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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر مدیریت دانش ،نوآوری مدیریت و قابلیتهای پویا با تبیین نقش میانجی
مزیت رقابتی پایدار بر عملکرد شرکتها میباشد .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی-
پیمایشی دارد .جامعه آماری پژوهش شرکتهای صادراتی استان تهران است .حجم نمونه با نرمافزار جی-
پاور نسخه  ،9,0تعداد  444نفر تعیین شد .ابزار اندازهگیری پژوهش پرسشنامه استاندارد با طیف پنج گزینهای
لیکرت و شامل  42گویه بود 068 .پرسشنامه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده به صورت
آنالین گردآوری شد (نرخ بازگشت  .)%80تجزیه و تحلیلها دادهها در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی
به ترتیب با نرمافزارهای  SPSSنسخه 49و  Smart PLSنسخه 9صورت پذیرفت .روایی و پایایی پرسشنامه
تأیید شد .همچنین تمامی فرضیههای پژوهش به استثنای نقش میانجیگری مزیت رقابتی پایدار در رابطه
بین نوآوری مدیریت و عملکرد شرکت در سطح اطمینان  %66تأیید شدند .این مطالعه برای اولین بار تأثیر
نوآوری مدیریت در خلق مزیت رقابتی پایدار را بررسی نمود .لذا مطالعه حاضر به عنوان گامی هر چند کوچک
با پوشش شکاف تحقیقاتی به توسعه ادبیات مدیریت کمک مینماید .ایجاد و به کارگیری همزمان مدیریت
دانش ،نوآوری مدیریت و قابلیتهای پویا با خلق مزیت رقابتی پایدار ،زمینه الزم برای بهبود عملکرد
شرکتهای صادراتی را فراهم میآورد و میتواند به مدیران و سیاستگذاران در درک نحوه بهبود عملکرد
شرکتها در محیطهای پویا کمک نماید.
واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،نوآوری مدیریت ،قابلیتهای پویا ،مزیت رقابتی پایدار ،عملکرد شرکت

طبقه بندی .M16 ،L15 ،F42 ،M31 ،F53 :JEL

 .1استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول.)norouzi@khu.ac.ir :
 .2استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .4دانشجوی دکتری ،مدیریت بازرگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران.
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مقدمه
امروزه ،تغییرات تحولآفرین حاکم بر فضای کسب و کار ،شرکتهای فعال در سطح جهانی را به منظور حفظ
عملکرد برتر در بلندمدت با چالشهایی روبرو نموده است .مدیران کسب و کارها معتقدند با گذر به عصر مدرنیته
در قرن  ،40جهانیسازی و ضعف بینش استراتژیک در مدیریت عدم اطمینان ناشی از پویایی محیط ،دستیابی
مداوم به عملکرد هدفمند را دشوار ساخته است (رشنوادی و همکاران .)0411،هدف اصلی یک سازمان تجاری
سودآوری و ارزیابی عملکرد آن حیاتی است (آروکوداره و همکاران .)4106 ،لذا کانون توجه مدیریت استراتژیک
پیرامون همین موضوع تحقیقاتی سازمان یافته و مأموریت اصلی این تحقیقات بر نحوه بهبود عملکرد شرکتها0
در محیطهای پویا متمرکز شده است .در محیطی که شرکتها در معرض رقابت پویا هستند ،دستیابی شرکتها
به یک مزیت رقابتی پایدار 4برای بقا و موفقیت بلندمدت حیاتی است (کیت و همکاران .)4108 ،9مزیت رقابتی
پایدار ،بنیادیترین مفهوم استراتژی و شیشه عمر همه شرکتها است (مکگرایث )0964 ،4و شرکتهایی که
از مزیت رقابتی پایدار برخوردارند ،عملکرد خود را افزایش میدهند .لذا تحقق و حفظ مزیت رقابتی ،به هدف
نهایی مدیریت استراتژیک شرکتها (نا و همکاران )4106 ،2و "جام مقدس" پژوهشهای مدیریت استراتژیک
تبدیل شده است (فریرا و همکاران .)4106 ،9در همین راستا ،اخیراً تحقیقات این حوزه به دنبال پاسخ به این
سوال بوده است که آیا منابع ،قابلیتها و ویژگیهای عملیاتی شرکت با یک مزیت رقابتی که عملکرد پایدار
ایجاد میکند ،ارتباط دارند؟ (نا و همکاران .)4106 ،بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع ،7شرکتها به منظور حفظ
مزیت رقابتی خود باید از منابع و قابلیتهایشان استفاده نمایند (کیت و همکاران .)4108 ،اخیرا ،مدیریت دانش8
به عنوان یک منبع استراتژیک به مثابه کلیدی جهت دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار و یکی از مهمترین
عوامل بهبود عملکرد سازمانی مورد توجه بوده است (یو و همکاران .)4106 ،6با این حال ،بنگاههای اقتصادی
در شرایط پویا و رقابتی برای حفظ پایگاه دانش به روز خود با چالشهایی روبرو هستند .اقتصاد امروز که به طور
فزایندهای جهانی شده ،کاوش در مدیریت دانش و تأثیر آن بر عملکرد شرکت در جوامع فرهنگی مختلف را مهم
کرده است .با این وجود ،در ادبیات فعلی کمبود تأثیر عملکرد مدیریت دانش در زمینههای بینالمللی وجود دارد
(یو و همکاران .)4106 ،افزون بر این ،سازمانها همواره به دنبال منابع جایگزینی هستند که تقلید از آنها دشوار
باشد .این منابع میتواند منابع مدیریتی باشد که فقط در ذهن کسانی که سازمانها را اداره میکنند وجود دارد.
ضربالمثل معروفی عنوان میکند "ماهی از سرش پوسیده میشود" که بازتاب دهنده اهمیت تیم مدیریتی
است و نشان میدهد که موفقیت یا شکست یک سازمان به مدیرانی بستگی دارد که مسئولیت آن را بر عهده
دارند (هونینوگا و همکاران .)4106 ،01تقلید نوآوری مدیریت 00توسط رقبا دشوار است و به احتمال زیاد توانایی
شرکتها در حفظ مزیت رقابتی را افزایش میدهد (کیت و همکاران .)4108 ،با این حال شواهد تجربی اندکی
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در ادبیات در مورد رابطه بین نوآوری مدیریت و عملکرد سازمانی وجود دارد و به نظر میرسد در ادبیات نوآوری
مدیریت و چگونگی کمک آن به سازمان برای عملکرد باال شکاف وجود دارد (هونینوگا و همکاران.)4106 ،
مطالعات موجود نیز عمدتاً بر روی عوامل سنتی افزایش عملکرد سازمان متمرکز بوده است (ژانگ و همکاران،0
 .)4106از طرفی دیگر ،تحوالت ناشی از دیجیتالی شدن دنیای تجارت با شتابی باال در حال از بین بردن موانع
سنتی رقابت است (ایبرا و همکاران .)4108 ،در این چارچوب ،دیگر انحصار منابعی وجود ندارند (هونینوگا و
همکاران )4106 ،و ارزش تولید شده توسط منابع و توانمندیها با گذر زمان منسوخ میشود (کیت و همکاران،
 .)4108دیدگاههای تکاملی اخیر نیز نشان میدهد که امروزه صرف در نظر گرفتن منابع برتر برای داشتن
عملکرد سطح باال کافی نیست و شرکتها برای استفاده بهتر از منابع خود به قابلیتهای پویا 4نیاز دارند تا
پتانسیل بالقوهای را برای افزایش نتایج عملکرد سازمانی در اختیار آنها قرار دهد (هرناندز-لینارز 9و همکاران،
 .)4108قابلیتهای پویا به شرکتها امکان تبدیل مزیت رقابتی کوتاهمدت را به مزیت رقابتی پایدار میدهد .با
اینکه در رویکرد مبتنی بر منابع از خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار سخن به میان آمده ،اما مسائل و شکافهای
دانش بسیاری در این رویکرد برجسته شده که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد .جدا از این ،نیاز به درک بهتری از
تعامالت بین منابع و قابلیتها و مزیت رقابتی پایدار وجود دارد (کیت و همکاران .)4108 ،بنابراین پژوهش حاضر
با هدف پر کردن خأل مطالعات پیشین به دنبال پاسخ به این سوال است که مدیریت دانش ،نوآوری مدیریت و
قابلیتهای پویا با تبیین نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار چه تأثیری بر عملکرد شرکتهای صادراتی دارد؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
عبدلی مسینان و همکاران ( )0966در مطالعهای تحت عنوان "تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش
میانجیگری مدیریت دانش" نشان دادند نوآوری باز و مدیریت دانش در خلق مزیت رقابتی اثرگذار هستند.
ربیعی مندجین و رمضانی میمی ( )0969در تحقیقی با عنوان "بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با
تأکید بر نقش واسطهای نوآوری فناوری در سازمان زیباسازی شهر تهران" به این نتیجه رسیدند که مدیریت
دانش و نوآوری فناوری بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد .گروسی مختارزاده و زمانی ( )0964در
مطالعهای به بررسی تأثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه
پرداختند .نتایج مطالعات آنها نشان داد هر سه متغیر نوآوریهای فناورانه ،نوآوری مدیریت و بازارگرایی منجر به
خلق عملکرد برتر میشوند .اسماعیلزاده و خاشعی ( )0964در پژوهشی با عنوان "تأثیر منابع سازمانی و
قابلیتهای پویا بر عملکرد شرکتهای دانشبنیان" به طور خاص به این نتیجه رسیدند که قابلیتهای پویا بر
عملکرد شرکتهای دانشبنیان تأثیر دارد .جدول ( )0نیز خالصهای از مهمترین تحقیقات انجام شده در خارج
از کشور را نشان میدهد:

