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چکيده
شرکت ها در دنیای پرتالطم امروز که هر روز شاهد تغییرات سریع چه در سطح فنطاوری و چطه در
سح تغییرات در ذائقه مشطرریان هسطرند ،یایطد توخطه رطود را همطوار یطه سطاررارهایی هماهنط

یطا

راهبرد ها یی که منجر یه کسب مزیت رقایری می شوند  ،معحوف دارند .ساررارهای سازمانی ازخمله منایع
مهم سازمانی هسرند که یا تأثیراتی که هم یر قایلیتها ی مهم سازمانی و هم راهبردهای منرخب شرکتها
می گذارند ،می توانند منجر یه موفقیت روزافزون شرکت ها در عرصه رقایت شوند .ه دف از یررسی ایطن
پژوهش یررسی تأثیر ویژگی های ساررار سازمانی اسطت کطه مطیتواننطد یطر عملرطرد شطرکت از طریط
راهبرد های رقایری ترکیبی و قایلیت هطا ی پویطای سطازمانی اثطر یرذارنطد .یطه ایطن مناطور یطرای زمطون
فرضیه های پژوهش ،شرکتهای تولیدی فعال در شهرك صنعری رشت (سفیدرود) یهعنوان خامعه ماری
پژوهش انرخاب شدند و پرسشنامه یین مدیران ارشد  61شرکت توزیع ،خمع ور ی و تحلیل شد اسطت.
الروی پیشنهادی یر مبنای مدلساز ی معادالت سارراری یه روش حداقل مریعات خزئی یا کمک نرمافزار
 Smart-PLSتجزیه وتحلیل شد .نرایج تجزیه وتحلیل نشان داد که سا ررار سطازمانی یطر روی عملرطرد
یهطور مسرقیم تأثیر ندارد ،اما این تأثیرگذار ی از طری دو مرغیر میانجی راهبطرد هطای رقطایری ترکیبطی و
قایلیتهای پویای سازمانی تأیید شد.
کليد واژهها :راهبرد رقایری ترکیبی ،ساررار سازمانی ،قایلیتها ی پویا ،عملررد سازمانی
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مقدمه
در دنیای رقایری امروز ،سازمانهای مخرلف یا یردیرر در رقایتاند و سعی یر غلبطه یطر
یردیرر دارند که مهمترین روش حفظ یقا و رشطد در ایطن محطیب ،یررطورداری از مزیطت
رقایری پایدار است

(نایبزاد

و ساالری ایرقویی .)3 :1393 ،از طرفی هطم موفقیطت هطر سطازمان در

گرو تدوین چشمانداز و راهبرد مناسب است .البره راهبردهای رقایری اغلب یا ارزیایی منایع
دارلی شرکت تدوین میشوند .شرکتهای دارای منایع قدرتمند میتوانند رود را از رقبای
فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

رود مرمایز کنند و در محیب رقایری یه حیات رود ادامه دهند و یه این ترتیب دسطریایی یطه
یک حلقه ارتباطی مناسب یین محیب یک سازمان و راهبرد ،ساررار و فراینطدهای ن ،ثطار
مثبری یر عملررد سازمان دارد

(نایبزاد

و ساالری ایرقویی .)4 :1393 ،طبط یررسطیهطا نشطان داد

شد است که سازمانها در دسریایی یه  70درصد از هدفهای راهبردی رطود یطا شرسطت
مواخه میشوند .این شرست یه این دلیل رخ میدهد که تغییر راهبرد در کوتا مطدت اتفطا
میافرد ،اما تغییر ساررار ،امری یلندمدت و نیازمند پشریبانی است .این نرخ یاالی شرسطت،
هشداری خدی یرای طراحان سازمان اسطت تطا دریاینطد کطه راهبطرد رقطایری سطازمان یایطد
یهوسیله منایع و ظرفیتهای در ارریار سازمان پشریبانی شطود (تیمطوری و همرطاران.)681 :1393 ،
یرری محالعات در زمینه راهبرد رقایری یر روی اسرفاد از راهبردهای رقایری ترکیبطی تأکیطد
میکنند و از نجا که پایدار ماندن و حفظ مزایای مبرنطی یطر راهبطرد هزینطه پطایین و تمطایز
دشوار است ،شرکتهایی که یه دنبال راهبرد ترکیبی هسرند نسبت یه شرکتهایی کطه یطک
راهبرد رالص را یرمیگزینند یه عملررد یاالتری دسطت مطییاینطد

(یامبانط

یطاروتو1و همرطاران،

122 :2012؛ کلور-کورتس2و همراران  .)996 :2012از دیرر سو عامل مهطم دیرطری کطه مطیتوانطد در
رایحه یین ساررار و عملررد تأثیرگذار یاشد ،مفهوم قایلیتهای پویا است (ران و لیطو.)152 :2018،
رفا یلندمدت سازمانها تنها در صورتی میتوانطد حاصطل شطود کطه نهطا ظرفیطت انحبطاقی
فعالیتهایشان را در مقایل تغییرات محیحی از طری افزایش توان تولید و یهر یرداری دارلطی
همچون شایسرریهای محوری راص شرکت ایجاد نماینطد
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(نرطوئیزاد

و همرطاران .)70 :1393 ،یطر
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اساس یافره تپو و پاول ( 2016م) ،ایطن قایلیطتهطا تناسطب یطین سطارراریندی سطازمانی و
توسعه قایلیتهای پویا اثر یرذارد .در نریجه ساررار سازمانی میتواند رود یهعنطوان عامطل
تعیینکنند یالقو ای از قایلیتهای پویا در ناطر گرفرطه شطود .از ایطن رو سطاررار سطازمانی
یهعنوان مرغیری مسرقل ،قایلیتهای پویا را تحت تأثیر قرار میدهد و این قایلیتها یا فراهم
وردن مبنایی یرای مزیت رقایری ،یهنویه رود موقعیت رقایری که رقبا یطرای انحبطا خهطت
زند ماندن نیاز دارند را تحت تأثیر قرار میدهند (تپو و پاول.)2016 1،
درمجموع در یررسی علت اینره این پژوهش تمرکز رود را روی راهبردهای ترکیبی در
یهبود رایحه ساررار و عملررد سازمانهطا قطرار داد اسطت ،مطیتطوان یطه وخطود یررطی از
مشرالت که خزء خداییناپذیر راهبردهای منفرد هسرند ،اشار کرد که نیاز یه راهبطردهطای
ترکیبی را یرای یهبود عملررد شرکت افزایش مطیدهطد .چراکطه طبط ناطر میلطر ( 1992م)
تخصص راهبردی ممرن است موخب کاسری یا شرافهایی اساسی و خطدی در تولیطدات
شود و نیز نیازهای مهم مشرری را نادید یریرد .همچنین رحر دیرر راهبطردهطای تفریرطی
این است که رقیبان یهراحری میتوانند نها را تقلید کنند ،اما تقلید راهبردهای ترکیبطی کطار
ساد ای نیست و تقلید از راهبردهای ترکیبطی یطهمراتطب دشطوارتر از تقلیطد از راهبطردهطای
تفریری است ،زیرا راهبرد ترکیبی چندین عامل مریوط یه تمطایز و کطاهش هزینطه را یطاهم
ترکیب میکند .از این رو ممرن است شرکتهای پیرو راهبردهای تفریرطی ،در مقایسطه یطا
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موقعیتهای ن را حفظ میکنند و یه دنبال ن ساررار سازمانی مناسب میتواند یر ارتقطا و

