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Abstract: An ambidextrous educational organization is able to both take advantage of the 

existing competencies and explore new relevant opportunities, which empowers the 

organization to promote its efficiency and competitiveness. For this purpose, creating 

appropriate models of the factors affecting ambidexterity can increase the efficiency and 

competitiveness of the educational organization. The purpose of this study was to 

investigate the factors affecting ambidexterity in higher education and driving-dependence 

power analysis using interpretive-structural modeling with the aim of designing and 

presenting a model for ambidexterity in higher education. The population of this study 

included all managers of educational organizations in Tabriz city in 2019-20. The 

participants of this study included 382 managers from these educational organizations who 

were selected by two-stage cluster random sampling. Valid and reliable questionnaires as 

well as a researcher-made questionnaire were used to collect the data. The present study had 

a descriptive correlational design, and the data were analyzed using descriptive and 

inferential statistical methods. Findings showed that structural and procedural factors 

influence, and are influenced by, the ambidexterity of educational organizations. Overall, 

the results of the study showed the importance of the model designed for managers at micro 

and macro educational structures in Tabriz, which can be used to enhance ambidexterity in 

their units. 
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 مقدمه

براي اولین بار از ساختار دو سو تووا  ( 1976دانکن )     

عنوا  راهی براي توصیف یک ساختار دوگانوه اسوتداد   به

یک سازما  آموزشی  ،بر اساس توافق کلی در ادبیات. کرد

برداري از دو سو تواندو سو توا  قوادر بوه انجام هر دو بهر 

دیود بووود  هواي جهاي موجود و بررسی فرصتشایستگی

پويیري و سازما  آموزشی را در افوزایش کوارایی و رقابوت

دو سوو تووانی (. 2009)کائو و همکارا   سازندتوانمند می

هوواي اخیوور ادبیووات، توجووه سووازما  آموزشووی در بررسووی

سازما  آموزشی را به خود جلو   پردازا نظریهبسیاري از 

 موضووو  یووک (. دو سووو توووانی2013ترنوور ) کوورد  اسووت

سوازما   نظریوه و راهبوردي مودیریت در جالو  ژوهشیپ

سوازما   که اند داد  نشا  پیشین مطالعات. است آموزشی

 هوايفعالیوت دارنود، توسوعه دوجنبوه موفق هاي آموزشی

کلیود اصولی دو . به صورت همزما  برداريبهر  و اکتشافی

نکتوه اسوت کوه  توجه به ایون سازما  یک براي سو توانی

 فعلی حیات ادامه براي را به کارگیري يهافعالیت سازما 

 از اطمینوا  را بوراي اکتشوافی هوايفعالیت توسعه و خود

ارتگوا و -پرتوسوادهود ) انجوام خود آیند  حیات در قابلیت

دو سو توانی سوازما  آموزشوی در  .(2018آزورین -مولینا

 محققا  و مدیرا  اجرایوی، توجه بسیاري از مطالعات اخیر

)ترنور و  بوه خوود جلو  کورد  اسوت سازما  آموزشوی را

التوین  واژ  دو از دو سوو تووانی (. کلموه2013همکوارا  

 )دکسوتریتی( بوه و سومت( دو )دوسوو معناي به )آمبی(

 در. اسوت شد  تشکیل چابکی( مهارت و معناي )چیرگی

 از توانایی استداد  که رفتاري، افرادي و روانشناسی سطح

 هسوتند دارا ار مسواوي هواي مهارت با خود دودست هر

همکوارا   و شووند )مورادي می نامید  دو سو توا  افرادي

دو سوو  ساختار از بار اولین ( براي1976دانکن ). (1393

 دوگانوه سواختار یوک توصویف براي راهی عنوا  توا  به

را  سازما   آموزشی یادگیري (1991مارچ ). کرد استداد 

 کوه ودنمو مطرح بردار بهر  و اکتشافی یادگیري قال  در

. شود زمینه یوادگیري در زیادي هاي پژوهش شرو  نقطه

 ( در1996اریلوی ) و دانکون، تاشومن از بعود سال بیست

-موی هواسازما  آموزشی چگونه بررسی اینکه به ايمقاله

کننود،  ادار  را انقالبوی تغییر و تکاملی تغییر فرایند توانند

 . کردند تمرکز