. Hernández-Linares et al
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جدول  .1خالصه مهمترین تحقیقات خارجی
نویسنده ،عنوان و سال تحقیق
قاابلیاتهاای پویاا ،قابلیتهای نوآوری و
برنادینااگ و اثر آنهااا بر مزیات رقاابتی و
عملکرد شارکتهای کوچک و متوسط در
پرتغال :اثرات تعدیل جهتگیری کارآفرینی
(فریرا و کوئلهو)4141 ،

هدف پژوهش
درک تأثیر قابلیتهای پویا از نظر اکتشاااف و
بهرهبرداری در رقاابات و عملکرد با توجه به
ناقاش مای ااناجیگری قااابلی ات نوآوری و
قاابلیتهای برندساااازی بر مزیت رقابتی و
عملکرد شااارکت و نقش تعدیل جهتگیری
کارآفرینی
کشاااف پیوناد علی و معلولی جاادیادی بین
بازارگرایی و عملکرد کساااب و کار با معرفی
نقش میاانجی قابلیتهای پویا در رابطه بین
باازارگرایی و مزیتهای رقابتی که در نهایت
عملکرد کسب و کار را تعیین میکند
کشااف شااواهد تجربی در مورد تأثیر مدیریت
دانش و نوآوری بر عملکرد صااانعاات چاااپ
مقاوم بر پارچه در اندونزی
درک نقش مادیریات دانش در دساااتیابی به
مزیاات رقااابتی پااایاادار از طریق فناااوری
بالکچین

تأثیر نوآوری مدیریت و نوآوری فناوری بر
عملکرد ساااازماان .نقش میانجی پایداری
(ژانگ و همکاران)4106 ،

بررسااای تااأثیر نوآوری ماادیریات و نوآوری
فناوری را بر عملکرد سازمان با نقش میانجی
پایداری

قاابلیاتهاای پویا و مزیت های رقابتی به
عنوان متغیرهای میانجی بین بازارگرایی و
عملکرد کساااب و کار (کوریا و همکاران،0
)4141
مدیریت دانش ،نوآوری و عملکرد شرکت:
صانعت چاپ مقاوم در اندونزی (سیرگار و
همکاران)4141 ،
نقش فناوری بالکچین به عنوان میانجی
در رابطااه بین ماادیریات دانش و مزی ات
رقابتی پایدار (پرادیپتو و همکاران)4106 ،4

نتیجهگیری
بااه طور خاااص ،نتااایج نشااااان داد
قاابلیاتهای پویا در به دسااات آوردن
مازیاات رقااابتی و نیز بهبود عملکرد
شرکتها اثرگذار است.
همچنین تاأثیر مزیت رقابتی در برتری
عملکرد شرکت تأیید شد.
بااه طور خاااص ،نتااایج نشااااان داد
قاابلیتهای پویا و مزیتهای رقابتی بر
عملکرد کسااب و کارها تأثیر بساازایی
دارند.
ماادیریات دانش و نوآوری برای بهبود
عملکرد شااارکاتهاای اندونزیایی این
صنعت مفید است.
مدیریت دانش به طور مساااتقیم و یر
مساااتقیم بااا میااانجی گری فناااوری
بالک چین بر مزیات رقابتی پایدار تأثیر
مثبت میگذارد.
نوآوری در مدیریت و نوآوری فناوری به
طور قابل توجهی به پایداری و عملکرد
سااازمان کمک میکند .همچنین نقش
میانجی پایداری تأیید گشت.

