
 Journal of International Business Administration                   المللیکارهای بینمدیریت کسب و 

 دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

  99، بهار 1سال سوم، شماره 

     44 – 11 ص

 

 قابلیت پویا وۀ نظریبا رویکرد ایران  صادراتیهای تبیین مزیت رقابتی شرکت

  دوسوتوانی سازمانی

 3یمیتم محمد و 2*یمرادمحمود ، 1زادهبساقنرجس 

 

   14/07/1991تاریخ دریافت:   
   17/09/1991تاریخ پذیرش: 

 چکیده
زافزون را به نحوی رو هابنگاه، وکارپویایی فضای کسب وتنیدگی مرزها درهم ،رقابتۀ های عرصپیچیدگی
ی کسب مزیت رقابتکه  است ایبه گونه است. این وضعیت غیرمنتظره مواجه کرده های جدید وبا چالش

. رسدیبه نظر مبسیار دشوار ، تغییرات محیطیبدون وجود یک رویکرد منعطف و سازگار با  ،هابرای بنگاه
، ال تغییردر ح به سرعتو پیچیده  هایمحیطدر ها بنگاهکه  داردهای پویا بیان قابلیتۀ نظریدر این راستا، 
وسوتوانی سازمانی د مفهوم ،دیگر یاز سوی .برای موفقیت و کسب مزیت رقابتی دارند هایی پویانیاز به قابلیت
اساس،  این بر ت.وکار در جهت حفظ مزیت رقابتی توصیه شده اسدر محیط پرتالطم کسبنیز برای کار 

گری ا میانجیب ،های پویا بر مزیت رقابتیقابلیت تأثیر تبیین مزیت رقابتی از طریق ،هدف پژوهش حاضر
ها هدادآوری برای جمع که ندبودهای صادراتی ایران شرکت ،پژوهش این ۀجامع دوسوتوانی سازمانی است.

همچنین به . ندشد انتخاب تعداد نمونهحداقل آزمودنی به عنوان  G*Power ،71افزار با استفاده از نرمو 
( PLS-SEMحداقل مربعات جزئی )با رویکرد سازی معادالت ساختاری از مدل بررسی فرضیات، منظور

ها، استفاده درک فرصتقابلیت شامل )های پویا ابعاد قابلیت نتایج حاکی از این امر بود که استفاده گردید.
 بر ،دوسوتوانی سازمانیگری با میانجیهم به طور مستقیم و هم  ،(دهی مجدد منابعها و شکلاز فرصت

 را شرکت توانایی های پویاقابلیت شده،های ذکرهیافت بر اساس .دارد مثبت و معنادار تأثیرزیت رقابتی م
 ،دهی مجدد منابع دانشو با شکل دهدافزایش می دفع تهدیدها ها وجهت جذب فرصتبرای بسیج منابع 
    کند.می را نیز تسهیل برداریاکتشاف و بهره
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 مقدمه
 رقابت تنگاتنگ همچنین های نو وفناوری ازمداوم  ۀمعرفی و اسررتفادپیشرررفت روزافزون دانش بشررری، 

از طرفی ها را به نبردی دشوار مبدل کرده است. بقاء و حیات شررکت های اخیر، ها در سرال میان شررکت 
 س،اسا این برت. را به سرط  جهانی نیز کشانده اس  مسرئله ، این بازارهای جهانی میل و اضرطرار ورود به 

ی هافرصرررتبهره از و رویارویی با تهدیدات در ها زیادی از شررررکتنه چندان تعداد  بدیهی اسرررت که
 راهکارهای یکی ازبه صررادرات،  آوردن یرو د.نبرب بدرجان سررالم  ،ایگسرریختهتغییرات لجام نیچننیا

پور هیم)ابرااست  پیشنهاد شده المللتجارت بینسط  تهدیدات در  این دست کاهشکه برای  است یمهم
ا هشرکتتوسعه و پیشرفت  برصادرات  شگرف تأثیربه دلیل  (.1994، ازبری، اکبری و هوشرمند جایجانی 

رد یا بهبود عملک برای آغاز و هاشرکتاست؛ به نحوی که  به این امر جلب شدهتوجه بسیاری  ،و کشورها
های مختلف خود به دنبال کسررب اطالعات و ترویج دانش صررادراتی در زیرمجموعه همواره  صررادراتی،

از جمله شررده بدان پرداخته خواهد شررد، های انجامبا اسررتناد به پژوهشو که در ادامه  گونههماناند. بوده
 در فضررای رقابتی و  1های پویا، قابلیتتوان در ایجاد دانش صررادراتی مرثر دانسررت رویکردهایی که می

ر اثربخش و کارا از دانش بازا ۀاسررتفادامکان  ،رویکرد این دو بهره از. هسررتندها در سررازمان 1دوسرروتوانی
نوآوری در محصرروالت و ایجاد و حفظ مزیت  ۀسرراز توسررعزمینه بیترت نیبدصررادراتی را فراهم آورده و 

 گردد.می 9رقابتی
، این پسازآن. معرفی شررد 4همکارانس و یتوسررط دیوید ت 0199 ۀهای پویا در دهچارچوب قابلیت

، 5است )تیس و لی  را به خود جلب کرده پژوهشگرانبسریاری از   ۀیک پارادایم، عالق به عنوانچارچوب 
 ،، ایجادسازیبا عنایت به یکپارچه ،در توجه به تغییرات محیطی توانایی سازمان های پویا راقابلیت(. 1012

؛ تیس و 1997، 2اند )تیس، پیسانو و شانهای داخلی و بیرونی تعریف کردهبندی صالحیتتنظیم و پیکره
مباحث های متعددی همچون مفهوم قرابلیت پویا در زمینه در میران پژوهشرررگران جهرانی،    (.1012لی ، 

؛ بریزنیرک و  1012، 1؛ آگونوبی و اُزبورن1014، 7لی و لیومزیررت رقرابتی )  ۀمربوط بره ایجراد و توسرررعر   
نوآوری  (،1019، 10اسرررمیت و هانگ-آفرینی در بازار جهانی )لی، ایسرررترباینقش (،1012، 9الهونیرک 
؛ جانتونی، 1017، 19شرررکت )رینگو عملکرد(، 1011، 11ولیت؛ موسرروی، بوسررینک و وان1017، 11)شررگنگ

و یادگیری )هیدالگوپنیت،  (1011وکار )تیس، طراحی مدل کسرررب(، 1011، 14ترارکیرانن، چاری و اُگازی  
است. پژوهشگران داخلی نیز به کاربست این مفهوم  رفته، مورد توجه قرار گ(1019، 15روبانیا و نیوزپادرون
؛ اکبری 1911کسب مزیت رقابتی )ضیایی،  توان بهد میراند که از این موااختهها پردمینهبرخی از این زدر 

چه و زاده، حسررینی، قرهعملکرد شرررکت )نکوئی و (1991؛ نعمتی، همتی و خلقی، 1991زاده، و اسررماعیل
 اشاره کرد. (1999کریمی، حاجی
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توجه رد مومفهومی جدید در رابطه با بقای سازمانی به عنوان  نیز دوسوتوانی سازمانیدر سوی دیگر، 
در ادبیات یادگیری سازمانی و  ،(1991) 1( و مارچ1927) 1این مفهوم توسط دانکن است. ار گرفتهقر بسیار

شاف برداری و یا اکتهای بهرهها تمایل به تمرکز بر تواناییشرکتداد نشران می بر مبنای مشراهداتی که  
های سازماندر واقع،  (.1999)ممبینی،  شد ( توسعه داده1992) 9اریلیریزی و توسط تاشمن و دارند، طرح

های جدید ( و کشررف فرصررت4برداریبا اسررتفاده از امکانات تحت اختیار )بهره ،موفق در یک محیط پویا
دوسوتوانی را پارادوکس  (،1011) 2کوریاک، لوکیت، هایتون، نیکوالو و مول ( دوسوتوان هستند.5)اکتشاف