شرکتهایی که راهبردها را یا شیو ای نو ورانه یاهم ترکیب کطرد انطد ،وضطعیت نطامحلویی
داشره یاشند؛ زیرا راهبردهای ترکیبی میتوانند مزایای چندگانهای را از رقایت یا شرکتهای
رقیب خهت رسیدن یه عملررد یاال یه دست ورند .در نهایت ،وقری یطازار تغییطر مطیکنطد،
سلیقه و نیاز مشرری نیز تغییر میکند و ترامل مییاید و رقیبان یه دنبال چالشهطای خدیطد
میگردند .شرکتهطایی کطه یطر روی یطک راهبطرد تفریرطی تمرکطز مطیکننطد ،نسطبت یطه
شرکتهایی که یا یک راهبرد ترکیبی همه ایعاد را در نار میگیرند ،سیبپذیرتر هسطرند و
قدرت پاسخرویی کمرری نسبت یه تغییرات دارند (میلر .)1992 ،همچنین همانطور که اشطار
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شد ،ساررار عالو یر تأثیرگذاری یر راهبرد ترکیبی مورد اسطرفاد سطازمان یطهعنطوان منبطع
کسب مزیت رقایری میتواند از طری تأثیرگذاریاش یر قایلیطتهطای پویطای سطازمانی نیطز
منجر یه یهبود عملررد سازمانی شود .از نجا که از دیدگا منبعمحور ،منایع و قایلیطتهطای
شرکت ها نقش حیاتی را در رشد و یقای سطازمانهطا ایفطا مطیکننطد ،ایطن رویرطرد مرمطل
یرنامهریزی راهبردی یازارمحور است که مرمرکز یر رارج و پاسخروی نیازهطای مشطرری و
نیروهای رقایری است .وقری سرعت حرکت یازارها و رقایت ییشطرر مطیشطود ،مطیتطوان از
فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

انعحافپذیری و پاسخرویی یرای کمک یه سازمانها اسرفاد کرد تا یطه ایطن ترتیطب اولطین
سازمانی یاشند که از فرصتهای ایجادشد در محیب غیر قایطل پطیشیینطی یهطر مطییرنطد.
درواقع از دیدگا پیاد سازی راهبرد نیز رویررد منبعمحور موازنه معقولی یرای راهبطردهطای
مبرنی یر یازار یه نار میرسد .گاهی و اسرفاد از قایلیتهایی که یک شرکت از ن یررطوردار
است ،کامالً منحقی یه نار میرسد ،چراکه از این مورد میتوان یهصطورت یطالقو یطرای پطیش
افرادن از رقبا یا یک موضع منحصریهفرد اسرفاد کرد .یه عبارتی عالو یر راهبطرد قایطل اخطرا،
قایلیت پیاد سازی راهبرد نیز از اهمیت یسیاری یرروردار است (مک لنطان .)165 :2010،در نهایطت
سؤال مهم و اصلی ما این است ،ساررار چه تأثیری یر توسعه راهبردهای ترکیبطی و توسطعه
قایلیتهای پویا در خهت عملررد سازمانی یهرر دارد؟ از این رو در این پژوهش یه یررسطی
تأثیر ساررار سازمانی یر عملررد یا تأثیرگذاری راهبرد رقایری ترکیبطی و قایلیطتهطای پویطا
یهعنوان مرغیرهای میانجی پردارره میشود.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
در ایردا در خدول شمار  1یهطور رالصه پیشینه دارلی و رارخی ادییات مطرتبب یطا
موضوع مورد محالعه فراهم شد است و در ادامه یه توضی ادییات ناری در ارتباط یا هر
یک از مفاهیم مورد نار ،یعنی مفهوم قایلیتهای پویا ،راهبردهای رقایری ترکیبی ،ساررار
سازمانی و عملرر د و همچنین نحو ارتباط این مفاهیم یا یردیرر پردارره میشود.
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جدول شماره  :1پيشينهشناسي تحقيق

تیموری و همراران

خهت گیری تأثیر ساررار

()1393

سططازمانی و راهبردهططای

الروی مبرنی یر منایع ،یرای ییان روایطب یطین مرغیرهطای سطاررار،
راهبرد رقایری و عملررد شرکت ،از توان تبیین و توضی ییشرری

رقطططایری یطططر عملرطططرد
سازمان
یررسططی رایحططه راهبططرد
رقایری ،ساررار سطازمانی
خلو حسینی

و عملرطرد شطرکتهطای

()1392

صنعت مطواد غطذایی یطر
اساس دیدگا مبرنطی یطر
منایع

یرروردار است؛ ساررار سازمانی که یهعنوان یک مرغیر خطانبی و
وایسره یه راهبرد شرکت در نار گرفره میشد ،کمرن

دانسطت و

یهخای نها ،دیدگا خدید مبرنی یر منایع -که ساررار را یهعنوان
یک منبطع مهطم کسطب مزیطت رقطایری یطرای راهبردهطا در ناطر
میگیرد -را در مرن قرار داد.
همبسرری میطان ایعطاد مرغیرهطای تحقیط در خامعطه مطورد ناطر
نشاندهند رایحه مثبت و معناداری این ایعاد مرغیرها است .نرطایج
زمون میانرین نشان دهنطد ایطن اسطت کطه سطاررار سطازمانی و
راهبرد رقایری و عملررد در شرکت های تولیدکننطد محصطوالت
لبنی اسران تهران در وضعیت محلویی قرار دارند.
یهصورت تجریی نشان میدهند کطه قایلیطتهطای پویطا از طریط

ویلدن و
همرارانش ()2013

قایلیطططتهطططای پویطططا و

ساررارهای ارگانیک زمینه مناسبی را یرای یهبود عملرطرد ایجطاد

عملررد

می کنند .ساررار سازمانی تأثیر توانایی هطای پویطا را یطر عملرطرد
سازمانی تسهیل مینماید.

ویژگططیهططای سططاررار

نمونهای از شرکتهای یزرگ اسپانیایی را یا اسطرفاد از داد هطای

کلور-کورتس و

سطططازمانی مریطططوط یطططه

پرسشنامهای یررسی میکنند ،یه این نریجطه دسطت مطییاینطد کطه

همرارانش ()2012

راهبططرد رقططایری ترکیبططی:

ساررارهای سازمانی ارگانیک ،تأثیر قایلیتهای پویطا را یطر روی

پیامدهایی یرای عملررد

عملررد سازمانی تسهیل میکند.

تپو و پاول ()2016

طراحی سازمان هطا یطرای
قایلیتهای پویا
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نام پژوهشگران

موضوع پژوهش

نتيجه

قایلیتهای پویا یطا فطراهم وردن مبنطایی یطرای مزایطای رقطایری،
یهنویه رود موقعیت رقایری کطه رقبطا یطرای انحبطا خهطت زنطد
ماندن نیاز دارند ،تحت تأثیر قرار میدهند.

ساختار سازماني ،راهبرد رقابتي تركيبي و عملکرد
ساررار سازمانی یه الروهای روایب درونی سطازمان ،ارریطار و ارتباططات داللطت دارد و
روایططب گططزارشدهططی ،کانططالهططای ارتبططاط رسططمی ،تعیططین مسططئولیت و تفططوی

ارریططار

تصمیمگیری را روشن میسازد .این سطاررار یایطد تطوان تسطریع و تسطهیل تصطمیمگیطری،
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واکنش مناسب نسبت یه محیب و حل تعارضطات یطین واحطدها را داشطره یاشطد

(نایطبزاد و

ساالری ایرقویی .)5 :1393 ،از طرفی راهبرد تعیینکنند زمینههای فعالیطت در محیحطی پیچیطد و
پویا است و ایزاری است که یه عنصر انسانی در یک سازمان حیطات یخشطید  ،افطراد را یطه
حرکت درمی ورد (صفری و همراران .)236 :1393 ،مبنای مزیت رقایری ینرا  ،نهفقب یرای طراحطی
راهبرد یلره یرای طراحی ساررار سازمانی و ناامهای ن ،نرایج مهمطی را در یطردارد .در ایطن
پژوهش از گونهشناسی پورتر اسرفاد میشود که یه رطاطر سطادگی و وخطود پیشطینه و منطایع
فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

