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 یها شرکتپویا بر عملکرد  یها تیقابلمنابع سازمانی و  ریتأث

 انیبن دانش

 
 **یخاشع یدوح، *زاده لیاسماع یهمرض1

 

 چکیده
روی مدیران ش پی یها چالش نیتر مهماز  امروز کسب برتری رقابتی در دنیای متغیر و پرتالطم     

پویا  یها تیقابلاست.  شده  مطرحجدیدی  یها دگاهیدو  ها هینظراست که برای غلبه بر آن  ها سازمان
در رویکرد  راهبرد یها هینظر مکمل عنوان بهاخیر  ۀاست که طی حدود یک ده ییها دگاهیدیکی از 

آن بر منابع سازمانی و  ریتأثاست. هدف این تحقیق نگاهی به این مفهوم و  شده  ارائهمنبع محور 
عامل،  آماری مدیر جامعه. روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. استعملکرد سازمان 

صنایع مخابرات  ۀزیرمجموع یها شرکت، مدیران، معاونین و کارشناسان خبره رهیمد  ئتیهاعضای 
جامعه آماری توزیع شد.  میانپرسشنامه  22که برای سنجش متغیرهای تحقیق تعداد  ایران بوده است

 منظور بهتعیین شد.  باخکرونو پایایی آن با آلفای  تأییدیروایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی 
است و جهت  شده  استفاده یجزئق از روش کمترین توان دوم یتحق یها هیفرضو آزمون  ها دادهل یتحل

ن یپویا و عملکرد در ا یها تیقابل، غیرکلیدیمنابع کلیدی و منابع  یها سازهان یو شدت روابط م
پویا بر  یها تیقابلمنابع سازمانی و  ریتأثنتایج حاصل از این پژوهش  .قرار گرفت بررسی مورد ها بنگاه

 پویا را نشان داد. یها تیقابل گری میانجیعملکرد شرکت و همچنین نقش 

های مشارکتسازی پویا؛ منابع غیرکلیدی؛ یکپارچه ؛قابلیت بازاریابی پویا: ها دواژهیکل

 راهبردی.
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 مقدمه .1

 ها سازمانروی مدیران پیش یها چالش نیتر مهمکسب برتری رقابتی در دنیای پرتالطم امروز از      
 پویا یکی از یها تیقابلاست.  شده  مطرحجدیدی  یها دگاهیدو  ها هینظراست که برای غلبه بر آن 

در رویکرد منبع  راهبرد یها هینظرمکمل  عنوان بهاست که طی حدود یک دهه اخیر  ییها دگاهید
این موضوع که ایجاد و تجدید منابع غیرقابل  بیان باپویا  یها تیقابلاست. دیدگاه  شده  ارائهمحور 

تقلید در محیط متغیر کنونی تا چه میزان ارزشمند است، مبحث مربوط به دیدگاه منبع محور را بسط 
 .دهد یم

، تولید انبوه، رقابت بر مبنای زمان، انبوه اطالعات و کارایی ارتباطات و دانش از شدن جهانی     
اقتصاد و بازرگانی روزگار معاصرند که به یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی این  یها یژگیو

 خارجی محیط تغییر شرایط در. [4] اند دهیانجام ها سازمانبازارها و البته پویایی محیط فراروی 

 یبرا پویا یها تیقابل بپردازد. خود باارزش منابع تجدید به باید سازمان رقابتی، برتری تثبیت منظور به
 پویا یها تیقابلباشند.  تأثیرگذار مداوم تغییرات این بر تا آورد یم فراهم را امکان این ها سازمان

 اساسی منابع یعنی منابع . اینکند یم کنترل را کلیدی منابع ازجمله سازمان منابع تغییر میزان

 یابد. دست پایدار رقابتی برتری به تا سازند یم قادر را آن سازمان،
 هایفرآیند. سازند یم پذیر امکانرا  وکار کسبجدید در محیط  یها فرصتپویا تحقق  یها تیقابل     

را از طریق توسعه کارا و اثربخش محصوالت و خدمات جدید مورد  ها فرصتخلق ارزش، این 
ظرفیت سازمان در خلق، توسعه و  کننده منعکسپویا  یها تیقابلبنابراین ؛ دهند یمقرار  برداری بهره

را  فعلی بنگاه هایفرآیند، تحول و نوسازی ها یتوانمندمنابع موجود است. این  هیپااصالح هدفمند 
 [.92] دهند یماع نوآوری را جهت کسب تناسب بهتر با محیط ارتقا تسهیل کرده و انو

و یکپارچه که عناصرش در ارتباطی نزدیک و پویا  پیوسته  هم بهاست  یفرآیند راهبردیمدیریت      
عوامل داخلی و  وتحلیل تجزیهرابطه، رابطه ایست که باید میان  نیتر مهمشاید  اما؛ و مستمر قرار دارند

تغییرات  ویژه بهارزیابی عوامل خارجی،  دیگر  عبارت ؛ بهوجود داشته باشد راهبردخارجی برای تنظیم 
و  راهبردیسیاسی، رقبا و روندهای بازاری محصول، باید مبنای شناخت و بررسی عوامل داخلی 

با  مؤسسهخاص  یها تیمحدودو  ها ییتواناتطبیق  یعنی؛ باشد مؤسسهشناسایی نقاط قوت و ضعف 
بنابراین روشن است ؛ است راهبردمحیطی، عامل اساسی و ضروری در انتخاب و تنظیم  یها فرصت

بسیار  راهبرددر انتخاب  مؤسسه یها تیمحدودو  ها ییتوانا وتحلیل تجزیهکه شناسایی علمی منابع و 
را تنظیم و اجرا کنند که بهترین  ییها راهبردکه مدیران،  سازد یماهمیت دارد و این امکان را فراهم 

 .شانس را برای موفقیت و رسیدن به مزیت رقابتی داشته باشد
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جدیدی جهت رقابت با  راهبردی یها ییتواناباید با آهنگی سریع  بنیان دانشدر بازارهای رقابتی      
و  ها یتوانمندبه  شدن  تبدیلسایرین برای خود ایجاد نمود. در حقیقت منابع سازمان در صورت 