مدیریت دانش

مدیریت دانش به عنوان یک رشته جدید آکادمیک در اواسط دهه  0661پدیدار شد (کیت و همکاران.)4108 ،
مطالعات اخیر در حوزه مدیریت دانش این قرن را به عنوان عصر دانش و دانش را به عنوان یک دارایی مهم
سازمانی شناختهاند (اقبال و همکاران .)4106 ،9دانش یک انتزاع است و یا مربوط به یک رویکرد نظری یا درک
عملی از یک موضوع است و به جنبه مهمی از زندگی اقتصادی تبدیل شده است (کیت و همکاران )4108 ،و
هنگامی که در سرمایه انسانی گنجانده میشود ،یک منبع ارزشمند برای سازمانها به حساب میآید و به
شرکتها امکان میدهد صالحیتهای متمایز خود را بهبود بخشند (سانچز و همکاران .)4102 ،4با این حال،
صرف وجود دانش در یک شرکت نمیتواند موفقیت سازمانی و مزیت رقابتی پایدار را تضمین کند ،مگر اینکه
از طریق یک سیستم مناسب به طور موثر مدیریت شود .مدیریت دانش به ابزاری مدیریتی دارای مجموعهای
از اصول است که ویترینی از شیوهها و فنون در خود دارد و از طریق آنها دانش به اشتراک گذاشته شده و استفاده
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میشود .این مفهوم به رویکردی جهت رسمیت بخشیدن به دانش ،تخصص و تجربه اشاره دارد که
شایستگیهای جدیدی را ایجاد میکند (اقبال و همکاران .)4106 ،به عبارتی ،مدیریت دانش به معنای شناخت
و استفاده از دانش جمعی یک شرکت به منظور افزایش توانایی رقابتپذیری شرکت است .سازمانهایی که
قادرند دانش جاسازی شده در شرکتهایشان را به طور موثر جذب کرده و در کسب و کار خود مستقر کنند،
میتوانند برتری رقابتی پایدارتری نسبت به رقبا داشته باشند (کیت و همکاران.)4108 ،
نوآوری مدیریت

نوآوری به عنوان مفهومی ضروری در طول ادوار گذشته ادبیات بزرگی را به خود اختصاص داده است که به طور
عمده از آثار شومپیتر الهام گرفته است (کیت و همکاران .)4108 ،نوآوری به عنوان یک مفهوم چند رشتهای
همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مدیریت است و به طور کلی میتوان آن را به عنوان ایجاد و
پذیرش ایدههای جدید تعریف کرد (هونینوگا و همکاران .)4106 ،مفهوم اولیه نوآوری مدیریت به عنوان نوآوری
سازمانی در ادبیات اقتصاد برای ایجاد تمایز با نوآوری فناوری به وجود آمد .استاتا 0اولین نظریهپردازی است که
در سال  0686نوآوری مدیریت را متمایز از نوآوریهای فناوری در نظر گرفت .نوآوری مدیریت به عنوان خلق
و اجرای یک عملکرد ،فرآیند ،ساختار یا روش مدیریتی برای پیشرفت و هنر پیشبرد اهداف سازمانی است .لذا،
به نظر میرسد رویکرد نوآوری مدیریت ،با به چالش کشیدن مدیران سازمانها در راستای افزایش عملکرد
سازمانی ،آنها را تشویق مینماید تا خارج از چارچوبهای رایج تفکر نمایند (هونینوگا و همکاران .)4106 ،نوآوری
مدیریت همچنین به تغییر در نحوه تعیین مدیران ،تصمیمگیری ،هماهنگی فعالیتها و ایجاد انگیزه در افراد
مربوط میشود .این تغییرات بخشی از نوآوری مدیریت سازمانی است که به استقرار شیوهها ،فرآیندها یا
ساختارهای جدید مدیریتی کمک میکند (هونینوگا و همکاران.)4106 ،
قابلیتهای پویا

امروزه ،در نتیجه پویایی حاکم بر فضای کسب و کار ،ارزش ایجاد شده توسط منابع و قابلیتها به مرور منسوخ
میشود و دائمی نیست .این مسئله منجر به پیدایش مفهوم قابلیتهای پویا به عنوان عنصری مهم برای رشد،
بقا و رقابت شرکتها شده است .اصطالح "قابلیتهای پویا" توسط تیس و همکارانش در سال  0661وارد
ادبیات مدیریت شد و بر اساس یافتههای دیدگاه مبتنی بر منابع ،اقتصاد تکاملی و نظریه رفتار عملیاتی شد (کیت
و همکاران" .)4108 ،قابلیتهای پویا" به ظرفیت خاص شرکتها برای شکل دادن ،تغییر شکل ،پیکربندی و
بازآرایی داراییها به منظور پاسخ به تغییر فناوریها و بازارها است .این مفهوم به عنوان توانایی شرکتها در
اد ام ،ساخت و پیکربندی صالحیتهای داخلی و خارجی برای پرداختن به محیطهای به سرعت در حال تغییر
تعریف شده که برای توسعه تواناییهای عملیاتی در جهت عملکرد عملیاتی یک سازمان بسیار حیاتی است
(بست و همکاران .)4140 ،4کلمه "قابلیت" ظرفیت شرکتها برای اجرای یک فعالیت خاص به روشی قابل
اعتماد را نشان میدهد و کلمه "پویا" ظرفیت جایگزینی شایستگیهای قدیمی را برای حفظ رقابت به هنگام
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تغییر فضای کسب و کار را نشان میدهد( .کیت و همکاران .)4108 ،امروزه با توجه به پویایی محیط کسب و
کار صرف در نظر گرفتن منابع جهت عملکرد عالی یک شرکت کافی نیست و شرکتها برای استفاده بهتر از
منابع خود به قابلیتهای پویا نیاز دارند (هرناندز-لینارز و همکاران.)4108 ،
مزیت رقابتی پایدار

پس از موفقیت ژاپنیها در نفوذ به بازارهای جهانی در اواخر دهه  ،0671مک کینزی و کمپانی مفهوم
مزیت رقابتی را بیان کردند .آنها مزیت رقابتی به عنوان مزیتی تعریف نمودند که یک شرکت خاص نسبت به
رقبا یا گروهی از رقبا در یک بازار ،گروه استراتژیک یا صنعت معین دارد (کیت و همکاران .)4108 ،به طور
خاص ،مزیت رقابتی پایدار به عنوان فرآیند بررسی منابع یک سازمان به منظور شناسایی و به حداکثر
رساندن فرصتهای مطلوب بازار در بلندمدت است (علی و انور .)4140 ،0مزیت رقابتی پایدار به عنوان
مزیتی بلندمدت است و از طریق اتخاذ یک استراتژی ارزشآفرینانه منحصر به فرد توصیف میشود
که به طور همزمان توسط هیچ یک از رقبای فعلی یا آینده اعمال نمیشود .بر این اساس ،مزیت
رقابتی پایدار را میتوان نتیجه ساز و کار توسعه سیاستها و استراتژیهای یک شرکت با هدف ارائه
ارزشافزوده برتر بلندمدت به مصرفکنندگان در مقایسه با رقبا دانست (کریشنان )2222 ،2که امروزه
برای همه شرکتها ضرورتی استراتژیک به نظر میرسد (علی و انور .)4140 ،لذا ،هدف نهایی مدیریت
استراتژیک تحقق مزیت رقابتی است (نا و همکاران )4106 ،و تمامی چارچوبها و ابزارهای تدوین و اجرای
استراتژی با هدف دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است (مکگرایث.)0964 ،
عملکرد شرکت