شوی بوه توانوایی طور کلی دو سوو تووانی سوازما  آموز به

در اجراي فعالیتهاي استراتژیکی متنوو  و رقوابتی   سازما

و  برداري(. بهر 2009)سیمسک  در یک زموا  اشار  دارد

 همتوووورازي و سووووازگاري(، 1991)موووار   اکتشووووا 

اکتشووافی و (، یووادگیري 2004)گیبسووو  و بیرکینشوواو 

وآوري (، نو2009)کانو  و اسونل  بورداريیادگیري بهور 

( و 1996)تاشومن و اوریلوی  ی و نوآوري متنوواو افزایش

)ایوم و  برداريتسهیم دانش اکتشافی و تسهیم دانش بهر 

ها بوه شومار رود فعالیت تواند در زمر  اینمی( 2008راي 

چشووم با توجه بوه اینکوه (.  1397)خدادادي و همکارا  

در بسوویاري از مووارد  آموزشوی هوايانداز رقابتی سازما 

-تغییورات سوریع فنواوري، فشورد است، ليا رد  تغییر کو

و خوودمات و نیوووز او   محصوووالت عموورسوووازي چرخوووه 

گرفتن رقابوت، سازما  آموزشی را بوه تمرکوز بر کارایووی 

مووودت و کسووو  مزیوووت همزمووا  بلنوود مووودت و کوتوووا 

 ایون بوا (.2011)تاشومن  رقابتوی مجبوور سواخته اسوت

 دو شوامل زیرا است، دشوار ارامري بسی دو سو توانی حال،

 زما هم باید که است برداريبهر  و اکتشا  متضاد فرآیند

 نووآوري، بوه (. اکتشوا 2018کاسوتاکی شوند ) مدیریت

-بهور  حالیکه در دارد، اشار  مکرر تکرار و تغییر خالقیت،

 مجودد انودازي را  سوازي،پیواد  هزینه، کارآیی به برداري

(. 2006بچمون دارد ) اشار  اهدا  به دستیابی و فرایندها

سوازما   اصولی بقواي کوه کندمی پیشنهاد( 1991)مارچ 

 هوايدارایوی و هواقابلیوت از بورداريبهر  توانایی آموزشی،

بایسوتی  همزموا  طوور بوه و است سودآوري را  در فعلی

 ترسویم بوراي را مشوتریا  و هوابازار جدید، هايتکنولوژي

به کار گیرد.  جدید هايکشف فرصت و موجود هايفرصت

یک رویکرد دو سو توانی مستلزم هماهنگی و آشوتی ایون 

؛ ترنور 2015پلگرینلی و همکارا  دو فعالیت متضاد است )

 از اسووتداد  (. مدهوووم دو سوو توووانی بوا2015و همکوارا  

است )جوانی  گرفته قرار مطالعه مورد مختلف هاي دیدگا 
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(، ماننوود 2008؛ رایووش و بیرکینشوواو 2015و همکووارا  

یادگیري سوازما  آموزشوی )کاسوتاپولوس و بواوزینولوس 

(، نوووآوري فناورانووه 2015پاسووتور و پوورز -، پریتووو2011

(، تطووابق و سووازگاري سووازما  آموزشووی 2017اسوومیت )

هراکلوووس و ویرتووز (، موودیریت راهبووردي )2006گوپتووا )

( و طراحوی سوازما  2018کوریوا  (، کارآفرینی )2017

 (.2015نی پاپاچروآموزشی )

نیازهوا نیازمنود سوازگاري و تطوابق بوا سوازما  این پیش

-( مودل2009باشد. بر اساس نظر سیمسک )آموزشی می

هوواي یکرارچووه و مناسووبی بووراي دو سووو توووانی سووازما   

هوا هوا و سوازما آموزشی نیازمند است تا سازما  آموزشی

بتوانند از آ  در جهت دو سو توانی سازما   آموزشی بهر  

رند. این محقق به این موضو  نیز اشار  نمود  که آزمو  بب

( یخارج نهیزم ایو  یجنبه )عامل داخل کی ریتاث و بررسی

نامناسو  از  حیتوانود منجور بوه توضو یمو دو سو توانیبر 

 ریسازما   آموزشی و تاثدو سو توانی کنند   نییعوامل تع

. بنوابراین محققوا  بایسوتی یوک دیود آ  بر عملکرد شود

مع به مسولله عوامول مو ثر بور دو سوو تووانی سوازما   جا

آموزشی داشته باشند. در این مقاله محقق با در  شوکا  

هاي دو سوو تووانی سوازما   نظري موجود در رابطه با مدل

آموزشی در ادبیات تحقیق، و از طرفی با در  این موضو  

هاي کوچک و متوسط به عنووا  ارکوا  اصولی که سازما 

گردنود کوه بایسوتی اقتصادي کشور تلقی می بهبود و رشد

پويیري آنهوا در هواي رقابوتبراي حدظ و توسوعه قابلیوت

هاي مختلدوی ها را به توانمنديفضاي رقابتی، این سازما 

هاي سازما   آموزشی مجهز نمود. یکی از مهمترین متغیر

هوا، دو سوو پيیري این سوازما براي افزایش قابلیت رقابت

آموزشی است که به طور همزما  اکتشوا  توانی سازما   

سوازد. در برداري را براي سازما  آموزشی م ثر مویو بهر 

هاي کوچک و متوسط در سطح کشور شرایطی که سازما 

برنوود، دو سووو توووانی سووازما   از کمبووود منووابع رنوو  مووی

سوازي کند توا بوا همزموا ها کمک میآموزشی به سازما 

-برداري، در منابع خوود صورفههاي اکتشا  و بهر فعالیت

جویی نمود  و ایون منوابع را بوا کوارایی بهتور و بیشوتري 

 مصر  نمایند.