منجر به ارتقای عملکرد سازمان در مقایسه با  تاًینهامزیت رقابتی پایدار و  منشأ توانند یم ها تیقابل
میان  ۀبه وجود رابط بنیان دانش یها شرکتکه در  است نیارقبای خود باشند. مسئله اصلی تحقیق 

به منابع  ها شرکتدر این  معموالً. شود ینمپویا و عملکرد شرکت توجه  یها تیقابلمنابع سازمانی و 
بنابراین، این مطالعه تصمیم دارد با به ؛ شوند یمسازمانی کمتر توجه شده است و این منابع تلف 

پویا را تحت چارچوب دیدگاه  یها تیظرفسازمان، نقش  غیرکلیدیمنابع کلیدی و  خدمت گرفتن
: چه نوع منابعی برای تبدیل کند یممنبع محور بررسی کند. به عبارتی این تحقیق موارد زیر را بررسی 

در  ریتأثپویایی بیشترین  یها تیظرفهستند و چه نوع  تر مهمپویا  یها تیظرفبه عملکرد از طریق 
ند منابع که مشخص کن است یا یق حاضر در پیحقف، تیتوص تبدیل منابع به عملکرد را دارند. با این

 بنیان دانش یها شرکتبر عملکرد  تأثیریپویا چه  یها تیقابلکلیدی و غیرکلیدی سازمان و 
ق و یتحق یها سازهح ین مقاله به توضین راستا در ایصنایع مخابرات ایران دارد. در ا رمجموعهیز
ج ارائه یح شده است و نتایق تشریاست. در بخش بعدی مقاله، روش تحق شده  پرداختهنه آن یشیپ

 .است شده  پرداختهالزم  یها یریگ جهینتمباحث و  ارائهبه  تینها درده است و یگرد
 
 مبانی و چارچوب نظری تحقیق .2

رقابتی و  یها تیمزبا توجه به موضوع نگرش بر اساس منابع، منابع هسته اصلی  .منابع بنگاه
االها و ک ها آن یریکارگ بهه بنگاه با کهستند  یدیمنابع عوامل تول. [21] عملکرد سازمان هستند

ویژه شرکت هستند که تقلید  یها ییدارا، منابع. کند یمد یان خود تولیمشتر یرا برا باارزشخدمات 
 یها ییدارا اند کردهنیز بیان  [8] و مارتین زنهارتیآ .[23] استبسیار مشکل و حتی غیرممکن  ها آن

 .باشند یم، شوند یم اجرا قابل نیآفر ارزش یها راهبرد ها آنفیزیکی، انسانی و سازمانی که با استفاده از 
مدت محدود  یه براک کند یمف ی( تعررملموسیغ)ملموس و  ییها ییدارامنابع بنگاه را  [21] ورنرفلت

ن، ساختمان و مواد یهمچون زم یکیزیف یها ییدارا. منابع ملموس شامل باشند یممتعلق به بنگاه 
رملموس شامل ین، منابع غیهستند. همچن محاسبه قابل یآسان بهه بر اساس ترازنامه، ک باشند یمخام 

ت یل اهمین منابع به دلی. اشوند ینمه در ترازنامه آورده کو شهرت بنگاه هستند  یدانش، نام تجار
 .ندیآ یم حساب به راهبرددر اعمال  ی، شاخص مهمها آنبه  یابیدست یشهرت و سختدانش، خلق 

، ها تیقابل، ها ییداراسازمان شامل همه  منابعن یقرار دارند. ا بر منابع یدگاه مبتنیمنابع در قلب د     
سازمان، اطالعات، دانش و سایر موارد تحت کنترل  یها یژگیوو  ها مشخصهسازمانی  هایفرآیند
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 کند یم اش یاثربخشبرای بهبود کارایی و  ییها راهبردسازمانی است که آن را قادر به تدوین و اجرای 
برای تدوین  تواند یمسازمان است که  یها قوتسنتی منابع سازمانی،  راهبردی. در زبان تحلیل [22]

 قرار دهد. اولین محققی که دیدگاهی منبع محور ارائه داده است پن رز استفاده مورد ها راهبردو اجرای 
 غیرممکندشوار یا  ها آنسازمان است که تقلید  فرد منحصربه یها ییدارامنابع شامل  است. [27]

بیشتر نامشهود نیز  احتمال بهمشهود و  توانند یم و[ 91باشند ] ینم. منابع ایستا بوده و در جریان است
آن را بررسی نمود  توان یمبه کمک دیدگاه منبع محور  خوبی بهیکی از موضوعاتی که  .[94] باشند

اصلی نگرش منبع محور بارنی است. در این بخش  نظران صاحبپایداری مزیت رقابتی است. یکی از 
این نظریه  میکن یمو سعی  میپرداز یمبه تشریح مزیت رقابتی مبتنی بر منابع، بر اساس دیدگاه بارنی 

بارنی چهار مشخصه مهم را برای منابعی که  [24] خالصه تشریح کنیم صورت بهرا از دید بارنی 
 :از اند عبارتکه  کند یممزیت رقابتی در سازمان عمل کنند، ذکر  عنوان به توانند یم
و  ها فرصتاز  برداری بهرهدر جهت  ها آنارزشمندی: منابع ارزشمند، منابعی هستند که بتوان از  .9

قوت، ضعف، فرصت ) لیتحلچارچوب سنتی  بر اساسخنثی نمودن تهدیدهای محیطی استفاده کرد؛ 
، شده گرفته کاربه یها راهبردعملکرد خود را بهبود بخشند که  توانند یمتنها زمانی  ها سازمانو تهدید( 

اما باید توجه داشت که ؛ و مقابله با تهدیدات را به سازمان عرضه کند ها فرصتاز  برداری بهرهتوان 
و اجتناب از تهدیدات را  ها فرصتاز  برداری بهرهبدون داشتن منابع ارزشمند، یعنی منابعی که امکان 