در حوزه مدیریت ،عملکرد شرکت یکی از بیشترین متغیرهای بررسی شده جهت سنجش موفقیت سازمان
بوده است (رحیمنیا و همکاران .)0967 ،عمکلرد یک شرکت نشان دهنده پیشرفت و توسعه آن سازمان است.
محققین عملکرد شرکت را "مقایسه نتایج مورد انتظار با نتایج واقعی ،بررسی انحراف از برنامهها ،ارزیابی
عملکرد فردی و بررسی پیشرفتهای انجام شده در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر" تعریف نمودهاند و
معتقدند هنگام اندازهگیری عملکرد یک سازمان ،اهداف آن باید در نظر گرفته شود (اقبال و همکاران.)4106 ،
عملکرد یک شرکت به هنگام انجام کار درست در زمان مناسب میتواند در مواردی خالصه شود که کلیه
حقوق مادی و معنوی این عملکرد به معنای نتایج عملیات شرکت است که مطابق با اهداف سازمان باشد
(اینترپانیچ و لیمپسوراپونگ .)4106 ،9تالشهای زیادی برای اندازهگیری عملکرد شرکتها از طریق
ارزیابیهای نظری ذهنی اعضای یک سازمان صورت گرفته است .سودآوری مهمترین و اصلیترین معیار
ارزیابی عملکرد نهایی یک شرکت است (کیم و همکاران )4141 ،4و ادبیات این حوزه نشان میدهد عملکرد
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مقایسهای ادراک شده (به عنوان مثال ،سودآوری ،رشد ،سهم بازار و یره) نشانگر خوبی برتری یک کسب و
کار است (اقبال و همکاران.)4106 ،
توسعه فرضیهها و چارچوب نظری پژوهش
مدیریت دانش و مزیت رقابتی پایدار

همکاران،0

4106؛ فلچر-
امروزه دانش به منبع مهمی برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی تبدیل شده است (یو و
براون و همکاران .)4141 ،4دانش به عنوان یک منبع راهبردی به شرط مدیریت صحیح ،میتواند مزیت رقابتی
ایجاد کند (سانچز و همکاران4102 ،؛ کیت و همکاران .)4108 ،مدیریت دانش با فرآیندهایی سروکار دارد که
برای شرکتها امکان دستیابی به مزیت رقابتی را فراهم میآورد (هزنیاتی و همکاران .)4106 ،ربیعی مندجین
و رمضانی میمی ( ) 0969نیز معتقدند مدیریت دانش در دستیابی به مزیت رقابتی بسیار اثرگذار است .به طور
مشابه ،مطالعات این حوزه حاکی از آن است که مدیریت دانش در دستیابی شرکتها به مزیت رقابتی پایدار از
نقش بسزایی برخوردار است (حاجی محمد و وفایی4106 ،؛ پردیپتو ،4106 ،9عبدلی مسینان و همکاران.)0966 ،
لذا فرضیه اول پژوهش حاضر مطرح میگردد:
فرضیه  :1مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر دارد.
مدیریت دانش و عملکرد شرکت

بسیاری معتقدند عملکرد شرکتها به توانایی آنها در پردازش و پیادهسازی دانش بستگی دارد .رابطه بین مدیریت
دانش و عملکرد شرکتها قابل توجه است و شرکتهایی که توانایی مدیریت دانش باالیی دارند ،عملکرد بهتری
دارند .چرا که مدیریت دانش به تصمیماتی با کیفیت باال منجر شده و عملکرد بهتر شرکت را به همراه دارد (یو
و همکاران .)4106 ،به عبارتی ،شرکتهایی که به طور مداوم در تجارت خود از آن بهره میبرند ،موفقیت باالتر
و عملکرد بهتری دارند (احمد و الشبیل .)4106 ،4لذا ضروری است شرکتها برای دستیابی به عملکرد بهتر از
مدیریت دانش استفاده کنند (یو و همکاران .)4106 ،به طور کلی ،مطالعات از رابطه مثبت بین مدیریت دانش و
عملکرد شرکت پشتیبانی میکنند و مبانی نظری و تجربی روشنی وجود دارد که نشان میدهد مدیریت دانش
در به دست آوردن عملکرد برتر شرکت تأثیرگذار است (کوهانگ و همکاران4107 ،2؛ رجبی فرجاد و مطیعیان
نجار0967 ،؛ هزنیاتی و همکاران4106 ،؛ سیرگار و همکاران .)4141 ،9لذا فرضیه دوم پژوهش مطرح میگردد:
فرضیه  :2مدیریت دانش بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
نوآوری مدیریت و مزیت رقابتی پایدار

نوآوری مدیریت منبعی ضروری برای کسب مزیت رقابتی پایدار است و با سرعت بخشیدن به تغییرات ،توان
رقابتی شرکت را بهبود میبخشد (کیت و همکاران .)4108 ،نوآوری مدیریت با ایجاد نوآوری در اصول و
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فرآیندهای مدیریت ،توانمندی شرکتها در دستیابی به مزیت رقابتی را افزایش میدهد (هونینوگا و همکاران،
 .)4106محققین معتقدند برای حفظ مزیت رقابتی پایدار ،شرکتها باید به نوآوری مدیریت روی بیاورند (یانگ
و همکاران .)4141 ،0این یک وظیفه کلیدی مدیریتی است که با استفاده از شیوههای مدیریتی جدید ،فرآیندها،
ساختارها و تکنیکها با همگامسازی آنها ،به مزیت رقابتی پایدار ختم میگردد (هیج و همکاران .)4141 ،4کیت
و همکاران ( )4108با اشاره به طبیعت پویای محیط کسب و کار عنوان میکنند که نوآوری مدیریت در دستیابی
شرکتها به مزیت رقابتی پایدار تأثیر بسزایی دارد .لذا فرضیه سوم پژوهش حاضر مطرح میگردد:
فرضیه  :3نوآوری مدیریت بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر دارد.
نوآوری مدیریت و عملکرد شرکت