در د. نکنسازمان ایجاد می ایبر یمداوم و متناقضتقاضاهای همواره که  اندبرداری دانستهاکتشراف و بهره 
ریدل، ) اسرررت بحث شرررده آنبر  مرثرعوامل  جوانب مختلف این مفهوم و و در مورد مطالعات خارجی

رشدی به دوسوتوانی سازمانی معطوف شده بهرودر ایران نیز توجه کم ولی (. 1019، 7هاینزمایلر و پیکوت
، مزیت رقابتی )اکبری، (1994، و همکاران پور ازبریصررادرات )ابراهیمهمچون  یهایکه مربوط به حیطه

 بوده است.( 1997عملکرد سازمان )خدادادی، مرادی و یاکیده،  و (1994
پویا و دوسروتوانی سازمانی برای کسب مزیت رقابتی   هایگفته شرد، مفاهیم قابلیت  آنچه بر اسراس 

 این مهم به بررسررری که هاییپژوهش، ن دو مفهومای مانزهماهمیت  وجودبسررریار حیاتی هسرررتند. با 
های پویا را ای قابلیت(، اهمیت نقش واسطه1014) 1جیانگ و کورتمان .شرمار هستند ، انگشرت اندپرداخته

( پلی میان 1012) 9شاو، زیمرمان و رایسچهمچنین بیرکین .اندبررسری کرده  های دوسروتوان در سرازمان 
وسته را از نظر ها با تغییرات ناپیچگونگی تطبیق شرکت تصور کرده و های پویا و دوسوتوانیدیدگاه قابلیت

وسوتوانی دبا میانجیگری  ،های پویا و مزیت رقابتیبین قابلیت ۀبه بررسی رابط حاضر پژوهش .اندگذرانده
 نینخستدر بخش صادرات ایران برای بررسی این موضوع  های صادراتی ایران پرداخته است.در شررکت 

و  یللالمنیب ۀورود به عرص یبرا صادراتسرهولت اسرتفاده از    به دلیل پذیرد. این انتخابصرورت می  بار
 یاهاز نرخ یبرداربهرهعالوه بر این،  .بوده استها شرکت شرفتیدر توسرعه و پ  آن یسرودمند  نیهمچن

رات از فواید صاد بازار خاص کیشرکت به  یوابستگهمچنین کاهش متفاوت و  یبازارها رشد متفاوت در

 (.1991، ینیصنوبر و حس ا،یبهزادن) هاستبرای شرکت
ت آمده اسعملبه در بازار صادراتی یرقابت تیمز ۀو توسرع حفظ  کسرب،  که تاکنون در ییهاپژوهش
در  روشیو پ یاصل یهااز بخش یصادرات یها. شررکت سرتند ین نهیزم نیراهکار مناسرب در ا  ۀئقادر به ارا
در صررنعت  ینوآور جادیرشررد و ا مدت،یطوالن یهسرتند که با بقا  هاکشررور یاقتصراد  شرررفتیرشرد و پ 

 ددهن شیرا افزا یوراشررتغال و بهره جهیشرروند و درنت هاکشررور یرشررد اقتصرراد شیباعث افزا توانندیم
 یصررادرات جهان یشرروند و در بازارها یجهان خواهندیکه م ییها(. شرررکت1019و همکاران،  کی)والک

ار وککسرررب تیریو مد یدر رابطه با نوآور ژهیوبه) افتهیتوسرررعه یهادانش و مهارت دیرقرابرت کنند، با  
و اجرا کنند تا بتوانند با قدرت در سررط   نیرا تدو یدیجد یهایاسررتراتژ و داشررته باشررند  (یالمللنیب
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د یجد یهافرصت ییبا شناسا تا در نهایت، ملکرد صادرات خود را بهبود بخشندحاضر شوند و ع المللنیب
 (.1012،  پورنیریو ش رسواری)ش یابدتوسعه  آنان یرقابت تیصادرات، مز شیو افزا

 نکهیه انظر ب .منسجم است ییالگو ۀسراالت در قالب ارائ نیبه ا ییحاضر به دنبال پاسخگو پژوهش
 ،یترقاب تیوکار در جهت حفظ مزپرتالطم کسب طیهمگام و همراه شدن با مح یبرا یسازمان یدوسوتوان

ا استفاده ب یمانساز یبه دوسوتوان دنیو رس یابیدست ایاست؛ آ رانیمد یفرارو یاساس یهااز چالش یکی
 سررازمان کمک یرقابت تیمز جادیبر بهبود عملکرد و ا د،یجد یهاموجود و کشررف فرصررت یهاتیاز قابل
 کی زیها نهفته اسررت و تماشرررکت ریآن با سررا زیهر شرررکت در تما گاهیازآنجاکه جا زیکرد؟ و نخواهد 

ابعاد  ییادرک و شناس ایآ رد؛یگیخاص آن نشئت م یهاتیبر منابع از قابل یمبتن کردیشرکت بر اساس رو
 یادراتص یهاشرکت یدر رشرد اقتصراد   یاتینقش ح ،یرقابت تیمز ۀحفظ و توسرع  یبرا ایپو یهاتیقابل
 خواهد کرد؟ جادیا

 ،دوسوتوانی سازمانیهای اساسی فراروی مدیران، بهره از یکی از چالشبه طور خالصه، نظر به اینکه 
پژوهش  ،اسررت حفظ مزیت رقابتی وکار در جهتبرای همگام و همراه شرردن با محیط پرتالطم کسررب 

تفاده از اس در ،به دوسوتوانی سازمانییابی دست اسرت که  سررال  این به دنبال پاسرخگویی به  نیزحاضرر  
ی در سو ؟داردایجاد مزیت رقابتی سازمان  ی برتأثیرچه  ،های جدیدهای موجود و کشرف فرصرت  قابلیت
ک تمایز ی همچنین و گرددآشکار می هاکه جایگاه هر شررکت در تمایز با سرایر شررکت    ییاز آنجا دیگر،

ست که بعدی این ا سرالگیرد؛ می نشئتهای خاص بلیتشررکت بر اسراس رویکرد مبتنی بر منابع از قا  
صادراتی  هایمزیت رقابتی شرکت ۀحفظ و توسرع  ی برتأثیرچه یا های پودرک و شرناسرایی ابعاد قابلیت  

 دارد؟

 نظری پژوهش ۀپیشین
 مزیت رقابتی

دارند، ختیار اآنچه که در  سهم رقبا و است که بنگاه را نسبت بهت رقابتی نیازمند تعیین عواملی ایجاد مزی
دارای مزیت بنگاه  توان ادعا کرد یکهنگامی می ،(1991) 1تعریف بارنی بنابردر شرایط بهتری قرار دهد. 

