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یافتههای پژوهش بیانگر آن است که قابلیت جذب ،شامل کسب دانش بیرونی و به اشتراکگذاشدتن داندش دروندی یدو
مؤلفۀ مهم و حیاتی موثر بر قابلیتهای پویا و به تبع آن دستیابی به هوشمندی رقابتی محسوب میشود
واژههای کلیدی :قابلیتهای پویای مبتنی بر دانش ،قابلیت جذب ،هوشمندی رقابتی ،کسب دانش بیرونی ،به
اشتراکگذاری دانش درونی
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مقدمه
امددروزه داشددتن تددوان رقددابتی ،اسددار بقددای سددازمان

پژوهش سعی شده است تا قابلیتهای پویدای مبتندی بدر

هاست سازمانهای جهان معاصر ،با تالطمهای محیطدی

دانش را که از طریق کسب دانش بیرونی و بهاشدتراک-

بسیاری روبهرو هستند ،بهگونهای که سطوح باالی ایدن

گذاری داندش دروندی شدکل مدیگیدرد ،بررسدی شدود

تغییرات میتواند عملیات شرکت را مختل سازد براین-

قابلیددتهددای پویددا ،یددو شددرکت را دارمددا در تجدیددد

اسددار ،سددازمانهددا بددرای اراردده ارزش بدداالتر و تدد مین

قابلیددتهددای عملیدداتی توانمنددد سدداخته و دسددتیابی بدده

رضایت مشتریان در هر زمینهای ،به اطالعات بیشدماری

هوشدددمندی و برتدددری بلندمددددت را فدددراهم مدددیکندددد

از رقبا نیازمند هستند درواقع ،اطالعدات ،یکدی از اقدالم

(پروتدددوجرو ،2155 ،ص )4هوشدددمندی رقدددابتی کدددل

مهم داراییهای راهبردی و ابزار بازاریدابی بدهشدمارمی-

شناختی اسدت کده یدو شدرکت از محیطدی کده در آن

روند بنابراین در این شرایط ،هوش رقابتی به شرکتهدا

رقابت میکند ،دارد و حاصل تجزیه و تحلیل اطالعدات

کمو میکند تا تصدمیمات آگاهاندهای را دربدارۀ همده

بسیاری است که روزانده یدو شدرکت را بمبداران مدی-

امور خود ،از قبیل بازاریدابی ،تحقیدق و توسعه،سدرمایه-

کنند در پرتدو ایدن داندش اسدت کده تصدویر کداملی از

گذاری و راهبردهای کسبوکار اتخدا کنندد ردیدابی،

وضددعیت کنددونی و آینددده محددیط رقابددت ،پددیش روی

درک و واکنش به رقبا ،یو جنبۀ ویدژه از فعالیدتهدای

مدیران قرار میگیرد تا بتوانند بر این اسدار تصدمیمات

بازاریابی مطرح میگردد و الزم است شرکتها برنامده-

بهتری بگیرندد نظدر بده اهمیدت و ضدرورت هوشدمندی

ای اثربخش با نام هوشمندی رقابتی 5را بهاجرا درآورند

رقابتی برای سازمانهای معاصر و همچنین نقش پویایی-

این در حالی است که ابزار دستیابی و عنصدر اساسدی در

های رقابتی دانشمحور در شکلگیری این هوشدمندی،

شکلگیری هوشمندی رقدابتی در سدازمان ،قابلیدتهدای

در این تحقیق به بررسدی عوامدل مدؤثر بدر شدکلگیدری

پویا 2است قابلیتهای پویا ،به مفهوم توانایی سازمان در

هوشمندی رقابتی بر اسار رویکرد قابلیدتهدای پویدای

ترکیددب ،سدداخت و پیکربندددی مجدددد شایسددتگیهددای

مبتنی بر دانش پرداخته شده است

داخلی و خارجی برای مهدار محدیطهدای در حدال تغییدر
است تا بر این اسار در محیطهای در حال تغییر ،بتدوان
به عملکدرد و هوشدمندی دسدت یافدت (تدیس،)2111 ،
درحالیکه قابلیتهای عملیاتی ،سازمان را قادر میسازد
تا وضع موجود را حفظ نموده و امدورات روزمدره خدود
را بگذرانند ،قابلیتهای پویا بدا امکدان ایجداد ،توسدعه و
اصالح پایه منابع ،به حفظ تناسب تکاملی یدو شدرکت
کمددو مددیکنددد و همددین امددر بدده موفقیددتهددای رقددابتی
بلندمدت منجر میگدردد (وو و انالندر )2113 ،9در ایدن
1 Competetive intelligence
2 Dynamic capabilitie
3 Zhou and Unlaner

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
هوشمندی رقابتی
توسعۀ فناوری و رشد تجارت جهانی ،امدروزه بددین
معنی است کده محدیط تجدارتی ،نوبدهندو در حدال تغییدر
است مدیران بیش از این نمیتوانند برای تصمیمگیری-
های راهبردی به اشدرا و شدهود تکیده کنندد در بیشدتر
کارها نتیجده تصدمیم نادرسدت ،یدر قابدل کشدمپوشدی
اسددت شددرکتهددا بددرای اراردده ارزشددی بدداالتر و ت د مین
رضایت مشتریان در هر زمینهای ،به اطالعات نیازمندندد
آنها باید اطالعات بسیار زیادتری از شرکتهدای رقیدب

