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  چکیده

قش میانجی نتبیین های پویا با تأثیر مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیتبررسی  ،پژوهش حاضرهدف 
-دی و ماهیتی توصیفیاز لحاظ هدف کاربرهش وپژاین  .باشدمیها مزیت رقابتی پایدار بر عملکرد شرکت

-افزار جیحجم نمونه با نرم های صادراتی استان تهران است.شرکتش . جامعه آماری پژوهپیمایشی دارد

 ایینهاستاندارد با طیف پنج گز پرسشنامه گیری پژوهشابزار اندازه شد. تعیین نفر 444تعداد  ،0,9پاور نسخه 

گیری تصادفی ساده به صورت با استفاده از روش نمونه پرسشنامه 068 گویه بود. 42و شامل  لیکرت

در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی  هاداده هاتجزیه و تحلیل .(%80)نرخ بازگشت  شدگردآوری آنالین 

 پرسشنامهروایی و پایایی  صورت پذیرفت. 9نسخه Smart PLSو  49نسخه SPSSهای افزاربا نرم به ترتیب
ابطه گری مزیت رقابتی پایدار در رهای پژوهش به استثنای نقش میانجیتمامی فرضیهتأیید شد. همچنین 

تأیید شدند. این مطالعه برای اولین بار تأثیر  %66بین نوآوری مدیریت و عملکرد شرکت در سطح اطمینان 
کوچک  هر چندنوآوری مدیریت در خلق مزیت رقابتی پایدار را بررسی نمود. لذا مطالعه حاضر به عنوان گامی 

مدیریت  کارگیری همزمانه ایجاد و بنماید. به توسعه ادبیات مدیریت کمک می با پوشش شکاف تحقیقاتی
 الزم برای بهبود عملکرد های پویا با خلق مزیت رقابتی پایدار، زمینهدانش، نوآوری مدیریت و قابلیت

سیاستگذاران در درک نحوه بهبود عملکرد تواند به مدیران و آورد و میهای صادراتی را فراهم میشرکت
 های پویا کمک نماید.ها در محیطشرکت
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 مقدمه
حفظ ی فعال در سطح جهانی را به منظور هاشرکتکار،  و آفرین حاکم بر فضای کسبامروزه، تغییرات تحول

یته ر مدرنعصبا گذر به  معتقدند کسب و کارهامدیران نموده است. هایی روبرو با چالش بلندمدتعملکرد برتر در 
ستیابی دمحیط، ناشی از پویایی مدیریت عدم اطمینان در بینش استراتژیک ضعف و  سازیجهانی ،40در قرن 

 یسازمان تجاریک  یهدف اصل(. 0411رشنوادی و همکاران،است )ساخته دشوار  رامداوم به عملکرد هدفمند 
 کیاستراتژ تیریمد کانون توجه لذا(. 4106)آروکوداره و همکاران،  استحیاتی  آنارزیابی عملکرد و  یسودآور

 0هاشرکت نحوه بهبود عملکرد بر قاتیتحقاین مأموریت اصلی و  افتهیسازمان  یقاتیتحق همین موضوع رامونیپ
ها رکتشدستیابی  ،هستند پویا ها در معرض رقابتشرکت ی کهدر محیطشده است.  متمرکز ایپو هایطیدر مح

مزیت رقابتی (. 4108، 9کیت و همکاران) حیاتی است مدتبلند تیموفقبقا و  برای 4به یک مزیت رقابتی پایدار
 که هاییشرکت( و 0964، 4گرایثها است )مکترین مفهوم استراتژی و شیشه عمر همه شرکتبنیادی ،پایدار

دف هبه  ،یرقابت تیو حفظ مز تحقق لذا .دهندعملکرد خود را افزایش می برخوردارند،مزیت رقابتی پایدار  از
 کیاستراتژ تیریمد هایپژوهش "جام مقدس" و (4106، 2)نا و همکاران هاشرکت کیاستراتژ تیریمد یینها

این  به پاسخت این حوزه به دنبال اقیتحقاخیراً در همین راستا،  (.6410، 9)فریرا و همکاران استتبدیل شده 
 داریکرد پاکه عمل یرقابت تیمز کیشرکت با  یاتیعمل یهایژگیو و ها، قابلیتمنابع ایآکه است  بودهسوال 

ها به منظور حفظ ، شرکت7دیدگاه مبتنی بر منابع اساس بر (.4106)نا و همکاران،  ؟ارتباط دارند ،کندیم جادیا
 8دانشمدیریت  ا،ریاخ(. 4108)کیت و همکاران،  استفاده نمایندهایشان مزیت رقابتی خود باید از منابع و قابلیت

کی از مهمترین و ی داریپا یرقابت تیمز کی به یابیدست جهت یدیکل مثابهبه  کیمنبع استراتژ کیبه عنوان 
 یاقتصاد یها، بنگاهحال نیبا ا .(4106، 6)یو و همکاران مورد توجه بوده است عوامل بهبود عملکرد سازمانی

که به طور امروز اقتصاد . هستند روبرو ییهادانش به روز خود با چالش گاهیحفظ پا یبرا پویا و رقابتی طیدر شرا
ا مهم ر ی مختلففرهنگ جوامعآن بر عملکرد شرکت در  ریدانش و تأث تیریشده، کاوش در مد یجهان یاندهیفزا

 وجود دارد یالمللنیب یهانهیدانش در زم تیریعملکرد مد ریکمبود تأث یفعل اتیدر ادببا این وجود، کرده است. 
 هستند که تقلید از آنها دشوار یجایگزین به دنبال منابعهمواره ها سازمان، نیبر اافزون (. 4106، )یو و همکاران

 .کنند وجود داردیها را اداره مکه سازمان یدر ذهن کسان فقط باشد که یتیریمنابع مد تواندمیباشد. این منابع 
 یتیریمد میت تیاهمکه بازتاب دهنده  "شودیم دهیاز سرش پوس یماه" کندعنوان میالمثل معروفی ضرب
آن را بر عهده  تیدارد که مسئول یبستگ یرانیبه مد سازمانیک شکست  ای تیموفقدهد که و نشان می است
 ییتوانا ادیو به احتمال ز استدشوار توسط رقبا  00تیریمد ینوآور قلیدت(. 4106، 01)هونینوگا و همکاران دارند

 اندکی یشواهد تجرببا این حال  .(4108، کیت و همکاران) دهدیم شیرا افزا یرقابت تیها در حفظ مزشرکت
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   01ــــــــــــــــ های پویا بر عملکرد .... بررسی تأثیر مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت

 یآورنو اتیرسد در ادبیبه نظر مو  وجود دارد یو عملکرد سازمان تیریمد ینوآور نیدر مورد رابطه ب اتیدر ادب
. (4106)هونینوگا و همکاران،  عملکرد باال شکاف وجود دارد رایمک آن به سازمان بک یو چگونگ تیریمد

، 0است )ژانگ و همکارانمتمرکز بوده افزایش عملکرد سازمان  یعوامل سنت یعمدتاً بر رو نیز مطالعات موجود
تحوالت ناشی از دیجیتالی شدن دنیای تجارت با شتابی باال در حال از بین بردن موانع ز طرفی دیگر، ا (.4106
هونینوگا و ) ندارندوجود  یانحصار منابع گرید ،(. در این چارچوب4108 ،است )ایبرا و همکاران رقابتسنتی 