آسوتانه تحمول ها نشوا  داد  اسوت، افورادي کوه پژوهش

بورآورد هواي خوود را بویشبیشتري دارنود توانوایی شغلی

بیشتري نسبت به کس   و امیدواريبینی کنند و خو می

(. 1390وري و حسوونی راد )سوو موفقیوت در آینوود  دارنود

صووورت خودارزشوویابی مابووت از به آسووتانه تحموول شووغلی

هوا موقعیت، احساس کنترل بر عملکرد و اعتماد به مهارت

 موارتین و موار ) هاي ذهنی تعریف شد  اسوتو توانایی

 بوه ايینانوهبخو  گیوريجهت شخصچنانچه (. ۲۰09

 مابوتدیدي  با را دشوار هايموقعیت آیند  داشته باشد،

گوير از  بر ایون بواور اسوت کوه توانوایی و کندمی ارزیابی

یوک امیودواري (. ۲۰۰۵ اسمیت و هوي) مشکالت را دارد

 ساختار نوظهور است که توسوط هووي، توارتر و وولدولوک

( شناسایی شد  و متشوکل از خصوصویات جمعوی ۲۰۱۳)

بوراي همکوارا  تحصیلی، کارآمدي جمعی و اعتماد  یدتأک

آموزشی مابت است؛ ایون سواختار یوک  ایجاد یک محیط

عنوا  ابوزاري بووراي ویژگوی جمعوی پنهووا  اسوت کوه بووه

مورداسوتداد  قورار  شغلی و تحصویلیگیري فرهن  انداز 

( و در تعوودادي از ۲۰۰۸)هوووي و میشوول  گرفتووه اسووت

 باسو ) اسوت  مطالعات، پیوند آ  با موفقیوت دیود  شود

گدووت  توووا (. در واقووع مووی۲۰۰9 اکلووز و روسوور؛ ۲۰20

 از متشکل هاي شخصیتیترین ساز بینی از برجستهخو 

 نووو  ( کووه۲۰18 ماسووکالمابووت است) هووايشووناخت

 (.۲۰۰۱کنود )شویرر و کوارور تعیین موی را فرد رفتارهاي

 یوا رویودادها بینخوو  اند که افورادمطالعات نشا  داد 

 بوه عوامول هواآ  علت داد  نسبت با را مندی هايتجربه

هاي خود را کنند و تواناییمی تبیین خاص و گيرا بیرونی،

)سولیگمن یرنود گها دسوت کوم نمیدر گير از این تجربه

بینوی و تووا  گدوت کوه بوین خوو در واقع می (.۱۹۹۸

رابطه مستقیمی وجود دارد )سوري و  آستانه تحمل شغلی

( بوه ایون صوورت کوه هرچقودر میوزا  1390حسنی راد 

در  آستانه تحمل شوغلی  بینی فرد باالتر باشد میزاخو 

)مانسودیلد، بلتموا ، برادلوی و  او بیشتر اسوت و بوالعک 
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دهود کوه باورهواي ها نشوا  میتحلیل (. 2020 همکارا 