فراوان ناری یهعنوان چهارچوب و مبنای مفهومی شطنارت راهبردهطای شطرکتهطای مطورد
محالعه ،مورد اسرفاد قرار میگیرد .محالعطات کلطور -کطورتس و همرطاران ( 2012م) ،لیرطر و
گلدنبرگ 2010(1م) و مینرزیرگ 1979(2م) نشان میدهد یا توخه یه شطرایب مرغیطر محیحطی و
تغییر سریع در نیازهای مشرریان ،تمرکز یر یری از راهبردهای ییانشد  ،شرکتها را یه چالش
رواهد کشاند .ولی تأکید یر هر دو راهبرد رهبری هزینه و تمایز منجطر یطه کطاهش چطالش و
انعحافپذیری ییشرر شرکت میگطردد .راهبطرد ترکیبطی رقطایری درواقطع اسطرفاد هطمزمطان از
راهبردهای عمومی پورتر یا توخه یه شرایب محیحی است .درواقع وخود یررطی از مشطرالت
که در یخش قبلی نیز یه ن اشار شد ،خزء خداییناپذیر راهبردهای منفرد هسطرند و نیطاز یطه
راهبردهای ترکیبی را یرای یهبود عملررد شطرکت افطزایش مطیدهنطد (میلطر .)39 :19923،راهبطرد
ترکیبی یاعث میشود شرکتها در ارائه محصوالتی که روی هزینهها و ویژگیهطای رطاص
محصوالت تمرکز میکنند ،انعحافپذیری ییشرری داشره یاشند .اسرراتژیستها میتواننطد یطا
یهکارگیری راهبرد های ترکیبی ،یه خای راهبردهای تفریری ،این سه مشرل را یرطرف کنند
(کلور-کورتس و همرطاران  .)999 :2012کلور-کورتس و همراران ( 2012م) یه این نریجه رسطیدند
که رسمیسازی یا کیفیت محصوالت و ردماتی که شرکت ارائطه مطیدهطد ،یطهططور مثبرطی
ارتباط دارد ،همین موضوع راهی خهت کاهش همزمان هزینهها و یهبود تمایز است

(کطورتس

و همراران .)998 :2012 ،پیچیدگی نیز یری دیرر از ایعاد سارراری طراحی سطازمانی اسطت کطه
میتواند نقش مهمی در گسررش و توسعه راهبرد ترکیبی رقایری ایفا کنطد .در سطازمانهطای
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پیچید  ،عم و تنوع پایرا دانش یاعث ایجاد رالقیت و افطزایش هشطیاری و ایطد پطروری
ساررار سازمانی تمرکززدایی است که میتواند یر گسررش و توسطعه راهبطردهطای ترکیبطی
رقایری اثر گذارد .در فرایند یازتاب راهبردی ،تمرکززدایی یاعث افزایش همرطاری و پیونطد
میان افراد و سحوح سازمانی میشود ،از این رو وقری عد ییشرری در رونطد تصطمیمگیطری
شرکت میکنند ،تنوع اید ها و عقایدی که منجر یه یهبود راهبرد تمایز میشود نیطز افطزایش
مییاید .یهعالو مشارکت در فرایند تصمیمگیری ،نحو تصمیمگیری و پیشرفت فرایندها را
سانتر میسازد .درواقع تمرکززدایی یاعث میشود شباهتهطا از یطین یرونطد ،زیطرا اع طای
سازمان یه نو وری و را حلهای خدید میاندیشند و وقری هم که مدیران یه کارکنان اسطرقالل
عمل میدهند ،سازمان ،میتواند فرصتهای کسبوکار یهرری را یرای محصوالت و رطدمات
خدید کسب کند .از این رو تمرکززدایی یاعث رایحه مرقایل میان دیدگا های مخرلف میشود؛
همین امر موخب ایجاد یک شبره دارلی غنی از منایع مرعدد دانشی میشطود کطه یطه کطاهش
هزینهها یا افزایش تمایز کمک مطیکنطد (کلطور-کطورتس و همرطاران  .)1001 :2012کلطور کطورتس و
همراران ( 2012م ) یه این نریجه دست یافرند که پیچیدگی و رسمیت یطر روی عملرطرد یطا
میانجیگری راهبرد رقایری ترکیبی اثر دارد.
ساختار سازماني ،قابليتهای پويا و عملکرد

مقاله پژوهشی :یررسی نقش میانجی قایلیتهای پویا و راهبرد رقایری ترکیبی در رایحه یا ساررار و عملررد سازمانی در...

افراد در ارائه محصوالت و ردمات مرمایز میشود (ایرن1و همرطاران .)59 :1980 ،از دیرطر ایعطاد

کسب مزیت رقایری ،اصل و اساس فعالیتهای مدیران راهبردی است ،امطا یطا تغییطرات
شدید محیحی ،حفظ یرتری نسبت یه رقبا یسیار مشرل شد است .یررطی پژوهشطرران یطر
این اعرقادند که رویررد منبعمحور ،میتواند مدیران را در حفظ مزیطتهطای رقطایری کمطک
نمایطد .ایطن رویرططرد دلیطل قططدرت رقطایری مرفطاوت ینرططا هطا را در منططایع و دارایطیهططای
منحصریهفرد نها میداند و الزاماً همه این داراییها قایل رریداری نیسرند .درواقع رویررد
قایلیتهای پویا ،رفرار رقایری ینرا ها را یهرر از رویرطرد منبطعمحطور نشطان مطیدهطد .ایطن
رویررد ییان میدارد که مزیت رقایری ینرا  ،یه فر یندهای مطدیریری و سطازمانی ن یسطرری
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دارد و توسب وضعیت داراییهای منحصریهفرد ن و مسطیرهای دسررسطی یطه نهطا شطرل
میگیرد (اکبری و اسماعیلزاد  .)130 :1392 ،رویررد قایلیتهای پویا سه مؤلفه و عنصر را یهعنوان
منایع قایلیتهای پویا معرفی میکند ،این سه مؤلفه عبطارتانطد از یرپطارچری ،یطادگیری و
پیرر ینطدی مجطدد (لطین و وو .)4 :2013 1،توانمنطدی پیرطر ینطدی مجطدد یطه کطاوش محیحطی،
پیشیین ی تغییرات و اسرقرار مجدد منطایع خهطت تبطدیل و انرقطال عملیطات موخطود اشطار
دارد(زو و همرططاران .)520 :2018،درواقططع پیرططر ینططدی مجططدد یططه شناسططایی رونططدهای یططازار و
فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

فناوریهای خدید ،خهت ادراك و خذب فرصتهطا نیطاز دارد

(نقطیزاد

و همرطاران.)57 :1392 ،

قایلیت یرپارچهسازی یهعنوان ترکیب دانش فردی یا قایلیطتهطای عملیطاتی خدیطد واحطد
توسعه محصول خدید تعریف میگردد .ایطن قایلیطت از طریط ادار و کنرطرل وظیفطههطا و
فعالیتها و منایع و هماهنری یین نها خهت یهکارگیری قایلیتهای عملیاتی ،پیرطر ینطدی
مجدد را ممرن میسازد .درنهایت قایلیت یادگیری یهعنوان توانطایی نوسطازی قایلیطتهطای
عملیاتی موخود یا دانش خدید تعریف میشطود و ن یطر توانطایی شطرکت یطرای اکرسطاب،
ذریر  ،سازماندهی و انرشار دانش تأکید دارد (زو و همراران.)522 :2018،
از طرفی ینا یر اخماع صاحبناران مطدیریت ،ویژگطیهطای سطارراری سطازمانهطا یطر
نررشها و رفرار کارکنان اثری قایل توخه دارد (صبری .)117:2005 ،ساررار سازمانی یاید تطوان
تسریع و تسهیل تصمیمگیری ،واکنش مناسب نسبت یطه محطیب و حطل تعطار

هطای یطین

واحدها را داشره یاشد (رحمان سرشت و همراران .)33 :1390 ،ینا یه ناطر گرانطت ( 2013م) منطایع
داراییهای مولدی است که ینرا در ارریار دارد و قایلیطتهطا کارهطایی هسطرند کطه ینرطا
میتواند انجام دهد .منایع یهتنهایی منجر یطه مزیطت رقطایری نمطیشطوند و قایلیطت ،اسطاس
عملررد یرتر است .در این راسرا گرانت ساررار سازمانی را یهعنوان یری از منطایع مطؤثر در
قایلیتهای سازمانی معرفی میکند و ن را یطرای همطاهنری اثطریخش افطرادی کطه قایلیطت
سازمانی را انجام میدهند ،الزامی میداند .یرای مثال ایجطاد واحطدهای سطازمانی در خهطت
ایجاد شبرههای غیررسمی و تبادل تجریه و در کنار هم قرار دادن کارکنان دانشی یطرای یطه
اشرراك گذاشرن دانش تخصصی و تجارب یرتر از اقدامات مؤثر در سطارراریندی سطازمانی
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در خهت توسعه قایلیتها است (گرانطت 194 :2013 ،و  .)181ینا یه ناریه اقر ائی ایجاد تناسطب
یروانند تناسب یین سارراریندی سازمانی و موقعیتهای سطازمانی را حفطظ کننطد و اگطر در
خایی یین ساررار سازمانی تمهیداتی یرای ایجاد قایلیتهای پویطای سطازمانی ایجطاد شطود،
ساررار سازمانی میتواند در ایجاد و توسعه قایلیتهای پویا اثرگذار یاشد .در نریجه ساررار
سازمانی میتواند رود یهعنوان عامل تعیینکنند یالقو ای از قایلیتهای پویا در ناطر گرفرطه
شود .از این رو ساررار سازمانی یهعنوان مرغیری مسرقل ،قایلیتهطای پویطا را تحطت تطأثیر
قرار میدهد و این قایلیتها یا فراهم وردن مبنایی یرای مزیت رقایری ،یهنویه رود موقعیت
رقایری که رقبا یرای انحبا خهت زند ماندن نیاز دارند را تحت تأثیر قرار مطیدهنطد