بررسی نحوه شکلگیری هوشمندی رقابتی بر اسار رویکرد قابلیتهای پویای مبتنی بر دانش 543 /

به دسدت آورندد بندابراین ردیدابی ،درک و واکدنش بده

عملیاتی به تصمیم گیرندگان است (اسچیو،2111 ،ص

رقبا ،یو جنبده ویدژه از فعالیدت بازاریدابی مطدرح بدوده

)68

است و الزم است شرکتها یو برنامه اثدربخش بدا ندام

پترسددون هوشددمندی رقددابتی را پیشددنهادهایی انجددام-

هوشددمندی رقددابتی را بددهاجددرا درآورنددد (رضدداریان و

شدددنی و اجرایددی معرفددی مددیکنددد کدده از فرایندددی

لشکربلوکی )5983 ،هوشمندی رقابتی عبارت اسدت از

سیستماتیو شامل برنامدهریدزی ،جمدع آوری ،تجزیده و

نظارت هدفمند بدر محدیط رقدابتی سدازمانهدا بدا هددف

تحلیددل و انتقددال اطالعددات در محددیط خددارجی سددازمان

گرفتن تصمیمات راهبردی در ارتباط با وضعیت رقدابتی

نشد ت گرفتدده اسددت و مددیتوانددد بددر تددوان رقددابتی یددو

(مشددبکی و زنگددویی نددژاد )5981 ،هوشددمندی رقددابتی،

سازمان یا یو کشور ت ثیرگذار باشد در عمل میتدوان

یو ابزار مدیریت راهبردی و یکی از سریعترین زمینه-

گفت سازمانهایی که بده دنبدال مزیدت رقدابتی هسدتند،

های رشد کسب و کار دنیا ،به شدمار مدیرود همچندین

کدداربران اصددلی و واقعددی هوشددمندی لقددب مددیگیرنددد

هوشمندی رقابتی ،یکی از تکنیدوهدای مهدم در ایجداد

هوشددمندی رقددابتی ،خروجددی نهددایی اطالعددات تجدداری

مزیت رقدابتی اسدت هوشدمندی رقدابتی عبدارت از هندر

فیلترشده و تحلیدلشدده اسدت هوشدمندی در دادههدای

یددافتن ،جمددعآوری و خیددرهسددازی اطالعددات بددرای

گذشته و حال نهفته بوده است تا آینده را پیشبینی کندد

دسترسی و استفاده پرسنل تمام سطوح سازمان اسدت تدا

و رهبران و مدیران را در اتخا تصمیمات یداری رسداند

ضمن شکلدادن به آینددۀ سدازمان ،از موقعیدت موجدود

(حیددددددددددری و سدددددددددعیدی،5931 ،ص  )86راچ و

در قبال تهدیددات رقدابتی حمایدت کنندد لئوندارد فالدد

سدددانتی( )2113براسدددار دیددددگاههدددای دسدددچامبز و

( 5)5331معتقددد اسددت هوشددمندی رقددابتی ،عبددارت از

نایدداک( ،)5331سدده طبقدده از هوشددمندی رقددابتی را بدده

سیگنالهای هشداردهنده در مورد فرصتها و تهدیدات

صورت زیر نشان داده است:

است در واقع ،هوشمندی رقابتی ،فراهمکننده اطالعات

 -5هوشمندی بازار :این نوع هوشمندی وظیفده تهیده

تحلیلشدهای است کده یدو سدازمان بدرای تصدمیمات

و عرضه روندهای حال و آیندده ،نیازهدا و اولویدتهدای

حیاتی خدود نیازمندد آن اسدت انجمدن حرفدهای هدوش

مشتریان به بازارهای جدید و ایجاد فرصتهدای بخدش-

رقددابتی ،2هوشددمندی رقددابتی را فراینددد نمددایش محددیط

بندی و تغییرات اساسدی و اصدلی در بازاریدابی و توزیدع

رقابتی میداند و معتقد است که هوشمندی رقابتی تمدام

رقبا را عهدهدار است

مدیران ارشد را به تصمیمات آگاهانه در زمینه تحقیدق و

 -2هوشمندی مرتبط با رقبا :این ندوع هوشدمندی بدا

توسددعه و بازاریددابی ،تاکتیددوهددای سددرمایهگددذاری و

بررسددی مسددتمر و نظدداممنددد تغییددرات در سدداختار رقبددا،

استراتژیهای بلندمددت تواندا مدیسدازد هدوش رقدابتی

محصوالت جایگزین جدید و واردشدوندگان جدیدد بده

مؤثر ،یو فرایندد پیوسدته اسدت کده شدامل جمدعآوری

صنعت ،وظیفه ارزیابی تکامل استراتژی رقابتی رقبا را به

قانونی و اخالقی اطالعدات و انتقدال کنتدرلشدده هدوش

عهده دارد
 -9هوشمندی تکنولوویکی :تجزیه و تحلیل هزینده-
فایددده تکنولددوویهددای جدیددد و فعلددی و نیددز پددیشبینددی

