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  چکیده
  ی هادهه است که تمرکز بخش  نیچند شد،ی شناخته م تیعامل موفق نیتری بودن، اصل اسیو صرفه به مق عیصنا یکه بزرگ یطوالن انیپس از سال

 نیتراز مهم  یکی است. دهیگرد ورها معطوفاقتصاد کش شرانهیعنوان محرک و پکوچک و متوسط به  یبه گسترش کسب و کارها ایدر سراسر دن یصنعت
محور  منبع  دگاه ید یهات یقابل ریتأث ی بررسحاضر هدف مقاله  .باشدی م یالمللن یو ب ی صادرات ی هاها در حوزه آن تیکسب و کارها، فعال نی ران ایمسائل مد

  ش،و از نظر رو  یپژوهش از جنبه هدف، کاربرداین است.  یرقابت تیمز یگری انجیکوچک و متوسط با م یهاشرکت  یالمللنیبر عملکرد ب ایو پو
کوچک و متوسط فعال در زمینه صادرات با حداقل   یهاواحد از شرکت  900از  شیب رانیشامل مد حاضر پژوهش یاست. جامعه آمار یشیمایپ -یفیتوص
از جامعه نامحدود   یریگساده و طبق فرمول نمونه یگیری تصادفبراساس روش نمونه زیو حجم نمونه ن انددرصد فروش از محل صادرات بوده  25

کوچک و    یهاشرکت یالمللنی و نیز عملکرد ب یرقابت تیمز ،محورمنبع  دگاه ید  یاساس یهاتیهای قابلداده  یمنظور گردآور. بهباشندی نفر م 384 ،کوکران
از پرسشنامه استاندارد کو و همکاران   ایپو یهاتیتبط با قابلهای مرداده  یگردآور جهت( و 2020دارد فالحت و همکاران ) متوسط از پرسشنامه استان

گذاری و قابلیت نوآوری  محور، قابلیت قیمتگاه منبع دهای اساسی دیحاصل از پژوهش نشان داد که از میان قابلیت جینتااست.  دهی( استفاده گرد2017)
حور بر مزیت رقابتی  مبوط به تاثیر قابلیت دیدگاه منبع رض مرف مرنداشته که به واسطه این االمللی تاثیر محصول به ترتیب بر مزیت رقابتی و عملکرد بین 

  مزیت  مورد در. اندداشته  المللیبین عملکرد بر را  تاثیر بیشترین بازاریابی ارتباطات  قابلیت و  اکتساب و  سنجش قابلیت المللی تایید نگردید.و عملکرد بین 
  پژوهش  این  هاییافته . اندداشته  آن بر را  تاثیر  بیشترین مجدد  پیکربندی قابلیت اکتساب و  و  سنجش  قابلیت که داد  نشان پژوهش  هاییافته  نیز رقابتی

 . باشد ارزشمند بسیار دارند،  را خارجی  بازارهای در  موجود هایفرصت  کشف  قصد که هااستارتاپ  و  متوسط و  کوچک  هایشرکت  برای تواندمی

 

.های کوچک و متوسط، مزیت رقابتیالمللی شرکتعملکرد بین، های پویامحور، قابلیتهای اساسی دیدگاه منبع تیلقاب کلیدی:  های هواژ
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 مقدمه -1
المللی های داخلی و بینکوچک و متوسط فارغ از تعاریف مرسوم امروزه دارای جایگاهی انکارناپذیر در عرصه هاینگاهب

های رقابتی و منظر درونی و بیرونی که شامل مزیت بایست از دو چک و متوسط میهای کوهستند. برای بررسی عملکرد بنگاه
صنایع  ،های رقابتیرا مورد بررسی قرار دهیم. در زمینه مزیت هاهای درونی سازمان و همچنین عملکرد بیرونی هستند، آنقابلیت

ثر تجربه همچنان هم ندهی و اس انبوه، اثر سازماهای ناشی از اثر دامنه تولید، اثر مقیابزرگ به جهت برخورداری از مزیت
اثر اندازه بازار، اثر حمل و  همچونهایی صنایع کوچک و متوسط وجود مزیتدر گذاران اقتصادی هستند؛ لیکن توجه سیاستمورد

با توجه به  . ل ساخته استولید اغلب کاالها مبداین صنایع را به انتخاب اول در ت ،نقل، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل و اثر تنظیم
کننده برای رقابت در رکت صادرکه این صنایع نسبت به صنایع بزرگ در برخی موارد دارای قدرت کمتری هستند، پس یک شآن

  (.2018، 1بایست ارزشمند و کمیاب باشند، دست یابد )لی و لئوبازارهای خارجی، باید به مزایای خاصی که الزاماً می

توانایی شرکت  "است که آن را  2های پویاقابلیت ،دنباشاجزای اصلی این موضوع میکه از ای درونی سازمان هاز جمله قابلیت