(تپطو و

پاول .)83 :2016 ،یورمن ( 2002م) چهار عنصر قایلیتهای پویا را معرفی مطیکنطد کطه شطامل
کدگذاری دانش ،انرقال ،انرزاعیسازی و خذب دانش است و توسب این مؤلفههطا یطادگیری
سازمانی که فرایندهای ضروری شامل کشف دانش خدید ،انرشار این دانش یطه افطرادی کطه
در سازمان یه ن نیاز دارند و اسرفاد از این دانش یرای یهبود فراینطدهای دارلطی و انحبطا
رارخی است را شامل میشود

(یامبان

یاروتو و همراران .)124 :2012 ،درواقع قایلیتهای پویطا را

یه صورت یک الروی اکرسایی و ثایت از فعالیت خمعی تعریف میکنند که سازمان از طری
ن یهطور نااممند یه ایجاد و تعدیل فعالیتهای عملیاتی روزمر میپردازد تا یطه اثریخشطی
یاالتری دست یاید؛ یه عبارت دیرر قایلیتهای پویطا ترطاملی هسطرند و از طریط یطادگیری

مقاله پژوهشی :یررسی نقش میانجی قایلیتهای پویا و راهبرد رقایری ترکیبی در رایحه یا ساررار و عملررد سازمانی در...

یین موقعیت سازمانی و ساررار سازمان ضروری اسطت .در نریجطه اگطر قایلیطتهطای پویطا

سازمانی توسعه مطییاینطد .سطالونره1و همرطارانش ( 2011م) قایلیطتهطای پویطا را چنطین
تعریف کرد اند  :قایلیت یک سازمان یرای رل  ،توسعه یطا اصطالح هدفمنطد منطایع دانشطی،
قایلیتها و یا رویههای معمول سازمان یطرای یهبطود اثریخشطی سطازمانی؛ ینطایراین مطدیران
میتوانند از طری طراحی سازمانها و ایجاد شرلهای سازمانی که منجر یه ایجطاد ظرفیطت
خذب و اسرفاد از فرصتها میشطوند سطازمان رطود را در مقایطل محطیبهطای پرسطرعت
قدرتمند سازند (تپو و پاول.)85 :2016 ،
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طب ط تحقیقططات گذشططره ،سططاررارهای ارگانی طک ییشططرر یططا ایعططاد سططارراری همچططون
تمرکززدایی و رسمیت پایین در ارتباط هسرند که اینگونه ساررارها در سازمانها میتوانند
زمینه مناسبی را یرای ایجاد قایلیتهای پویا در سازمانها ایجاد نمایند .یرای مثطال ویلطدن و
همرارانش ( 2013م) در پژوهشی یا عنوان قایلیتهای پویطا و عملرطرد ،یطهصطورت تجریطی
نشان میدهند که قایلیتهای پویا از طری ساررارهای ارگانیک زمینه مناسطبی را یطرای یهبطود
عملررد ایجاد می کنند .درواقع در پژوهش رود یه این نریجه دست یافرند که ساررار سازمانی
فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

تأثیر تواناییهای پویا را یر عملرطرد سطازمانی تسطهیل مطینمایطد (ویلطدن و همرطارانش؛ .)74 :2013
درواقع یری از ارکان ایجاد قایلیت در سازمان ،خایرا و قدرت رسمی نهادی است که مرطولی
ن قایلیت محسوب میشود و یخشی از هر قایلیت سطازمانی هطم در الرطوی سطازماندهطی و
شیو پاسخرویی و تعامل افراد درگیر یا ن کار نهادینه میشود (هاشمی.)31 :1393 ،
یر اساس یافره های کلور -کطورتس و همرطارانش ( 2012م) ،یُعطد تمرکززدایطی نیطز
رودانریخرری  ،تجریه ،زادی ییان و انرشار عقایطد را تسطهیل مطی کنطد و سطازمان هطای
غیرمرمرکز یر اهمیت توانمندسازی و تسطهیل درك الروهطای خدیطد و رفرارهطا تأکیطد
می کنند (کلور-کورتس و همراران .)996 :2012
یه همین ترتیب پیچیدگی ییشرر می تواند یر روی ایعاد قایلیت های پویا تطأثیر مثبرطی
یرذارد؛ زیرا در سازمان های پیچید  ،عم و تنوع پایرا دانش یاعث ایجاد رالقیطت و
افزایش هشیاری و اید پروری افراد در ارائه محصطوالت و رطدمات مرمطایز مطی شطود.
یهعالو تفریک افقی می تواند موخب رل و ایجاد روش ها ،فناوری ها یطا محصطوالت
خدید شود ،زیرا تفریک افقی مسرلزم گرو یند ی یا افرادی اسطت کطه خهطت ارتقطاء و
پیشبرد پروژ های مشررك ،دانش رود را یا یرطدیرر یطه اشطرراك گذارنطد .رویطه هطای
رسمی و تفسیر ق وانین و مقررات نیز موخب شرل گیری سطاررار و محرطوای تعطامالت
می شود که این قوانین و مقررات یاعث می شوند دانش ت ولیدشد در یخش های مخرلف
شرکت یه گردش درییاید و یا عقاید خدید و دیدگا های مرفاوت تقویت شطوند
کورتس و همراران.)997 :2012 ،
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الگوی مفهومي و فرضيههای پژوهش
در قالب شرل زیر یه تصویر کشید شد است.
شکل  :1چهارچوب مفهومي پژوهش

یا توخه یه الروی ناری پژوهش ،فرضیههای پژوهش یه شرح زیرند:
فرضيه اول :ساررار سازمانی یر راهبرد رقایری ترکیبی تأثیر دارد.
فرضيه دوم :راهبرد رقایری ترکیبی یر عملررد سازمانی تأثیر دارد.
فرضيه سوم :ساررار سازمانی یر عملررد سازمانی یهطور مسرقیم تأثیر دارد.
فرضيه چهارم :ساررار سازمانی یر عملررد یا میانجیگری راهبرد رقایری ترکیبی تأثیر دارد.
فرضيه پنجم :ساررار سازمانی یر قایلیتهای پویای سازمانی تأثیر دارد.
فرضيه ششم :قایلیتهای پویای سازمانی یر عملررد سازمانی تأثیر دارد.
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درمجموع یا توخه یه دیدگا های موخود در این زمینه چهارچوب مفهومی ایطن محالعطه

فرضيه هفتم :ساررار سازمانی یر عملررد یا میانجیگری قایلیطتهطای پویطای سطازمانی
تأثیر دارد.
روششناسي تحقيق
این پطژوهش از ناطر هطدف ،کطاریردی و از ناطر روش گطرد وری داد هطا ،توصطیفی-
پیمایشی و از نوع همبسرری است که در ن رایحه مرغیرها یر اساس هدف پژوهش ،تحلیطل
میگردد  .یطرای گطرد وری اطالعطات در زمینطه مبطانی ناطری و ادییطات موضطوع از منطایع
کرایخانهای ،مقاالت ،کرابهای مورد نیاز و نیز از پایرا های اطالعطات علمطی و  ...و یطرای
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خمع وری داد ها از روش میدانی یه کمک پرسشنامه اسرفاد شد اسطت .یطرای سطنجش و
الروسازی روایب یین مرغیرها از معادالت سارراری و نطرمافطزار  Smart-PLSاسطرفاد شطد
است .خامعه ماری این پژوهش را مدیران ارشد شطرکتهطای تولیطدی مسطرقر در شطهرك
صنعری رشت در اسران گیالن تشریل میدهند .روش نمونهگیری یا توخه یه وخود چنطدین
صنعت مرفاوت یهصورت تصادفی -طبقهای یود و یا توخه یه معلطوم یطودن حجطم خامعطه
( 116شرکت) ،حجم نمونه یا اسرفاد از خدول مورگطان محاسطبه شطد و تعطداد نمونطه 89
فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