شود )کیت و همکاران، میمنسوخ  با گذر زمان هاتوانمندیشده توسط منابع و  دیارزش تولو  (4106همکاران، 
 تنداش یدر نظر گرفتن منابع برتر برا صرفامروزه دهد که نیز نشان می ریاخ یتکامل هایدگاهید(. 4108

 تا دارندنیاز  4های پویاقابلیتاستفاده بهتر از منابع خود به  یها براشرکتو  ستین یکاف سطح باالعملکرد 
و همکاران،  9لینارز-)هرناندز دهدانی در اختیار آنها قرار ای را برای افزایش نتایج عملکرد سازمپتانسیل بالقوه

با دهد. می داریپا یرقابت تیمدت را به مزکوتاه یرقابت تیمزتبدیل ها امکان به شرکتهای پویا قابلیت. (4108
 یهاکافمسائل و ش، اما آمدهرقابتی پایدار سخن به میان و حفظ مزیت  که در رویکرد مبتنی بر منابع از خلقاین

از  یبهتر به درک ازی، ننیجدا از ا. دارد شتریب قاتیبه تحق ازیکه نبرجسته شده این رویکرد در  یاریدانش بس
پژوهش حاضر  بنابراین(. 4108)کیت و همکاران،  وجود دارد داریپا یرقابت تیو مز هاقابلیتو  منابع نیتعامالت ب

و  مدیریت دانش، نوآوری مدیریتپاسخ به این سوال است که به دنبال  مطالعات پیشینخأل با هدف پر کردن 
   دارد؟ ادراتیصهای شرکتبر عملکرد چه تأثیری با تبیین نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار های پویا قابلیت

 

 پژوهش و پیشینه مبانی نظری

تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش "ای تحت عنوان ( در مطالعه0966عبدلی مسینان و همکاران )
نشان دادند نوآوری باز و مدیریت دانش در خلق مزیت رقابتی اثرگذار هستند.  "گری مدیریت دانشمیانجی

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با "در تحقیقی با عنوان  (0969ربیعی مندجین و رمضانی میمی )
 به این نتیجه رسیدند که مدیریت "ای نوآوری فناوری در سازمان زیباسازی شهر تهرانتأکید بر نقش واسطه

 ( در0964دانش و نوآوری فناوری بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. گروسی مختارزاده و زمانی )
ای به بررسی تأثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه مطالعه

های فناورانه، نوآوری مدیریت و بازارگرایی منجر به ریوپرداختند. نتایج مطالعات آنها نشان داد هر سه متغیر نوآ
تأثیر منابع سازمانی و "( در پژوهشی با عنوان 0964شعی )زاده و خاشوند. اسماعیلخلق عملکرد برتر می

ر ب های پویابه طور خاص به این نتیجه رسیدند که قابلیت "بنیانهای دانشهای پویا بر عملکرد شرکتقابلیت
خارج  درانجام شده  تحقیقاتترین مهمای از ( نیز خالصه0بنیان تأثیر دارد. جدول )های دانشعملکرد شرکت

   دهد:از کشور را نشان می
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 ترین تحقیقات خارجی. خالصه مهم1جدول 
 گیرینتیجه هدف پژوهش نویسنده، عنوان و سال تحقیق

 و ینوآور یهاتی، قابلایا پو یهاا تیا قاابل 
 و یرقاابت  تیااآنهااا بر مز اثرو  برنادینااگ 
در  های کوچک و متوسطشارکت عملکرد 

 ینیکارآفر گیریجهت لیپرتغال: اثرات تعد
 (4141)فریرا و کوئلهو، 

و  از نظر اکتشاااف ایپو هایقابلیت ریدرک تأث
در رقاابات و عملکرد با توجه به    یبرداربهره

و  ینوآور تیااقااابل یگریاناج یااناقاش ما   
 و یرقابت تیبر مز برندساااازی یهاتیقاابل 

 گیریجهت لیعملکرد شااارکت و نقش تعد
 ینیکارآفر

بااه طور خاااص، نتااایج نشااااان داد  
های پویا در به دسااات آوردن قاابلیات  

مازیاات رقااابتی و نیز بهبود عملکرد  
 ها اثرگذار است.شرکت

همچنین تاأثیر مزیت رقابتی در برتری  
 تأیید شد. عملکرد شرکت

ه ب یرقابت هاییتو مز ایپو یهاا تیا قاابل 
و  یگرایبازار نیب یانجیم یرهایعنوان متغ
، 0کساااب و کار )کوریا و همکارانعملکرد 
4141) 

 نیب یدیا جااد یو معلول یعل وناد یکشاااف پ
 یبا معرف کساااب و کارو عملکرد  گراییبازار

 نیرابطه بدر  ایپو یهاتیقابل نقش میاانجی 
 تیکه در نها یرقابت هاییتو مز ییباازارگرا 

 کندیم نییعملکرد کسب و کار را تع

بااه طور خاااص، نتااایج نشااااان داد  
ر های رقابتی بو مزیت های پویاقاابلیت 

عملکرد کسااب و کارها تأثیر بساازایی  
 دارند.

و عملکرد شرکت:   ی، نوآوردانش تیریمد
)سیرگار و ی در اندونزچاپ مقاوم صانعت  

 (4141همکاران، 

 تیریمد ریدر مورد تأث یکشااف شااواهد تجرب
چاااپ بر عملکرد صااانعاات  یدانش و نوآور
 یدر اندونز مقاوم بر پارچه

بهبود  یبرا یدانش و نوآور تیااریمااد
ایی این یاندونزهاای  شااارکات عملکرد 
 است. دیمف صنعت

 به عنوان میانجی نیبالکچ یورافن  نقش
 تیاادانش و مز تیااریمااد نیبدر رابطااه 

   (4106، 4)پرادیپتو و همکاران داریپا یرقابت

مادیریات دانش در دساااتیابی به   درک نقش 
مزیاات رقااابتی پااایاادار از طریق فناااوری 

  چینبالک

مدیریت دانش به طور مساااتقیم و  یر 
گری فناااوری مساااتقیم بااا میااانجی

 ریأثت داریپا یرقابت تیا مز چین برکالب
 .گذاردیم مثبت

بر  یفناور یو نوآور تیریمد ینوآور ریتأث
ی داریپا میانجیعملکرد ساااازماان. نقش  

 (4106)ژانگ و همکاران، 

 یو نوآور تیااریمااد ینوآور ریتااأثبررسااای 
 جیمیانرا بر عملکرد سازمان با نقش  یفناور

 یداریپا

ه ب یفناور یو نوآور تیریدر مد ینوآور
 و عملکرد یداریبه پا یطور قابل توجه

همچنین نقش  کند.یسااازمان کمک م
 میانجی  پایداری تأیید گشت.