ها مشکل آناز د تقلیثانیاً و  هستندفرد منحصربهاوالً که هایی در اختیار دارد منابع و قابلیت که رقابتی است
در ی برای مشترد که ارزش بسیار زیادی را رائه دهمحصوالتی به بازار اد بتوانآن بنگاه همچنین و  است
ارزشی که بنگاه به مشتری  همان در واقع (.1019، 1)مهدی، ناسار و آلمسفیر دیسه با رقبا فراهم کنمقا

 (.1991زاده، )اکبری و اسماعیل ، مزیت رقابتی استباقی نگه داردبنگاه وفادار به  وی را تاکند ارائه می
موفقیت شرکت در استفاده از منابع خود برای پاسخگویی به  ۀکنندمزیت رقابتی شرکت، عامل تعیین

مرتبط با  اساسی و ۀنظری دو (.1019و همکاران،  )مهدی استهای مشتریان در مقایسه با رقبا خواسته
به  اول ۀظرین. هستند منابعبتنی بر م ۀنظریسازمان صنعتی و  ۀنظری، آن مزیت رقابتی و منشأ پیدایش

های محیطی فرصت واساس پیدایش مزیت رقابتی را در محیط خارجی  که عنوان یک دیدگاه غالب

                                                                                                                             
1. Barney 2. Mahdi, Nassar & Almsafir 
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 مبتنی بر منابعِ ۀنظریدر مقابل . بنا شده است میالدی 10 ۀدر ده 1های مایکل پورتربر اندیشه ،داندمی
 ۀنظریداند. میهای درونی اساس کسب مزیت رقابتی را محیط داخلی و قابلیت ،(1914) 1ورنر فلت

ها و یها، شایستگصالحیتایجاد  باکه هر شرکتی  دارند دیتأکبر این نکته های موجود و مدل محورمنبع
 و)عربی قرار داده است  تأثیرخود را تحت  ، مزیت رقابتی ایجاد کرده و درنتیجه سودآوریهاتوانمندی
 (.1994طالبی، 

 های پویاقابلیتمفهوم 

های اخیر، بسیاری از رویکردهای سنتی تدوین راهبرد های صنعتی و تجاری در دههتشدید تغییرات محیط
منسوخ کرده است. از این رو، تعدادی از به نوعی را محور( )حتی رویکرد منبع در خلق مزیت رقابتی

ها را در یک رویکرد توان آناند؛ رویکردهایی که در مجموع میپژوهشگران به رویکردهای پویا روی آورده
پویا،  هایقابلیت(. 1991زاده، های پویا خالصه کرد )اکبری و اسماعیلجدید، تحت عنوان رویکرد قابلیت

 خصوصه ب ،سازمانی های جدید اقتصادنظریه یبر مبنااست که اخیر  ۀده دوحدود های یکی از دیدگاه
البته این (. 1911)ضیایی،  شودمحسوب میمکمل این نظریات  یطرح شده و به نوعمحور دیدگاه منبع

ع از رویکرد مبتنی بر منابهای زیادی دارد. تفاوت عمده جایی است که محور تفاوترویکرد با رویکرد منبع
رفی ا معر پویاعناصر های پویا ولی چارچوب قابلیت، آوردسخن به میان میها در یک بافت ایستا تقابلی
و اشتراک این دو دیدگاه جایی است که بر عملکرد در مقابل،  (.1999 و همکاران، زادهکند )نکوئیمی

که  این است در نیز عادیهای های پویا با دیگر قابلیتتفاوت قابلیت. های بنگاه تأکید دارندشایستگی
 که دیدگاهمعطوف است، حال آن وکارکسبها در یک محیط خاص های عادی به فعالیت شرکتقابلیت
به  آنان تبدیل وهای شرکت خارجی بر قابلیت وکارکسبمحیط  تأثیرهای پویا، صراحتاً به چگونگی قابلیت

 پردازد.مزیت رقابتی می
غییر برای تهمچنین و  وکارکسبمحیط  اجرا و پاسخ به تغییرات بینی،های پویا در پیشقابلیت

 1997تیس و همکاران در سال  ،بر این اساس (.1011، 9های عملیاتی حیاتی هستند )سائول و گیبائرقابلیت
های ، قابلیتتعریف تیس درمبتنی بر منابع گشودند.  ۀهای پویا، افق جدیدی در نظریقابلیت ۀبا طرح نظری
)بسیج منابع برای  5ها و تهدیدها(، اکتساب)شناسایی و ارزیابی فرصت 4های مبتنی بر ادراکپویا به مرلفه

های مشهود و نامشهود دارایی ۀ)تجدید پیوست 2دهی مجدد یا انتقالها و تهدیدها( و شکلرسیدگی به فرصت
عمال اهمیت نظری و عملی توسعه و اگ(. 1012، انو همکار شاو)بیرکین شده استشرکت( تقسیم 

های پیچیده و به شدت متغیر بیرونی، این خلق مزیت رقابتی برای سازمان در محیط درهای پویا قابلیت
رد رویکبه عبارت دیگر، توجه به ؛ تبدیل کرده است پژوهشگرانبسیاری از پژوهش امر را به موضوع 

ر حال دبا تغییرات محیط،  راستاهم توانایی سازمان در تجدید منابع خویش، و تمرکز برهای پویا قابلیت
های یتقابلها، متکی بر توسعه و تحول مداوم رقابت سازمان ۀادامتوان چنین ادعا کرد که می .افزایش است

زادسازی آ سازی، ترکیب مجدد وها، فرآیندهای سازمانی هستند که با ایجاد، یکپارچه. این قابلیتاست پویا

                                                                                                                             
1. Michael Porter 
2. Werner Felt 
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4. Sensing 
5. Seizing 
6. Reconfiguring 
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این رویکرد وابستگی مزیت رقابتی به فرآیندهای مدیریتی و دهند. منابع، موجودی منابع را تغییر می
ی مسیرهای دسترس همچنین فرد سازمان وهای منحصربهگیری آن توسط وضعیت داراییشکل ،سازمانی
شرکت، دیگر موضوع رویکرد (. بازسازی پایگاه منابع 1997، و همکاران کند )تیسها را مطرح میبه آن
اه منابع به منظور پیکربندی مجدد پایگ) هاقابلیتاین  ۀبه توسع ها را ملزمهای پویا است که شرکتقابلیت

و  دالگوپنیتکند )هیبرای حفظ عملکرد باال و دستیابی به مزیت رقابتی می (و انطباق با تغییرات محیطی
های ابلیترسد که تنها قبه تغییر مداوم دنیای پیرامون، به نظر میبدین ترتیب و با توجه  .(1019همکاران، 

ه توان به مزیت رقابتی دست یافت، ارائتواند درک و تشری  درستی از این که چگونه میپویاست که می
نخست این پژوهش به صورت زیر  ۀگفته شد، فرضی آنچهبر اساس (. 1009، 1دهد )آمبروسینی و بومان

 خواهد بود:

 مثبت و معنادار دارد. تأثیرهای پویا بر مزیت رقابتی قابلیت .1 ۀیفرض

 ا منعکسای مدیریتی رههای مدیریتی نیست و تواناییمفهوم دوسوتوانی در سازمان، معطوف به فعالیت
(. 1019)اریلی و تاشمن،  شودمیپویا شناخته  هایقابلیتاز ( و نوعی 1019، 1رنر، اسوارت و مایلورکند )تمی

دوسوتوانی ه، اول اینک ۀنکتهای پویا، از دو نظر قابل بررسی است. ارتباط مفهوم دوسوتوانی سازمان و قابلیت
برای سازمان از طریق تخصیص مجدد منابع های جدید های کسب فرصتای از روش، مجموعهیسازمان

 نیز ویاهای پقابلیتشود. و بهبود عملکرد سازمان میباعث ایجاد مزیت رقابتی  است که نهایتاًسازمانی 
یکربندی مجدد و پ یکپارچگی، ساخت)از طریق گویی به تغییرات سریع محیطی پاسخبرای توانایی شرکت 

گیری تصمیم ها،. این قابلیت(1997، و همکاران تیستعریف شده است ) (های داخلی و خارجیقابلیت
، کند )اریلی و تاشمنمی مجدد و پیکربندی جدید سازمانی تسهیلدهی در تخصیصرا مدیران سازمان 

ها تبرای بسیج منابع جهت جذب فرصرا های پویای قوی، توانایی شرکت قابلیت، دوم اینکه ۀنکت(. 1019
 برداری محصولبه اکتشاف و بهره ،دهی مجدد منابع دانشبخشد و با شکلو دفع تهدیدها تسهیل می

های نظری متفاوتی برای تبیین دوسوتوانی گرچه از چارچوبدر نهایت،  (.1017کند )شگنگ، کمک می
، دیدگاه مناسبی که از طریق آن نگرش دوسوتوانی تبیین برخی پژوهشگراناز نظر  امّاشود، استفاده می