بینوی و گیري و تداوم خو ذهنی و فراذهنی نیز در شکل

و  2012نقوش اساسوی دارنود )چون  آستانه تحمل شغلی

  .(2016سانگر و درجی 

طالعه هد  اصلی مشد  لعاتی انجامتوجه به پیشینه مطا با

بررسی عوامل م ثر بر دو سو توانی آمووز  عوالی و  حاضر

وابسوتگی بوا اسوتداد  از ترکیو   –تحلیل قدرت هودایت 

 باشد.ساختاري می –تدسیري  مدلسازي

 روش کار

بوود  و پژوهش حاضر توصویدی و از نوو  همبسوتگی      

 منوووت  از پایوووا  ناموووه دکتوووري بوووا کووود تأییدیوووه

جامعه آمواري  می باشد.  102482871800261162280169

تحقیق در بخش شناسایی عوامل مو ثر بور دو سوو تووانی 

هوواي سووازما  موودیرا  کلیووه سووازما   آموزشووی، شووامل

بوود. بوراي دسوتیابی بوه نمونوه  تبریز شهرستا  آموزشی

هواي آماري در ایون بخوش، بوا توجوه بوه تعوداد سوازما 

ها به عنوا  مدیر این سازما  384در شهر تبریز،  آموزشی

نمونه آماري تعیین شد. پو  از توزیوع پرسشونامه تعوداد 

پرسشنامه صحیح برگشت داد  شد. بنوابراین نمونوه  304

هواي آموزشوی مودیر سوازما  304آماري تحقیق شوامل 

در شهر تبریز بود. در بخش دوم پو  از  متوسط و کوچک

ا   آموزشوی، از شناسایی عوامل م ثر بر دو سو توانی سازم

عوامل مو ثر بور دو  هشت فرد خبر  در جهت تدوین مدل

سو تووانی سوازما   آموزشوی و تحلیول قودرت هودایت و 

وابستگی استداد  شد. از مجمو  این هشوت خبور ، چهوار 

ندر استاد دانشگا  با درجه استادیاري و آشنا به مباحث دو 

ي هواو چهوار ندور مودیریت عوالی سوازما  ی بود سو توان

دو  سووال بودنوود. 20کوچووک و متوسووط بووا سووابقه بوواالي 

پرسشنامه توسط محققا  طراحی شد. پرسشونامه اول بور 

اساس عوامل مو ثر بور دو سوو تووانی سوازما   آموزشوی 

تنظیم شد  و هد  از آ  شناسایی عوامل م ثر بر دو سوو 

توووانی سووازما   آموزشووی در نمونووه مووورد بررسووی بووود. 

 -س رو  مدلسووازي سوواختاريپرسشوونامه دوم، بوور اسووا

تدسیري بود  و در آ  عوامل م ثر بر دو سو توانی سازما   

آموزشی وارد پرسشنامه شود  و مقایسوات زوجوی عوامول 

بندي و م ثر بر دو سو توانی سازما   آموزشی جهت سطح

تدوین مدل انجام شدظ روایی پرسشونامه اول بور اسواس 

آلدواي کرونبوا  روایی ساز  و پایایی آ  بر اساس ضوری  

تعیین شد. بوه منظوور بررسوی روایوی سواز  و شناسوایی 

عوامل م ثر بر دو سو تووانی سوازما   آموزشوی از تحلیول 

و آزموو   KMOعاملی بر اساس بارهاي عاملی، شواخص 

عوامل مو ثر بور دو سوو تووانی  بارتلت و براي تدوین مدل

سووازما   آموزشووی و تحلیوول قوودرت هوودایت و وابسووتگی 

 شد.   استداد 

 اهیافته

در مطالعه حاضور میوانگین سونی مودیرا  مورد و ز       

و همچنوین  38 /84و  85/39سازما  کنند  بوه ترتیو  

درصود( و  40/53ندر معوادل   204درصد مشارکت زنا )

هواي یافتوهدرصود( بوود.  60/46ندر معوادل  178مردا )

 آمد  است.  1توصیدی پژوهش در جدول 

 د شرکت کننده در مطالعهافرا ی. جمعيت ذهن1جدول 

Table 1. mental population of individuals participating in the study  
متغير جمعيت 

 ذهنی
 تعداد جنسيت گروه

 درصد مشارکت

 سن

 35تا  25بين 
 %73 130 مرد

 %9/77 159 زن

 55تا  35بين 
 %9/26 48 مرد

 %22 45 زن

ه مقادیر بارهاي عاملی براي دهد کنشا  می 2نتای  جدول

هر یک از عوامل م ثر بر دو سو تووانی سوازما   آموزشوی 

به دسوت آمود  کوه نشوا  دهنود  ارتبوا   5/0بزرگتر از 

مناس  ساز  با معر  متناظر خود بوود  اسوت. همچنوین 
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براي هر یک از عوامل م ثر بر دو سو تووانی  KMOمقدار 

 5/0رگتور از سازما   آموزشوی بوه عنووا  یوک سواز ، بز

گیري بود  محاسبه شد  است که نشا  دهند  کدایت نمو 

 است. 