 

 مدیریت دانش
. (4108ت و همکاران، )کی پدیدار شد 0661در اواسط دهه آکادمیک  دیرشته جد کیدانش به عنوان  تیریمد

مهم  ییدارا کیبه عنوان  را دانش ورا به عنوان عصر دانش  قرن نیدانش ا تیریدر حوزه مد ریمطالعات اخ
درک  ای ینظر کردیرو کیمربوط به  ایانتزاع است و  کی دانش .(4106، 9)اقبال و همکاران اندشناخته یسازمان
 و (4108)کیت و همکاران،  شده است لیتبد یاقتصاد یاز زندگ یبه جنبه مهمو  موضوع است کیاز  یعمل

و به  دیآیها به حساب مسازمان یمنبع ارزشمند برا کیشود، یگنجانده م یانسان هیکه در سرما یهنگام
 ،حال نیبا ا (.4102، 4)سانچز و همکاران بخشند دخود را بهبو زیمتما یهاتیصالحدهد یها امکان مشرکت

 نکهی، مگر اکند نیرا تضم داریپا یرقابت تیو مز یسازمان تیتواند موفقینم شرکت کیصرف وجود دانش در 
 یاوعهمجم دارای یتیریمد یابزار به  مدیریت دانششود.  تیریمناسب به طور موثر مد ستمیس کی قیاز طر

ستفاده ابه اشتراک گذاشته شده و آنها دانش  قیاز طر خود دارد ودر ها و فنون وهیاز ش است که ویترینیاز اصول 
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اشاره دارد که  ربه، تخصص و تجبه دانش دنیبخش تیرسم جهت یکردیبه رواین مفهوم . شودمی
شناخت  یدانش به معنا تیریمدبه عبارتی، (. 4106)اقبال و همکاران، د کنیم جادیرا ا یدیجد یهایستگیشا

که  یهای. سازماناست پذیری شرکترقابت ییتوانا شیافزا به منظورشرکت  کی یو استفاده از دانش جمع
خود مستقر کنند،  کسب و کارثر جذب کرده و در وطور م هرا ب شانیهاشده در شرکت یقادرند دانش جاساز

 (.4108)کیت و همکاران،  نسبت به رقبا داشته باشندتری داریپا یرقابت یتوانند برتریم

 نوآوری مدیریت

ه طور بکه  را به خود اختصاص داده است یبزرگ اتیگذشته ادبادوار در طول  یضرور یبه عنوان مفهوم ینوآور
 یامفهوم چند رشته کیبه عنوان  ینوآور(. 4108)کیت و همکاران،  است الهام گرفته تریعمده از آثار شومپ

 و جادیتوان آن را به عنوان ایمبه طور کلی است و  تیریمد پژوهشگران حوزهاز  یاریمورد توجه بسهمواره 
 یبه عنوان نوآور تیریمد ینوآور هیمفهوم اول. (4106)هونینوگا و همکاران،  کرد فیتعر دیجد یهادهیا رشیپذ

است که  پردازینظریه نیاول 0استاتا. به وجود آمد یفناور یبا نوآور تمایز جادیا یاقتصاد برا اتیدر ادب یسازمان
 خلقبه عنوان  تیریمد ینوآور .در نظر گرفت یورافن یهاینوآور متمایز ازرا  تیریمد ینوآور 0686در سال 
، لذا .ستا یاهداف سازمان شبردیپهنر و  شرفتیپ یبرا یتیریروش مد ای، ساختار ندآیعملکرد، فر کی یو اجرا

رد عملک ها در راستای افزایشسازمان رانیمدبا به چالش کشیدن ، تیریمد ینوآور کردیرو رسدیبه نظر م
 ینوآور. (4106)هونینوگا و همکاران، نمایند فکر ت های رایجخارج از چارچوب نماید تاآنها را تشویق می، سازمانی

در افراد  زهیانگ جادیها و اتیفعال ی، هماهنگیریگمی، تصمرانیمد نییدر نحوه تع رییبه تغ نیهمچن تیریمد
 ای هاندآیها، فروهیاست که به استقرار ش یسازمان تیریمد یاز نوآور یبخش راتییتغ نیشود. ایمربوط م
 .(4106)هونینوگا و همکاران،  کندیکمک م یتیریمد دیجد یساختارها

 های پویاقابلیت
ور منسوخ به مرها تیشده توسط منابع و قابل جادیا، ارزش پویایی حاکم بر فضای کسب و کار جهیدر نت امروزه،

رشد،  یبرا مهم یعنصر به عنوان ایپو یهاتیمفهوم قابلمسئله منجر به پیدایش  نیا .دائمی نیستد و شومی
وارد  0661ش در سال و همکاران توسط تیس "ایپو یهاتیقابل"اصطالح . ه استشدها بقا و رقابت شرکت

)کیت  ملیاتی شدعرفتار  نظریه و ی، اقتصاد تکاملدیدگاه مبتنی بر منابع یهاافتهیبر اساس  ومدیریت شد  اتیادب
و  یربندکی، پشکل ریی، تغشکل دادن یها براشرکتخاص  تیبه ظرف "ایپو یهاتیقابل". (4108و همکاران، 

در  هاتشرک ییتوانااین مفهوم به عنوان  .استها و بازارها یفناور رییتغمنظور پاسخ به به  هاییدارا بازآرایی
 رییبه سرعت در حال تغی هاطیپرداختن به مح یبرا یو خارج یداخل یهاتیصالح یکربندی، ساخت و پاد ام

 است تیحیا اریسازمان بس کی یاتیدر جهت عملکرد عمل یاتیعمل یهاییتوسعه توانا ایبرتعریف شده که 
ل قاب یخاص به روش تیفعال کی یاجرا یها براشرکت تیظرف "قابلیت"کلمه  (.4140، 4)بست و همکاران

 ه هنگامبحفظ رقابت  یرا برا یمیقد یهایستگیشا ینیگزیجا تیظرف "ایپو"کلمه و  دهدرا نشان میاعتماد 
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ا توجه به پویایی محیط کسب و بامروزه  (.4108)کیت و همکاران، . دهدینشان مرا کسب و کار  یفضا رییتغ
هتر از استفاده ب یبرا هاشرکتو  ستین یشرکت کاف عالی یکعملکرد جهت صرف در نظر گرفتن منابع  کار

 . (4108لینارز و همکاران، -)هرناندز دارندنیاز  های پویاقابلیتمنابع خود به 

 مزیت رقابتی پایدار

مفهوم  یو کمپان ینزی، مک ک0671در اواخر دهه  یجهان یبه بازارهاها در نفوذ یژاپن تیموفق ازپس 

سبت به شرکت خاص ن کیکه  نمودند تعریف یتیبه عنوان مز یرقابت تیمز. آنها کردند انیرا ب یرقابت تیمز
به طور  (.4108)کیت و همکاران، دارد  نیصنعت مع ای کیاستراتژ، گروه بازار کیاز رقبا در  یگروه ایرقبا 

ه حداکثر و ب ییسازمان به منظور شناسا کیمنابع  یبررس ندیبه عنوان فرآ پایدار یرقابت تیمزخاص، 

به عنوان مزیت رقابتی پایدار  .(4140، 0)علی و انوراست  در بلندمدت بازارمطلوب  یهارساندن فرصت

شود یم فیتوص انه منحصر به فردنیآفرارزش یاستراتژ کیاتخاذ  از طریق است و مدتبلند تییمز