1 Fuld
2 SCIP: society of competitive intelligence

تکنولددوویهددایی کدده در آینددده از بددین مددیرونددد و
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تکنولوویهایی که در آینده مسلط میشدوند ،بدر عهدده

بلندمدددت را فددراهم مددیسددازد (پروتددوجرو)4،2155 ،

ایددن نددوع هوشددمندی اسددت بدده عبددارت دیگددر ،فایددده

رویکرد قابلیتهای پویا با بیان این موضوع کده ایجداد و

فناوریهای جدید و نیز پیشبینی فنداوری هدایی کده در

تجدید منابع تقلیدناپذیر در محیط متغیّدر کندونی تدا کده

آینده به وجود میآیند یا ازبین میروند ،بدر عهدده ایدن

میزان ارزشمند است و بازسازی آنها تا کده حدد دشدوار

نوع هوشمندی است

اسددت ،مبحددب مربددوط بدده دیدددگاه منبددعمحددور را بسددط
میدهد(امبروسینی و بومن ،2113 ،ص )23این رویکدرد

قابلیتهای پویا
5

قابلیتهای پویا ،توانایی سازمان در یکپارکهسازی،
سدداختن و صددورتبندددی مجدددد قابلیددتهددای درونددی و
بیرونی ،برای رویارویی با تغییرات سریع محیط را شدامل
مددیشددود وانددا و احمددد )2111(2قابلیددتهددای پویددا را
جهتگیری رفتاری پایدار سدازمان در یکپارکدهسدازی،
صورت بندی مجدد ،تجدید و بازسازی منابع و قابلیدت-
های خود و از همه مهمتر بهبود و نوسدازی قابلیدتهدای
مرکزی در پاسخ به محیط متغیّر برای رسیدن بده برتدری
رقابتی پایدار تعریف کردهاند قابلیتهای پویا ،سازمان-
هددا را بدده اد ددام ،سدداخت و پیکربندددی مجدددد منددابع و
شایستگیهایشان تواندا سداخته اسدتن بندابراین عملکدرد
سازمان را در رویارویی با تغییرات محیط و کسبوکدار
حفظ میکندد (تدیس )2111،درحدالیکده قابلیدتهدای
عملیاتی 9شرکت را به انجام فعالیدتهدای روزمدره تواندا
میسازد ،قابلیتهای پویا برای انطبا با تغییدرات سدریع
محیطددی بددهکددار گرفتدده مددیشددوند سددازمانی کدده دارای
قابلیتهای عادی اما فاقد قابلیتهای پویاست ،از طریدق
تولید و فروش محصدوالت یکسدان ،در مقیدار برابدر و
فروش این محصوالت به مشدتریان قبلدی ،امدور خدود را
پیش میبرند (وینتر،2119،ص )339در مقابل ،قابلیدت-
هددای پویددا ،سددازمان را دارمددا در تجدیددد قابلیددتهددای
عملیاتی توانمند ساخته و دستیابی به هوشمندی و برتری
1.Dynamic capabilities
2.Wang and Aahmed, 2005
1.Operational capabilities

بیانگر آن است که کگونه مدیریت یو کسدب و کدار،
سازوکارها و فرایندهایی را ایجاد کند که بین تغییرات و
محددیط آشددفتۀ بیرونددی و بازارهددای رقددابتی پددیش روی
شرکت در حوزۀ محصوالت تعادل وجود داشدته باشدد
در حقیقددت ،رویکددرد قابلیددتهددای پویددا الگوهددایی از
فعالیتهای عمومی را نمدایش مدیدهدد کده سدازمان بده
واسطه آنها مدیتواندد مندابع خدود را دارمدا تولیدد کدرده
ارزیددابی کنددد و اثربخشددی خددود را در رویددارویی بددا
مقتضیات بازار افزایش دهد و بهبود بخشد قابلیدتهدای
پویددا ،همچنددین میددان وضددعیت فعلددی و وضددعیت آینددده
توازون برقرار میکند که این فرایند شامل مدیریت خلق
محصوالت جدیدد ،مددیریت عملیدات تولیددات فعلدی،
تقویت و بهبود صالحیتهای فعلدی و حدذف نارسدایی-
های قدیمی است پروتوجرو و همکاران( )2155سه بعد
از قابلیددتهددای پویددا را شناسددایی کددردهانددد ایددن ابعدداد
عبارتاند از:
 قابلیت هماهنگی/اد امکننده -قابلیت یادگیری

4

1
6

 -قابلیت پاسخ رقابتی استراتژیو

قابلیت هماهنگی ،به توصیف تواندایی یدو شدرکت
در ارزیابی ارزش داراییهای موجود و اد ام ایدن مندابع
برای شکلگیری شایستگی و تواناییهای نو مدیپدردازد
2.Coordination capability
3.Learning capability
Strategic competitive response capability4.
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(اینسیتیم،5334 ،ص )111بهعبارت دیگدر ،اجدرای ایدن