 یسازمان آموزش یک يطعوامل مؤثر بر مح یيدیتأ یعامل يل. تحل2جدول 

Table 2. Confirmatory factor analysis of the factors affecting the ambidexterity of an educational organization 
 آلفای کرونباخ داری بارتلتسطح معنی KMO ار عاملیب معرف عوامل

 (C1دانش)

C11 865/0 

737/0 000/0 784/0 

C12 792/0 

C13 763/0 

C14 872/0 

C15 753/0 

C16 904/0 

 (C2رفتار)

C21 645/0 

758/0 000/0 811/0 

C22 712/0 

C23 608/0 

C24 693/0 

C25 834/0 

C26 786/0 

C27 900/0 

 (C3فناوری)

C31 791/0 

671/0 000/0 829/0 
C32 739/0 

C33 808/0 

C34 598/0 

 (C4فرایند)

C41 673/0 

838/0 000/0 817/0 

C42 509/0 

C43 597/0 

C44 714/0 

C45 762/0 

C46 662/0 

C47 620/0 

C48 845/0 

 (C5ساختاری)

C51 715/0 

843/0 000/0 830/0 

C52 810/0 

C53 814/0 

C54 835/0 

C55 639/0 

C56 669/0 

C57 589/0 

C58 623/0 

C59 699/0 

C510 778/0 

 C61 798/0 690/0 000/0 801/0 (C6یادگيری)
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C62 837/0 

C63 862/0 

C64 885/0 

C65 794/0 

 (C7انتخاب)

C71 549/0 

740/0 000/0 717/0 

C72 592/0 

C73 579/0 

C74 619/0 

C75 625/0 

C76 694/0 

C77 727/0 

C78 769/0 

C79 785/0 

 (C8ارتباطات )

C81 686/0 

797/0 000/0 790/0 
C82 881/0 

C83 860/0 

C84 799/0 

 

پ  از محاسبه ماتری  دستیابی اولیه، در مرحلوه بعودي 

ماتری  دستیابی نهایی بر اسواس قاعود  بوولین محاسوبه 

شد. الزم به توضیح است که این مواتری  در تووا  دو بوه 

ثبات رسید  و روابط غیر مستقیم مشخص گردید  اسوت. 

شناسایی سطوح بندي براي در نهایت در گام چهارم، سطح

بنودي نشوا  داد نتای  سوطحشود.  مختلف مدل انجام می

 که عوامل م ثر بر دو سو توانی سازما   آموزشی را می

 

 

-توا  در پن  سطح مختلف قرار داد. بر اساس نتای  سطح

گیرد که تأثیرپيیرترین بندي، در سطح اول فرایند قرار می

د. ایون متغیور از شووعامل م ثر بر دو سو توانی قلمداد می

گیرد. در سوطح دوم رفتوار، در سطوح قبلی خود تأثیر می

سطح سوم، یادگیري، دانش و انتخوا ، در سوطح چهوارم 

ارتباطات و فنواوري و در نهایوت در سوطح پونجم عوامول 

ساختاري قرار دارند که تأثیرگيارترین عوامل مو ثر بور دو 

گووردد.  سووو توووانی سووازما   آموزشووی محسووو  مووی

 یسازمان آموزش یک يطعوامل مؤثر بر مح يهاول يشرفتپ یس. ماتر3ل شماره جدو

Table 3. The initial achievement matrix of factors affecting the ambidexterity 

of an educational organization 
 نماد عامل دانش رفتار فناوری فرایند ساختاری یادگيری انتخاب ارتباطات

 C1 دانش 0 1 0 1 0 1 0 0

 C2 رفتار 0 0 0 1 0 0 0 0

 C3 فناوری 1 0 0 1 0 0 0 0

 C4 فرایند 0 0 0 0 0 0 0 0

 C5 ساختاری 1 0 0 1 0 1 0 1

 C6 یادگيری 1 1 0 1 0 0 0 0

 C7 انتخاب 0 1 0 1 0 1 0 0

 C8 ارتباطات 1 0 0 0 0 1 0 0

 یآموزش سازمان یک يطعوامل مؤثر بر مح ییدستاورد نها یسماتر

 ارتباطات عامل دانش رفتار فناوری فرایند ساختاری یادگيری انتخاب ارتباطات
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 0 دانش 1 1 0 1 0 1 0 0

 0 رفتار 0 1 0 1 0 0 0 0

 0 فناوری 1 1 1 1 0 1 0 0

 0 فرایند 0 0 0 1 0 0 0 0

 1 ساختاری 1 1 0 1 1 1 0 1

 0 یادگيری 1 1 0 1 0 1 0 0

 0 ابانتخ 0 1 0 1 0 0 1 0

 1 ارتباطات 1 1 0 1 0 1 0 1

 

جهت  1بندي، نموداري صورت شکلنتای  سطحبر اساس 

 دستیابی به یک مدل ترسیم شد. در رسم این نمودار، 

 

سطح تأثیرگياري متغیرها نشا  داد  شد  و از روابط غیور 

 مستقیم اجتنا  گردید. 