 تیمز ،بر این اساسشود. یاعمال نم ندهیآ ای یفعل یرقبایک از  چیکه به طور همزمان توسط ه

ئه شرکت با هدف ارا کی هایو استراتژی هااستیکار توسعه س و ساز جهینتتوان میرا پایدار  یرقابت

 که امروزه (2222، 2نست )کریشنانرقبا دادر مقایسه با کنندگان به مصرف برتر بلندمدت افزودهارزش

 تیریمد ییهدف نهالذا،  .(4140)علی و انور،  رسدنظر میبه تی استراتژیک ضرورها همه شرکت یبرا

 اجرایتدوین و  ها و ابزارهایتمامی چارچوب( و 4106)نا و همکاران، است  یرقابت تیتحقق مز کیاستراتژ
 (. 0964گرایث، مزیت رقابتی پایدار است )مکبا هدف دستیابی به استراتژی 

 عملکرد شرکت

ازمان س تیسنجش موفق جهتشده  یبررس یرهایمتغ نیشتریاز ب یکی عملکرد شرکت، تیریمد در حوزه
 .است زمانسا آنو توسعه  شرفتینشان دهنده پ عمکلرد یک شرکت (.0967نیا و همکاران، )رحیم بوده است

 یابیارز ها،انحراف از برنامه ی، بررسیواقع جیمورد انتظار با نتا جینتا سهیمقا"عملکرد شرکت را  محققین
اند و نموده فیتعر "به اهداف مورد نظر یابیانجام شده در جهت دست یهاشرفتیپ یو بررس یعملکرد فرد

 (.4106)اقبال و همکاران، د در نظر گرفته شو دی، اهداف آن باسازمان کیعملکرد  یریگهنگام اندازه معتقدند
 هیخالصه شود که کل یموارددر تواند می انجام کار درست در زمان مناسب به هنگامشرکت یک عملکرد 

 اشدباست که مطابق با اهداف سازمان شرکت  اتیعمل جینتا یبه معناعملکرد  نیا یو معنو یحقوق ماد
از طریق  هاشرکتملکرد گیری عهای زیادی برای اندازهتالش(. 4106، 9یمپسوراپونگ)اینترپانیچ و ل

 اریمع نیتریصلو ا نیمهمتر یسودآور. صورت گرفته است یک سازمانهای نظری ذهنی اعضای ارزیابی
عملکرد  دهداین حوزه نشان می اتیادب( و 4141، 4)کیم و همکاران شرکت است کی ییعملکرد نها یابیارز
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و  یک کسب یبرتر ی( نشانگر خوبرهی، رشد، سهم بازار و  یادراک شده )به عنوان مثال، سودآور یاسهیمقا
   (.4106)اقبال و همکاران، است  کار

 و چارچوب نظری پژوهش هاتوسعه فرضیه

  مدیریت دانش و مزیت رقابتی پایدار
-؛ فلچر4106، 0)یو و همکاران شده است لیتبد یرقابت تیو حفظ مز جادیا یبرا یدانش به منبع مهم امروزه

 یترقاب تیتواند مزی، محیصح تیریمد به شرط راهبردیمنبع  کیبه عنوان  دانش (.4141، 4براون و همکاران
سروکار دارد که  ییندهایآدانش با فر تیریمد (.4108؛ کیت و همکاران، 4102)سانچز و همکاران،  کند جادیا

ربیعی مندجین  (.4106)هزنیاتی و همکاران،  آوردیمفراهم را  یرقابت تیبه مز یابیها امکان دستشرکت برای
ه طور باثرگذار است.  ر( نیز معتقدند مدیریت دانش در دستیابی به مزیت رقابتی بسیا0969رمضانی میمی )و 

از ر ها به مزیت رقابتی پایدادر دستیابی شرکتحاکی از آن است که مدیریت دانش  مشابه، مطالعات این حوزه
. (0966عبدلی مسینان و همکاران، ، 4106، 9؛ پردیپتو4106حاجی محمد و وفایی، ) نقش بسزایی برخوردار است

 گردد:لذا فرضیه اول پژوهش حاضر مطرح می
 تأثیر دارد. مزیت رقابتی پایدارمدیریت دانش بر  :1فرضیه 

 مدیریت دانش و عملکرد شرکت

 تیریمد نیه برابط. دارد یدانش بستگ یسازادهیپ و در پردازشآنها  ییبه توانا هاعملکرد شرکتبسیاری معتقدند 
 یرد بهتر، عملکدارند ییدانش باال تیریمد ییکه توانا ییهاشرکتو  قابل توجه است هادانش و عملکرد شرکت

)یو   ارددعملکرد بهتر شرکت را به همراه  منجر شده وباال  تیفیبا ک یماتیتصمبه  دانش تیریمدچرا که . دارند
ر التبا تیموفق ،برنداز آن بهره میخود  تتجار دربه طور مداوم  که ییهاشرکت به عبارتی، (.4106همکاران،  و
 از به عملکرد بهتر یابیدست یبرا هاشرکت ضروری است (. لذا4106، 4)احمد و الشبیل دارند یعملکرد بهترو 
دانش و  تیریمد نیاز رابطه مثبت ب مطالعات، یبه طور کل(. 4106همکاران،  و)یو  دانش استفاده کنند تیریمد

دانش  تیریمددهد نشان میوجود دارد که  یروشن یو تجرب ینظر یمبانو  کنندیم یبانیعملکرد شرکت پشت
مطیعیان و  رجبی فرجاد؛ 4107، 2کوهانگ و همکاران) است رگذاریشرکت تأثدر به دست آوردن عملکرد برتر 

 گردد:میمطرح  پژوهش لذا فرضیه دوم (.4141، 9سیرگار و همکاران ؛4106هزنیاتی و همکاران، ؛ 0967، نجار
 مدیریت دانش بر عملکرد شرکت تأثیر دارد. :2فرضیه 

 نوآوری مدیریت و مزیت رقابتی پایدار
، توان راتییتغ سرعت بخشیدن به باو  است داریپا یرقابت تیمز برای کسب یضرور نوآوری مدیریت منبعی

در اصول و  ینوآور نوآوری مدیریت با ایجاد (.4108)کیت و همکاران،  بخشدیشرکت را بهبود م یرقابت
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اران، )هونینوگا و همک دهدرا افزایش می یرقابت تیمزدستیابی به  ها درشرکت وانمندیت ،تیریمد یندهایآفر
)یانگ ند روی بیاورمدیریت  یبه نوآور دیها با، شرکتداریپا یرقابت تیحفظ مز یبرامحققین معتقدند  .(4106

، ندهای، فرآدیجد یتیریمد یهاوهیاستفاده از ش که بااست  یتیریمد یدیکل فهیوظ کی نیا(. 4141، 0و همکاران
(. کیت 4141، 4)هیج و همکاران گرددبه مزیت رقابتی پایدار ختم می ،آنها یسازهمگامبا ها کیساختارها و تکن
ی کنند که نوآوری مدیریت در دستیابمی عنوان کسب و کاربا اشاره به طبیعت پویای محیط  (4108و همکاران )