 .معناست بی عمالًفراهم آورند، چنین کاری 
گفته  قبالًکه  طور همانفعلی و رقبای بالقوه کمیاب باشند؛  یها سازمانکمیابی: منابع باید در میان  .2

 مدار ارزش راهبرداز مزیت رقابتی پایدار برخوردار شود که نوعی  تواند یمشد، یک سازمان تنها زمانی 
از رقبای بالقوه و بالفعل به کار گرفته نشده باشد و این  کدام هیچرا به کار گرفته که همزمان توسط 

 .است پذیر امکانصورت وجود کمیابی منابع امر فقط در 
که منابع  کند یم، بیان [1] کامل قابل تقلید نباشند؛ بارنی صورت به: منابع باید تقلیدناپذیری .3

منبعی برای کسب مزیت رقابتی عمل کنند؛ اما آنچه این مزیت  عنوان به توانند یمارزشمند و کمیاب 
 .اند کردهاین مزیت یا منابعی است که این مزیت را ایجاد  تقلیدناپذیری، سازد یمرا پایدار 

 .یکسانی برای این منابع وجود داشته باشد یها نیجانشنباید  راهبردی لحاظ از: ناپذیری جانشین .4
ق از ید دقیان تقلکبنگاه ام یه اگرچه براکن صورت باشد یبه ا یحت تواند یم ینیگزیت جایقابل     

 یو اجرا یه موجب طراحکند کن یگزیرا جا یوجود نداشته باشد، اما قادر باشد منابعگر یمنابع بنگاه د
توسط بارنی یعنی  شده انیبدر این پژوهش منابعی که چهار ویژگی . [98] گردد راهبردهمان 
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را دارند، منابع کلیدی و در غیر این صورت منابع  ناپذیری جانشینارزشمندی، کمیابی، تقلیدناپذیری و 
 .مینام یمغیرکلیدی 

 
که یکی از دالیل اصلی  کند یمبیان  راهبردیجدید مدیریت  یها یتئور .پویا یها تیقابلرویکرد 

پویا  یها تیقابل توسعهدر  ها آنبه دلیل تفاوت توانایی  وکار کسبدر موفقیت در  ها شرکتتفاوت 
با توجه به تحوالت در  .[92] و رقابت جهانی وکار کسبدر محیط پیچیده و متالطم  خصوص بهاست، 

اقتصادی  یها بنگاه یها تیفعالدر  پذیری انعطافبستر اقتصاد جهانی، لزوم ایجاد نوعی یکپارچگی و 
که یکی از  در حال تغییر پذیر رقابت شدت به. در این محیط جهانی رسد یمامری ضروری به نظر 

آن گستردگی جغرافیایی و سازمانی منابع نوآوری و تولید است، مزیت پایدار نیازمند چیزی  یها یژگیو
 قابل تقلید است. این مزیت نیازمند مالکیت نوعی توانمندی سختی به یها ییدارابیش از مالکیت 

جهت  ییها ییتوانا صورت به تواند یمدر حقیقت توانمندی پویا  .[24] قابل تقلید است سختی بهپویای 
ی از طریق افزایش، ترکیب، محافظت پذیر رقابت( حفظ 2و تهدیدات،  ها فرصت دهی شکل( درک و 9

پویا اشاره  یها تیقابلسازمانی تعریف شود. مفهوم  نامحسوسمحسوس و  یها ییداراو حتی بازآیی 
خود برای رسیدن به اشکال جدید مزیت  روزرسانی بهیک سازمان برای تجدید یا  یها تیظرفبه 

 کهاین است  شود یماساسی که توسط رویکرد قابلیت پویا بدان پاسخ داده  سؤال [.2]رقابتی دارد 
در حال تغییر امروزی مزیت رقابتی پایداری  سرعت بهپویا و  یها طیمحدر  توانند یم ها شرکتچگونه 

 را به دست آورند.

پس از شناختن ماهیت پویای تعامالت میان محیط و رفتارهای راهبردی شرکت، رویکردی پویاتر      
شدن  رو روبهموجود داخلی و خارجی برای  یها یستگیشااز  ها شرکت برداری بهرهبر توانایی  تأکیدبا 

د. این منبع اساسی مزیت رقابتی شرکت مطرح گردی عنوان بهبا محیط متغیر مطرح شد. قابلیت پویا 
و پیکربندی  سازی یکپارچهدیدگاه اشاره به رویکرد قابلیت پویا دارد که بر توانایی شرکت در اصالح، 

 [.99] دارد تأکیددر حال تغییر  سرعت بهپویا  یها طیمحمجدد منابع سازمانی جهت هماهنگی با 
پویا را توانایی شرکت در سازگاری با محیط در حال تغییر از طریق اصالح منابع داخلی و  یتوانمند

سازمانی دیده  هایفرآیند عنوان بهپویا  یها یتوانمند. در تعریف دیگری کنند یمخارجی تعریف 
توسعه محصول، توانمندی ادغام و اکتساب،  یها هیرواین توانمندی پویا شامل  یها نمونهو  شوند یم

 .[8] انتقال و تکرار است یها هیرواختصاص منابع و  یها هیرو
از فعالیتی تجمعی  شده یاد گرفتهالگویی پایدار و  عنوان بهتوانمندی پویا را ، [28] زولو و وینتر     

عملیاتی خود را در جهت به دست  یها هیرو، سامانمند صورت بهکه طریق آن سازمان  کنند یم تعریف
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توانمندی پویا را  [1]مشابه، هلفات  صورت به. کند یمایجاد و اصالح  ای یافته بهبودآوردن اثربخشی 
. داند یمسازمان  یها یتوانمندو اصالح هدفمند منابع و  توسعه ظرفیت سازمانی جهت خلق، عنوان به

 .تکیه دارداین تعریف بر هدف محوری مفهوم توانمندی پویا 
وجود ندارد بلکه بایستی ایجاد  هاامکان خرید آن کهاست  ای گونه بهپویا  یها یتوانمندماهیت      