هدف نوآوری مدیریت افزایش عملکرد شرکت است .نوآوری مدیریت به عنوان ابزاری کلیدی برای رشد
سازمانها است و نقش بسزایی در بهبود بهرهوری و عملکرد شرکت دارد که به نوبه خود سودآوری شرکتها را
بهبود میبخشد .نوآوری مدیریت با استفاده از روشهای جدید با تلفیق فعالیتها ،به سازمانها جهت دستیابی
به عملکرد باال کمک میکند .محققین معتقدند نوآوری مدیریت مهمترین عامل عملکرد سازمان است و به طور
قابل توجهی به عملکرد مثبت مالی شرکت کمک میکند (ژانگ و همکاران .)4106 ،9به طور مشابه ،گروسی
مختارزاده و زمانی ( )0964معتقدند نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاهها تأثیر دارد .به طور عمده ،تحقیقات نشان
میدهد که نوآوری مدیریت اثر مثبتی بر عملکرد شرکتها دارد (والکر و همکاران4102 ،4؛ ژانگ و همکاران،
 .)4106لذا فرضیه چهارم پژوهش حاضر مطرح میگردد:
فرضیه  :4نوآوری مدیریت بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
قابلیتهای پویا و مزیت رقابتی پایدار

قابلیتهای پویا با تأثیر قابل توجه بر مزیت رقابتی ،راهکار مهمی برای رقابت در دنیای امروز میباشد و
شرکتهای دارای قابلیتهای پویا قادر به خلق و حفظ یک مزیت رقابتی خواهند بود (برنزیک و الونیک،2
 .)4109قابلیتهای پویا با بهبود ایدههای جدید به بهبود عملکرد ابتکاری شرکتها کمک نموده و از این طریق
یک مزیت رقابتی پایدار برای شرکتها ایجاد میکند (فریرا و کوئهو .)4141 ،9کوریا و همکاران )4141( 7معتقدند
قابلیتهای پویا در دستیابی شرکتها به مزیت رقابتی نقش بسزایی ایفا میکند .اسماعیل زاده و خاشعی ()0964
نیز معتقدند قابلیتهای پویا با میسر نمودن شرایط الزم در مواجهه با تغییرات محیطی ،در دستیابی شرکتها به
مزیت رقابتی نقشی اساسی دارد .به طور کلی ،ادبیات این حوزه حاکی از اثرگذاری قابلیتهای پویا بر پایداری
مزیت رقابتی شرکتها است (اکبری و اسماعیلزاده0964 ،؛ رونو و همکاران4141 ،8؛ کونتجرو و گوناوان،6
 .)4141لذا فرضیه پنجم پژوهش مطرح میگردد:
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فرضیه  :7قابلیتهای پویا بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر دارد.
قابلیتهای پویا و عملکرد شرکت

تحقیقات نظری به وجود یک رابطه مستقیم بین قابلیتهای پویا و عملکرد شرکت اشاره دارد (هرناندز-لینارز و
همکاران .)4108 ،قابلیتهای پویا یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در عملکرد شرکتها است (ژائو و همکاران،0
 )4106و به شرکتها کمک میکند تا همگام با تغییرات محیط کسب و کار تغییر کرده و نسبت به رقبا به
سازگاری و انطباق بیشتری با محیط برسند و عملکرد خود را بهبود دهند (سید کاللی و همکاران.)0962 ،
اسماعیل زاده و خاشعی ( ،)0964فریرا و کوئلهو ( )4141و کوریا و همکاران ( )4141نیز معتقدند قابلیتهای
پویا بر عملکرد کسب و کارها تأثیر دارد .لذا فرضیه ششم پژوهش حاضر مطرح میگردد:
فرضیه  :7قابلیتهای پویا بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکت

محققین معتقدند شرکتهایی که از مزیت رقابتی پایدار برخوردارند ،عملکرد خود را افزایش میدهند و با استمرار
بیشتر مزیت رقابتی ،عملکرد شرکتها نسبت به قبل بهتر و بهتر میشود (نا و همکاران .)4106 ،مزیتهای
رقابتی نقشی مهم در عملکرد کسب و کارها دارد و دستیابی به مزیت رقابتی با سطح مشخصی از عملکرد
سازمانی شرط اصلی موفقیت بلندمدت سازمانها است (کوریا و همکاران .)4141 ،مطالعات نیز نشان میدهد
رابطه معناداری بین مزیت رقابتی و عملکرد سازمان وجود دارد (فریرا و همکاران4106 ،؛ کیم و همکاران4141 ،؛
فریرا و کوئلهو .)4141 ،لذا فرضیه هفتم پژوهش حاضر مطرح میگردد:
فرضیه  :0مزیت رقابتی پایدار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار

امروزه توسعه سریع فناوریهای جدید و ارتباطات دیجیتال منجر به افزایش اهمیت مدیریت دانش به عنوان
منبعی حیاتی برای کسب مزیت رقابتی توسط سازمانها شده است که با پیادهسازی آن سازمانها قادر به خلق
و توسعه مزیت رقابتی پایدار خواهند بود (حاجی محمدی و وفایی .)4106 ،محققین بر این باورند دانش عامل
اصلی موفقیت بنگاهها در دستیابی به مزیت رقابتی در محیطهای اقتصادی پویا و نیز بهبود عملکرد سازمانی
است (فلچر-براون و همکاران .)4141 ،افزون بر این ،شرکتها برای حفظ مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش
جدید در فضای رقابتی امروز ،به نوآوری مدیریت نیاز دارند (یانگ و همکاران .)4141 ،نوآوری مدیریت ،ابزاری
راهبردی جهت دستیابی به کسب مزیت رقابتی و نیز بهبود عملکرد سازمانها است و به عنوان نوعی دارایی
استراتژیک شرکتها را قادر میسازد با دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به عملکارد برتار برسند (گروسی
مختارزاده و زمانی .)0464 ،گروهی دیگر از محققین نیز عنوان میکنند قابلیتهای پویا برای رقابت و موفقیت
بنگاهها بسیار حیاتی است (هرناندز-لینارز و همکاران .)4108 ،قابلیتهای پویا عنصری اساسی برای رشد ،بقا و
رقابت شرکتها است و شرکتهای دارای این ویژگی ،قادر به حفظ رقابت خود در شرایط مختلف محیطی
. Zhao et al
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هستند که میتواند منجر به عملکرد بهتر در بلندمدت شود (کیت و همکاران .)4108 ،به عبارتی ،قابلیتهای
پویا با توسعه قابلیتهای خاص به بهبود توانایی رقابتی و عملکرد شرکت کمک میکند (فریرا و کوئلهو.)4141 ،
از این رو ،فرضیههای هشتم تا دهم پژوهش حاضر مطرح میگردد:
فرضیه  :7مزیت رقابتی پایدار رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد شرکت را میانجی میکند.
فرضیه  :9مزیت رقابتی پایدار رابطه بین نوآوری مدیریت و عملکرد شرکت را میانجی میکند.
فرضیه  :17مزیت رقابتی پایدار رابطه بین قابلیتهای پویا و عملکرد شرکت را میانجی میکند.
با توجه به مطالب فوق ،مدل مفهومی پژوهش به شرح زیر است:

قابلیتهای پویا

H6

نوآوری مدیریت
H5

H4

مدیریت دانش
H3

H10

H9

عملکرد شرکت
H7

H2

H1

H8

مزیت رقابتی پایدار

شکل  .1مدل پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر پارادایمی اثباتگرا و رویکردی کمی دارد و از نظر هدف ،تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی-
پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای صادراتی استان تهران انتخاب شد .با توجه مشکالت قواعد
سرانگشتی (هیر و همکاران ،)4104 ،0حجم نمونه با روش مبتنی بر آزمون و نرمافزار جی-پاور نسخه  9.0تعیین
شد (فائول و همکاران )4116 ،4که با در نظر گرفتن سطح خطای  ،%2اندازه اثر  1/12و نیز حداقل توان آزمون
 %81و  4متغیر پیشبین ،تعداد  444مشاهده محاسبه گردید .پرسشنامهها با روش نمونهگیری تصادفی ساده
به صورت آنالین توزیع و مجموعا  068پرسشنامه به دست محققین رسید .نرخ بازگشت پرسشنامه آنالین باید
حداقل  %92باشد تا روند پیمایش از اعتبار الزم برخوردار شود (آکر )0962 ،9که در این پژوهش  %80است .ابزار
اندازهگیری شامل پرسشنامههای انعکاسی استاندارد مدیریت دانش (کوهانگ و همکاران ،)4107 ،نوآوری
مدیریت (ژانگ و همکاران ،)4106 ،قابلیتهای پویا (آلوز و همکاران ،)4107 ،4مزیت رقابتی پایدار (حسیب و
همکاران )4106 ،2و عملکرد شرکت (ونکاترومن و رامانوجام )0689 ،بود .تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار
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توصیفی با نرمافزار اس پی اس اس نسخه  49و در بخش آمار استنباطی به منظور جلوگیری از محدودیتهای
ناشی از حداقل حجم نمونه (چین ،)4101 ،0از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرمافزار اسمارت پی.ال.اس نسخه
 9استفاده شد .قبل از تحلیل عاملی تأییدی نیز آزمون  KMOو بارتلت برقرار شد .مقدار  KMOبرابر با
 1/629شد و کرویت روابط مورد تأیید گشت .مبتنی بر نظر هیر و همکاران ( )4100ابتدا مقادیر بار عاملی بررسی
و برای تمامی سواالت باالتر از  1/7شد .سپس محققین با اجرای مدل پژوهش ،ابتدا با بررسی پایایی و روایی
و کیفیت مدل بیرونی به ارزیابی مدل اندازهگیری و سپس به ارزیابی مدل ساختاری و کیفیت مدل کلی و تحلیل
میانجیگرها پرداختند.
در بخش آزمونهای پژوهش ،مدیریت دانش با نماد ) ،(KMنوآوری مدیریت با نماد ) ،(MIقابلیتهای پویا با
نماد ) ،(DCمزیت رقابتی پایدار با نماد ) (SCAو عملکرد شرکت با نماد ) (FPمشخص شده است.
یافتههای پژوهش
در بخش آمار توصیفی 076 ،نفر ( )%61/4از پاسخدهندگان آقا و  06نفر ( )%6/9خانم بودند .از این تعداد 89
نفر ( )%40/6تحصیالت مدیریتی و  002نفر ( )%28/0تحصیالت یر مدیریتی داشتند 72 .نفر ( )%97/8آنها از
مدیران عامل 29 ،نفر ( )%48/4را مدیران میانی 47 ،نفر ( )%49/8را سرپرستان و  41نفر ( )%01/4را سایر
پستها تشکیل دادهاند .در ادامه ،مطابق با جدول ( )4با برقراری و تأیید آزمونهای مر بوط به پایایی آلفای
کرونباخ ) ،(CAپایایی ترکیبی ) (CRو همبستگی اسپیرمن ) (rho_Aو نیز آزمونهای میانگین واریانس
استخراجی ) (AVEو فورنل الرکر مربوط به روایی همگرا و واگرا ،پایایی و روایی مدل اندازهگیری تأیید شد.
جدول  .2آزمونهای پایایی و روایی مدل اندازهگیری
متغیرها

CA

CR

rho_A

AVE

KM
MI
DC
SCA
FP

1/699
1/604
1/609
1/610
1/607

1/621
1/692
1/692
1/647
1/698

1/699
1/641
1/602
1/617
1/606

1/761
1/744
1/740
1/709
1/720

معیار فورنل-الرکر
KM

MI

DC

SCA

FP

7/779

1/710
1/992
1/788
1/796

7/773

1/798
1/792
1/797

7/771

1/707
1/791

7/747

1/781

7/770

( AVE >1/2 ، CR , a >0/7هیر و همکاران( rho_A > 1/7 ،)4100 ،دایکسترا و هنسلر .)4102 ،منبع :یافتههای پژوهش

فرضیهها در دو حالت  PLS Algorithmو  Bootstrapingآزمون شدند .بر اساس نتایج جدول ( ،)9هفت
فرضیه اول پژوهش ،همگی در سطح اطمینان  %66معنادار شدند.

. Chin
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شکل  .3خروجی مدل پژوهش (اثرات کل)
جدول  .3آزمونهای معناداری فرضیات و شدت و جهت آنها (مسیر مستقیم)
فرضیه

مسیر ارتباط

ضریب مسیر

P.value

T.value

نتیجه

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

SCA >--- KM
FP >--- KM
SCA >--- MI
FP >--- MI
SCA >--- DC
FP >--- DC
FP >--- SCA

1/484
1/064
1/449
1/476
1/449
1/079
1/910

1/111
1/118
1/119
1/111
1/111
1/117
1/111

7/194
4/989
4/681
9/612
9/747
4/719
9/970

معنادار است
معنادار است
معنادار است
معنادار است
معنادار است
معنادار است
معنادار است