 ۀ(. بر این اساس، فرضی1012، و همکاران شاو؛ بیرکین1019، اریلی و تاشمنپویاست ) هایشود، قابلیتمی
 دوم این پژوهش به صورت زیر خواهد بود:

 مثبت و معنادار دارد. تأثیرهای پویا بر دوسوتوانی سازمانی قابلیت. 2 ۀفرضی

 مفهوم دوسوتوانی سازمانی
به معنای چیرگی و  Dexterityبه معنای دوسو )دوسمت( و  Ambiالتین  ۀدوسوتوانی از دو واژ ۀکلم

، افرادی که توانایی استفاده از هر دو دست خود با شناسیمهارت )چابکی( تشکیل شده است. در روان
                     امّا، در مورد سازمان شوند. دوسوتوان نامیده می هستند، افرادهای مساوی را دارا مهارت

                                                                                                                             
1. Ambrosini & Bowman 2. Turner, Swart & Maylor 
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همسویی پاسخ به تقاضاهای  در کارایی وتوانایی سازمان (، دوسوتوانی را 1004) 1شاوگیبسون و بیرکین
مفهوم  ( نیز1012) و همکاران شاوکنند. بیرکینسازگاری با تغییرات در محیط تعریف می ، همزمان بابازار

قابل تدوسوتوانی را در ارتباط با تغییرات ناپیوسته مطرح کرده و آن را ظرفیت سازمان برای بررسی م
 ۀ(، در یک مقال1019) 1شاو و گاپتابیرکین کنند.درست و مرثر تعریف می یتقاضاهای متضاد در مسیر

روند  هااند. آنپرداخته 1011تا سال  1992دوسوتوانی از سال  های پیرامونپژوهش به بررسی 9فراتحلیلی
 .دانندی میبه بعد، افزایش 1004از سال های این حیطه را پژوهش

ه عنوان ببرداری اکتشاف و بهره همزمان در پیگیریباید سازمان را مدت مزیت رقابتی و بقای طوالنی
ه عنوان اف ببرداری و اکتشاز بهره مطالعات،. تعداد زیادی از کرد یریگیپ مجزاساساً ادو فعالیت سازمانی 

 و همکاران، کوریاک؛ 1011، 4و مارینواخان، لیو ) اندالگو گرفته های متعامد، با اثر مثبت و متقابلفعالیت
یابی به دست البته که. (1011، 5اریجوال-ایسپاالردو و رودریگوز-، هرناندزمولینا-و سولیس 1011

توان مدت زمان رسیدن به هر دو می امّا ،برداری آسان نیستدوسوتوانی در سطوح یکسان اکتشاف و بهره
برداری( و استفاده از خالصه، توانایی استفاده از وضع موجود )بهرهبه طور  تر کرد.تر و سریعرا کوتاه
بارت به ع؛ های دوسوتوان هستندهای رشد و بقای سازمان در آینده )اکتشاف( دو بال حرکت سازمانفرصت

دیگر، یک سازمان دوسوتوان کلید بقا و حفظ مزیت رقابتی خود را در توانایی تمرکز همزمان بر کارکردها 
بر این اساس (. 1999بیند )ممبینی، های آینده )اکتشاف( میبرداری( و فرصتهای فعلی )بهرهولیتو مسئ
 شود:صورت زیر تعریف میبه سوم ۀفرضی

 مثبت و معنادار دارد. تأثیرابعاد دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی  .3 ۀفرضی

 پژوهش مدل مفهومی
 دهی مجدد منابع(،ها و شکلها، استفاده از فرصتهای پویا )شرامل درک فرصرت  قابلیت ،در این پژوهش
شامل ) بر متغیر دوسرروتوانی سررازمانی تأثیراین متغیر هم مسرتقیماً و هم از طریق   اسرت. متغیر مسرتقل  
وسوتوانی د متغیربه عبارت دیگر، ؛ قرار دهد تأثیرتواند مزیت رقابتی را تحت ، میبرداری(اکتشراف و بهره 

مطالب  . با توجه بهرقابتی اسررت کسررب مزیت های پویا ومیان قابلیت میانجیمتغیر  به عنوان ،سررازمانی
 7نکل و همکارانیا(، 1011) 2چای، یاپ و وانگمطالعات با اقتباس از  ذکر شرررده، مدل مفهومی پژوهش

   گردد:به شکل ذیل ارائه می( 1014و لی و لیو ) (1017)
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 های پژوهش()یافته ومی پژوهش. مدل مفه1شکل 

 شناسی پژوهشروش
 هایپژوهشنوع ها، از گردآوری داده ۀکاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوپژوهش حاضر از لحاظ هدف 

مبانی نظری و  ۀبرای گردآوری اطالعات در زمینهمچنین در این مطالعه،  پیمایشرری اسررت. -توصرریفی
کرت با مقیاس لی ایها از پرسشنامهآوری دادهمنظور جمعو بهای ع کتابخانهادبیات تجربی موضوع، از مناب

و  یفیدر دو بخش ک این پژوهش اسرتفاده شرده است.   : کامالً موافقم(5: کامالً مخالفم، 1) اینهپنج گزی
 یفیک یمحتوا لیموردنظر با اسررتفاده از تحل یهاسررنجه اسررت. بدین صررورت کهصررورت گرفته  یکم

 یکمّ بخش نهایت،قرار گرفت؛ در  یافزار اطلس مورد بررسبه کمک نرم رهایو تأثر متغ تأثیراسرتخرا  و  
سررایت وباسررت.  های برتر صررادراتی ایراناین پژوهش را شرررکتآماری  ۀجامع .پژوهش گنجانده شررد

تعداد دارد. اعالم میکشور  ۀنمون یصادرات یهاشرکتلیستی از هر ساله  ،1رانیتجارت ا ۀسرازمان توسرع  
 یسررازدر مدل. (اسررتدر طول زمان متغیر  این تعدادالبته ) اسررت برآورد شررده 570 ،هاشرررکتکل این 
 یاسررت تا توان الزم برا  ازین یتربزرگ ۀتوجه داشررت که اغلب به حجم نمون دیبا یسرراختار معادالت
 کی(؛ اما تاکنون 1911شود )شوماخر و لومکس؛  جادیاستاندارد ا یباثبات از پارامترها و خطاها یبرآوردها

 یساختار تمعادال یسازمدل کیاستفاده از تکن یالزم برا ۀنمون دادتع نییمنظور تعبه یقانون ثابت و کل
 یساختار معادالت یسازمدل یهاکی. در تکنشرود یاسرتفاده م  یسررانگشرت   ۀارائه نشرده و غالباً از قاعد 

 ،یموجود در مدل )قاسرررم یهابرابر تعداد کل شررراخص 10محور تعداد نمونه برابر اسرررت با  انسیکووار
که از  یمحقق کند،یم انی( ب1991) نیمحور، چ انسیوار یسررراختار معادالت کیر مورد تکن ر(. د1990
داکثر پژوهش برابر با ح یالزم برا ۀحجم نمون کند،یحجم نمونه استفاده م نییتع یبرا یسرانگشت ۀقاعد

 (:1991و رضازاده،  ی)داور استمقدار حاصل از دو قاعده 
 نیشتریبا ب یریگشاخص است )مدل اندازه نیشتریب یکه دارا یریمتغ یهابرابر تعداد شاخص ده -الف

 ؛شاخص(
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 .ریمتغ کیمربوط به  یروابط ساختار نیشتریبرابر ب ده -ب

 کیتکن یروش برا نیحجم نمونه از ا نییاند که تعداشرررتره  انیر ( ب1017و همکرارانش )  ریه البتره 
افزار و بهتر آن اسررت که از نرم یسررتنسررل دوم مناسررب و مطلوب ن  یسرراختار معادالت یسررازمدل