 گردد:ثیر بسزایی دارد. لذا فرضیه سوم پژوهش حاضر مطرح میها به مزیت رقابتی پایدار تأشرکت
 تأثیر دارد. مزیت رقابتی پایداربر  نوآوری مدیریت :3فرضیه 

 نوآوری مدیریت و عملکرد شرکت

رشد  یبرا یدیکل یبه عنوان ابزار نوآوری مدیریت عملکرد شرکت است. شیافزاهدف نوآوری مدیریت 
را  هاشرکت یکه به نوبه خود سودآور و عملکرد شرکت دارد یوردر بهبود بهره یینقش بسزاها است و سازمان
 یابیستدجهت  هاان، به سازمهافعالیت قیبا تلف دیجد یهابا استفاده از روش . نوآوری مدیریتبخشدیبهبود م

به طور  و عامل عملکرد سازمان است نیمهمتر محققین معتقدند نوآوری مدیریتکند. یبه عملکرد باال کمک م
روسی به طور مشابه، گ (.4106، 9)ژانگ و همکاران کندیشرکت کمک م یمالمثبت به عملکرد  یقابل توجه

ن به طور عمده، تحقیقات نشاها تأثیر دارد. نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه ند( معتقد0964مختارزاده و زمانی )
ژانگ و همکاران،  ؛4102، 4ها دارد )والکر و همکاراندهد که نوآوری مدیریت اثر مثبتی بر عملکرد شرکتمی

 گردد:م پژوهش حاضر مطرح میلذا فرضیه چهار (.4106
 تأثیر دارد. عملکرد شرکتبر  نوآوری مدیریت :4فرضیه 

 های پویا و مزیت رقابتی پایدارقابلیت

و  اشدبامروز می یایرقابت در دن برای یمهم راهکار، یرقابت تیقابل توجه بر مز با تأثیر ایپو یهاتیقابل
، 2)برنزیک و الونیکخواهند بود  یرقابت تیمز کیبه خلق و حفظ قادر  های پویای دارای قابلیتهاشرکت
 قیطر نیو از ا نموده کمک هاشرکت یبه بهبود عملکرد ابتکار دیجد یهادهیابهبود  با های پویاقابلیت (.4109

 معتقدند( 4141) 7کوریا و همکاران(. 4141، 9و کوئهو )فریرا کندیم جادیها اشرکتبرای  داریپا یرقابت تیمز کی
( 0964اشعی )اسماعیل زاده و خ کند.بسزایی ایفا میابتی نقش قبه مزیت ر هاشرکتهای پویا در دستیابی قابلیت

ها به ر نمودن شرایط الزم در مواجهه با تغییرات محیطی، در دستیابی شرکتسیبا مهای پویا قابلیتنیز معتقدند 

های پویا بر پایداری قابلیت حاکی از اثرگذاریزه به طور کلی، ادبیات این حو .مزیت رقابتی نقشی اساسی دارد
، 6کونتجرو و گوناوان ؛4141، 8؛ رونو و همکاران0964زاده، )اکبری و اسماعیل استها مزیت رقابتی شرکت

 گردد:م پژوهش مطرح میپنجلذا فرضیه  (.4141
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 تأثیر دارد. مزیت رقابتی پایداربر  های پویاقابلیت :7فرضیه 

 های پویا و عملکرد شرکتقابلیت
لینارز و -ندز)هرنا اشاره داردو عملکرد شرکت  های پویاقابلیت نیب میرابطه مستقبه وجود یک نظری  قاتیتحق

، 0)ژائو و همکاران است هاگذار در عملکرد شرکتعوامل اثری پویا یکی از مهمترین اهقابلیت (.4108 همکاران،
به  بانسبت به رق و کرده تغییر کسب و کارکند تا همگام با تغییرات محیط ها کمک میبه شرکتو  (4106

. (0962)سید کاللی و همکاران،  خود را بهبود دهندعملکرد  و برسندازگاری و انطباق بیشتری با محیط س
های قابلیت نیز معتقدند( 4141) و کوریا و همکاران (4141(، فریرا و کوئلهو )0964اسماعیل زاده و خاشعی )

 گردد:م پژوهش حاضر مطرح میفرضیه شش لذا. تأثیر داردها پویا بر عملکرد کسب و کار

 تأثیر دارد. عملکرد شرکتبر  های پویاقابلیت :7فرضیه 

 مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکت 
استمرار با  ودهند افزایش می، عملکرد خود را ز مزیت رقابتی پایدار برخوردارندهایی که اشرکتمحققین معتقدند 

های مزیت (.4106شود )نا و همکاران، ها نسبت به قبل بهتر و بهتر میمزیت رقابتی، عملکرد شرکت شتریب
ملکرد از ع یبا سطح مشخص یرقابت تیمز دستیابی بهو د هم در عملکرد کسب و کارها داررقابتی نقشی م

 دهدمینشان  نیز مطالعات(. 4141 کوریا و همکاران،) است هامدت سازمانموفقیت بلند یشرط اصل یسازمان
؛ 4141؛ کیم و همکاران، 4106)فریرا و همکاران، و عملکرد سازمان وجود دارد  یرقابت تیمز نیب یرابطه معنادار

 گردد:م پژوهش حاضر مطرح میفرضیه هفت لذا (.4141فریرا و کوئلهو، 

   تأثیر دارد. شرکت عملکردبر  مزیت رقابتی پایدار :0فرضیه 

 نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار

ان دانش به عنو تیریمد تیاهم شیمنجر به افزا تالیجیو ارتباطات د دیجد یهایورافن عیتوسعه سرامروزه 
 ر به خلقها قادسازمان آن یسازادهیپ که با تها شده استوسط سازمان یرقابت تیکسب مز یبرا یاتیح یمنبع

دانش عامل محققین بر این باورند  (.4106)حاجی محمدی و وفایی،  خواهند بود داریپا یرقابت تیو توسعه مز
 یکرد سازمانعمل بهبودنیز و  پویا یاقتصاد یهاطیدر مح یرقابت تیبه مز یابیدر دستها بنگاه تیموفق یاصل

ارزش  جادیو ا داریپا یرقابت تیحفظ مز یبراها افزون بر این، شرکت (.4141براون و همکاران، -)فلچر است
ابزاری نوآوری مدیریت، (. 4141)یانگ و همکاران،  نیاز دارند مدیریت ینوآوربه ، امروز یرقابت یدر فضا دیجد

 ها است و به عنوان نوعی داراییسازمانبهبود عملکرد  و نیزکسب مزیت رقابتی  جهت دستیابی به راهبردی
)گروسی  برسندعملکارد برتار  بهمزیت رقابتی پایدار  سازد با دستیابی بهمیها را قادر استراتژیک شرکت
 تیقرقابت و موف یبراهای پویا قابلیت کنندعنوان میگروهی دیگر از محققین نیز  (.0464مختارزاده و زمانی، 

، بقا و رشد یبرا یاساس یعنصرهای پویا قابلیت (.4108لینارز و همکاران، -)هرناندز است یاتیح اریبس هابنگاه
 یطیمختلف مح طیحفظ رقابت خود در شرا قادر به های دارای این ویژگی،شرکتها است و رقابت شرکت
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های قابلیت به عبارتی، (.4108)کیت و همکاران، شود  بلندمدتتواند منجر به عملکرد بهتر در یکه مهستند 
(. 4141وئلهو، )فریرا و ککند ایی رقابتی و عملکرد شرکت کمک مینخاص به بهبود توا هایقابلیتپویا با توسعه 