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس نتایج جدول ( ،)4با مقایسه مقادیر ضریب تعیین )  (𝑅2با سه مقدار  1/99 ،1/06و  1/97پیشبینی
رفتار هر دو متغیر مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکت در سطحی فوقالعاده قوی قرار گرفت .کیفیت مدل
درونی نیز با شاخصی به نام روایی متقاطع شاخص افزونگی ) (CV REDارزیابی و با سه مقدار  1/02 ،1/14و
 1/92مقایسه شد که برای مزیت رقابتی پایدار بسیار قوی و برای متغیر عملکرد شرکت فوقالعاده قوی بود .در
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نهایت برای ارزیابی کیفیت مدل کلی پژوهش از دو آزمون برازش کیفیت مدل شامل آزمونهای ریشه مربعات
باقیمانده استاندارد شده ) (SRMRبا مقدار مناسب کمتر از  1/18و نکوئی برازش ) (GOFبرای مدل کلی که
با سه مقدار  1/42 ،1/0و  1/99یعنی ضعیف ،متوسط و قوی استفاده شد .آزمون  SRMRتأیید شد و با توجه
به مقدار  ،GOFدقت و نتایج مدل کلی پژوهش در سطحی فوقالعاده قوی قرار گرفت.
جدول  .4آزمون واریانس تبیین شده ،کیفیت مدل درونی و برازش کیفی  SRMRو GOF
متغیر درونزا

𝟐𝑹

SCA
FP

1/719
1/709

CV
RED
1/498
1/466

SRMR

GOF

Estimated Model= 1/190
Saturated Model= 1/190

̅̅̅̅ × ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒚𝒕𝒊𝒍𝒂𝒏𝒖𝒎𝒎𝒐𝑪√
𝟐𝐑
𝟗𝟐𝟕 √𝟎. 𝟕𝟒𝟖 × 𝟎. 𝟕𝟏𝟏 = 𝟎.

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس نظر هیر و همکاران ( )4109برای تحلیل میانجی مبتنی بر تکنیک سوبل ،مدل پژوهش در دو حالت
تخمین و معناداری در حضور و بدون حضور متغیر میانجی اجرا و با توجه به مقدار  T-valueمعناداری مسیر یر
مستقیم ) (abو مسیر مستقیم ) (ćدر سطح اطمینان  %66تأیید شد .با محاسبه مقدار شمول واریانس )(VAF
مطابق با جدول ( )7و بازه (1/4VAF1/8؛ میانجیگر جزئی و VAF1/8؛ میانجیگر کامل) مشخص شد
میانجیگری مزیت رقابتی پایدار در رابطه بین مدیریت دانش و قابلیتهای پویا با عملکرد شرکت جزئی و بخشی
از اثر موجود را از خود عبور میدهد .همچنین اثر میانجیگری مزیت رقابتی پایدار در رابطه بین نوآوری مدیریت
و عملکرد شرکت تأیید نشد (جدول  .)2بنابراین فرضیههای هشتم و دهم تأیید و فرضیه نهم رد شد.
جدول  .7آزمون تحلیل میانجی
نتیجه
میانجیگری
جزئی است