G*Power ز ااین پژوهش،  ۀبرای تعیین حجم نموندر نهایت، حجم نمونه اسرررتفاده گردد.  نییتع یبرا
به عنوان یک (، 1992) 1اردفلر، فال و باچنر توسط که افزاراین نرم .اسرتفاده گردید  G*Powerافزار نرم
و  یاجتماع قاتیتحق یآمار هایآزمون یمعموالً برا معرفی شده، آزمون قدرتمستقل و بر مبنای  ۀبرنام
معمول  به طور یپزشک ستیو ز ی، رفتاریدر علوم اجتماع یآمار بکت گیرد.میمورد استفاده قرار  یرفتار
با در نظر گرفتن این مهم، افزار این نرم .(1007، 1)فال و همکاران کنندیم دیقدرت تأک لیتحل تیبر اهم
حداقل تعداد نمونه ارائه تخمینی از همچنین جزئیات تحلیل، و  ، روشاطالعاتی در مورد مدل ۀارائپس از 

 9تأثیر ضریبمعیار کوهن و با توجه به حجم کم نمونه، با در نظر گرفتن  کند. در مورد این پژوهش نیزمی
و تعیین بیشررترین تعداد متغیر   1/0 4(، قدرت آزمونα=05/0سررط  خطای نوع اول )، (15/0متوسررط )

 71تعداد حجم نمونه حداقل  و (1007)فال و همکاران،  در نظر گرفته شرررد (متغیر 9ر مدل )بین دپیش
م )در های کامل و سالمنظور عدم دریافت پرسشنامه . با توجه به تعیین سطحی از خطا بهشد برآوردنمونه 

ها شنامهپرس ،های ناقص و مخدوش(به پرسشنامه، پرسشنامهاثر مفقود شدن پرسشنامه، عدم پاسخگویی 
 توزیع گردید.، صادراتی ایران های برترشرکت از شرکت 110بین  در

را به  جینتا یریپذمیتعم نیتربزرگ ،ساده یتصرادف  یریگنمونهبدین دلیل که الزم به ذکر اسرت که  
 ،مورداسررتفاده قرار گرفت برای انتخاب نمونه که یروشر  ،(1919 ا،ین)حافظ دهدیارائه م یکل جامعه آمار

 ل،یمیا ،یحضور داریمختلف شامل د قاز طر نیز مذکور ۀپرسشنامتوزیع  بود.سراده   یتصرادف  یریگنمونه
نفر( در  کیها )از هر شرکت شرکت رانیمد صرورت گرفت. )واتسراپ و تلگرام( و ...   یمجاز یهاشربکه 

و تحلیل قرار  مورد تجزیهپرسررشررنامه  71نهایت  در قرار گرفتند. یابیارزمورد ، 1997تا  1995 یزمان ۀباز
 بود. 1ها به شرح جدول این شرکت ۀسن و انداز گرفت.

 

 های مورد مطالعهاطالعات جمعیت شناختی شرکت (1)جدول 
 درصد فراوانی فراوانی های جمعیت شناختیویژگی

 سن شرکت

 2/1 1 سال 5زیر 

 4/14 19 سال 10تا  5بین 

 79 57 سال 10باالی 

 100 71 جمع

 شرکت ۀانداز

 4/25 51 بزرگ

 7/12 19 متوسط

 9/17 14 کوچک

 100 71 جمع

                                                                                                                             
1. Erdfelder, Faul & Buchner 
2. Faul et al 

3. Effect Size 
4. Power 
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مبتنی بر روش  (SEM) 1سازی معادالت ساختاریاز مدل ،پژوهش مدل و فرضیاتبررسی  به منظور
دلیل اقبال زیاد نسبت به  شده است.استفاده ، Smart PLS 2افزار ( و نرمPLS) 1حداقل مربعات جزئی

SEM 4)بیرنو روابط  (1911، 9)فورنل و بوکسررتین ها، سررنجهنظریاتهمزمان  آزمونِ، این اسررت که ،
سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی روش مدل پذیر است.امکانطریق  این از( 1012

(PLS-SEM)  سررازی معادالت سرراختاری نسررل اول   رویکردهای مدلبه این دلیل که نسرربت به نیز
 )کوواریانس محور(، انعطاف بیشتری دارد، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته است.

 روایی و پایایی

ای در آوری اطالعات در این پژوهش، پرسررشررنامهابزار مورد اسررتفاده برای جمعکه ذکر شررد،  گونههمان
های پویا، دوسروتوانی سازمانی و مزیت رقابتی  سره بخش قابلیت  و شرامل ای لیکرت گزینه 5طیف  قالب
گیری هر متغیر های اندازههمچنین شاخص ارائه شده است. 1در جدول  آنان سراالتمنابع  . متغیرها وبود

 آمده است. 1در پیوست 

 گیری متغیرهای پژوهشهای اندازهها و شاخصمؤلفه (2)جدول 
 منبع هامؤلفه متغیرهای پژوهش

 دوسوتوانی

(O.A) 

 اکتشاف
(EXPR) 

Prieto, Revilla, & Rodríguez-Prado, 2009; 

Fernhaber & Patel, 2012; Kitapci & Çelik, 

2014; Enkel, Heil, Hengstler, & Wirth, 2017; 

Sheng, 2017; Limaj & Bernroider, 2019 

 برداریبهره

(EXPT) 

Prieto et al, 2009; Fernhaber & Patel, 2012; 

Seo, Chae, & Lee, 2015; Enkel et al, 2017; 

Sheng, 2017 

 های پویاقابلیت

(D.C) 

 اهقابلیت درک فرصت
(SEN) 

Teece, 2007; Lindblom, Olkkonen, Kajalo & 

Mitronen, 2008; Cao, 2011; Li & Liu, 2014 

قابلیت استفاده از 
 هافرصت

(SEI) 
Teece, 2007; Li & Liu, 2014 

دهی قابلیت شکل
 مجدد منابع

(REC) 

Pavlou & El Sawy, 2011; Li & Liu, 2014; 

Breznik & Lahovnik, 2016 

 مزیت رقابتی

(C.A) 

Worren, Moore, & Cardona, 2002; Nieto & 

Quevedo, 2005; Chai, Yap & Wang, 2011; Li 

& Liu, 2014 

را  یقابتر تیکه مز ییهاسنجه یریافزایش صرحت و استحکام و باورپذ قبول بودن اعتبار، برای قابل
ر این بررسی د کهیطوراز روش درگیری دائمی و مسرتمر با موضوع پژوهش استفاده شد؛ به  سرنجند، یم

ورد م ییایو پا دها به دست آیماه در ارتباط با خبرگان صادرات صورت گرفت تا درک بهتری از آن 2طول 
 نیا را تضمهشرکت نیا یرقابت تیکه مشخصه مز و برآورده شد نیتضم یخوبپژوهش به نیا یانتظار برا

                                                                                                                             
1. Structural Equation Modeling 
2. Partial Least Squares 

3. Fornell & Bookstein 
4. Byrne 
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گیری و یک بخش مربوط به مدل اندازه شررود.در دو بخش انجام می PLSدر  1پایاییو  1روایی. کندیم
( AVEاز معیار روایی همگرا ) ،گیریهای اندازهمدلبخش  ساختاری است. در بخش دیگر مربوط به مدل

 .شودمی برای سنجش پایایی استفادهنیز ( CR) 9آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و از برای سنجش روایی
پس از مرور جامع ادبیات موضرروع و طراحی چارچوب  ،پژوهشروایی محتوا و صرروری  تأییددر راسررتای 

 ه شد.استفاد، پژوهش ۀدر زمینمتخصص  پژوهشگراننظران و صاحب اساتید، نظراتپرسرشنامه، از   ۀاولی
 ،(1991) 4قبول است. البته موس و همکاراننشرانگر پایایی قابل  7/0مقدار آلفای کرونباخ باالتر از عموماً 
ی و )داور کنندپیشنهاد می با تعداد سرراالت اندک  سررحد ضرریب آلفای کرونباخ متغیرهای  را  2/0مقدار 