شرکت یه دست مد .تعداد  90پرسشنامه یطین نهطا توزیطع شطد و در نهایطت  61شطرکت
حاضر یه همراری شدند .نوع صنایع مورد محالعه در ادامه در خدول شمار سه ورد شد
است .الزم یه ذکر است که پژوهش حاضر در سال  1396صورت گرفرطه اسطت .یطهمناطور
سنجش مرغیرهای پژوهش ،پرسشنامههای اسراندارد موخود در مرون ناطری یطه کطار گرفرطه
شد که یرای مرغیر ساررار سازمانی در یعد رسمیت شش سنجه ،در یعد تمرکزگرایی شطش
سنجه و در یعد پیچیدگی پنج سنجه از محالعات میلر و دراج 1986(1م) و پطالمر و دانفطورد

2

( 2002م) یهر یرداری شد .در سنجش مرغیر راهبرد رقایری ترکیبی یرای راهبرد هزینطه کطم،
پنج سنجه ،راهبرد تمایز یازاریطایی ،چهطار سطنجه و راهبطرد تمطایز نطو وری سطه سطنجه از
محالعات کلور کورتز3و همراران ( 2012م) و اومطر کوملطو 2014(4م) اسطرفاد شطد .یطرای
مرغیر قایلیتها ی پویا از سه سنجه در یعد یرپارچری ،چهار سنجه در یعد یطادگیری و سطه
سنجه در یعد پیرر یندی مجدد از محالعات لطی و لیطو 2014(5م) و یزنهطاورت و گالنطک

6

( 2002م) اسرفاد شد .در نهایت یرای مرغیر عملرطرد سطازمانی شطش سطنجه از محالعطات
راث7و همراران ( 2008م) و مطورات کریسطرال8و همرطاران ( 2010م) یهطر یطرداری شطد
است .مقیاس انداز گیری ناریهها یر اساس طیف پنجگزینهای لیررت یود که از «ریلی کم»
طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

68



1
. Miller and Dröge
2
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3
. Claver-Cortés
4
. Omer kumlu
5
. Li and lio
6
. Eisenhardt&Galunic
7
. Roth
8
. Murat Kristal


شروع و یه «ریلی زیاد» ررم شد و نحو نمر دهی یه پرسشها نیز از نمر یک تا پنج یطود.
روایی همررایی و روایی واگرا اسرفاد شد .روایی محروایی یهوسیله اطمینطان از سطازگاری
یین شارصهای انداز گیری و ادییطات موخطود ایجطاد شطد اسطت و ایطن روایطی توسطب
نارسنجی از اسرادان حاصل گشت.
يافتهها و تجزيهوتحليل دادهها
ارزيابي اطالعات جمعيتشناختي
ویژگیهای خمعیتشنارری خامعه ماری شرکتهای تولیدی شطهر صطنعری رشطت در
خدول  2ورد شد است.
جدول  :2خالصه نتايج حاصل از آزمون فرضيهها
ويژگيهای جمعيتشناختي
جنسيت

ميزان تحصيالت

سابقه خدمت

تعداد کارکنان

صنايع

فراواني

درصد فراواني

مرد

45

73/77

زن

16

26/23

تا کارشناسی

16

26/22

کارشناسی

17

27/86

کارشناسی ارشد

23

37/70

دکرری

5

8/19

زیر  5سال

16

26/22

 5تا  10سال

18

29/50

 10سال یه یاال

27

26/44

یین  10تا 50

21

34/42

یین  50تا 100

22

36/06

یاالتر از  100سال

18

29/50

نساخی

16

26/22

دارویی و یهداشری

18

29/51

غذایی

17

27/86

سایر

10

16/39
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یرای تأیید روایی ایزار انداز گیری از سه نوع روایی ارزیایی تحت عنوان روایطی محرطوایی،
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تحليل آنوا

1

یرای اطمینان از اینره گرو های مخرلف ویژگیهای خمعیطتشطنارری سطح شطرکری یطر
روی مرغیرهای پژوهش تأثیرگذار نیست و تفاوت معنطاداری یطین گطرو هطا وخطود نطدارد ،از
زمون نوای یکطرفه اسرفاد شد است .نرایج این زمون در خدول  3نشان داد شد اسطت.
البره این زمون یرای سایر مرغیرهای خمعیطتشطنارری (مثطل خنسطیت ،تحصطیالت و سطایقه
ردمت) نیز قایل ارائه یود ولی از نجا که مرغیرهای این تحقی در سح ینرا یود انطد ،فقطب
فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

گزارش نوای مرغیرهای خمعیتشنارری سح ینرا ارائه شد است .نررطه قایطل توخطه ایطن
است که تفاوت معناداری در یین مرغیر خمعیتشنارری سح تحصیالت نیز وخود نداشت.
جدول  :3تحليل آنوا
عنوان
تعداد
کارکنان

صنايع

متغيرها

مقدار F

مقدار P

نتيجه

ساررار سازمانی

0/822

0/509

ییمعنا

راهبرد رقایری ترکیبی

0/102

1/220

ییمعنا

قایلیتهای پویا

0/430

0/874

ییمعنا

ساررار سازمانی

0/602

0/765

ییمعنا

راهبرد رقایری ترکیبی

0/390

0/902

ییمعنا

قایلیتهای پویا

0/598

0/767

ییمعنا

همانطور کطه مالحاطه مطیشطود مقطادیر  Pدرونگروهطی یطرای تمطامی ویژگطیهطای
خمعیتشنارری یی معنا است و این یه ن معنا است که تفاوت در میان گرو هطای مخرلطف
یرای هر دسره از مرغیرهای ساررار سازمانی ،راهبرد رقایری ترکیبی و قایلیتهای پویا وخود
ندارد و گرو های مخرلف یر روی این مرغیرها تأثیرگذار نخواهند یود.
برازش الگو
یرازش الرو در سه یخش انجام میشود )1:یرازش الرطوهطای انطداز گیطری )2 ،یطرازش
الروهای سارراری )3 ،یرازش الروی کلی.
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برازش الگوي اندازهگيري
اسرفاد میشود.
پايايي :این معیار توسب سه معیار مورد سنجش قرار میگیرد )1:ضرایب یار عطاملی)2 ،
لفای کرونباخ )3 ،پایایی ترکیبی.
سنجش بارهاي عاملي
یارهای عاملی از طری محاسبه مقدار همبسرری شارصهطای یطک سطاز یطا ن سطاز
محاسبه میشوند و مقدار مالك یطرای مناسطب یطودن ضطریب یارهطای عطاملی  0/4اسطت.
چنانچه پس از اخرای الروی یار عاملی ،پرسشهایی کمرر از  0/4شطد ،ن پرسطش حطذف
میشود تا یررسی سایر معیارها تحت تأثیر ن قرار نریرد .در این پژوهش یطا اخطرای مطدل
مجبور یه حذف یک سؤال یا یار عاملی کم مریوط یه مرغیر رسمیت و دو سؤال مریطوط یطه
مرغیر تمرکز و یک سؤال مریوط یه مرغیر راهبرد رقایری ترکیبطی شطدیم .در نهایطت تمطامی
یارهای عاملی پرسشها ییشرر از مقدار  0/4است و در نریجه میتطوان نریجطه گرفطت الرطو
پایایی مناسب دارد .در یین مؤلفههای مریوط یه ساررار سازمانی ،مؤلفه رسطمیتگرایطی یطا
ضریب عاملی  ، 0/92ییشررین ضریب عاملی را دارا اسطت و ییشطرر از دو مؤلفطه دیرطر یطر
ساررار سازمانی اثر میگذارد .همچنین در یین گویههای مریوط یه ساررار سطازمانی ،گویطه
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یرای یررسی یرازش الروهای انداز گیری ،سه معیار پایایی ،روایی همررا و روایی واگرا