 گردد:هم پژوهش حاضر مطرح میهشتم تا دهای فرضیهاز این رو، 
 .کندرا میانجی می عملکرد شرکت رابطه بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی پایدار :7فرضیه 
 .کندرا میانجی می عملکرد شرکت رابطه بین نوآوری مدیریت و مزیت رقابتی پایدار :9فرضیه 
 .کندرا میانجی می عملکرد شرکت وپویا های رابطه بین قابلیت مزیت رقابتی پایدار :17فرضیه 

 دل مفهومی پژوهش به شرح زیر است:جه به مطالب فوق، موبا ت
 

 

 

 

 

 

 . مدل پژوهش1شکل 

 شناسی پژوهشروش
 -از نوع توصیفیهدف، تحقیقی کاربردی  نظراز  کمی دارد و یدیکرروگرا و ی اثباتپارادایمحاضر  هشوپژ

شد. با توجه مشکالت قواعد  انتخاب صادراتی استان تهرانهای . جامعه آماری پژوهش، شرکتپیمایشی است
 تعیین 9.0نسخه پاور -جی افزار، حجم نمونه با روش مبتنی بر آزمون و نرم(4104، 0)هیر و همکاران سرانگشتی

حداقل توان آزمون  و نیز 12/1، اندازه اثر %2در نظر گرفتن سطح خطای با ( که 4116، 4شد )فائول و همکاران

گیری تصادفی ساده با روش نمونه هاپرسشنامهمحاسبه گردید. مشاهده  444تعداد بین، متغیر پیش 4و  81%

 نرخ بازگشت پرسشنامه آنالین باید رسید. پرسشنامه به دست محققین 068مجموعا  وبه صورت آنالین توزیع 

ابزار است.  %80این پژوهش  در( که 0962، 9باشد تا روند پیمایش از اعتبار الزم برخوردار شود )آکر %92حداقل 
نوآوری  (،4107کوهانگ و همکاران، مدیریت دانش ) استاندارد های انعکاسیگیری شامل پرسشنامهاندازه

(، مزیت رقابتی پایدار )حسیب و 4107، 4های پویا )آلوز و همکاران(، قابلیت4106مدیریت )ژانگ و همکاران، 
ها در بخش آمار تجزیه و تحلیل داده .بود( 0689ونکاترومن و رامانوجام، ( و عملکرد شرکت )4106، 2همکاران
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های پویاقابلیت نوآوری مدیریت مدیریت دانش  

 عملکرد شرکت مزیت رقابتی پایدار

H1 
H2 H3 H4 H5 

H6 

H7 

H8 
H9 H10 
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های منظور جلوگیری از محدودیت بهدر بخش آمار استنباطی و   49نسخه  اس پی اس اسافزار توصیفی با نرم
 نسخه پی.ال.اساسمارت افزار نرم و از رویکرد حداقل مربعات جزئی(، 4101، 0ناشی از حداقل حجم نمونه )چین

برابر با  KMO. مقدار شد برقرارو بارتلت  KMOآزمون  نیزتحلیل عاملی تأییدی  قبل از. استفاده شد 9
( ابتدا مقادیر بار عاملی بررسی 4100مبتنی بر نظر هیر و همکاران ). گشتمورد تأیید و کرویت روابط شد  629/1

یی ابررسی پایایی و روابتدا با  ،پژوهش اجرای مدل با محققینشد. سپس  7/1باالتر از سواالت  برای تمامی و
ی و تحلیل لکو کیفیت مدل به ارزیابی مدل ساختاری  سپس و گیریارزیابی مدل اندازه به و کیفیت مدل بیرونی

 گرها پرداختند.میانجی
با  های پویاقابلیت ،(MI)با نماد مدیریت  نوآوری، (KM)مدیریت دانش با نماد  پژوهش، هایدر بخش آزمون

  مشخص شده است. (FP)و عملکرد شرکت با نماد  (SCA)با نماد  مزیت رقابتی پایدار ،(DC)نماد 

 های پژوهشیافته

 89بودند. از این تعداد  ( خانم%9/6نفر ) 06آقا و  دهندگانپاسخ( از %4/61نفر ) 076، در بخش آمار توصیفی
آنها از ( %8/97نفر ) 72 یر مدیریتی داشتند. تحصیالت ( %0/28نفر ) 002تحصیالت مدیریتی و ( %6/40نفر )

( را سایر %4/01نفر ) 41( را سرپرستان و %8/49نفر ) 47( را مدیران میانی، %4/48نفر ) 29مدیران عامل، 
آلفای  یاییپامر بوط به  هایآزمون( با برقراری و تأیید 4در ادامه، مطابق با جدول ) اند.ها تشکیل دادهپست

میانگین واریانس های و نیز آزمون (rho_A) اسپیرمن و همبستگی (CR) پایایی ترکیبی ،(CA)کرونباخ 
 د.گیری تأیید شپایایی و روایی مدل اندازه ،روایی همگرا و واگرارکر مربوط به فورنل ال و (AVE) استخراجی

 گیریاندازهمدل  و روایی های پایاییآزمون. 2جدول 

 CA CR rho_A AVE متغیرها
 الرکر-معیار فورنل

KM MI DC SCA FP 

KM 699/1 621/1 699/1 761/1 779/7     
MI 604/1 692/1 641/1 744/1 710/1 773/7    
DC 609/1 692/1 602/1 740/1 992/1 798/1 771/7   

SCA 610/1 647/1 617/1 709/1 788/1 792/1 707/1 747/7  
FP 607/1 698/1 606/1 720/1 796/1 797/1 791/1 781/1 770/7 

7/0 >a ,  CR ،2/1>  AVE ،7/1(، 4100)هیر و همکاران > rho_A  ،های پژوهشمنبع: یافته    (.4102)دایکسترا و هنسلر 

هفت  ،(9نتایج جدول ) آزمون شدند. بر اساس Bootstrapingو   PLS Algorithmدر دو حالت ها فرضیه
  .ندمعنادار شد %66همگی در سطح اطمینان  ،فرضیه اول پژوهش
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  )اثرات کل( پژوهش مدلخروجی . 3شکل 

 

 های معناداری فرضیات و شدت و جهت آنها )مسیر مستقیم(آزمون. 3جدول 

 نتیجه P.value T.value  ضریب مسیر مسیر ارتباط رضیهف

H1 KM ---> SCA 484/1 111/1 194/7 است معنادار 
H2 KM ---> FP 064/1 118/1 989/4 معنادار است 

H3 MI ---> SCA 449/1 119/1 681/4 معنادار است 

H4 MI ---> FP 476/1 111/1 612/9 معنادار است 
H5 DC ---> SCA 449/1 111/1 747/9 معنادار است 

H6 DC ---> FP 079/1 117/1 719/4 معنادار است 

H7 SCA ---> FP 910/1 111/1 970/9 معنادار است 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