همکاران،5331،ص )11در حقیقدت قابلیدت احسدار و

ترکیبددات جدیددد ،درگددرو همدداهنگی مددؤثر میددان انددواع

پاسخ رقابتی استراتژیو به کالشهدای محیطدی اهمیدت

وظایف و منابع مختلف و همچنین هماهناسازی دیگر

زیادی دارد ،بهگونهای که این قابلیدت شدرکتهدا را بده

فعالیتهای مرتبط است درواقع فرایندهای هماهنگی از

پیکربندی مجدد صالحیتهای خاص(قبل از اینکه آنهدا

طریددق ارتبدداط ،برنامددهریددزی و وظددایف کدداری و دیگددر

به هستههای انعطافناپذیری تبدیل شوند) توانا میسازد

فعالیتهای مرتبط ،با رویههدای واحدد پیوندد مدییابندد

در مجمدددوع ،مباحدددب پیشدددین بیدددانگر آن اسدددت کددده

تیس و همکاران نشان مدیدهندد کده فقددان کدارایی در

فراینددددهای همددداهنگی ،یدددادگیری و پاسدددخ رقدددابتی

هماهنگی و ترکیب وظایف و منابع متفاوت باعب مدی-

استراتژیو فعالیتهای مهمی هستند که تغییدر در درون

گردد که تغییرات تکنولوویکی هرکند اندک نیز بتوانند

یو سازمان را سهولت مدیبخشدد بده ایدنترتیدب ،ایدن

بر موقعیت کنونی رقابتی شرکت در بازار تد ثیرات قابدل

ابعاد در درک و اندازهگیدری مفداهیم قابلیدتهدای پویدا

مالحظهای اعمال کنندد امدروزه سدازمانهدا بدرای بقدای

نقش دارند (پروتوجرو،2155 ،ص)1

خود و همسویی با تغییدرات محدیط پیرامدون بده ویدژه بدا
توجه به مسارل جهانیشدن ناکارندد یدا سداختار را تغییدر

مدیریت دانش از رویکرد قابلیت های پویا

دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله بدا

مدیریت دانش ،تالش استراتژیو سازمان برای بده-

تغییرات جهانی را کسب کنندد یکدی از مهدمتدرین ایدن

دستآوردن ،خیدره و توزیدع داندش اسدت ایدن خدود

ابزارها ،یادگیری اسدت یدادگیری را مدیتدوان یکدی از

سبب میشود کارکنانِ سازمان هوشمندتر عمل کنند ،از

ابزارهددای اصددلی در بازسددازی و تجدیددد اسددتراتژیو

دوبددارهکدداری بکاهنددد و درنهایددت تولیدددات و خدددمات

دانسددت البتدده بازسددازی مسددتلزم آن اسددت کدده سددازمان

خالقانهتری تولید کنند که نیاز مشتریان را بهتر بدرآورده

روشهای جدید را بررسی کندد و فراگیدرد و در همدان

سازد مدیریت دانش ،بهعندوان مجموعدهای از رویدههدا،

زمان ،آنچه را که قبال آموخته است ،بهدرهبدرداری کندد

زیرساختها و ابزارهای فنی و مدیریتی است کده بدرای

(مارچ،5335،ص )16قابلیت یادگیری سدازمان را قدادر

خلق ،تسهیم و بهکارگیری اطالعدات و داندش در درون

مددیسددازد کدده فرصددتهددای تولیددد محصددول جدیددد را

و بیدددرون سدددازمانهدددا طراحدددی شددددهاند(بونددددفور،

شناسایی کند

،2119ص )58اگر سازمانها دانش را خلق کنندد یدا آن

قابلیددت پاسددخ رقددابتی اسددتراتژیو ایجدداد تغییددرات

را انتشار دهند ،توان و ظرفیت آنها برای پاسدخگویی بده

محیطدی و پاسدخ بده تغییدرات بیروندی را دربدردارد ایدن

شددرایط متغیّددر دنیددای امددروز افددزایش مددییابددد سیسددتم

قابلیددت را مددیتددوان توانددایی یددو شددرکت در بررسددی

مدیریت دانش ،بهمنظور تحقق اهداف خود فعالیتها یدا

محیط ،شناسایی فرصتهدای جدیدد ،ارزیدابی موقعیدت

فرآیندهای متنوعی شامل خلق داندش ،اکتسداب داندش،

رقابتی خود و پاسخ به حرکتهدای رقدابتی اسدتراتژیو

پاالیش ،سازماندهی ،توزیع و بهکارگیری داندش را بده-

درنظددر گرفددت بنددابراین در محددیطهددای مدددام در حددال

کار میگیرد از دیدگاه قابلیدتهدای پویدا ،سدازمانهدا،

تغییر ،ارزش این بعد از قابلیتها نمایان میگردد و لزوم

نهادهای دانش هستند که در قالب فرآینددهای مددیریت

تغییددرات داخلددی و خددارجی احسددار مددیشددود(تیس و

دانش به فعالیت میپردازند برایناسار ،سازمانهای در
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حال رقابت ،با اطالعات جدیدد بده دسدت مدیآیدد و بدا