 ،B4یعنی «تا چه انداز وظایف مشخص و مسرند یرای کارمندان در سطازمان وخطود دارد».
دارای ییشررین ضریب عاملی است .در ارتباط یا مرغیر قایلیطتهطای پویطا ،مؤلفطه یطادگیری
دارای ییشررین ضریب عاملی و یه میزان  95درصد در مرغیر قایلیتهای پویا مطؤثر اسطت و
در یین گویههای مریوط یه قایلیتهای پویطا ،گویطه  G1یعنطی «تطا چطه میطزان همطاهنری و
یرپارچری یین منایع و وظایف یاعث ایجطاد هطمافزایطی گردیطد اسطت؟» دارای ییشطررین
ضریب تأثیر یه میزان  0/85است و درنهایت از یین گویههای مریوط یه مرغیر راهبرد رقایری
ترکیبی ،گویه مریوط یه F2؛ یعنی «یه چه میزان سطازمان شطما یطهصطورت فعطال یطه ایجطاد
اید های مفید و یدیع در تولید محصوالت و ردمات میپردازد؟»« ،یطه چطه میطزان سطازمان
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شما یهصورت فعال یطه ایجطاد ایطد هطای مفیطد و یطدیع در تولیطد محصطوالت و رطدمات
میپردازد؟» ،مریوط یه مؤلفه راهبرد تمایز نو وری یا ضریب عاملی  0/90ییشطررین ضطریب
تأثیر را در یین مؤلفهها و گویههای راهبردی رقایری ترکیبی دارد.
آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي
یهمناور تعیین پایایی در این پژوهش از ضریب پایایی ترکیبطی اسطرفاد شطد اسطت .از
فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

نجایی که مقدار ضریب پایایی ترکیبی1از  0.7ییشرر است ،میتوان گفت که پرسطشنامطه از
پایایی قایل قبولی یرروردار است .تمامی ایعاد این الرو از پایایی قایل قبطولی یرروردارنطد.
در ادامه نرایج ضریب پایایی ترکیبی در خدول  4ورد شد است.
جدول  :4نتايج پايايي ترکيبي
پايايي
متغير

تركيبي
)(CR

ساررار سازمانی

0/89

راهبرد رقایری ترکیبی

0/92

قایلیتهای پویا

0/92

عملررد سازمانی

0/95

پايايي

آلفای

متغيرهای پنهان

تركيبي
)(CR
0/81

0/70

پیچیدگی

0/83

0/75

0/51

رسمیت

0/86

0/81

0/50

0/81

-

0/92

0/90

0/55

0/62

یرپارچری

0/87

0/79

0/71

0/77

یادگیری

0/88

0/82

0/66

0/92

پیرر یندی مجدد

0/83

0/71

0/63

0/79

-

0/95

0/94

0/78

0/80

تمرکزگرایی

كرونباخ

AVE

R2

0/52

0/53
0/73

روايي همگرا و واگرا
میانرین واریانس اسرخراجشد 2،نشاندهند میانرین واریطانس یطهاشطرراك گذاشطرهشطد
یین هر ساز یا شارصهای رود است .مقدار  AVEیاالی  0/5روایی همررای قایل قبطولی
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1
. CR
2
. AVE


را نشان میدهد (داوری و رضازاد  .)189 :1393 ،همانطور که در خدول شمار  5نشان داد شد
واگرا نیز در این پژوهش از روش فورنل و الرکر اسرفاد شد است که در خدول شمار 5
نشان داد شد است.
جدول  :5نتايج روايي واگرا
عملکرد مالي

راهبرد رقابتي

قابليتهای

تركيبي

پويا

ساختار سازماني
ساررار سازمانی

0/82

قایلیتهای پویا

0/72
0/74
0/89

0/52

راهبرد رقایری ترکیبی
0/71

0/64

عملررد مالی

همانطور که در خداول مشاهد میشود ،مقطدار خطذر (AVEاعطداد روی قحطر اصطلی)
تمامی مرغیرهای پنهان از مقدار همبسرری میان نها یا سایر عاملها ییشرر است که این امطر
روایی واگرای مناسب الرو را نشان میدهد (داوری و رضازاد .)84-85 ،1393 ،
برازش الگوي ساختاري
ضرايب معناداری )T-Values(Z

یرای تحلیل و سنجش الرو در نرمافزار

PLS

 Smart-ارزش  ،tمعنیدار یودن اثر مرغیرهطا

مقاله پژوهشی :یررسی نقش میانجی قایلیتهای پویا و راهبرد رقایری ترکیبی در رایحه یا ساررار و عملررد سازمانی در...

است ،مقادیر گزارششد نشان از روایی همررا قایل قبولی دارد .یهعالو در یررسی روایطی

را یر همدیرر نشان میدهد .اگر مقدار  tییشرر از  1/96یاشد ،یعنی اثطر ن معنطیدار اسطت.
یهعالو ضرایب مسیر اگر یاالی  0/60یاشد ،یه این معنی اسطت کطه ارتبطاط قطوی میطان دو
مرغیر وخود دارد ،اگر یین  0/3تا  0/6یاشد ،ارتباط مروسب و اگطر زیطر  0/3یاشطد ،ارتبطاط
ضعیفی وخود دارد (چین)2003 ،؛ ینایراین داد های یهدست مد از خدول  6که نشاندهند
تحلیل فرضیههای پژوهش است ،محای شرل  2یه دست مد.
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شکل  :2برآورد استاندارد از مدل

فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

برازش الگوي کلي
الروی کلی شامل هر دو یخش الروی انداز گیری و سطارراری مطیشطود کطه یطا تأییطد
یرازش ن ،یررسی یرازش در یک الرو کامل میشود .یرای یررسی یطرازش الرطوی کلطی از
معیار  GOFاسرفاد میشود .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36یهعنوان مقادیر ضعیف ،مروسطب
و قوی یرای  GOFدر نار گرفره شد است .این معیار از طری فرمول زیر محاسبه میشود:
 Communalitiesاز میانرین مقادیر اشرراکی مرغیرهای پنهان مرتبه اول یه دسطت مطی یطد
که در این پژوهش یرایر است یا  .0/73یرای محاسطبه  R2یایطد مقطادیر  R2مریطوط یطه تمطام
مرغیرهای پنهان درونزای الرو اعم از اول و دوم مدنار قرار گرفره و مقادیر میطانرین نهطا
محاسبه شود .در این تحقی این مقدار یرایر است یا  0/06و در نهایت یا توخطه یطه حاصطل
شدن عدد  ،0/66نریجه گرفره میشود الرو از یرازش کلی قوی یرروردار است.
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آزمون فرضيهها
سازمانی و عملررد مقدار  0/43را نشان میدهد که از  1/96کمرر است و نشطان مطیدهطد کطه
مرغیر ساررار یهطور مسرقیم یر عملررد تأثیر نمیگذارد و فرضطیه سطوم رد مطیشطود؛ امطا یطا
یررسی مرغیرهای میانجی راهبرد رقایری ترکیبی و قایلیتهطای پویطا یطه ترتیطب یطا مقطدارهای
 2/024و  3/52که ییشرر از مقدار  1/96است ،تأثیر این دو مرغیر یر عملررد سازمان در سطح
اطمینان  %95تأیید میشود؛ ینایراین فرضیه دوم و ششم مطورد تأییطد قطرار مطیگیرنطد .نرطایج
حاصل از تأثیر ساررار سازمانی یر راهبردهای رقایری و قایلیطتهطای پویطا نیطز یطا مقطادیر یطه
ترتیب  15/54و  15/80فرضیههای اول و پنجم پژوهش را مورد تأیید قرار میدهطد؛ ینطایراین
در کل تأثیر مسرقیم ساررار سازمانی یر عملررد سازمانی یا توخه یه یافرههطای پطژوهش رد و
تأثیر غیرمسرقیم مرغیر ساررار سازمانی از طری دو مرغیر راهبرد رقایری ترکیبی و قایلیطتهطای
پویا مورد تأیید قرار میگیرد و مرغیر میانجی راهبرد رقطایری ترکیبطی یطه میطزان ×0/793( 25%
 )0/321و مرغیر میانجی قایلیتهای پویا یه میطزان  )0/583 ×0/754( %44یطر مرغیطر عملرطرد
سازمانی تأثیر دارد؛ ینایراین فرضیههای چهارم و پنجم مبنی یطر میطانجی یطودن ایطن دو مرغیطر
تأیید میشود.
جدول  .6خالصه نتايج حاصل از آزمون فرضيهها
ضريب

ارزش

سطح

نوع

تأثير

آزمون t

معنيداری

رابطه

اررار سازمانی یر عملررد

0/029

0/434

ییمعنی

منفی

راهبردهای رقایری ترکیبی یر عملررد

0/321

2/045

معنیدار

مثبت

ساررار سازمانی یر راهبرد رقایری ترکیبی

0/793

17/903

معنیدار

مثبت

قایلیت پویا یر عملررد

0/583

3/842

معنیدار

مثبت

ساررار سازمانی یر قایلیتهای پویا

0/754

14/917

معنیدار

مثبت

مسيرها

مقاله پژوهشی :یررسی نقش میانجی قایلیتهای پویا و راهبرد رقایری ترکیبی در رایحه یا ساررار و عملررد سازمانی در...