تقلید، عامل مزیت رقابتی پایدار  غیرقابلنادر و  یها یتوانمندشوند و از طریق کمک به خلق منابع و 
دریافت که کسب مزیت رقابتی چیزی فرای مالکیت  توان یمدر سازمان هستند. با توجه به موارد فوق 

دارد و پویایی را در سازمان  تأکیدبعد دیگری که بر ابعاد شناختی  درواقعاست و  ها یتوانمندمنابع و 
 [.94] ، بسیار مهم و کلیدی استآورد یمپدید 

متداول است و بنابراین درک عمیقی از بنگاه و رفتار آن  یها تیقابل عۀتوس درواقعقابلیت پویا      
دیگر کمتر چنین عمقی را هدف قرار  یها دگاهیدکه  کند یمدر شرایط پرتالطم ایجاد  خصوص به
قرار گیرند.  بررسی موردتوانمندی پویا  ۀکلی مطرح در حوز هایفرآیندحال ضروری است تا  .دهند یم

 ابعاد[ 23] یوسطح شرکتی مرتبط با مدیریت منابع، تیس و همکاران  هایفرآینددر راستای درک 
 از  پس، یادگیری و بازآرایی تجزیه کردند. اگرچه سازی یکپارچههماهنگی/ صورت بهتوانمندی پویا را 

با برخی از اصالحات مفهوم توانمندی پویا را به سه توانمندی حس کردن، قاپیدن، [ 24]تیس  آن
 .کند یمتغییر شکل دادن )بازآرایی( تقسیم 

محصول  ۀتوانمندی پویا در بخش توسع مثال  عنوان بهدیگری نیز وجود دارد که  های بندی تقسیم     
که شامل بازآرایی منابع،  کنند یمدسته تقسیم  1را به [ 21] تیس هیاول های بندی تقسیمبر اساس 

 توان یم. با پذیرش ابعاد فوق شود یم سازی یکپارچهحس کردن محیط، یادگیری، هماهنگی و 
فردی( برای  یها تیظرفتحلیلی )و  های سامانهتوانمندی درک و حس کردن محیط را شامل 

. همچنین [24] دانست ها فرصت درآوردنیادگیری، حس کردن، فیلتر کردن، شکل دادن و تحت نظم 
و  ها طرح، ها هیرونیز شامل ساختارهای بنگاهی،  برداری بهرهقاپیدن و  یا ها فرصتتوانمندی شکار 

منابع  توانمندی تغییر شکل و بازآرایی درنهایتو  شود یم ها فرصتاز  گیری بهرهبرای  ییها محرک
محسوس و  یها ییداراممتد  تنظیم() باز همسوسازی )مدیریت تهدیدات( به همسوسازی و

 .[23دارد ]غیرمحسوس ویژه اشاره 
( ارائه 9مطابق نمودار ) یا مرحله، مراحل قابلیت پویا را در مدلی پنج [90]منون و موهانتی      

 سازی یکپارچهنیز توانمندی پویا را شامل یادگیری، پیکربندی مجدد و [ 91]لین و وو  .اند کرده
 .دانند یم
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 مراحل قابلیت پویا در دیدگاه منون و موهانتی .9شکل 

 

متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد سازمانی یکی از  .عملکرد سازمان

معیار سنجش  نیتر مهممدیریتی است و بدون شک  یها پژوهشدر  بحث مورد یها سازه نیتر مهم
عملکرد سازمان خود را  گیری اندازه. مدیران امروزی دیآ یم حساب بهتجاری  یها شرکتموفقیت در 

یا  ها شاخص نیتر مهم. دانند یمخود  راهبردیبرای تحقق اهداف  ناپذیر اجتنابضرورتی  عنوان به
مالی(، استفاده از ) یسودآورعملکرد معیارهای رشد، نقطه قوت رقابتی، نوآوری،  گیری اندازهمعیارهای 

 نیتر جیرا .استمنابع، توجه به مالکان، توجه به مشتریان، توجه به کارکنان و توجه به افراد جامعه 
 .[2] باشند یممالی  یها شاخصعملکرد،  گیری اندازه یها شاخص

که  کنند یمتغییر و عدول از تئوری و عمل در ارزیابی عملکرد، چندین نویسنده ادعا  باوجود     
این دلیلی است برای اینکه [ 1] دهند یم ارزیابی عملکرد را نشان یها قسمتمالی تمام  یها شاخص

زیرمجموعه صنایع مخابرات ایران را بر اساس  بنیان دانش یها شرکتدر این تحقیق، عملکرد 
 .میا کردهمالی ارزیابی  یها شاخص

و سایر مفاهیم  پویا یها یتوانمندمفهوم  کارگیری بهدر این تحقیق سعی بر آن است تا با      
که منجر به خلق و ارتقای توانمندی و بهبود عملکرد  ای ویژه هایفرآیندتقویت مدل و  به کننده کمک

پویا توسعه داده شود و نقش  یها تیقابلبا عنوان  ای سازه، شود یمدر شرکت صنایع مخابرات ایران 
 موردعامل خلق توانمندی در صنعتی با تغییرات زیاد  نیتر مهم عنوان بهآن در ارتقای عملکرد سازمان 

 قرار گیرد. بررسی

صنایع مخابرات ایران است.  ۀانجام پژوهش حاضر نیز در جهت بررسی کارکرد این مفهوم در حوز     
تاکنون تحقیق مشابهی در صنعت مخابرات ایران که تمامی متغیرهای مدل ما را بررسی کرده باشد 
صورت نگرفته است اما تحقیقات چندی، یک یا دو متغیر از متغیرهای مدل ما را در دیگر صنایع ایران 

 از: اند عبارت ها آنکه اهم  اند دادهپوشش 
 نامه پایان توان یماست که  شده  انجامدر ایران چندین تحقیق  تاکنونپویا  یها تیقابل هزمین در     

مدل ارتقای توانمندی فناورانه در "زاده در دانشگاه عالمه طباطبایی با عنوان دکترای آقای محمد نقی
را نام برد. در این تحقیق با استفاده از روش تبیینی که  [3]" بخش ناوبری الکترونیک ایران یها بنگاه
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است، به  شده  تشکیلاین بخش در کشور  یها تیواقعهمزمان از ادبیات موجود و همچنین توجه به 
فعال بخش ناوبری الکترونیک کشور  یها شرکتطراحی مدل ارتقای توانمندی فناوری در 