خارجی ،میتوان کسب کرد به اشتراکگذاری داندش

منابع موجود در سازمان ،قابلیتهدای جدیددی را ایجداد

درونی نیز ،شدیوهای مهدم بدرای انتقدال داندش دروندی و

میکنند بر اسار رویکرد قابلیتهای پویدا ،بده تواندایی

دانش بیرونی در نظر گرفته میشود(ون ویکو همکاران،

یو سازمان در تشخیص دانش جدید از منابع بیرونی ،و

،2118ص)89

همچنین تسهیم و درونیسازی آن برای اهدداف تجداری

مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق

ظرفیت جذب 5گفته میشود ظرفیت جذب مجموعه از

براسددار مطالعددۀ مبددانی نظددری و بررسددی مدددلهددای

فرایندها و روندهای سازمانی است که طی آن سازمانها

مختلف هوشمندی رقابتی ،با اقتبار از مددل هوشدمندی

از کسدب داندش بیرونددی 2و بده اشددتراکگدذاری دانددش

رقابتی دسچامبز و نایاک( )5331و راچ و سانتی()2113

درونی ،9قابلیتهای پویایی در خود بیافرینند که توانایی

و همچنددین رویکددرد قابلیددتهددای پویددا (پروتددوجرو و

سازمان را برای دسدتیابی و حفدظ مزیدت رقدابتی پایددار

همکاران )2155،و قابلیدت جدذب (فالتدن و همکداران،

افزایش میدهد (فالتن و همکاران)2155 ،4

 ،)2155مدل مفهومی تحقیق به صورت شدکل  5توسدعه

دانددش را مسددتقیما از طریددق کددارگران جدیدددی کدده

داده شده است

دانش و تجربه را با خدود بده شدرکت مدیآورندد و یدا از
طریق مبادلده اطالعدات میدان کارکندان موجدود و افدراد

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق (پروتوجرو و همکاران ،2111 ،فالتن و همکاران)2111 ،
4321

1 Absorptive capacity
2 external knowledge acquisition
3 internal knowledge sharing
4 Flatten et al., 2011
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بر اسار مدل مفهومی شکل  ،5فرضیههای پدژوهش
به صورت زیر تدوین شده است:
فرضیه اصللی :1کسدب داندش بیروندی بدر ایجداد
قابلیتهای پویا ت ثیر دارد
فرضددیه فرعددی :5.5کسددب دانددش بیرونددی بددر ایجدداد
قابلیت هماهنگی ت ثیر دارد
فرضددیه فرعددی :5.2کسددب دانددش بیرونددی بددر ایجدداد
قابلیت یادگیری ت ثیر دارد
فرضیه فرعدی  :5.9کسدب داندش بیروندی بدر ایجداد
قابلیت پاسخ رقابتی استراتژیو ت ثیر دارد
فرضیه اصلی  :2بهاشتراکگدذاری داندش دروندی
بر ایجاد قابلیتهای پویا ت ثیر دارد
فرضیه فرعی  :2.5بهاشتراکگدذاری داندش دروندی
بر ایجاد قابلیت هماهنگی ت ثیر دارد
فرضیه فرعی  :2.2بهاشتراکگدذاری داندش دروندی
بر ایجاد قابلیت یادگیری ت ثیر دارد
فرضیه فرعی  :2.9بهاشتراکگدذاری داندش دروندی
بر ایجاد قابلیت پاسخ رقابتی استراتژیو ت ثیر دارد
فرضللیه اصلللی :3قابلیددتهددای پویددا در ایجدداد
هوشمندی رقابتی ت ثیر دارند
فرضددیه فرعددی  :9.5قابلیددتهددای پویددا بددر ایجدداد
هوشمندی مبتنی بر بازار ت ثیر دارد
فرضددیه فرعددی  :9.2قابلیددتهددای پویددا بددر ایجدداد
هوشمندی مبتنی بر رقبا ت ثیر دارد
فرضددیه فرعددی  :9.9قابلیددتهددای پویددا بددر ایجدداد
هوشمندی مبتنی بر فناوری ت ثیر دارد

روش پژوهش
بدین دلیل که نتدایج بدهدسدتآمدده در ایدن تحقیدق
بددرای آگدداهی مدددیران و کارشناسددان کسددبوکارهددای
کوکدددو و متوسدددط در مدددورد نحدددوه شدددکلگیدددری
هوشمندی رقابتی براسار رویکدرد قابلیدتهدای پویدای
مبتنی بر دانش استفاده میشود ،بر حسب هددف از ندوع
تحقیقات کاربردی است همچنین این تحقیدق بده لحدا
روش ،توصددیفی -پیمایشددی اسددت و براسددار تحلیددل
ماتریس همبستگی به تبیین روابط میان متغییر هدای مددل
مفهومی میپردازد جامعدۀ آمداری ،ایدن پدژوهش شدامل
مدیران شرکتهای کوکو و متوسط در استان لرسدتان
است که تعداد آنها 5842تن است البته بر اسار فرمول
کوکران برای جامعۀ آماری محددود و بدا درنظرگدرفتن
سطح خطدای 1درصدد ،حجدم نمونده  958درنظرگرفتده
شده است با درنظرگدرفتن ندوع صدنعت بدهعندوان طبقدۀ
همگن ،اعضای نمونه برطبق جدول 5با اسدتفاده از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب انتخاب شدهاند
برای سنجش هوشمندی رقابتی از شاخصهای ارارده
شدۀ دسچامبز و نایاک ( )5331استفاده شدده اسدت کده
گویههای موردنظر از پرسشنامه آن استخراج شده است
همچنین برای سدنجش مؤلفدههدای قابلیدتهدای پویدا ،و
قابلیت جدذب ،از پرسشدنامۀ پروترجدرو( )2155اسدتفاده
شده است برای اندازهگیری پایایی ابزار اندازهگیری ،از
روش آلفای کرونباخ استفاده شده است
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جدول  .1تعداد اعضای نمونه انتخابی در هر صنعت
طبقات جامعه
محصوالت ذایی وآشامیدنیها