VAF

مقادیر

)𝑏 × 𝑎(
(𝑎 × 𝑏) + ć
𝑉𝐴𝐹 = 1/910

= 𝐹𝐴𝑉

a=1/484
b=1/910
ć=1/999

1/4 ≤ 𝑉𝐴𝐹 ≤ 1/8
میانجیگر
نیست

میانجیگری
جزئی است

𝑉𝐴𝐹 = 1/092
𝑉𝐴𝐹 ≤ 0/2

𝑉𝐴𝐹 = 1/409
1/4 ≤ 𝑉𝐴𝐹 ≤ 1/8

a=1/449
b=1/910
ć=1/944
a=1/449
b=1/910
ć=1/449
منبع :یافتههای پژوهش

مسیر میانجی
ناالبلیبیس
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تاثیر مدیریت دانش ،نوآوری مدیریت و قابلیتهای پویا بر عملکرد شرکتهای
صادراتی با تبیین نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار بود .با توجه به اینکه مطالعات موجود نیز عمدتاً بر روی
عوامل سنتی افزایش عملکرد سازمان متمرکز بود و در رابطه با نوآوری مدیریت و چگونگی کمک آن به سازمان
برای عملکرد باال شکاف وجود داشت ،این مطالعه برای اولین بار تأثیر نوآوری مدیریت در خلق مزیت رقابتی
پایدار و عملکرد باال را بررسی نمود .لذا مطالعه حاضر به عنوان گامی هر چند کوچک با پوشش شکافهای
تحقیقاتی ذکر شده به توسعه ادبیات مدیریت کمک مینماید .به طور خاص ،نتایج پژوهش نشان داد عملکرد
شرکتها تحت تاثیر مدیریت دانش ،نوآوری مدیریت و قابلیتهای پویای آنها است .بر این اساس ،در محیطی
که شرکتها در معرض رقابت پویا هستند ،صرف عملکرد باالتر از حد متوسط برای موفقیتهای طوالنیمدت
و بقا کافی نیست .از این رو ،دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار در محیط پویا و رقابتی کسب و کار از طریق
نیسازی و کشف و به کارگیری شیوههای جدید مدیریتی ،فرآیندها و ساختارها و نیز تواناییهای منحصر به
فرد مدیران شرکتها جهت برتری رقابتی در بلندمدت حیاتی است .با بررسی فرضیه اول پژوهش مشخص شد
که مدیریت دانش با شدت اثر  1/484و آماره  tبا مقدار  9/684بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری
دارد که با مطالعات ربیعی مندجین و همکاران ( ،)0969عبدلی مسینان و همکاران ( ،)0966حاجی محمد و
وفایی ( )4106و پرادیپتو و همکاران ( )4106همسو است .همچنین فرضیه دوم پژوهش نشان داد عملکرد
شرکت با شدت اثر  1/064و آماره  tبا مقدار  4/997تحت تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش میباشد که با
مطالعات کوهانگ و همکاران ( ،)4107رجبی فرجاد و مطیعان نجار ( ،)0967هزنیاتی و همکاران ( ،)4106احمد
و الشبیل ( )4106و سیرگار و همکاران ( )4141همسو است .مدیریت دانش میتواند از طریق جذب ،تحول و
استفاده از دانش در سازمان ،رشد شرکت را حفظ و تسریع کند .رفتارهای اشتراک دانش یادگیری سازمانی را
ارتقا میبخشد که به شرکت کمک میکند تا با بهبود توانایی مدیریت دانش ،تخصیص کارآمد منابع و تأمین
سریعتر نیازهای مشتری ،به توسعه پایدار دست یابد .نتایج بررسی فرضیه سوم حاکی از آن است که نوآوری
مدیریت با شدت اثر  1/449و آماره  tبا مقدار  4/820مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار میدهد .این فرضیه
بر اساس پیشنهاد کیت و همکاران ( )4108بری اولین بار در این مطالعه آزمایش شد .نتایج نشان داد نوآوری
مدیریت میتواند عامل تعیین کنندهای در خلق و حفظ مزیت رقابتی شرکتها باشد .طبق فرضیه چهارم ،عملکرد
شرکت با شدت اثر  1/476و آماره  tبا مقدار  4/074تحت تأثیر مثبت و معنادار نوآوری مدیریت میباشد که با
مطالعات والکر و همکاران ( ،)4102گروسی مختارزاده و زمانی ( ،)0964ژانگ و همکاران ( )4106همراستا است.
نوآوری مدیریتی به عنوان مفهومی مهم و ضروری برای حفظ مزیت رقابتی و افزایش عملکرد شرکتها تلقی
میشود که روشهای جدیدی برای تدوین استراتژی ،وظایف ساختاریافته ،تغییر فرآیندهای اداری و ایجاد
سازگاری و تغییر در شرکت است که به دلیل دشواری تقلید نوآوری در مدیریت ،مزیت رقابتی را به دنبال خواهد
داشت .افزون بر این ،نتایج نشان داد قابلیتهای پویا با شدت اثر  1/449و آماره  tبا مقدار  9/484بر مزیت
رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد که با مطالعات اکبری و اسماعیل زاده ( ،)0964کوریا و همکاران
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( ،)4141فریرا و کوئلهو ( ،)4141کونتجرو و گوناوان ( )4141و رونو و همکاران ( ،)4141همراستا است .همچنین
قابلیتهای پویا با شدت اثر  1/079و آماره  tبا مقدار  9/044تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت را دارا
میباشد که با مطالعات اسماعیل زاده و خاشعی ( ،)0964سید کاللی و همکاران ( ،)0962هرناندز-لینارز و
همکاران ( ،)4108کوریا و همکاران ( )4141و فریرا و کوئلهو ( )4141همراستا است .شرکتها باید بطور مداوم
منابع و تواناییهای خود را برای رفع تغییرات محیطی سازگار ،پیکربندی و تجدیدکنند .قابلیت پویا به شرکت
این امکان را میدهد که با تغییر قابلیتهای عملیاتی به تغییرات محیطی پاسخ دهد و مزیت رقابتی کوتاهمدت
خود را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل کنند .عالوه بر این ،یافتهها نشان داد که عملکرد شرکت با شدت اثر 1/910
و آماره  tبا مقدار  4/00تأثیر مثبت و معناداری را از مزیت رقابتی پایدار میپذیرد که با مطالعات نا و همکاران
( ،)4106کوریا و همکاران ( ،)4141کیم و همکاران ( )4141و فریرا و کوئلهو ( )4141همراستا است .در این
خصوص نیز باید گفت شرکتها اگر از مزیت رقابتی پایدار برخوردار باشند میتوانند ترکیبی از ویژگیهایی را
بدست آورند یا توسعه دهند که به آنها امکان میدهد از رقبا بهتر عمل کنند .شرکتها با دارا بودن مزیت رقابتی
پایدار ،توانایی بیشتری در تحمل رقابت فعلی یا بالقوه در دنیای تجارت را خواهند داشت و دستیابی به مزیت
رقابتی با سطح مشخصی از عملکرد سازمانی شرط اصلی موفقیت بلندمدت شرکتها است .نهایتاً ،نتایج به دست
آمده از تحلیل مسیر و آزمون میانجیگری در فرضیات هشتم ،نهم و دهم نشان داد که اثر میانجیگری متغیر
مزیت رقابتی پایدار برای رابطه مدیریت دانش و قابلیتهای پویا با عملکرد شرکت جزئی است و بخشی از اثر
موجود را از خود عبور میدهد .این درحالی است که اثر معناداری از میانجیگری مزیت رقابتی پایدار در رابطه
بین نوآوری مدیریت و عملکرد شرکت وجود نداشت و فرضیه نهم پژوهش تأیید نشد.
نتایج به دست آمده از این مطالعه دارای پیامدهای مهم مدیریتی است؛ مزیت رقابتی پایدار برای بنگاههای
اقتصادی برای بقا و موفقیت در یک فضای پیچیده و آشفته تجاری ضروری است .از منظر رویکرد مبتنی بر
منابع ،شرکتها باید از منابع و تواناییهای خود برای بهرهبرداری از فرصتها و خنثیسازی تهدیدات برای
دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده کنند .همچنین شرکتها از طریق فرایندهای مدیریت دانش میتوانند
عملکرد خود را بهبود بخشند .مدیریت دانش باعث جذب و استفاده از دانش ،اطالعات و تجربه در سازمانها
میشود ،دانش در صورت مدیریت صحیح ،منبع حیاتی برای بقای شرکتها است .از این رو  ،شرکتهایی که
میتوانند دانش را به دست آورند و آن را در مشا ل خود مستقر کنند ،میتوانند نسبت به رقبای خود سرآمد
باشند .مدیریت دانش یک عامل اصلی برای یادگیری بیشتر اعضای سازمان است .مدیریت دانش نقش اساسی
در نوآوری در سطح باال را بازی میکند و بنابراین عملکرد شرکت را تا حد زیادی ارتقا میدهد .بنابراین بسیار
مهم است که شرکتها با به کارگیری مدیریت دانش ،فرآیند تصمیمگیری مناسب را به منظور مقابله با محیط
همیشه در حال تغییر و دستیابی به موفقیت تجاری به کار گیرند و به فعالیتهای مدیریت دانش توجه بیشتری
داشته و از آنها به عنوان سالحی استراتژیک استفاده نماید .عالوه بر این ،قابلیتهای پویا به شرکت این امکان
را میدهد تا منابع خود را تغییر دهد و به بهترین نحو خود را با تغییراتی که در محیط خارجی شکل میگیرد،
منطبق سازد .ارزش تولید شده توسط منابع و تواناییهای فعلی تمایل به منسوخ شدن دارد و مزایای رقابتی در
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طوالنیمدت پایدار نیست .شرکتها باید قابلیتهای پویایی را توسعه دهند که به اعتقاد آنها یک عنصر اساسی
برای رشد ،بقا و رقابت آنها است.
اصلیترین محدودیت آین پژوهش بروز پاندمی کووید  06بود که بر فضای حاکم بر این پژوهش سایهافکنده
بود .همچنین در رابطه با ارتباطات بین متغیرهای این پژوهش بخصوص متغیر نوآوری مدیریت ،محققین دچار
کمبود ادبیات بودند .عالوه بر این ،از آنجا که تأثیر نوآوری مدیریت بر روی مزیت رقابتی پایدار برای اولین بار
بود که به صورت تجربی سنجیده میشد ،لذا تحقیقات اضافی باید صورت بگیرد و تعمیمپذیری نتایج باید با
احتیاط صورت بپذیرد .به محققین آتی پیشنهاد میگردد سایر متغیرهای دخیل در مزیت رقابتی پایدار و عملکرد
شرکت مانند سن و اندازه شرکت ،نقش عوامل سازمانی مانند فرهنگ ،ساختار و اینرسی سازمانی ،نقش رهبری،
تکنولوژی مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین این مدل در جوامع آماری مختلف بکار گرفته شود.
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