با عنوان توانمندی  یا سازهمفهوم توانمندی پویا،  کارگیری بهاست. در این تحقیق با  شده پرداخته
 موردو نقش آن در ارتقای توانمندی فناوری در صنعتی با تغییرات زیاد  شده  دادهفناوری پویا توسعه 

 است. گرفته قرار بررسی
 فرآیند ساز زمینهپویا:  یها تیقابلتوسعه " ( درباره9319) حسینیان تحقیقبه  توان یمهمچنین      

ملی کارآفرینی و  اجالسکه در اشاره کرد  [9]" متوسط کوچک و مؤسساتدر  راهبردیکارآفرینی 
در این تحقیق ضمن بررسی ادبیات پژوهش، . است شده  ارائه بنیان دانشهای وکار کسبمدیریت 

شش قابلیت پویا شامل قابلیت ادراک، قابلیت جذب، قابلیت انطباق، قابلیت نوآوری، قابلیت 
 فرآیندکلیدی برای استقرار  یها تیقابل عنوان به سازی یکپارچهو باالخره قابلیت  سازی شبکه

 .اند گرفته قرار دییتأکوچک و متوسط مورد  مؤسساتدر  مؤثر راهبردیکارآفرینی 
پویا، جهت خلق مزیت رقابتی پایدار برای  یها تیقابلاهمیت نظری و عملی توسعه و اعمال      

متغیر بیرونی، این امر را به موضوع اول برنامه تحقیقی بسیاری  داًیشدپیچیده و  یها طیمحسازمان در 
 ردیگ یمقرار  توجه موردپویا بیشتر و بیشتر  یها تیقابلبنابراین رویکرد ؛ از محققان تبدیل کرده است

با تغییرات محیطش متمرکز  راستا همو این توجهات بر روی توانایی سازمان در تجدید منابع خویش 
غیر این صورت ممکن است  در و تحول باشند، توسعه  حال درپویا، پیوسته باید  یها تیقابل. شود یم

سازمانی هستند  هایفرآیند ها تیقابلکوتاهی قادر به رقابت باشند. این  زمان مدتتنها برای  ها سازمان
. گستره دهند یممجدد و آزادسازی منابع، موجودی منابع را تغییر  بیترک ،سازی یکپارچهکه با ایجاد، 

چشمگیری پیشرفت  طور به، گذرد یمآن  شدن  مطرحکه از زمان  ای دههپویا در طول یک  یها تیقابل
 کرده است.

 
 تحقیق یشناس روش. 3

 یی. روااست یفیتوص ها داده یگردآور نحوهث یو از ح یاربردکث هدف، یق حاضر از حیتحق     
 ییایپا باخکرون یآلفا کارگیری بهقرار گرفت. با  دییتأمورد  تأییدی یل عاملیق تحلیاز طر ها سازه
 .شد دییتأپژوهش  یها سازه
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 اصلی یها هیفرض

 رابطهپویا  یها تیقابلو عملکرد با توجه به متغیر میانجی  بنیان دانش یها شرکتمنابع کلیدی  میانـ 
 مثبت و معناداری وجود دارد.

پویا  یها تیقابلو عملکرد با توجه به متغیر میانجی  بنیان دانش یها شرکتمنابع غیرکلیدی  میانـ 
 مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه

 

 فرعی یها هیفرض

 مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه بنیان دانش یها شرکتمنابع کلیدی و عملکرد  میانـ 
 مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه بنیان دانش یها شرکتو عملکرد  غیرکلیدیمنابع  میانـ 
 مثبت و معناداری وجود دارد. رابطهپویا  یها تیقابلمنابع کلیدی و  میانـ 
 مثبت و معناداری وجود دارد. رابطهپویا  یها تیقابلمنابع غیرکلیدی و  میانـ 
 مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه بنیان دانش یها شرکتپویا و عملکرد  یها تیقابل میانـ 

ه کد یم گردین ارائه شد، ترسیشیپ یها بخشآنچه در  بر اساسق یتحق یشنهادین مدل پیهمچن     
 .است فراوان( 2نمودار )در 
 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش .2شکل 

 
و کارشناسان  معاونان، مدیران، مدیره  هیئتآماری این پژوهش شامل مدیرعامل، اعضای  ۀجامع     

شرکت  2در این تحقیق تعداد  ؛ کهزیرمجموعه شرکت صنایع مخابرات ایران هستند یها شرکتخبره 
آماری  ۀجامع میانپرسشنامه در  22قرار گرفت و  بررسی موردصنایع مخابرات ایران  زیرمجموعه
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استفاده گردید  ها سنجه ییاعتبار و روا یابیارز یبرا تأییدی یل عاملیتحل فناز  .پژوهش توزیع گردید
هم از روش  ییایپا یابیارز ین برایصورت گرفته است. همچن PLS افزار نرمار با استفاده از کن یه اک

 .است 14/7ه این ضریب کاست  شده  استفاده باخکرون یآلفا
 
 ها یافته. تحلیل 4

متغیرهای نهفته و متغیرهای  میانمدل محقق باید به بررسی روابط  گیری اندازهدر ارزیابی بخش      
 نظر مورد یها گیری اندازهآشکار مدل بپردازد. در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی 

یا متغیرهای آشکار همان  ها شاخصاست. در بحث اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا 
که مدنظر محقق است یا چیز دیگری را. در مقابل مسئله اعتماد یا  کنند یم گیری اندازهچیزی را 

را  نظر موردبا چه دقتی موضوع  استفاده مورد یها شاخصدارد که  سروکارپایایی با این موضوع 
هر سازه  دهنده تشکیلتحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل  منظور به. کنند یم گیری اندازه

. همچنین در این بخش با استفاده از شود یماستفاده  تأییدییا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی 
شده مربوط به هر سازه )متغیر مکنون( استخراج و تفسیر  گیری اندازهمعادالت  تأییدیتحلیل عاملی 

