی ســازمانی بر تاثیــر رهبری تحولی 
بر هوشــیاری کارآفرینانه مجددا بــه تحلیل آزمون پرداخته شــد. نتایج 
نشــان داد عدد معناداری برابر با 12/84 و بیشتر از 1/۹6 است. از این رو 
می توان گفت با واسطه ی دوسوتوانی سازمانی رابطه ی رهبری تحول گرا و 
هوشیاری کارآفرینانه تقویت می شــود. برای تعیین شدت تاثیر میانجی از 
آماره ای به نام VAF اســتفاده می شود که مقداری بین ۰ و 1 را می پذیرد 
و هر چه این مقدار به 1 نزدیک تر باشــد، نشــان دهنده ی قوی بودن تأثیر 

متغیر میانجی اســت]5۰[ و از رابطه ی زیر محاسبه می شود:
                                          

که در آن، a مقدار ضریب مســیر میان متغیر مســتقل و میانجی،b مقدار 
ضریب مســیر میان متغیر وابسته و میانجی و C مقدار ضریب مسیر میان 

وابسته است. متغیر مستقل و 
با توجه به اطالعات اشــکال2 و ۳ خالصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 

در جدول4 مشاهده می شود.

نتیجه گیری و پیشنهادها
در این مطالعه به بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر هوشیاری کارآفرینانه با 
توجه به نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی )اکتشاف و بهره برداری( پرداخته 
شــده اســت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد 
اگرچه رهبری تحول گرا تاثیر مثبت و معناداری بر هوشیاری کارآفرینانه دارد، 
اما این تاثیرگذاری می تواند به واســطه ی دوسوتوانی سازمانی تقویت شده و 
افزایش یابد. نتایــج این مطالعه با نتایج پژوهش حقیقی و همکاران)1۳۹6(، 
مجیــدی لیف شــاگرد)1۳۹۳(، اســتریس و همــکاران)2۰16( و چانگ و 

هاگز)2۰12( همخوانی دارد. 
ســازمان ها و شرکت هایی که چشــم انداز آینده نگرانه ندارند و افق زمانی آنها 
کوتاه اســت و به عبارتی نزدیک بین هستند، به دلیل عدم استمرار فعالیت های 
خــود در بلندمدت، اثرات منفی را از دوســوتوانی تجربــه خواهند کرد. این 
استدالل بیانگر آن اســت که رهبران تحول آفرین با ترسیم چشم انداز زیبا و 
آینده نگرانه از شــرکت و با هدایت و انگیزه بخشی به کارکنان خود می توانند 
در این مســیر موفق عمل کرده و بر استفاده از فرصت های بی بدیل و نوآورانه 

اهتمام ورزند.

با توجــه به تایید فرضیــه ی رهبــری تحول آفرین بر دوســوتوانی، رهبران 
سازمان های امروزی پیش از هر چیز باید بتوانند منابع انسانی موجود سازمان 
را با فعالیت های اکتشــافی و بهره برداری سطح باال هماهنگ کنند. از مدیران 
انتظار می رود تا زمینه و شــرایطی را ایجاد کنند که اعضای ســتادی را قادر 
برای اســتفاده ی قضاوت های فردی و تقسیم زمان بین بهره برداری و کاوش، 

توانمند ساخته و تشویق کنند. 
همچنین با توجه به تایید فرضیه ی دوســوتوانی بر هوشــیاری کارآفرینانه، 
اســتفاده از مفهوم کارآفرینی و نوآوری در شرکت های صنعتی که به نسبت 
رقبای بین المللی با کمبود منابع همراه اســت، می تواند بسیار مهم و حیاتی 
باشــد. در واقع این نکته مهم نیســت که شرکت دارای چه منابعی است و یا 
از چه منابعی اســتفاده می کند، بلکه مهم آن اســت که شــرکت با استفاده 
از کارکنانــی با هوشــیاری باالتر حتی در کمبود منابع، به دنبال اســتفاده از 
فرصت های نوآورانه باشــد. به عبارتی، اســتفاده ی خالقانه و نوآورانه از منابع 
موجود و اســتفاده از منابع خارج از شــرکت در هر زمان و هر مکانی که آنها 