تعداد هر طبقه
942

درصد(نسبت)نمونه
1/21

تعداد نمونه
13

محصوالت ازالستیو و پالستیو

541

1/18

21

کوب و محصوالت کوبی

521

1/16

22

محصوالت کانی یرفلزی

298

1/59

45

محصوالت فلزی فابریکی

254

1/55

91

مواد و محصوالت شیمیاری

284

1/56

43

ماشینآالت ودستگاههای برقی

81

1/11

51

پوشاک و نساجی

593

1/11

24

فراوردههای حاصل از نفت

91

1/12

6

وسایل نقلیه موتوری /سایر تجهیزات حمل و نقل

46

1/12

8

بازیافت

52

1/15

2

ابزار پزشکی و دارویی

11

1/14

59

سلولزی

38

1/11

51

مجموع

5842

%511

958

یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل دادهها در ایدن تحقیدق ،در دو سدطح

آلفددای کرونبدداخ ،اشددتراکات متغیرهددا و ضددریب KMO

توصیفی و استنباطی انجام شده است در سطح توصدیفی

محاسبه شده است خالصۀ نتایج برآمده از تحلیدل داده-

دادههای جمعیدتشدناختی مانندد سدن ،جنسدیت ،سدطح

های جمعیتشناختی بر اسار فراوانی و درصد فراواندی

تحصیالت و مدت فعالیت شدرکت و همچندین ضدرایب

به طور خالصه در جدول 2نشان داده شده است

جدول .2خالصه نتایج تحلیل دادههای جمعیتشناختی
ویژگی
جنسیت

سن

میزان تحصیالت

مدت فعالیت

گزینهها

فراوانی

درصد

مرد

251

%66

زن

518

%94

 21تا 94

215

%13

91-11

48

%51

باالی 11

53

%6

زیر دیپلم

51

%9

دیپلم

45

%59

کاردانی

98

%52

کارشناسی

563

%19

زیر یوسال

59

%4

 5-9سال

11

%58

 9-1سال

11

%58

بیش از دهسال

518

%94
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جدول 9آمده است

همچنددین نتددایج برآمددده از محاسددبۀ ضددرایب آلفددای
کرونبددداخ ،اشدددتراکات متغیرهدددا و ضدددریب  ،KMOدر

جدول  .3نتایج سنجش پایایی ابزار گردآوری دادهها
سازۀ پنهان

هوشمندی رقابتی

قابلیتهای پویا

مدیریت دانش

مقدار اشتراک

آلفای

استخراج شده

کرونباخ

متغیر آشکار

گویهها

هوشمندی مبتنی بر بازار

سؤاالت  5الی 6

1.122

هوشمندی مبتنی بر رقبا

سؤاالت  1الی 52

1.182

هوشمندی مبتنی بر فناوری

سؤاالت  59الی 51

1.191

قابلیت هماهنگی

سؤاالت  56الی 58

1.646

قابلیت یادگیری

سؤاالت  53الی 29

1.669

قابلیت پاسخ رقابتی استراتژیو

سؤاالت  24الی 28

1.198

کسب دانش بیرونی

سؤاالت  23الی 92

1.854

به اشتراکگذاری دانش درونی

سؤاالت  99الی96

1.854

1/351

/114

1/111

ضریب KMO

/692

/681

/11

همانگونه که نتایج جدول 9نشان مدیدهدد ،مقدادیر

انتخابی برای بهکارگیری تکنیو تحلیل عداملی در حدد

اشتراکات تمام متغیرها باالی 1درصد است که ایدن امدر

مطلوبی است .ضریب  KMOنشان میدهد که مجموعه

بیانگر مناسببودن متغیرهای آشکار استن به ایدن معندی

گویددههددا یددا شدداخصهددایی کدده یددو سددازه پنهددان را

که متغیرهای آشکار شاخصهدای مناسدب و همبسدتهای

میسنجند ،تا که اندازه همبستهاند.