 .شوند یمزیر ارائه  صورت بهتحقیق  یها سازه تأییدی. تحلیل عاملی شوند یم

 

جدول و سه جدول بعدی، بار عاملی و  در این. متغیر منابع کلیدی تأییدیتحلیل عاملی 
 شود. برای عوامل متغیرهای چهارگانه مدل تحقیق ارائه می ها آن Tهای  آماره

 
 منابع کلیدی یها شاخصنتایج تحلیل عاملی تائیدی  .9جدول 

 عوامل بار عاملی Tآماره 

771/3  434/7 یو تخصصدانش فنی    

137/0  287/7 یراهبرد یها مشارکت   

241/0  214/7 دهیچیپ یکیزیف یها شبکه   

424/97  209/7 اعتبارشهرت و    

921/1  228/7 یاطالعات یها گاهیپا   
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مربوط به منابع  یها شاخص یتمام هک دهد یم نشان 9جدول  در مندرج یعامل لیتحل جینتا     
 یبرا برخوردارند و یقبول مورد (3/7)بیشتر از  یعامل بار و (12/9)بیشتر از  Tمقادیر  کلیدی از

 .شوند یم محسوب یمناسب یها شاخصمنابع کلیدی  سنجش
 

 نشان 2 در جدول مندرج یعامل لیتحل جینتا .غیرکلیدیمتغیر منابع  تأییدیتحلیل عاملی 

 یعامل بار و (12/9)بیشتر از  Tمقادیر  از غیرکلیدیمربوط به منابع  یها شاخص یتمام هک دهد یم
 محسوب یمناسب یها شاخص غیرکلیدیمنابع  سنجش یبرا برخوردارند و یقبول مورد (3/7)بیشتر از 

 .شوند یم
 

 غیرکلیدیمنابع  یها شاخصنتایج تحلیل عاملی تائیدی  .2جدول 

 عوامل بار عاملی Tآماره 

071/2  489/77  امالک و مستغالت 

704/92  201/77  تجهیزات 

701/2  291/7  سرمایه 

322/1  207/7  مواد اولیه 

 
 نشان 3جدول  در مندرج یعامل لیتحل جینتا .متغیر عملکرد شرکت تأییدیتحلیل عاملی 

 یعامل بار و (12/9)بیشتر از  T ریمقاد مربوط به عملکرد شرکت از یها شاخص یتمام هک دهد یم
 محسوب یمناسب یها شاخصسنجش عملکرد شرکت  یبرا برخوردارند و یقبول مورد (3/7)بیشتر از 

 .شوند یم
 عملکرد شرکت یها شاخصنتایج تحلیل عاملی تائیدی  .3جدول 

 عوامل بار عاملی Tآماره 

027/4  227/7  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

321/22  898/7  متوسط رشد صنعت 

741/4  127/7  نرخ بازده فروش 

371/93  017/7 یگذار هیسرمانرخ بازده    

 
 4جدول  در مندرج یعامل لیتحل جینتا. پویا های یتقابل یرمتغمرتبه اول  تأییدیتحلیل عاملی  

 و (12/9)بیشتر از  T یرمقاد پویا از های یتقابل یرمتغمربوط به  یها شاخص یتمام هک دهد یم نشان
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 یها شاخصپویا  های متغیر قابلیتسنجش  یبرا برخوردارند و یقبول مورد (3/7)بیشتر از  یعامل بار
 .شوند یم محسوب یمناسب

 
 پویا های متغیر قابلیتنتایج تحلیل عاملی تائیدی  .4جدول 

 عوامل بار عاملی Tآماره 

013/0  234/7  احساس و ادراک 

232/3  401/7 پویا سازی یکپارچه   

110/24  893/7  یادگیری پویا 

071/92  824/7  قابلیت بازآرایی پویا 

292/1  120/7 سازی هماهنگ   

 
 شده  استفاده جزئیق از روش کمترین توان دوم یتحق یها هیفرضو آزمون  ها دادهل یتحل منظور به     

 یز معرفین PLSRآن را با  یونیرگرس یکه در بحث الگوساز یاست. روش حداقل مربعات جزئ
 بعضی به رغم توان یمآن  وسیله بهکه  شود یمره محسوب یچندمتغ یآمار یها روشاز  یکی، کنند یم

 یوجود خودهمبستگا یر پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و یع متغینامعلوم بودن توز مانند ها تیمحدود
ر ین متغیهمزمان در قبال چند طور بهر پاسخ را یا چند متغیک ی؛ یحیتوض یرهایمتغ میان یجد

 نمود. یالگوساز یحیتوض
 

 .مثبت و معناداری وجود دارد رابطه بنیان دانش یها شرکتمنابع کلیدی و عملکرد  میان .اول ۀفرضی
 

 ))متغیر وابسته: عملکردو ضریب تعیین  T آمارهضرایب مسیر،  .1جدول 

𝑅2 ۀآمارT  ضریب مسیر متغیر مستقل 

270/7  **127/4  401/7  منابع کلیدی 

 **130/3  309/7 غیرکلیدیمنابع    

 

 Tۀو همچنین آمار 401/7 یابی معادالت ساختاری در ضریب مسیر این رابطهبر اساس نتایج مدل     

درصد با عملکرد رابطه  11گفت: منابع کلیدی در سطح اطمینان  توان یمبنابراین  است 127/4مقدار 
 .مثبت و معناداری دارد
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مثبت و معناداری وجود  رابطه بنیان دانش یها شرکتو عملکرد  غیرکلیدیمنابع  میان .فرضیه دوم
 .دارد
گفت: منابع  توان یم 130/3به مقدار  T و همچنین آماره 309/7با توجه به ضریب مسیر      

بنابراین این فرضیه ؛ درصد با عملکرد رابطه مثبت و معناداری دارد 11در سطح اطمینان  غیرکلیدی
 .شود یم دییتأنیز 
 بنیان دانش یها شرکتوجود منابع کلیدی در سازمان عملکرد  که دهد یمنشان  آمده دست بهنتایج      