فرایند

دانش یادگیری

فناوری

انتخاب

ارتباطات

ساختاری

رفتار

 

یسازمان يطعوامل مؤثر بر مح يحتسط یج. نتا1شکل   

Figure .1.  The results of leveling the factors affecting organizational ambidexterity 

 

در ادامه با هد  شناسایی میزا  قودرت هودایت و قودرت 

از  عوامل م ثر بر دو سو توانی سازما   آموزشویوابستگی 

استداد  شد و نتای  نشوا  داد کوه  MIC MACتحلیل 

که داراي قودرت  خودگردا  ربه عنوا  متغیعامل انتخا  

ایون  شوود.هست، محسو  مویهدایت و وابستگی ضعیف 

 و داراي ارتباطات باشدمیمتغیر نسبتا غیر متصل به نظام 

دانش، یادگیري، رفتوار و  عوامل .استکم و ضعیف با نظام 

 قدرت هدایت  که دارايباشند ه میمتغیرهاي وابستفرایند 

 

هواي سواختاري، متغیور کم، ولی وابستگی شدید هسوتند.

هاي مسوتقل محسوو  فناوري و ارتباطات به عنوا  متغیر

قووي، ولوی وابسوتگی گردند که داراي قودرت هودایت می

عوامل قرار گرفته در ناحیه چهارم هودایت  ضعیف هستند.

کنند  نظام بود  و براي دستیابی به دو سو توانی سوازما  

امال مشخص و آموزشی نیاز است تا این عوامل به صورت ک

منطقی مورد بررسی قرار گرفته و تقویت شوند. تقویت این 
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تواند به دستیابی به دو سو تووانی کموک عوامل در کل می

 کند. 

 بحث

بررسی عوامل مو ثر بور  هد  بررسی باحاضر پژوهش 

 –دو سوو تووانی آموووز  عوالی و تحلیوول قودرت هوودایت 

 -تدسوویري  وابسووتگی بووا اسووتداد  از ترکیوو  مدلسووازي

بوا  تبریزهاي آموزشی شهرستا  سازما مدیرا   ساختاري

هد  طراحی و ارائه مودلی بوراي دو سوو تووانی سوازما  

وابستگی بوا اسوتداد  از  –آموزشی و تحلیل قدرت هدایت 

 انجام شد.  تدسیري -ساختاري ترکی  مدلسازي

براي طراحی مدل دو سو توانی آموزشوی ابتودا بور اسواس 

ل موو ثر بوور دو سوووتوانی سووازما   ادبیووات تحقیووق، عواموو

-آموزشی شناسایی شد  و پ  از آ  بوا اسوتداد  از مودل

سازي ساختاري تدسیري مدل مدهومی عوامل م ثر بور دو 

سو توانی سازما   آموزشی در جهت افزایش دو سو تووانی 

 سوازما   آموزشوی، اصلی بقايارائه شد. با توجه به اینکه 

 را  در فعلوی هوايدارایی و هاتقابلی از برداريبهر  توانایی

 هوايبایسوتی تکنولووژي همزما  طور به و بود  سودآوري

 هوايفرصوت ترسویم بوراي را مشوتریا  و هوابوازار جدید،

به کار گرفت؛ ليا دو سو  جدید هايکشف فرصت و موجود

 بورداريبهور  و اکتشوا  متضواد فرآیند توانی بر اساس دو

اسوت؛ بور  ا  آموزشویدرصدد افزایش قدرت رقابتی سازم

هاي مناس  با شرایط منطبوق بوا همین اساس ایجاد مدل

هواي تواند در جهت افزایش قابلیوتنمونه مورد بررسی می

هوا کموک کننود  باشود. نتوای  دو سو توانی براي سازما 

هاي دو سو توانی تحقیق نشا  داد که براي افزایش قابلیت

ختاري از قبیول سازما   آموزشی ابتدا بایستی عوامول سوا

-انتخا  ساختار مناس  دو سو توا ، ترکی  دامنه فعالیت

هاي متقابل، طراحی سازما   آموزشوی مناسو  و تعوادل 

ساختاري را در جهت فراهم آورد  شورایط دو سوو تووانی 

( در تحقیق خود به 2015تنظیم نمود. تورنر و همکارا  )

-موی کنند که ساختارهاي دو سوو تووا این امر اشار  می

هواي دو سوو تووانی توانند گام اول در جهت توسعه قابلیت

قلمداد شوند. نادید  گرفتن ساختار مناس  دو سوو تووانی 

تواند منجر به هدر رفت منابع و عودم سازما   آموزشی می

هاي دو سو توا  شوود. ارتباطوات و گیري از فعالیتنتیجه

رت فناوري دو عامل دیگري بودند که بر اساس تحلیل قود

هدایت و وابستگی و مدل تحقیق مشخص گردیود کوه در 

-تري از عوامل ساختاري توانایی ارتقاي قابلیتسطح پایین

ها را دارنود. چاندارسوکارا  و هاي دو سو توانی در سازما 

اي داشوته و (  به این دو عامل توجه ویژ 2012همکارا  )