بینی پیش 97/1و  99/1، 06/1سه مقدار با  (𝑅2) ضریب تعیینمقادیر مقایسه با (، 4بر اساس نتایج جدول )

ت مدل . کیفیقرار گرفتالعاده قوی عملکرد شرکت در سطحی فوقو  مزیت رقابتی پایدارهر دو متغیر رفتار 

و  02/1، 14/1و با سه مقدار  ارزیابی (CV RED)درونی نیز با شاخصی به نام روایی متقاطع شاخص افزونگی 

. در بودوی العاده قعملکرد شرکت فوقبسیار قوی و برای متغیر  مزیت رقابتی پایداربرای که  مقایسه شد 92/1
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عات های ریشه مربنهایت برای ارزیابی کیفیت مدل کلی پژوهش از دو آزمون برازش کیفیت مدل شامل آزمون

که  مدل کلیبرای  (GOF)و نکوئی برازش  18/1با مقدار مناسب کمتر از  (SRMR)مانده استاندارد شده باقی

 و با توجه تأیید شد SRMRیعنی ضعیف، متوسط و قوی استفاده شد. آزمون  99/1و  42/1، 0/1با سه مقدار 

  .العاده قوی قرار گرفتدر سطحی فوقپژوهش ، دقت و نتایج مدل کلی GOFمقدار به 
 

 GOF و SRMR . آزمون واریانس تبیین شده، کیفیت مدل درونی و برازش کیفی4جدول 

زامتغیر درون  𝑹𝟐 CV 

RED 

SRMR GOF 

SCA 719/1 498/1 Estimated Model= 901/1  

Saturated Model= 190/1  
√𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × 𝐑𝟐̅̅̅̅  

√𝟎. 𝟕𝟒𝟖 × 𝟎. 𝟕𝟏𝟏 = 𝟎. 𝟕𝟐𝟗 

FP 709/1 466/1 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

ت در دو حال پژوهشمدل تحلیل میانجی مبتنی بر تکنیک سوبل، ( برای 4109س نظر هیر و همکاران )بر اسا

معناداری مسیر  یر  T-valueو با توجه به مقدار اجرا  متغیر میانجیبدون حضور  و در حضور تخمین و معناداری

 (VAF). با محاسبه مقدار شمول واریانس تأیید شد %66 سطح اطمینان در (ć) ممستقیو مسیر  (ab) مستقیم

 مشخص شدگر کامل( ؛ میانجی8/1VAFجزئی و گر ؛ میانجی8/1VAF4/1) ( و بازه7مطابق با جدول )

زئی و بخشی ج با عملکرد شرکت های پویارابطه بین مدیریت دانش و قابلیت درمزیت رقابتی پایدار گری میانجی

دیریت م در رابطه بین نوآوریمزیت رقابتی پایدار گری اثر میانجیهمچنین . دهداز اثر موجود را از خود عبور می

  های هشتم و دهم تأیید و فرضیه نهم رد شد.بنابراین فرضیه .(2)جدول  ت تأیید نشدو عملکرد شرک
 

 زمون تحلیل میانجی. آ7جدول 

 های پژوهش: یافتهمنبع

 مسیر میانجی مقادیر  VAF نتیجه

گری میانجی
 است جزئی

𝑉𝐴𝐹 =
(𝑎 × 𝑏)

(𝑎 × 𝑏) + ć
 

𝑉𝐴𝐹 = 1/910 

1/4 ≤ 𝑉𝐴𝐹 ≤ 1/8 

484/1a= 

910/1b= 

999/1ć= 

 ناالبلیبیس

 
 

 گرمیانجی
 نیست

𝑉𝐴𝐹 = 1/092 

𝑉𝐴𝐹 ≤ 0/2 

449/1a= 

910/1b= 

944/1ć= 

 
گری یجمیان

 است جزئی

 
 
 

𝑉𝐴𝐹 = 1/409 

1/4 ≤ 𝑉𝐴𝐹 ≤ 1/8 

449/1a= 

910/1b= 

449/1ć= 

 



   1477، زمستان 4المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 72

 گیریبحث و نتیجه
های رکتبر عملکرد ش های پویانوآوری مدیریت و قابلیتبررسی تاثیر مدیریت دانش، هدف اصلی این پژوهش، 

 یمدتاً بر روع نیز مطالعات موجودبا توجه به اینکه  صادراتی با تبیین نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار بود.
ازمان کمک آن به س یو چگونگ تیریمد ینوآور رابطه بادر و  متمرکز بودافزایش عملکرد سازمان  یعوامل سنت

مطالعه برای اولین بار تأثیر نوآوری مدیریت در خلق مزیت رقابتی این  ،شتعملکرد باال شکاف وجود دا رایب
 هایبه عنوان گامی هر چند کوچک با پوشش شکاف حاضر مطالعه لذا. پایدار و عملکرد باال را بررسی نمود

ملکرد عنشان داد  به طور خاص، نتایج پژوهشنماید. تحقیقاتی ذکر شده به توسعه ادبیات مدیریت کمک می
طی بر این اساس، در محیهای پویای آنها است. ا تحت تاثیر مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیتهشرکت

مدت های طوالنیبرای موفقیتهستند، صرف عملکرد باالتر از حد متوسط  پویا ها در معرض رقابتکه شرکت
 ز طریقاو بقا کافی نیست. از این رو، دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار در محیط پویا و رقابتی کسب و کار 

حصر به های منو نیز تواناییهای جدید مدیریتی، فرآیندها و ساختارها شیوهسازی و کشف و به کارگیری  نی
با بررسی فرضیه اول پژوهش مشخص شد است.  حیاتیمدت بلنددر  یرقابت جهت برتریها مدیران شرکت فرد

بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری  684/9با مقدار  tو آماره  484/1که مدیریت دانش با شدت اثر 
(، حاجی محمد و 0966عبدلی مسینان و همکاران )(، 0969دارد که با مطالعات ربیعی مندجین و همکاران )

همچنین فرضیه دوم پژوهش نشان داد عملکرد  ( همسو است.4106و همکاران ) ( و پرادیپتو4106وفایی )

باشد که با تحت تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش می 997/4با مقدار  tو آماره  064/1شرکت با شدت اثر 
احمد  (،4106(، هزنیاتی و همکاران )0967رجبی فرجاد و مطیعان نجار )(، 4107مطالعات کوهانگ و همکاران )

تواند از طریق جذب، تحول و همسو است. مدیریت دانش می( 4141( و سیرگار و همکاران )4106و الشبیل )
استفاده از دانش در سازمان، رشد شرکت را حفظ و تسریع کند. رفتارهای اشتراک دانش یادگیری سازمانی را 

تأمین  ، تخصیص کارآمد منابع وت دانشکند تا با بهبود توانایی مدیریبخشد که به شرکت کمک میارتقا می
ری سوم حاکی از آن است که نوآو دار دست یابد. نتایج بررسی فرضیه، به توسعه پایتر نیازهای مشتریسریع

دهد. این فرضیه مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می 820/4با مقدار  tو آماره  449/1مدیریت با شدت اثر 
آوری نو نشان دادنتایج  .آزمایش شد این مطالعه( بری اولین بار در 4108بر اساس پیشنهاد کیت و همکاران )