منابع و عملکرد  میاناین یافته، مطالعات قبلی در رابطه با بررسی ارتباط  ؛ کهدهد یم را افزایش
است اما در  شده بیاندر این تحقیقات نقش منابع غیرکلیدی ناچیز  اما ؛[91] کند یم دییتأسازمان را 

نسبت به منابع  تأثیرشانکه  تأثیرگذارندهم بر عملکرد سازمان  غیرکلیدیپژوهش حاضر، منابع 
 .کلیدی، کمتر است

 
 .مثبت و معناداری وجود دارد رابطهپویا  یها تیقابلمنابع کلیدی و  میان فرضیه سوم:

 
 )پویا یها تیقابلو ضریب تعیین )متغیر وابسته:  T آمارهضرایب مسیر، . 2جدول 

𝑅2  آمارهT ( ضریب مسیر) متغیر مستقل 

137/7  **312/0  282/77 کلیدیمنابع    

 299/7  721/77 غیرکلیدیمنابع    

 
گفت: منابع کلیدی  توان یم 312/0به مقدار  T و همچنین آماره 282/7با توجه به ضریب مسیر      

بنابراین فرضیه سوم ؛ پویا رابطه مثبت و معناداری دارد های باقابلیتدرصد  11در سطح اطمینان 
 .شود یمو تائید  استپژوهش معنادار 

پویا را  های متغیر قابلیتدرصد از تغییرات  13توانسته  رفته همرویبر این اساس متغیر منابع کلیدی      
 .کند یمیان شیپ

 
 .مثبت و معناداری وجود دارد رابطهپویا  یها تیقابلمنابع غیرکلیدی و  میان .چهارمۀ فرضی
گفت: منابع  توان یم 299/7به مقدار  T و همچنین آماره 721/7با توجه به ضریب مسیر      

بنابراین فرضیه چهارم ؛ پویا رابطه معناداری ندارد های باقابلیتدرصد  11در سطح اطمینان  غیرکلیدی
 های متغیر قابلیت یمیان پیشبنابراین متغیر منابع غیرکلیدی سهم معناداری در ؛ شود ینمتائید  پژوهش
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عملکرد  تواند یمکه منابع کلیدی  کند یم دییتأدیدگاه منبع محور، نتایج تحلیل  همانند پویا را ندارد.
پویا را افزایش  یها تیقابلتوسعه و بهبود  تواند یمسازمان را بهبود بخشد و همچنین منابع کلیدی 

مستقیم بر  طور به توانند یمپویا را بهبود بخشند و فقط  یها تیقابل توانند ینم غیرکلیدیدهد. منابع 
 .باشند تأثیرگذارعملکرد شرکت 

 
مثبت و معناداری وجود  رابطه بنیان دانش یها شرکتپویا و عملکرد  یها تیقابل میان .فرضیه پنجم

 .دارد
 

 )و ضریب تعیین )متغیر وابسته: عملکرد T آمارهضرایب مسیر،  .0جدول 

𝑅2  آمارهT ( ضریب مسیر) متغیر مستقل 

994/7  **332/3  331/7 پویا یها تیقابل   

 

 یها تیقابلگفت:  توان یم 332/3به مقدار  T و همچنین آماره 331/7با توجه به ضریب مسیر      
بنابراین فرضیه پنجم ؛ درصد با عملکرد رابطه مثبت و معناداری دارد 11پویا در سطح اطمینان 

 .شود یمو تائید  استپژوهش معنادار 
 

و عملکرد با توجه به متغیر میانجی  بنیان دانش یها شرکتمنابع کلیدی  میان .ششم ۀفرضی
 .مثبت و معناداری وجود دارد رابطه پویا یها تیقابل

منابع کلیدی  دو متغیر میانپویا مقدار ضریب مسیر  یها تیقابلبا توجه به نقش متغیر میانجی      
گفت  توان یمکاهش پیدا کرد،  271/7به مقدار  401/7از مقدار  و عملکرد بنیان دانش یها شرکت

 .باشند یممتغیرهای میانجی دارای اثر نسبی بر رابطه این دو متغیر 
 

و عملکرد با توجه به متغیر میانجی  بنیان دانش یها شرکتمنابع غیرکلیدی  میان .هفتمۀ فرضی
 .مثبت و معناداری وجود دارد پویا رابطه یها تیقابل

دو متغیر منابع غیرکلیدی  میانپویا مقدار ضریب مسیر  یها تیقابلبا توجه به نقش متغیر میانجی      
گفت  توان یمکاهش پیدا کرد،  202/7به مقدار  309/7مقدار  و عملکرد از بنیان دانش یها شرکت

از پژوهش نشان  آمده دست به. نتایج باشند یماین دو متغیر  ۀمتغیرهای میانجی دارای اثر نسبی بر رابط
منابع و عملکرد سازمان باعث بهبود عملکرد  میانمتغیر میانجی،  عنوان بهپویا  یها تیقابلکه  دهد یم
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 توسعهمنابع کلیدی و  آوری جمعطریق  توانند از می بنیان دانش یها شرکت. گردد یمسازمان 
 .بهبود یابد ها آنپویا، مزیت رقابتی خود را افزایش دهند و بدین ترتیب عملکرد  یها تیقابل

دیدگاه منبع  هیپامستقیم بر عملکرد که بر  ریتأثدر این پژوهش نقش مهم منابع کلیدی به دلیل      
دیدگاه  هیپاپویا که بر  یها تیقابلمتغیر میانجی  واسطه بهغیرمستقیم  ریتأثمحور قرار دارد و همچنین 

 .گردد یم دییتأپویا استوار است،  یها تیقابل
 
 و پیشنهاد یریگ جهینت .5

 یها شرکتپویا بر عملکرد  یها تیقابلمنابع سازمانی و  ریتأث"بررسی  باهدفاین تحقیق      
سازمان،  غیرکلیدیمنابع کلیدی و  مطالعه با به خدمت گرفتن نیا انجام پذیرفته است. "بنیان دانش
 میان، همچنین رابطه داد قرار بررسی موردپویا را تحت چارچوب دیدگاه منبع محور  یها تیظرفنقش 