برای عملیاتی کردن و سنجش سازههای پنهان محسدوب

در سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیهها و تعیدین

میگردند همچنین مقادیر ضریب آلفای کرونباخ ،برای

روابط بین متغیّرهای مدل مفهومی ،مدلسازی معدادالت

تمددام مؤلفددههددای پرسشددنامه و ابعدداد آن بدداالی 1درصددد

ساختاری و تحلیل مداتریس همبسدتگی بدا کمدو ندرم-

است ،بنابراین میتوان گفت که ابزار گردآوری دادههدا

افزارهای آماری ارپیارار و لیزرل انجدام شدده کده

از پایایی مناسدب و مطلدوبی برخدوردار اسدت همچندین

نتددایج برآمددده از تخمددین پارامترهددا و محاسددبه بارهددای

نتایج نشدان

مدیدهدد کده ارزش عدددی ضدریب KMO

باالتر از  1درصد بوده و در نتیجه ضریب اطمینان نموندۀ

عاملی استانداردشده در شکل  2نشان داده شده است
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شکل  .2تخمین پارامترها و محاسبه بارهای عاملی استانداردشده

مطابق شکل  ،2میزان ریشه توان دوم خطای بدرآورد
برای مدل عاملی  ،Xبرابر 183درصد اسدت کده نشدانگر

برازش قابلقبول مدل در تخمین پارامترهاست همچندین
مقادیر آماره  tدر شکل  9نشان داده شده است

شکل  .3مقادیر آماره t

با توجه به اینکه مقادیر آماره  tبرای همده متغیّرهدای

که بر این اسار روایی مدل ،که بیانگر اعتبار سازههدای

آشکار از مقددار ( 5.36سدطح زیرمنحندی نرمدال معدادل

پنهان در تبیین واریدانس یدا تغییدرات متغیّرهدای آشدکار

خطای1درصد) بیشتر است ،بنابراین میتدوان گفدت کده

است ،ت یید میشود همچندین نتدایج برآمدده از بررسدی

تمام مسیرهای بین سازههای پنهان و متغیدرهدای آشدکار

برازش مدل و محاسبه شاخصهای برازش در جددول 4

مربوط به آنها در سطح خطای 1درصدد معندیدار اسدت

آمده است
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جدول .4نتایج آزمون برازش کلی مدل
شاخص های برازش

نتیجه

دامنه مورد قبول

مقدار محاسبه شده

ت یید

>2/11

5/11

ت یید

نزدیو به یو

/83

NFI

ت یید

نزدیو به یو

/39

NNFI

ت یید

نزدیو به یو

/31

CFI

ت یید

کمتر از یو

1/183

RMSEI

ت یید

نزدیو به یو

/84

GFI

ت یید

نزدیو به یو

/81

AGFI

ت یید

نزدیو به یو

/31

IFI

)(Fitness Measures
/df

نتایج حاصل جددول  4نشدان مدیدهدد کده شداخص

نتدددایج تخمدددین پارامترهدددا و محاسدددبه بارهدددای عددداملی

برازش ( )GFIبرابر  84درصد اسدت و شداخص بدرازش

استانداردنشده و بارهای عاملی استانداردشدده بده همدراه

تعدیلشده ( )AGFIنیز برابر با  81درصد است این امدر

آماره  tو ضدریب تشدخیص بدرای متغیرهدا در جددول 1

حاکی از برازش مطلوب مدل اسدت در پایدان ،خالصدۀ

نشان داده شده است

جدول  .5خالصه نتایج تخمین پارامترها ،آماره  tو ضریب تشخیص
سازه پنهان

متغیر آشکار

مقادیر استاندارد
)(Standard values

آمارۀ t

ضریب تشخیص
)

(

همکاری با سایر شرکتها

1/19

1/81

%19

مشارکت کارکنان در همایشها

1/16

1/61

%95

ارتباط با متخصصان خارجی

1/65

6/23

%91

استخدام کارکنان جدید دارای مهارت جدید

1/13

6/11

%94

برگزاری جلسه با کارکنان

1/11

8/11

%13

به اشتراک گذاری دانش

تبادل تجربیات کارکنان با یکدیگر

1/16

8/45

%11

درونی

بحب و تبادل نظر با کارکنان

/81

3/11

%64

تشویق کارکنان به تبادل تجربیاتشان

/66

6/31

%49

قابلیت هماهنگی

1/14

6/61

%14

قابلیت یادگیری

1/12

6/61

%15

قابلیت پاسخ رقابتی استراتژیو

1/11

1/14

%13

هوشمندی مبتنی بر بازار

/11

9/81

%92

هوشمندی مبتنی بر رقبا

/16

9/81

%95

هوشمندی مبتنی بر فناوری

/11

9/39

%92

کسب دانش خارجی

قابلیتهای پویا

هوشمندی رقابتی
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بر اسار جدول شمارۀ 1معنی داری مقدادیر ضدریب

موضوع مورد نظر یا سازههای پنهان را اندازهگیری می-

تشددخیص بددرای همدده بارهددای عدداملی در سددطح خطددای

کنددد درنهایددت نتددایج آزمددون فرضددیههددای تحقیددق در

1درصد نشاندهنده پایدایی بداالیِ متغیرهدای مدورد نظدر

جدول شمارۀ 6آمده است

بوده است درنتیجه متغیّرهای آشکار با دقتی بسدیار بداال،
جدول  -6نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