گیری نشانگر پایداری درونی مناسب مدل اندازه ،سرازه برای هر  7/0 باالی CRمقدار (. 1991رضرازاده،  
، (های خودهمبستگی یک سازه با شاخصمیزان ) AVEشراخص  مطلوب مقدار . (1971، 5)نونالی اسرت 

مقادیر محاسربه شده مربوط به پایایی و   (.2101، 2)هر، هالت، رینگل و سرارسرتدت   اسرت یا بیشرتر   5/0
 ارائه شده است. 9روایی در جدول 

 گیری پژوهشهای اندازهمقادیر پایایی و روایی مدل (3)جدول 
 CR AVE آلفای کرونباخ متغیرهای مکنون

 95/0 71/0 21/0 اکتشاف

 95/0 11/0 71/0 برداریبهره

 49/0 11/0 79/0 هادرک فرصت

 54/0 15/0 79/0 هااستفاده از فرصت

 44/0 11/0 71/0 دهی مجدد منابعشکل

 91/0 17/0 14/0 سازمانیدوسوتوانی 

 95/0 90/0 11/0 های پویاقابلیت

 97/0 11/0 72/0 مزیت رقابتی
 

برای تمامی متغیرهای مکنون  CR و شود، ضرایب آلفای کرونباخطور که در جدول مشاهده میهمان
 . دراست 5/0کمتر از  ،برای بسیاری از متغیرها )یا ابعاد آنان( AVE. مقدار دهندنشان میقدار مناسبی را م

میزان پایایی  امّاباشد،  5/0عواملی کمتر از  AVEند که چنانچه مقدار این مورد فورنل و الرکر بیان دار
 (.1012، 7و اَزرین هقبول است )سَفی ها قابل، روایی همگرایی آناست 2/0( این عوامل باالی CRترکیبی )

در بخش مدل  هش از برازش مطلوبی برخوردار هستند.گیری این پژوهای اندازهمدل ر این اساس،ب
( و R Squares، معیار ضریب تعیین )(t-value) از معیارهای ضرایب معناداری پژوهش نیز ساختاری

، شاهدی بر معنادار 92/1باالی  t-valueمقادیر  ( استفاده شده است.Redundancyمعیار افزونگی )
در جدول  t-value(. مقادیر مربوط به 1991)داوری و رضازاده،  است درصد 95در سط  اطمینان بودن 

 ارائه شده است. 4

                                                                                                                             
1. Validity 
2. Reliability 
3. Composite Reliability 
4. Moss et al. 

5. Nunnally 
6. Hair, Hult, Ringle & Sarstedt 
7. Safiih & Azreen 
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 (t-valueمعناداری ) مقادیرگزارش  (2)جدول 

 Tمیزان  مسیرها

D.C-------> O.A 179/15 

D.C-------> C.A 919/1 

O.A-------> C.A 171/9 

D.C-------> SEN 411/14 

D.C-------> SEI 292/90 

D.C------> REC 027/42 

O.A----> EXPR 741/29 

O.A----> EXPT 227/145 

 

قرار گرفته  تأییداست، لذا معناداری تمامی مسیرها مورد  92/1باالی  t-value ضرایبطبق جدول، 
گیری به بخش اندازه ۀکنندبه عنوان معیار متصل 2R گردد.می تأییداز این نظر نیز و مناسرب بودن مدل  

ن زا تبییتوسررط متغیر بروناسررت که زا متغیر درون سررهمی از واریانس گرنشرران سرراختاری مدل،بخش 
زای )وابسرته( یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش  های درونمربوط به سرازه  2Rشرود. هرچه مقدار  می

های برای سررازهتنها  اسررت؛ از این رو صررفر ،زاهای بروندر مورد سررازه این مقدار البته. بهتر مدل اسررت
ارائه شده  5در جدول  2Rمقادیر مربوط به  (.1991)داوری و رضازاده، شرود  زای مدل محاسربه می درون
 است.

 R2گزارش نتایج  (2)جدول 

 متغیرها

ف
شا

کت
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R2 901/0 940/0 250/0 101/0 151/0 149/0 952/0 

Communality 947/0 941/0 419/0 541/0 497/0 919/0 979/0 

 
برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی ( و به ترتیب 1991) 1توسط چین 27/0و  99/0، 19/0سه مقدار 

در حد  مدلی درونزای هاتمامی سازه جدول فوق، (. با توجه به1991)داوری و رضرازاده،   اندشرده معرفی 
مدل این الزم به ذکر اسررت که  اسررت.مناسررب بودن مدل سرراختاری پژوهش  هسررتند که نشررانگرقوی 

مناسب  یمعیار ،Redundancyست. ت از سازه به نشانگرهاجهت علیّ چرا که، انعکاسری است  پژوهش
نشانگر مقدار تغییرپذیری  های معادالت سراختاری است که سراختاری مدل برای سرنجش برازش بخش  

ت این معیار، حکای . مقدار بیشتراست زایک یا چند عامل برون تأثیر، تحت زاهای یک عامل درونشاخص

                                                                                                                             
1. Chin 



  33ـــــــــــــــ  قابلیت پویا وبا رویکرد نظریۀ ایران  صادراتیهای تبیین مزیت رقابتی شرکت

زا به شرح تر بخش ساختاری مدل دارد. مقدار این شاخص برای تمامی متغیرهای درونبرازش مناسرب  از
 است. 1و فرمول  2جدول 
 

 (Redundancyگزارش نتایج افزونگی ) (2)جدول 

متغیرهای 

ف زادرون
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Redundancy 909/0 914/0 171/0 411/0 924/0 129/0 151/0 

 
 

 (1فرمول )

 
ه در نهایت ب افزونگی، مدل ساختاری دارای برازش مناسب است.با توجه به مقدار به دست آمده برای 

طبق فرمول نیز  GOF. معیار شده استاستفاده  GOF1 ، از معیارپژوهش منظور بررسی برازش کلی مدل
 گردد:زیر محاسبه می

 (2فرمول )

  
 

نیز مقدار  اول و ۀ مرتبۀ میانگین مقادیر اشتراکی هر ساز  بدین صورت که
و  15/0، 01/0 سه مقدار، GoF برای زای مدل است.های درونمیانگین مقادیر مجذور همبستگی سازه

 اندهمعرفی شدمقادیر ضعیف، متوسط و قوی  به ترتیب برای( 1009) 1وتزلس و همکاران ، توسط92/0
با  است و 571/0 برابر بان پژوهش برای مدل ای، این مقدار 1(. بر اساس فرمول 1991)داوری و رضازاده، 

 دارد.، نشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش حاضر GoFتوجه به مقادیر ذکر شده برای 
 

 واریانس روش مشترک

، وجود دارد نیز 4یا همان واریانس روش مشترک 9خطای روش مشترکامکان رخ دادن در این پژوهش 
ریانس روش مشترک، . وااندآوری شدههای مربوط به متغیر وابسته و مستقل از یک فرد جمعداده چرا که

به بیانی  .کنندز مفهومی که مقادیر بیان میبه روش سنجش بیشتر ا واریانسی است، به هنگام استناد
های مشترک در گردآوری روشگرفته از  نشئتبایست متوجه خطاهای اساسی پژوهشگران می تر،ساده

                                                                                                                             
1. Goodness of Fit 
2 .Wetzels et al. 

3. Common Method Bias 
4. Common Method Variance 
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اضر ح پژوهش درها مرثر است. بین سازه روابطدر تقویت یا تضعیف این خطاها که  چرا ؛باشنداطالعات 
 تمامی بدین صورت کهقرار گرفته است.  استفاده مورد« 1تک عاملی هارمن»آزمون  برای حل این مشکل،
و جواب  شدهوارد تحلیل عاملی اکتشافی ، SPSSار افزبا استفاده از نرم پژوهش،ۀ شد متغیرهای مشاهده