 .پویا و عملکرد شرکت مطالعه گردید یها تیقابلمنابع مختلف، 
وجود منابع کلیدی در سازمان عملکرد  که دهد یماز این پژوهش نشان  آمده دست بهنتایج      

این یافته، مطالعات قبلی در رابطه با بررسی ارتباط  ؛ کهدهد یمرا افزایش  بنیان دانش یها شرکت
 .کند یم دییتأمنابع و عملکرد سازمان را  میان
است اما در پژوهش حاضر، منابع  شده  بیاناما در این تحقیقات نقش منابع غیرکلیدی ناچیز      

در  .نسبت به منابع کلیدی، کمتر است تأثیرشانکه  تأثیرگذارندهم بر عملکرد سازمان  غیرکلیدی
هر پنج بعد  توسعهکه منابع کلیدی بر  دهد یمپویا، تحلیل مسیر نشان  یها تیقابلمورد ارتباط منابع و 

و  سازی یکپارچه، توانایی سازی هماهنگیادگیری، توانایی  ییتوانا قابلیت پویا )توانایی درک محیط،
 پویا ندارد. یها تیقابلبر  تأثیریمنابع غیرکلیدی  که درصورتیمثبتی دارد،  ریتأثتوانایی بازآرایی منابع( 

عملکرد سازمان را  تواند یمکه منابع کلیدی  کند یم دییتأدیدگاه منبع محور، نتایج تحلیل  همانند
پویا را افزایش دهد. منابع  یها تیقابلتوسعه و بهبود  تواند یمبهبود بخشد و همچنین منابع کلیدی 

مستقیم بر عملکرد  طور به توانند یمپویا را بهبود بخشند و فقط  یها تیقابل توانند ینم یرکلیدیغ
 .باشند تأثیرگذارشرکت 

را  ریتأثپویا قابلیت یادگیری پویا و قابلیت بازآرایی پویا بیشترین  یها تیقابلپنج بعد  میاناز      
با منابع کلیدی، بسیار مهم است که قابلیت  ییها شرکتبرای  بنابراینمتغیر میانجی داشتند.  عنوان به

همچنین  [93] توسعه دهد برای جذب اطالعات و دانش مکانیزگیایجاد  وسیله بهیادگیری پویا را 
که با محیط بهتر هماهنگ شوند  عملیاتی یها یستگیشاجدیدی از  یها یکربندیپدر  منابع موجود را
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بازار در  یها فرصتاز  گیری بهرهمناسب جهت  یها اسیمققرار دهند و منابع در مقادیر مناسب در 
 .[8] حال تغییر بازآرایی نمایند

منابع کلیدی به دست  آوری جمعکه مزیت رقابتی تنها از طریق  دهد یمنتایج تحقیق حاضر نشان      
 .قابلیت یادگیری و بازآرایی پویا ضروری است مخصوصاًپویا  یها تیقابل توسعه بلکه دیآ ینم

محیط پویا و رقابتی  پویایی که آن را در یک یها تیقابلدر این پژوهش نوع منابع کلیدی و انواع      
در نظر گرفتن دیدگاه منبع محور  جای بهباید  راهبردیبنابراین مدیران ؛ ، بررسی شدکنند یم وساطت

در ادامه پیشنهادهایی  .جدا، ترکیب این دو دیدگاه را در نظر بگیرند صورت بهپویا  یها تیقابلو دیدگاه 
 :گردد یمتحقیق ارائه  یها افتهیبر اساس 

یادگیری، توانایی  ییتوانا توانایی درک محیط،) ایپو یها تیقابلهر پنج بعد  ریتأثبا توجه به ـ 
داشتن نگاهی جامع به بر عملکرد،  و توانایی بازآرایی منابع( سازی یکپارچه، توانایی سازی هماهنگ

صنایع مخابرات ایران  یها بنگاهبنابراین مدیران ؛ استپویا و ارتقای آن، در سازمان الزم  یها تیقابل
سازمانی، چارچوبی جامع برای توسعه و ارتقای  هایفرآیندپویا و  یها تیقابل رابطۀباید با درک 

و همچنین محیط  داخلی وابسته به شرایط قطعاًکنند. این چارچوب  ریزی پیعملکرد مجموعه خود 
 .استخارجی بنگاه 

عملکرد  تواند یممنابع کلیدی  که دهد یمهمانند دیدگاه منبع محور نتایج تحقیق حاضر نشان ـ 
پویا را افزایش  یها تیقابلتوسعه و بهبود  تواند یمسازمان را بهبود بخشد و همچنین منابع کلیدی 

تمرکز بر منابع غیرکلیدی مانند سرمایه،  جای به بنیان دانش یها شرکت شود یمبنابراین پیشنهاد ؛ دهد
ارزشمند  یها شبکه جادیابهبود شهرت شرکت و  و فنی، دانش تخصصی توسعهامالک و مستغالت بر 

 اطالعاتی تمرکز نمایند. یها گاهیپاو 
 راهبردیبا توجه به اینکه ادعای اصلی این دیدگاه، لحاظ کردن تغییرات شدید محیطی در مدیریت ـ 

است، در دورانی که سرعت تغییرات روندی افزایشی دارد و با توجه به محدود بودن منابع  ها بنگاه
 مورد استقبال بیشتری قرار گیرد. راهبرداین شیوه تدوین  کارگیری به رود یمسازمان، انتظار 

این  یها شنهادیپیکی دیگر از  بودن گرا توسعه ازجملهخاص  های ویژگیبر انتخاب مدیران با  تأکیدـ 
پویایی این  یها تیقابلزیرا انتخاب مدیران مناسب یکی از عوامل مهم در ارتقای  استتحقیق 
با توانایی فعالیت در فضاهایی با ابهام باال، فعال، تهاجمی و  پذیر ریسکاست. مدیران  ها شرکت

 .کمک نماید ها بنگاهدر این حوزه به ارتقای عملکرد این  توانند یم نگر آینده
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