موجود باشند.
ســازمان های موفق در یک محیط پویا با اســتفاده از امکانات تحت اختیار و 

نتیجهT-valueضریب مسیرفرضیهردیف

H 1 تایید0/549/86اثر مثبت سبک رهبری تحول گرا بر دوسوتوانی سازمانی

H 2 تایید0/509/80اثر مثبت رهبری تحول گرا بر هوشیاری کارآفرینانه

H 3 تایید0/388/36اثر مثبت دوسوتوانی سازمانی بر هوشیاری کارآفرینانه

H 3-1 تایید0/416/46تاثیر اکتشاف فرصت های جدید بر هوشیاری کارآفرینانه

H 3-2 تایید0/293/82تاثیر بهره برداری از شایستگی های داخلی بر هوشیاری کارآفرینانه

H 4 تایید0/6212/84تاثیر رهبری تحول گرا، از طریق دوسوتوانی سازمانی بر هوشیاری کارآفرینانه

   4    خالصه ی نتایج آزمون فرضیه ها
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کشــف فرصت های جدید، دوسوتوان می شــوند. بر این اساس سازمان ها باید 
رویکردی راهبردی، هم بــه فعالیت های جاری )بهره برداری( و هم به محیط 
پیرامون )اکتشاف( داشته باشند و باید بتوانند با وجود یک رهبر تحول آفرین 
هم از توانمندی های جاری اســتفاده ببرند و هم در جســتجوی چالش های 
ناشــناخته ی آتی باشــند تا بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند و به مزیت 

رقابتی دست یابند.
شرکت ها برای موفقیت در دوسوتوانی می توانند از طریق رهبری تحول گرا، در 
هماهنگ کردن تخصیص منابع بین قلمرو کســب وکار جدید و قبلی توانمند 
باشند، خالقیت ها را ارج نهاده و محیطی جدید خلق کنند، تحوالت محیطی 
را رصد کرده و فرصت ها را غنیمت بشــمارند. رهبران تحول گرا می توانند با 
ترغیب ذهنی و الهام بخشی در کارکنان نفوذ کرده و فرآیند کاري جدیدتري 
را گســترش دهند، روش هاي جدیدي را براي دستیابی به وظایف مختلف به 
کار برند و این امر منجر به افزایش خالقیت و نوآوري کارکنان و هوشــیاری 

کارآفرینانه آنها می شود.
در این راســتا تاکید بر آموزش و پژوهش در زمینــه ی رهبري تحول آفرین، 

نــوآوري و کارآفرینــی توصیه می شــود. همچنیــن از آنجا که بســیاری از 
ویژگی های کارآفرینانه، مانند هوشــیاری، قابل توسعه و پرورش است، برای 
توسعه ی کارآفرینی در کشور، نظام تعلیم و تربیت پیش از دانشگاه، توسعه ی 
این ویژگی ها را در کودکان و نوجوانان ســرلوحه ی کار خود قرار داده و افراد 
را بــا روحیه ای کارآفرینانه وارد جامعه کنند. البته ارتقاي کارکنانی که داراي 
ظرفیت هوشــیاری کارآفرینی، خالقیت و نوآوري  هســتند، ارائه ی پاداش به 
افــراد براي انعطاف پذیري، ریســک پذیري و نوآوري هــاي جدید می تواند به 
ایجاد و توسعه ی فعالیت های کارآفرینانه منجر شود. همچنین توصیه می شود 
طراحی و برگزاری کارگاه آموزشــی درباره ی توســعه و تقویت هوشیاری در 
کارکنان شرکت ها و کارآفرینان بالقوه و کارآفرینان نوپا مورد توجه قرار گیرد.

به هر حال، ایجاد و توســعه ی ظرفیت دوسوتوانی برای سازمان ها مفید و گاه 
ضروری است بنابراین توصیه می شود با توجه به اهداف آتی سازمان، مدیران، 
حداکثر تالش خود را برای افزایش دوسوتوانی از طریق متغیرهای موثر تداوم 

بخشند.
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