ت(، سمتغیرها واریانس همهۀ محاسب برایهای موردنیاز تعداد عامل )که نشانهتحلیل عاملی بدون چرخش 
شده و  یک یا چند عامل از تحلیل عاملی استخرا  که زمانی ،. بر اساس این تکنیکشوددر نظر گرفته می

( از واریانس کل متغیرها را تبیین %50دیگر میزان خیلی زیادی )بیش از  هاییک عامل در میان عامل
)پودساکوف، توجهی واریانس یا خطای روش مشترک وجود دارد مقدار قابل ادعا کرد کهتوان می ،کند

اولین  (. کاربست این تکنیک در پژوهش حاضر حاکی از این است که1009، 1مکنزی، لی و پودساکوف
در نهایت، با توجه به کند. میکل واریانس متغیرها را تبیین از  درصد 111/91 تنها ،دهعامل به دست آم

از واریانس  درصد 50د و اولین عامل هم نتوانست مقداری بیش از یک عامل به تنهایی استخرا  نشکه این
ترک شخطای روش م واریانس یادر این پژوهش که توان نتیجه گرفت کل متغیرها را تبیین کند، می

 ساز شود.تواند مسئلهنمی

 های پژوهشیافته
ها در طبق الگوریتم تحلیل داده ،گیری، مدل ساختاری و مدل کلیهای اندازهپس از بررسی برازش مدل

معنادار  که از طریقدین صورت بهای پژوهش پرداخت. توان به بررسی و آزمون فرضیهمی، PLSروش 
ۀ شد داردضرایب استان ،عالوه بر این. گرددبررسی میها فرضیه تأیید تأیید یا عدم ،بودن تأثیر متغیرها

دوم را همراه با ۀ مدل ساختاری مرتب 1پیوست . دهدرا نشان میشدت تأثیر متغیرها بر یکدیگر  ،مسیرها
های پویا بر تمامی ابعاد قابلیت تأثیردهد نتایج نشان می دهد.بار عاملی نمایش میۀ ضرایب استاندارد شد

(، استفاده از SENسه بعد قابلیت درک فرصت ) تأثیر ،است. به عبارتی دیگرمزیت رقابتی مثبت و معنادار 
درصد،  95در سط  اطمینان (، C.A(، بر مزیت رقابتی )RECدهی مجدد منابع )( و شکلSEIفرصت )
ی هاقابلیتمثبت و معنادار  تأثیر که مبتنی بر 1ۀ . فرضیاست تأییدمورد  1ۀ بنابراین فرضی؛ استمعنادار 

ویا بر دوسوتوانی های پتمامی ابعاد قابلیت تأثیردهد . نتایج نشان میشد تأییداست، نیز  پویا بر دوسوتوانی
دان معناست که در . این باست 92/1در تمامی مسیرها بیشتر از  Tو میزان  و معنادارمثبت  نیز سازمانی
دهی ( و شکلSEI(، استفاده از فرصت )SENسه بعد قابلیت درک فرصت ) تأثیر، درصد 95اطمینان سط  

کند که دوسوتوانی بیان می 9ۀ فرضی. است( معنادار O.A( بر دوسوتوانی سازمانی )RECمجدد منابع )
انی ابعاد دوسوتو تمامی تأثیر حاکی از آن است کهنتایج مثبت و معناداری دارد.  تأثیربر مزیت رقابتی سازمانی 

دان معناست ب نیز . ایناست 92/1در تمامی مسیرها بیشتر از  Tو میزان  سازمانی بر مزیت رقابتی مثبت
( بر مزیت رقابتی EXPTبرداری )( و بهرهEXPRدو بعد اکتشاف ) تأثیر، درصد 95که در سط  اطمینان 

(C.A معنادار )نشان  7نتایج فرضیات پژوهش در جدول ۀ خالصاست.  تأییدآخر نیز مورد ۀ فرضی لذا؛ است
   داده شده است.

 

                                                                                                                             
1. Harman’s Single-Factor Test 2. Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff 
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 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه (2)جدول 

 های پژوهشفرضیه
ضریب 

 مسیر
t-value 

ۀ نتیج

 آزمون

 هفرضی تأیید 919/1 159/0 مثبت و معناداری دارد. تأثیرهای پویا بر مزیت رقابتی قابلیت

 هفرضی تأیید 179/15 911/0 دارد. مثبت و معناداری تأثیرهای پویا بر دوسوتوانی سازمانی قابلیت

 هفرضی تأیید 171/9 741/0 .مثبت و معناداری دارد تأثیردوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی 

 گیریبحث و نتیجه
دوسوتوانی سازمانی عاد اببا تبیین نقش  ،رقابتیهای پویا بر مزیت قابلیتابعاد  تأثیردر این پژوهش به بررسی 

امل های پویا شابعاد قابلیتکه  دادنشان  این مطالعه نتایج پرداخته شد. ایران های صادراتیدر شرکت
بت و معناداری مث تأثیربر مزیت رقابتی  ،دهی مجدد منابعها و شکلها، استفاده از فرصتقابلیت درک فرصت

لی و لیو ای هبا پژوهش، کسب و حفظ مزیت رقابتی برهای پویا قابلیتدر مورد اثر العه نتایج این مطدارند. 
(، 1019)و همکاران  هیدالگوپنیت( و 1012(، بریزنیک و الهونیک )1012زبورن )(، آگونومی و ا1014)

مناسبی که از طریق آن نگرش دوسوتوانی حفظ  عامل( 1019از دیدگاه اریلی و تاشمن ) د.مطابقت دار
ل قابلیت های پویا شامابعاد قابلیتکه دهد نشان میاین پژوهش نیز های پویاست. نتایج شود، قابلیتمی

معناداری  مثبت و تأثیربر دوسوتوانی سازمانی  ،دهی مجدد منابعها و شکلها، استفاده از فرصتدرک فرصت
( و 1012) و همکاران شاو(، بیرکین1014و کورتمان )جیانگ های پژوهشراستا با مه نیز نتایج این دارند.
ر مزیت ب، ابعاد دوسوتوانی سازمانی های پژوهش حاضر،بر اساس یافته نهایت اینکهدر  .است( 1017شگنگ )

ود و های موجبرداری از فرصتبهره ناداری دارند. دوسوتوانی سازمانی به معنایمثبت و مع تأثیرتی رقاب
انجی در یک متغیر می به عنوانهای جدید است. در این مطالعه، متغیر دوسوتوانی سازمانی اکتشاف فرصت

کند. یهای پویا را بر کسب مزیت رقابتی بررسی و تبیین ممتغیر مستقل قابلیت تأثیرنظر گرفته شد که 
 د.( مطابقت دار1011)و همکاران  مولینا-سولیس( و 1019)و همکاران  رنگرتهای پژوهشنتایج با 

 

 علمی: ها و پیشنهادهایمحدودیت
های پویا بر مزیت رقابتی سنجیده شدند. دوسوتوانی سازمانی و قابلیت عوامل تأثیر، پژوهش حاضردر 

 ،ظرفیت جذب مانند عوامل، اثر سایر عامل دوآتی، عالوه بر اثر این  هایپژوهششود در پیشنهاد می
گمان  هچرا کنیز مورد آزمون قرار گیرند؛  های نوآوری و بهبود عملکردقابلیت ،پذیری استراتژیکانعطاف

ها و حد تیهای پویا، مفاهیمی از این دست که به قابلعالوه بر دوسوتوانی سازمانی و قابلیت رود کهمی
ر تنها های پژوهش حاضدادهقابل توجهی بر مزیت رقابتی داشته باشند.  تأثیرها اشاره دارد، انعطاف شرکت

ا ها به سایر کشورها را بپذیری یافتهامکان تعمیمکه  آوری شدهراتی کشور ایران جمعهای صاداز شرکت
 ررسیب طرف باید در تعمیم نتایج باید دقت کرد و از طرف دیگر،یک از بنابراین ؛ سازدمواجه می مشکالتی

به  موضوع کمک شایانیاین تواند در روشن ساختن سایر زوایای پنهان سایر کشورها در مطالعات آتی می
اتی های صادرتواند باعث حرکت شرکتهمچنین بررسی اینکه چه نوع ساختارهای سازمانی می عمل آورد.