عملکرد  ،طبق فرضیه چهارم ها باشد.ای در خلق و حفظ مزیت رقابتی شرکتکننده تواند عامل تعیینمدیریت می

باشد که با تحت تأثیر مثبت و معنادار نوآوری مدیریت می 074/4با مقدار  tو آماره  476/1شرکت با شدت اثر 
( همراستا است. 4106(، ژانگ و همکاران )0964گروسی مختارزاده و زمانی )(، 4102مطالعات والکر و همکاران )

تلقی  هازایش عملکرد شرکتنوآوری مدیریتی به عنوان مفهومی مهم و ضروری برای حفظ مزیت رقابتی و اف
جاد و ایاداری تغییر فرآیندهای های جدیدی برای تدوین استراتژی، وظایف ساختاریافته، روشکه شود می

که به دلیل دشواری تقلید نوآوری در مدیریت، مزیت رقابتی را به دنبال خواهد  سازگاری و تغییر در شرکت است

بر مزیت  484/9با مقدار  tآماره  و 449/1شدت اثر  های پویا باقابلیتافزون بر این، نتایج نشان داد داشت. 
(، کوریا و همکاران 0964مطالعات اکبری و اسماعیل زاده )رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد که با 
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همچنین  (، همراستا است.4141( و رونو و همکاران )4141کونتجرو و گوناوان )(، 4141کوئلهو )(، فریرا و 4141)

تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت را دارا  044/9با مقدار  tو آماره  079/1با شدت اثر های پویا قابلیت
لینارز و -(، هرناندز0962(، سید کاللی و همکاران )0964اسماعیل زاده و خاشعی )مطالعات باشد که با می

ها باید بطور مداوم شرکتت. همراستا اس (4141کوئلهو )( و فریرا و 4141کوریا و همکاران )(، 4108همکاران )
های خود را برای رفع تغییرات محیطی سازگار، پیکربندی و تجدیدکنند. قابلیت پویا به شرکت منابع و توانایی

دت مهای عملیاتی به تغییرات محیطی پاسخ دهد و مزیت رقابتی کوتاهدهد که با تغییر قابلیتاین امکان را می
 910/1ها نشان داد که عملکرد شرکت با شدت اثر یافتهعالوه بر این، تبدیل کنند.  خود را به مزیت رقابتی پایدار

 مطالعات نا و همکارانپذیرد که با تأثیر مثبت و معناداری را از مزیت رقابتی پایدار می 00/4با مقدار  tو آماره 
در این ( همراستا است. 4141کوئلهو )فریرا و ( و 4141(، کیم و همکاران )4141(، کوریا و همکاران )4106)

هایی را یتوانند ترکیبی از ویژگاز مزیت رقابتی پایدار برخوردار باشند می اگرها شرکت گفتخصوص نیز باید 
ابتی ها با دارا بودن مزیت رقشرکت دهد از رقبا بهتر عمل کنند.بدست آورند یا توسعه دهند که به آنها امکان می

تحمل رقابت فعلی یا بالقوه در دنیای تجارت را خواهند داشت و دستیابی به مزیت  پایدار، توانایی بیشتری در
نتایج به دست  ،ها است. نهایتاًرقابتی با سطح مشخصی از عملکرد سازمانی شرط اصلی موفقیت بلندمدت شرکت

غیر گری متجیگری در فرضیات هشتم، نهم و دهم نشان داد که اثر میانآمده از تحلیل مسیر و آزمون میانجی
های پویا با عملکرد شرکت جزئی است و بخشی از اثر مزیت رقابتی پایدار برای رابطه مدیریت دانش و قابلیت

گری مزیت رقابتی پایدار در رابطه است که اثر معناداری از میانجی دهد. این درحالیموجود را از خود عبور می
 و فرضیه نهم پژوهش تأیید نشد.  بین نوآوری مدیریت و عملکرد شرکت وجود نداشت

 های؛ مزیت رقابتی پایدار برای بنگاهاین مطالعه دارای پیامدهای مهم مدیریتی است نتایج به دست آمده از
اقتصادی برای بقا و موفقیت در یک فضای پیچیده و آشفته تجاری ضروری است. از منظر رویکرد مبتنی بر 

سازی تهدیدات برای ها و خنثیبرداری از فرصتهای خود برای بهرهتواناییها باید از منابع و منابع، شرکت
وانند تها از طریق فرایندهای مدیریت دانش میدستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده کنند. همچنین شرکت

ا هازمان، اطالعات و تجربه در سعملکرد خود را بهبود بخشند. مدیریت دانش باعث جذب و استفاده از دانش
هایی که از این رو ، شرکت ها است.، منبع حیاتی برای بقای شرکت، دانش در صورت مدیریت صحیحشودمی
توانند نسبت به رقبای خود سرآمد ، میتوانند دانش را به دست آورند و آن را در مشا ل خود مستقر کنندمی

 ضای سازمان است. مدیریت دانش نقش اساسیباشند. مدیریت دانش یک عامل اصلی برای یادگیری بیشتر اع
سیار بنابراین ب دهد.کند و بنابراین عملکرد شرکت را تا حد زیادی ارتقا میدر نوآوری در سطح باال را بازی می

یط گیری مناسب را به منظور مقابله با محکارگیری مدیریت دانش، فرآیند تصمیمه ها با بمهم است که شرکت

ه بیشتری های مدیریت دانش توجبه فعالیت و ر و دستیابی به موفقیت تجاری به کار گیرندهمیشه در حال تغیی

ن امکان های پویا به شرکت ایقابلیت بر این، داشته و از آنها به عنوان سالحی استراتژیک استفاده نماید. عالوه
یرد، گکه در محیط خارجی شکل میدهد تا منابع خود را تغییر دهد و به بهترین نحو خود را با تغییراتی را می

های فعلی تمایل به منسوخ شدن دارد و مزایای رقابتی در منطبق سازد. ارزش تولید شده توسط منابع و توانایی
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اسی ها یک عنصر اسهای پویایی را توسعه دهند که به اعتقاد آنها باید قابلیتشرکت مدت پایدار نیست.طوالنی
  نها است.، بقا و رقابت آبرای رشد

افکنده بود که بر فضای حاکم بر این پژوهش سایه 06ترین محدودیت آین پژوهش بروز پاندمی کووید اصلی
بود. همچنین در رابطه با ارتباطات بین متغیرهای این پژوهش بخصوص متغیر نوآوری مدیریت، محققین دچار 

ر مدیریت بر روی مزیت رقابتی پایدار برای اولین با کمبود ادبیات بودند. عالوه بر این، از آنجا که تأثیر نوآوری
تایج باید با پذیری نشد، لذا تحقیقات اضافی باید صورت بگیرد و تعمیمبود که به صورت تجربی سنجیده می

رد گردد سایر متغیرهای دخیل در مزیت رقابتی پایدار و عملکاحتیاط صورت بپذیرد. به محققین آتی پیشنهاد می
سن و اندازه شرکت، نقش عوامل سازمانی مانند فرهنگ، ساختار و اینرسی سازمانی، نقش رهبری،  شرکت مانند

   تکنولوژی مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین این مدل در جوامع آماری مختلف بکار گرفته شود.
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