دیاگرام ( )2نشان میدهد که ضطریب معنطیداری مسطیر مسطرقیم میطان مرغیرهطا ،سطاررار

ضرایب یار عاملی در خدول شمار  7نشان میدهد که مرغیر ساررار یهطور غیرمسرقیم
و از طری مرغیر قایلیتهای پویا یه میزان  44درصطد ( )0/583*0/754یطر مرغیطر عملرطرد
تأثیر می گذارد و همچنین از طری مرغیر راهبردهای رقطایری ترکیبطی یطه میطزان  26درصطد
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( )0/793*0/321یر مرغیر عملررد تأثیر میگذارد؛ ینطایراین مرغیطر قایلیطتهطای پویطا تطأثیر
ییشرری یر رایحه یین ساررار و عملررد دارد .همچنین مرغیر قایلیتهای پویطا یطه میطزان 58
درصد از تغییرات مرغیر عملررد را تبیین میکند و مرغیر راهبرد رقایری ترکیبی یه میطزان 32
درصد از تغییرات ن را تبیین مینماید.
تعيين شدت تأثير ميانجي
فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

یرای تعیین شدت اثر غیرمسرقیم از طری مرغیر میانجی از مار ای یه نطام  VAFاسطرفاد
میشود که مقداری یین  0و  1را ارریار میکند و هرچه این مقدار یه یک نزدیکتطر یاشطد،
نشان از قوی تر یودن تأثیر مرغیر میانجی دارد .درواقع این مقدار نسبت اثر غیرمسرقیم یر اثطر
کل را میسنجد (داوری و رضازاد .)1393 ،
مقدار  VAFاز طری رایحه ( )3محاسبه میشود:
رایحه ()3

درنریجه مقدار  VAFیرای مرغیر میانجی راهبرد رقایری ترکیبی یرایر رواهد یود یا رایحه (:)4
رایحه ()4
مقدار یاال نشان میدهد که  89درصد از اثرات کل مرغیر ساررار سطازمانی یطر عملرطرد
سازمانی از طری غیرمسرقیم توسب مرغیر میانجی راهبرد رقایری ترکیبطی تبیطین مطیشطود و
نشان از قوی یودن تأثیر مرغیر میانجی دارد.
و یرای مرغیر میانجی ،قایلیتهای پویا نیز از رایحه زیر یه دست می ید:
رایحه ()5
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در نهایت مقدار حاصل از رایحه  5نیز نشان میدهد که  94درصد از اثطرات کطل مرغیطر
پویا تبیین میشود و نشان از قوی یودن تأثیر مرغیر میانجی دارد.
نتيجهگيری و پيشنهاد
هدف از ایطن تحقیط یررسطی تطأثیر سطاررار سطازمانی یطر روی عملرطرد سطازمانی یطا
میانجیگری دو مرغیر قایلیتهای پویا و راهبردهای رقایری ترکیبی است .نرایج ایطن تحقیط
نشان میدهد که ساررار یر روی عملررد سازمانی یهططور مسطرقیم تطأثیر نطدارد؛ در نریجطه
منجر یه رد فرضیه سوم این پژوهش میشود و یطا پطژوهش تیمطوری و همرطاران (،)1393
ادلمن و همراران ( 2005م) ،دوونیش ( 2009م) و کلطور-کطورتس و همرطاران ( 2012م)
سازگاری دارد؛ اما در ارتباط یا دو فرضیه اول و دوم نرایج حاصطل از تحلیطل داد هطا ،ایطن
فرضیهها را مورد تأیید قرار میدهند ،یعنی ساررار سازمانی یر راهبرد رقایری ترکیبطی تطأثیر
دارد و راهبرد رقایری ترکیبی نیز یر عملررد سازمانی تأثیر دارد که یا پطژوهشهطای کلطور-
کورتس و همراران ( 2012م)( ،میلر )1987 ،و شیهان1و فطاس ( 2007م) و گایریالسطون2و
همراران ( 2016م) همخوانی دارد .این نرایج نشان میدهنطد کطه در تطدوین راهبطرد ،درك
روایب میان منایع و قایلیتها و مزیت رقایری یسیار مهم است و از نجطا کطه طبط رویرطرد
منبع محور یه راهبرد ،ساررار سازمانی یهعنطوان منبطع و ظرفیطت سطازمانی در ناطر گرفرطه
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ساررار سازمانی یر عملررد سازمانی از طری غیرمسرقیم توسب مرغیر میانجی قایلیطتهطای

میشود ،در نریجه ساررار سازمانی یر راهبرد رقایری تأثیر میگذارد .در حالی که یطهصطورت
مسرقیم یر عملررد شرکت مؤثر واقع نمیشود (ادلمن2005 ،؛ تیموری و همراران .)1393 ،از ایطن رو
فرضیه چهارم پژوهش مبنی یر تأثیر ساررار یر عملررد از طری مرغیر میانجی راهبطرد رقطایری
ترکیبی نیز مورد تأیید قرار میگیرد .شدت اثر غیر مسرقیم مرغیر راهبطرد رقطایری ترکیبطی عطدد
 0/89را نشان میدهد که حاکی از قوی یودن تأثیر میانجی ن است؛ ینایراین ساررار سطازمانی
از طری تأثیرگذاری یر ارتقای راهبرد رقایری ترکیبی نقطش مهمطی را در دسطریایی یطه مزیطت
طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
1
. Sheehan
2
. Gabrielsson
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رقایری ایفا میکند .همانطور کطه هطال و سطیاس 1980(1م) و فریدریرسطن 1986(2م) اذعطان
میدارند ،ساررار سازمانی میتواند یر نوع و مقدار اطالعاتی که شرکت یطه دسطت مطی ورد و
یهواسحه ن دانش ایجادشد را توزیع میکند ،تأثیرگذار یاشطد .درنهایطت دانطش ایجادشطد و
تصمیمگیری یر مبنای ن ،میتواند یر شرل راهبرد که شرکت یا ن در یازار رقایطت مطیکنطد،
تأثیرگذار یاشد (کلور-کورتس و همراران .)2012 ،یهعطالو همطانططور کطه در تحلیطل نرطایج دیطد
میشود ،در یین ایعاد ساررار سازمانی ،یعد پیچیدگی ییشررین یار عاملی ( )0/43و یعد تمرکطز
فصلنامه علمی محالعات یینرشرهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شمار  ،40پاییز 1399