ي بوه آورفن و توسعه و هاي تحقیقبا تأکید بر روي قابلیت

عنوا  یک عامل فنواورمحور و ارتباطوات رو بوه پوایین بوه 

عنوا  یک عامل ارتباطی بر این مسولله تأکیود دارنود کوه 

هاي دو سو توا  در مرحله اول بایستی بر سازما  آموزشی

هاي تحقیق و توسوعه خوود تکیوه کورد  و از طریوق پروژ 

هواي آموز  و هودایت آ  را بوه کارکنوا  و افوراد در رد 

-ایین سازما   آموزشی انتقال دهند. به این صوورت مویپ

توا  انتظار داشت که دو سو تووانی در سوازما  تقویوت و 

ارتقاي یابد. این دیدگا  در نظرات محققین دیگوري ماننود 

( نیز به وضووح 2013( و وس و وس )2004هی و وان  )

 شود.دید  می

بیوا  هواي متعوددي را توا  تبیینهاي فوق میبراي یافته

بینی بیشتري که خو  مدیرانیکرد. یک تبیین این است، 

آسوتانه تحمول دارند به هما  میزا  از سوطح بواالتري از 

بوین در . به این دلیول کوه افوراد خوو ندبرخوردار شغلی

انگیز  بیشتري براي موفقیوت محل کار و محیط آموزشی 

-ها را نیوز ارتقوا مویدارند و همین انگیز  بیشتر تال  آ 

هوا ارتقوا یافوت میوزا  توال  آ  کوهیهد؛ و لويا هنگامد

هاي بیشتري را هم به دست خواهند آورد. موفقیت یعتاًطب

عنوا  نقطه عطدی به مدیرهاي بیشتر براي کس  موفقیت

شود که این بواور پدیود بیایود چنانچوه زموانی هوم در می

دچار شکست و ناکامی شود آ  را بريیرد و با  شغلیزمینه 

  بور میوزا  توال  خوود ناکوامی و شکسوت را بوه افزود

کوه عصوبانی شوود و یوا بوا موفقیت بدل کنود بجواي ایون

هاي بیشتر را بوراي زمینه شکست یتحملپرخاشگري و کم

شوود کوه افوراد خود ایجاد کند؛ بنابراین آنچوه باعوث موی

باالتري داشوته باشوند بوه  آستانه تحمل شغلیبین، خو 



 152                                                                                                                                        و همکاران                     علّامی

 