ضریب

توضیح

آمارۀ t

نتیجه

همبستگی
کسب دانش بیرونی بر قابلیتهای پویا ت ثیر دارد

1/112

2/21

ت یید

اصلی5
فرعی5.5

بهاشتراکگذاری دانش درونی بر قابلیتهای پویا ت ثیر دارد

1/112

1/592

ت یید

فرعی5.2

قابلیتهای پویا بر هوشمندی رقابتی ت ثیر دارد

1/651

1/134

ت یید

فرعی5.9

کسب دانش بیرونی بر ایجاد قابلیت پاسخ رقابتی استراتژیو ت ثیر دارد

1/183

1/186

ت یید

بهاشتراکگذاری دانش درونی بر قابلیتهای پویا ت ثیر دارد

1/156

9/64

ت یید

فرعی2.5

بهاشتراکگذاری دانش درونی بر ایجاد قابلیت هماهنگی ت ثیر دارد

1/948

1/212

ت یید

فرعی2.2

بهاشتراکگذاری دانش درونی بر ایجاد قابلیت یادگیری ت ثیر دارد

1/116

1/516

ت یید

فرعی2.9

بهاشتراکگذاری دانش درونی بر ایجاد قابلیت پاسخ رقابتی استراتژیو ت ثیر دارد

1/988

1/214

ت یید

قابلیتهای پویا بر هوشمندی رقابتی ت ثیر دارد

1/161

4/41

ت یید

فرعی9.5

قابلیتهای پویا بر ایجاد هوشمندی مبتنی بر بازار ت ثیر دارد

1/111

1/514

ت یید

فرعی9.2

قابلیتهای پویا بر ایجاد هوشمندی مبتنی بر رقبا ت ثیر دارد

1/411

1/931

ت یید

فرعی9.9

قابلیتهای پویا بر ایجاد هوشمندی مبتنی بر فناوری ت ثیر دارد

1/445

1/612

ت یید

اصلی2

اصلی9

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از محاسدبۀ ضدرایب تشدخیص بارهدای

استخدام کارکنان دارای مهارتهای جدید و مشدارکت

عاملی در سازههای پنهان نشان میدهد که تبادل نظدر بدا

کارکنددان در همددایشهددای مختلددف اسددت ،بنددابراین

کارکنددان بددا ضددریب تشددخیص  64درصددد مهددمتددرین

همکاری و ارتباط با سایر کسدبوکارهدا ،دانشدگاههدا و

شاخص ت ثیرگذار بر سدازه «بدهاشدتراکگدذاری داندش

مراکددز تحقیقدداتی ،ارتبددداط مسددتمر بددا کارشناسدددان و

درونی» است همکاری با سایر شرکتها نیز بدا ضدریب

متخصصان خارج از سدازمان ،اسدتخدام کارکندان دارای

تشخیص 19درصدد مهدمتدرین شداخص مدؤثر بدر سدازه

مهارتهای نو و خاص برای آگاهی از تغییر و تحدوالت

«کسب دانش بیرونی» است همچنین بدا توجده بده نتیجدۀ

جدید ،به مدیران کسدبوکارهدای کوکدو و متوسدط

آزمددون فرضددیۀ اصددلی اول «کسددب دانددش خددارجی بددر

پیشنهاد میشود همچنین تحلیل یافتههای پژوهش نشدان

قابلیت های پویا ت ثیرگذار است با توجه به اینکه مهدم-

میدهد که قابلیت پاسخ رقدابتی اسدتراتژیو بدا ضدریب

ترین ابعاد کسب دانش خارجی ،به ترتیدب همکداری بدا

تشخیص  59درصد ،مهمترین متغیر اثرگذار بر قابلیدت-

سایر سازمانها ،داشدتن ارتبداط بدا متخصصدان خدارجی،

هددای پویاسددت از سددوی دیگددر ،هوشددمندی مبتنددی بددر
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 مهمتدرین، درصد92 فناوری و بازار با ضریب تشخیص
متغیددر اثرگددذار بددر هوشددمندی رقددابتی مددی باشددند طبددق
 به اشتراکگدذاری داندش دروندی،فرضیه ی اصلی دوم
بر قابلیت های پویدا تد ثیر دارد درنتیجده جلسدات مکدرر
مدیران کسبوکارهای کوکو و متوسدط بدا کارکندان
،برای بهاشتراکگذاری دستاوردها و دیدگاههای جدید
 تسدهیل ارتباطدات،بحب و تبادل نظر مدیران با کارکنان
آسان و بدون محدودیت کارکنان برای تسهیم داندش و
تجربههای آنان میتواند فرایند به اشتراکگذاری دانش
درونددی و در نتیجدده قابلیددتهددای پویددا را توسددعه دهددد
 قابلیتهدای پویدا، همانطور که نتایج نشان داد،درنهایت
در ایجاد هوشمندی رقابتی مؤثر است بنابراین مدیتدوان
گفت که مدیران کسدبوکارهدای کوکدو و متوسدط
 آگاهی،میتوانند از طریق اراره کاالها یا خدمات جدید
از روشهای تولید کاالها یا اراره خدمت از سوی رقبا و
،افزایش میزان آشنایی کارکنان بدا فنداوریهدای جدیدد
توانایی الزم را بدرای پاسدخ بده تغییدرات محدیط رقدابتی
کسب نمایند همچنین مدیران کسبوکارهای کوکدو
،و متوسط میتوانند بدا اجدرای آمدوزش ضدمن خددمت
 برگدزاری دورههدای آموزشدی و یدره،رواج کار تیمی
یادگیری را سهولت بخشدد و سدازمان را بده شناسدایی و
بهرهبرداری از فرصتهای جدید توانا سازد
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