کمررین یار عاملی ( )0/2را دارد.
در ارتباط یا فرضیه پطنجم و تأثیرگطذاری سطاررار سطازمانی یطر قایلیطتهطای پویطا کطه
پژوهشهای اندکی هم در این زمینه صورت گرفره است و اکثر پژوهشها اثطر عرطس ایطن
تأثیرگذاری را مورد یررسی قرار داد اند ،نرایج یافرهها فرضیه پنجم را مطورد حمایطت قطرار
میدهند .طب گفرههای تپو و پاول ( 2016م) ،ساررار سازمانی میتواند یهعنوان تعیینکنند
یالقو ای از قایلیتهای پویا در نار گرفره شود که این مهم توسطب مطدیریت سطازمانهطا از
طری پیرر یندی مرغیرهای ساررار سازمانی صورت میگیرد و یه این ترتیطب سطاررارهای
سازمانی یهعنوان مرغیر مسرقل ،قایلیتهطای پویطا را تحطت تطأثیر قطرار مطیدهنطد .درواقطع
قایلیتهای پویا یا فراهم وردن مبنایی یرای مزایای رقایری ،یهنویه رود موقعیت رقایری کطه
رقبا یرای انحبا خهت زند ماندن نیاز دارند را تحت تأثیر قرار میدهنطد (تپطو و پطاول.)2016 ،
در زمینه تأثیر قایلیتهای پویا یر عملررد سازمانی ،نرایج تحلیل ،فرضیه ششم را نیطز مطورد
حمایت قرار میدهد که این نریجه مواف یا یافرههطای تطیس3و همرطاران ( 1997م) ویطارتو

4

( 2011م) است .پژوهشرران طرفدار رویررد تأثیر مسرقیم قایلیطتهطای پویطا یطر عملرطرد،
معرقدند که مزیت رقایری ایجادشد و موفقیت و شرست شرکتها تحت تطأثیر همطین اثطر
مسرقیم است و قایلیتهای پویا را در هسره موفقیت و شرست نها قرار میدهد که منجطر
یه ایجاد مسیرهای خدید پطیش روی شطرکتهطا مطیشطود (یطارتو2011 ،؛ هلفطت و پرطرف.)2009 5،

طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
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درنهایت فرضیه هفرم پژوهش نیز مبنی یر نقش میانجی قایلیطتهطای پویطا یطر تأثیرگطذاری
شدت میانجی این مرغیر ،میزان  0/94نشاندهند قدرت میانجی گیری ن اسطت کطه شطدت
تأثیرگذاری این مرغیر از مرغیر راهبردهای رقایری ترکیبی نیز ییشرر است .یطهعطالو در میطان
ایعاد قایلیتهای پویا ،یُعد یادگیری ییشررین تطأثیر را یطر روی عملرطرد سطازمانی ( )./37و
کمررین تأثیر را یعد یرپارچری ( )0/27دارد.
در وهله اول ،این پژوهش یر روی طراحطی سطازمانی مریطوط یطه ارتقطای راهبطردهطای
ترکیبی مرمرکز شد .راهبردهای تمایز و هزینه کم یا یردیرر در تناق

نیسرند؛ درواقع یطک

شرکت یرای یاال یردن عملررد شرکت یاید هردوی نها را یه روشی مقر ی ارتقاء یخشطد.
درواقع نحو طراحی سازمان و ساررار ن یر توسعه راهبرد ترکیبی رقایری تأثیرگذار اسطت؛
ینایراین مدیران یاید ارزش راهبردی ساررار سازمانی رود را یدانند ،زیرا تطأثیر مسطرقیم ن
یر راهبرد رقایری ترکیبی و یه دنبال ن تأثیر غیرمسرقیم ن یر عملررد شرکت مشهود اسطت.
یه دنبال ن یه مدیران شرکتها پیشنهاد میشود که سطاررارهای ارگانیطک و منعحطف را در
طراحی سازمانها یا عناصر مرانیری ن ترکیب کنند .در مرحله یعد یه یررسی تأثیر سطاررار
سازمانی و شیو سارراریندی یر قایلیتهای پویا پردارره شد و یا توخه یطه نرطایج پطژوهش
پیشنهاد مطیشطود کطه مطدیران شطرکتهطای تولیطدی یطر روی قایلیطتهطای پویطای رطود
سرمایهگذاری خدیتری را انجام دهند .این قایلیتها در شرایب یحران اقرصطادی یطهعنطوان
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ساررار یر عملررد سازمانی نیز مورد تأیید قرار میگیرد .طب

زمون مطار  VAFدر تعیطین

ناام دفاعی ینرا ها عمل مطیکننطد ،از ایطن رو شطرکتهطا یایطد از ایطن فرصطت یطهرطویی
یهر یرداری کنند .از نجا که ایجاد قایلیتهای پویا از طری یهروز شدن فرایندها و یادگیری
همیشری و  ...صورت میگیرد و نهادینه کطردن ایطن قایلیطت عنصطر مهمطی یطرای افطراد و
مدیران سازمانها است ،ایجاد چنین انعحافی در سلسلهمراتب سطازمانهطا مسطرلزم طراحطی
مناسب ساررار سازمان است تا سازمان یرواند در یلندمطدت یطا تریطه یطر سطاررار مناسطب،
قدرت پاسخرویی یه تحوالت پیش رو را داشره یاشد .درنهایت پیشنهاد میشود که مطدیران
یا ایجاد سارراری محلوب و مناسب ،زمینه را یرای یهر یرداری محلوب از اسرفاد هطمزمطان
از راهبردهای رقایری و افزایش انعحافپذیری در رسطیدن یطه توانمنطدی قایلیطتهطای پویطا
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فراهم نمایند؛ ینایراین یطرای مطدیران توخطه یطه سطاررار سطازمانی یطهعنطوان منبطع مهطم و
توانمندسازی در خهت رسیدن یه یهر روی پایدار ،امری غیرقایل اخرناب و ضروری است.
همچنین صنایع مورد محالعه در اینجا مشرمل یر سه صنعت نساخی ،مواد غطذایی و دارویطی
و یهداشری یود است .یررسی تحلیل نوا که در خدول شمار  3ورد شد است نشطان داد کطه
در این صنایع ،تفاوت معناداری در میان گرو های مخرلف صنعت یرای هطر دسطره از مرغیرهطای
ساررار سازمانی ،راهبرد رقایری ترکیبی و قایلیتهای پویا وخود نطدارد و نطوع صطنعت یطر روی
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این مرغیرها تأثیرگذار نخواهد یود .درنریجه میتوان یه این نریجه دست یافت که اسرفاد از نرطایج
این پژوهش یرای مدیران اینگونه صنایع ،یهصورت یرسانی ،قایل اسطرفاد اسطت .ایطن مطدیران
یدون مالحاه صنعری که در ن کار میکنند ،میتواننطد از نرطایج ایطن تحقیط و پیشطنهادهای ن
یهر یرداری کنند .البره از نجا که محالعه مورد نار یطر روی شطرکتهطای تولیطدی انجطام شطد ،
قایلیت تعمیم ن یرای شرکتهای ردماتی یا تردید مواخطه اسطت؛ ینطایراین پیشطنهاد مطیشطود
عالو یر نمونه مورد محالعه در این پژوهش ،صنایع ردماتی نیز مورد یررسی قرار گیرد.
درمجموع در این پژوهش سعی شد کطه تنهطا یطه تطأثیر سطاررار سطازمانی یطر عملرطرد
شرکتها اکرفا نشود .درواقع ییشرر پژوهشها یه یررسی تأثیر ساررار یر عملررد و یا تطأثیر
ساررار یر راهبردهای منفرد پرداررهاند ،اما در این پژوهش سعی شطد تطا یطا یررسطی تطأثیر
ساررار یر عملررد یا نقش میانجی راهبردهای رقایری ترکیبی یه گسررش ادییات موخطود در
این زمینه کمک شود  .درواقع تأثیر مسرقیم ساررار یر عملرطرد یطدون وخطود یطک راهبطرد
رقایری ترکیبی مناسب ،مردود در نار گرفره شد است .چراکه ویژگیهای ساررار سازمانی،
یهرودیرود ،ارزشمند نیسرند و نیز یهتنهایی عقیم و ییفاید هسطرند .نچطه در نهایطت یطر
عملررد شرکتها تأثیر میگذارد ،راهبرد رقایری است ،زیرا این راهبرد یر هزینهها و در مطد
تأثیر مسرقیم می گذارد .همچنین وخه دیرری که در یررسی ادییات تأثیر ساررار یر عملررد
مغفول ماند و کمبود ن در ادییات احساس میشود ،نقطش میطانجی قایلیطتهطای پویطا در
رایحه یین ساررار و عملررد است که در این مقاله سعی شد تا ساررار سازمانی را یهعنطوان
یری از منایع مؤثر در قایلیتهای سازمانی معرفی کنطد و ن را خهطت همطاهنری اثطریخش
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افرادی که قایلیت سازمانی را انجام میدهند ،الزامی یداند.
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