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

توووا  گدووت . از طرفووی میرددگوویالوويکر برمدالیوول فوووق

آیند  داشته  به ايینانهبخو  گیريجهت چنانچه شخص

 ارزیوابی دیودي مابوت بوا را دشووار هوايموقعیت باشد،

گوير از مشوکالت را  بر این باور است که توانایی و کندمی

شووود فوورد بینی باعووث میدارد کووه همووین بوواور و خووو 

آینوود  بووه  کم نگیوورد و درهوواي خووود را دسووتتوانایی

بیشتري دست یابد و به همین موازات  شغلیهاي موفقیت

دهود.از دالیول خود را نیوز ارتقوا موی آستانه تحمل شغلی

توانود ایون باشود کوه گواهی ها میدیگر براي تبیین یافته

هووا برخووی از افووراد داراي تنظوویم ذهنووی سووطح بوواال وقت

، ند هستند ولی به دالیل دیگري مانند کمبوود اعتمادبوه

افسردگی و یا مشکالت خانوادگی داراي عملکورد ضوعیدی 

شودت ها در انجام تکالیف بههستند و ليا میزا  توانایی آ 

ندو  عواملی  بوه یابد؛ و همین کواهش اعتموادکاهش می

  می شود. آستانه تحمل شغلیبراي کاهش 

افرادي که در معرض اختالالتی نظیر پریشانی فکر  بنابراین

تواننود کنترل افکارشا  قورار دارنود نمی و عدم توانایی در

خوو  و مناسو  توال   شوغلیبراي داشتن یک عملکرد 

کنند چراکوه از تمرکوز الزم برخووردار نیسوتند. از طرفوی 

افرادي که نسوبت بوه افکوار، انتظوارات، باورهوا، اهودا  و 

هوا تسولط کوافی را دارنود دارند و بر آ  یعالیق خودآگاه

داشتن یک عملکرد خوو  توال   توانند برايمی یراحتبه

کنند و بسیار موفق و بهینه عمل کنند و همین مشوکالت 

فوراهم  آستانه تحمل شوغلیمربوطه زمینه را براي کاهش 

همچنین در توجیه بحث کاربردي مطالعه حاضور آورد. می

افرادي که نسبت به محیط و مسائلی که توا  گدت که می

و چوه از سوایر  غلیشوآید چه از بعود ها پیش میبراي آ 

هاي خوود را بواالتر اي دارند و تواناییبینانهابعاد دید خو 

کننوود همیشووه عملکوورد خوووبی داشووته، بووه ارزیووابی می

موازات آ  بوه کنند و بههاي زیادي دست پیدا میموفقیت

  کنند.آوري باالتري هم دست پیدا میتا 

 گیرینتیجه

تووا  بوه موی به طور کلی بور اسواس نتوای  پوژوهش     

هاي آموزشی جامعه آماري تحقیق پیشونهاد نموود سازما 

که به منظور دستیابی به دو سو توانی سوازما   آموزشوی، 

بایستی در مرحله اول بر روي سواختار تمرکوز کورد  و بوا 

اندیشه در طراحی مجدد آ  به یوک تعوادل سواختاري در 

فتن تولید دست یابند، این تعادل ساختاري با در نظور گور

رویکردهاي مختلف عملیاتی براي سوازما  تولیودي قوادر 

خواهد بود تا فناوري مناس  و ارتباطات را تسهیل کرد  و 

-عواملی شود که از طریق آ  دانش و یادگیري در سازما 

هوا مناسو  بوا رفتارهواي ها تقویت شد ، به تبع آ  رفتار

ا دوستوانی شد  و در نهایت فرایندهاي سازما   آموزشی ب

هاي دو سو تووانی سوازما   نگرشی مجدد، بر اساس قابلیت

 آموزشی تنظیم و طراحی شود.

از مهمترین محدودیت هاي مطالعه حاضر می توا  به این 

هاي نکته اشار  کرد که این مطالعه در بین مدیرا  سازما 

آموزشی شهرستا  تبریز انجام شد  است و ليا در تعمویم 

ید احتیا  کرد و از طرفی برخی از نتای  به سایر مدیرا  با

-ها امتنا  مویمدیرا  از پاسخگویی به سواالت پرسشنامه

کردند که همین عامل باعث شد تا تقریبوا دوازد  موورد از 

از دست رفته لحاظ ها ها به عنوا  داد هاي پرسشنامهداد 

 .شوند
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هاي موجوود و بررسوی برداري از شایستگیسو توا  قوادر بوه انجام هر دو بهر دو یک سازما  آموزشی  چکیده:

. بوراي ایون سوازندپيیري توانمند میواي جدیود بوود  و سازما  آموزشی را در افوزایش کوارایی و رقابتهفرصت

هوا را پيیري سازما  آموزشیتواند کارایی و رقابتهاي مناس  از عوامل م ثر بر دو سو توانی میمنظور ایجاد مدل

 –نی آمووز  عوالی و تحلیول قودرت هودایت حاضر بررسی عوامل م ثر بر دو سو توا پژوهش هد افزایش دهد. 

ساختاري با هد  طراحی و ارائوه مودلی بوراي دو سوو تووانی  -تدسیري  وابستگی با استداد  از ترکی  مدلسازي

بوود.  تدسویري -سواختاري وابستگی با استداد  از ترکیو  مدلسوازي –سازما  آموزشی  و تحلیل قدرت هدایت 

 .دادندتشکیل می 1398 - 99 الدر سهاي آموزشی در شهرستا  تبریز ا سازممدیرا  تمامی  جامعه پژوهش را

 تصوادفی گیريبوا رو  نمونوه کوه بودنود هاي آموزشیمدیرا  این سازما از ندر 382شامل  پژوهش این نمونه

 معتبور داراي پایوایی و روایوی وهاي پرسشونامه هوا ازداد  گوردآوري بوراي. شدند انتخا  يامرحلهدو  ايخوشه

 بوا هواداد  شد. پوژوهش حاضور توصویدی از نوو  همبسوتگی بوود و استداد  همچنین پرسشنامه محقق ساخته

نشا  داد که عوامول سواختاري و فرآینودي بوه  ها  هشد. یافت وتحلیلیهتجز یو استنباط یدیهاي آمار توصرو 

 بوهگردنود. هاي آموزشی قلمداد مویما ترتی  به عنوا  تأثیرگيارترین و تأثیرپيیرترین عامل بر دو سو توانی ساز

تبریز بوود  شهرستا آموزشی  هايدهند  اهمیت مدل طراحی شد  براي مدیرا  واحدمطالعه نشا  نتای  یطورکل

  تا با به کارگیري آ  بتوانند دو سو توانی را در واحدهاي خود افزایش دهند.
  .تدسیري -تاريساخ آموز  عالی، دو سو توانی، مدلسازي واژگان کلیدی:

 

 

 

 
 

 

 

 