در  د.آینده باش هایپژوهشتواند موضوع به سمت دوسوتوانی سازمانی و کسب مزیت رقابتی گردد، می
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بر  مبتنی و دهآوری گردیهای موردنظر این پژوهش از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمعدادهنهایت اینکه 
االمکان،  گردد مطالعات آینده حتیپیشنهاد می هستند؛ لذا ارزیابی ذهنی و تجربه و دانش افراد مورد ارزیابی

    کار گیرند.های عینی را برای آزمون روابط مدل خود بهسنجه
 

 کاربردی: پیشنهادهای
 کاربردی نیز به شرح زیر خواهند بود: ، پیشنهادهایالذکرفوقهای بر اساس یافته

بایست تالش کنند تا اکتشاف و های صادراتی برای بهبود مزیت رقابتی خود در صادرات، میشرکت (1
؛ والنی و 1017افزایش دهند )شنگ، طور همزمان برداری را به عنوان دو بعد دوسوتوانی، بهبهره

 و همکاران، مولینا-سولیس؛ 1011و همکاران،  خان؛ 1011، و همکاران کوریاک؛ 1017، 1جانسن
ریزی دقیق و منظمی برای اجرای ها باید برنامه(. عالوه بر این، شرکت1019، 1؛ لیما  و برنرویدر1011

منابع  دهی مجددها و شکلها، استفاده از فرصتفرصتهای پویا شامل قابلیت درک هر سه بعد قابلیت
و  ؛ لی1011؛ سائول و گیبائر، 1011، و همکاران ؛ جانتونی1011؛ تیس، 1017داشته باشند )رینگو، 

کشف  ییتوانا ،یصادرات یهاشرکت تیرمز موفق (.1019، و همکاران ؛ هیدالگوپنیت1019، همکاران
نّاورانه و ف یهادهیبه کشف ا ازیاکتشاف ن ها باید بدانند کهشرکتمدیران این است.  دیجد یهایفناور
 یاقدامات فعاالنه برا زیو ن دیکامالً جد یتیریو مد یسازمان یهاتفکر خالقانه، کسب مهارت جیترو

را هدف قرار  دیجد انیمشتر یهاجذب گروه موارهبازار دارد که ه دیجد یهاورود و تسلط به بخش
و همکاران،  نکلی؛ ا1014 ک،یو کل یتاپسی؛ ک1011؛ فرنهابر و پاتل، 1009و همکاران،  توی)پر دهدیم

و کاهش  تیفیبهبود ک ازمندین یبرداربهره(. در مقابل 1019 در،یو برنرو ما یو ل 1017؛ شگنگ، 1017
ت محصوالت و خدما نانیاطم تیقابلبهبود موجود و  انیمشتر یمندتیمستمر رضا ، بررسیهانهیهز

و همکاران،  نکلی؛ ا1015و همکاران،  وی؛ س1011؛ فرنهابر و پاتل، 1009و همکاران،  توی)پر است
 (.1017و شگنگ،  1017

 تیزم جادیمنظور ابه ستباییم صنعت، معدن و تجارت گذاراناستیسبر اساس نتایج این مطالعه،  (1
همت  ایپو یهاتیو قابل یدوسوتوان یهانهیزم تیتقو درآنان  تیبه حما ،یصادرات یهادر شرکت یرقابت

 یبرخ یها در اجرافراهم نموده و به آن یها استقالل داخلشرکت یبرا توانندیم ثالم یبراگماردند. 
خود  ییاو توان تیظرف نیبتوانند از باالتر یصادرات یهاعمل دهند تا شرکت یآزاد نیو قوان هااستیس

 وها درک و استفاده از فرصت تیمنابع و قابل یبرداردانش، کشف و بهره یریکارگجهت جذب و به
ند شرکت شوند تا بتوان ختهیو برانگ تیها حماشرکت نیا دیاستفاده کنند. با یو خارج یداخل داتیتهد

اساس،  نی. بر اندیوقف نما مدت،یطوالن یو بقا یرقابت تیو حفظ مز یکسب نوآور ندیفرآ یخود را برا
 عیسر یابیارزۀ ازاج یصادرات یهاشوند که به شرکت یطراح یاگونهبه دیبا یسازمان یرهاساختا
 بیترک یخوببه یداخل یهاتیها را با اقدامات و فعالخالقانه را داده و آن یهادهیو ا یطیمح راتییتغ

منتقل  زیها نتشرک ریو تفکرات را به سا هادهیبوده و آن ا زیها نشرکت ریسا یبرا ییکنند و بتوانند الگو
 یاهشرکت یو عملکردها هاتیفعال جیجهت ترو گرددیم شنهادیبه دولت پعالوه بر این،  .ندینما

                                                                                                                             
1. Vahlne & Jonsson 2. Limaj & Bernroider 
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 یبرگزار لیاز قب یاژهیمنابع و ،یخارج یتجار یهارقابت با شرکت یها براآن قیو تشو یداخل یصادرات
 یدر بازارها یونقل تجارحمل یهانهیاز هز یبخش نیتأم ،یالمللنیدر سط  ب یتجار یهاشگاهینما

 (.1019 ن،ینستیلزیکنند )براچ و ف یدهو ... را سازمان یصادرات
ها، استفاده تدرک فرص تیقابل ستباییم نیز دارند یکه قصد ورود به بازار صادرات یو کسان نانیکارآفر (9

 جادیا اب سیتأستازه شرکت  کیمجدد منابع را در نظر داشته باشند. در واقع،  یدهها و شکلاز فرصت
زمان،  در طول یرقابت تیحفظ مز ایجاد یدر راستا ،یرجخا طیو مح ینقاط قوت داخل انیم ایتناسب پو

 طیمح رییبا تغ خود را متناسب یتیفعال ستمیکه منابع و س کارآفرینانیمعنا که  نیگام برداشته است. بد
 تیب مزکس یهاراه نیتراز مهم یکی اند.کرده نیتضم یادیرا تا حد ز یرقابت تیدهند، تداوم مز رییتغ

 تیبه مز یابیستد یبرا گرددیم شنهادیپ کارآفرینانبه  نیاست؛ بنابرا یدیاز منابع کل یمندبهره ،یرقابت
د نرا موردتوجه قرار ده یداخل یهاید و هم توانمندنخود توجه کن یخارج تیبه موقع دیهم با ،یرقابت
عنوان و اکتشاف به یبرداربهره تیهر دو فعال دیمحققان با دیاز دعالوه بر این، (. 1991 ،ی)بارن
به  رکتششوند تا  یریگیزمان پصورت کامالً همدارند، به یمتعامد که متقابالً اثر مثبت یهاتیفعال
و همکاران،  نایمولسی؛ سول1011و همکاران،  اکی)کور ابدیدست  مدتیطوالن یو بقا یرقابت تیمز

 یخود را جهت مشارکت در بازارها یهاتالشکارآفرینان باید  (.1019و خان و همکاران،  1011
ها تالش نیامروز ا یایدهند. در دن شیخار  از کشور افزا یتجار یهاو تعامل با شرکت یصادرات

، نینستیلزی)براچ و ف ناریوب ن،یآنال یهاکنفرانس، دوره ویدیو لیاز قب یبا استفاده از ابزار توانندیم
صورت منظم صورت و انتقال اطالعات و ... به میجهت تسه هنگهما یمجاز یهاشبکه جادی(، ا1019

 یهاکه در بازار یتجار یهابا شرکتهای صادراتی نوظهور شرکتابزارها، تعامل  نی. استفاده از ارندیگ
   .بخشدیم لیقرار دارند را تسه یصادرات
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