کنند تعریف می "گی به یک محیط در حال تغییر سریعهای داخلی و خارجی برای رسیددر ادغام، ساخت و پیکربندی مجدد قابلیت
زمانی تغییر کنند تا به شرایط بازار متغیر مرتبط شوند. این  باید در یک دوره  جایی که بازار پویا است، منابع شرکت نیزو از آن 

دست توانند برای به های پویا میبلیتمحور است. بر این اساس، قاای پویا است و نتیجه دیدگاه منبع هدیدگاه مبتنی بر قابلیت
(. 2017، 3)کو و همکارانه شوند ای شرکت بکار گرفتآوری، ادغام، و ترکیب مجدد منابع جهت ایجاد ارزش جدید برآوردن، جمع

گیری نمود های کوچک و متوسط را از طریق عملکرد مالی و استراتژیک اندازهالمللی بنگاهتوان عملکرد بین در مجموع می
 (. 7201، 6؛ پوپا و همکاران2017، 5؛ سیلوا و همکاران2018، 4)فالحت و همکاران

های کوچک و متوسط در نظر گرفت )رواو المللی شرکتکننده عملکرد بینبینیپیش عنوان عامل بهتوان مزایای رقابتی را می
 شناساییو موارد زیر را  پرداختالمللی کننده عملکرد بینعوامل تعیین به شناسایی( 2014) 8اسپاسوا -بلسکا  (.2018، 7همکاران

های یژگیآمیخته بازاریابی، تخصص و دانش صادرات، روابط تجاری، وهای مدیریت و ادراکات، استراتژی صادرات، نمود: ویژگی
مزیت رقابتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد   پیشین حاکی از آن است کهتحقیقات  اکثرهای بازار داخلی. ویژگی ،شرکت

وانایی ( به بررسی روابط بین ت2015کامبوج و همکاران )عنوان مثال، به(. 2018مکاران، ؛ روا و ه2015، 9)کامبوج و همکاران
( نقش میانجی مزیت رقابتی را در روابط بین 2018روا و همکاران ) همچنین، .بازاریابی، مزیت رقابتی و عملکرد شرکت پرداختند

بازار  گونه که اشاره شد درتجزیه و تحلیل قراردادند. همان ردننده، موکهای جذبمنابع ناملموس و قابلیت گیری کارآفرینی،جهت
های نهان در شرکت های رقابتی و قابلیتعملکرد بهینه کسب و کارهای کوچک و متوسط در گرو داشتن مزیت  ،متغیر جهانی

 دست یافت که خاص بنگاه باشد. بعیهای رقابتی پایدار باید به مناهای ملموس و ناملموس( بوده و برای دستیابی به مزیت )قابلیت
های ویژه شرکت شکل گرفته و در محیط خارجی عامل تمایزبخش از رقبا اناییهایی باشد که براساس توتتواند قابلیاین منابع می

د تا  بایست قابلیت پویا به شکل مناسب و اثربخش در بنگاه وجود داشته باشمی ،با توجه به ناپایداری محیط ،شود. از سوی دیگر
 .نمودراساس تغییرات محیطی بازار سازماندهی های خاص سازمان را در مواقع نیاز و ببتوان قابلیت

، اما مطالعات کمی تأثیر  اندها و عملکرد را مورد بررسی قرار داده المللی، رابطه بین قابلیتاغلب مطالعات مربوط به عملکرد بین
کننده در عملکرد  د عوامل تعییناند. عالوه بر این، مطالعات انجام شده در مورنظر گرفته های سازمانی بر مزیت رقابتی را در قابلیت

المللی، محیطی بسیار پیچیده است محیط بین اند.ه ها بر عملکرد شرکت ارائه نمودقابلیتالمللی، نتایج متفاوتی را در مورد تأثیر بین
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یا نتایج عملکردی  آ کهعملکرد، احتمااًل یک فهم گام به گام در مورد این-یت و بنابراین، غالباً تمرکز بر روی بررسی روابط قابل
حذف کرده است. با در  ،اند مزایای رقابتی ایجاد کنندهای سازمانی نتوانسته که برخی از قابلیتمتناقض است یا خیر را به دلیل آن

اند و از آنجا که مزیت رقابتی شرکت و عملکرد رسی کردهعملکرد را بر -که اکثر مطالعات صرفاً روابط قابلیت نظر گرفتن این 
فالحت و ) مزیت رقابتی وجود دارد -بیشتر در مورد رابطه قابلیت جاری دو مفهوم متفاوت هستند، بنابراین نیاز به تحقیقات ت

  ،عملکرد -های ترکیبی در مورد رابطه قابلیتکه یک علت احتمالی یافته ایمنموده . عالوه بر این، ما فرض (2020همکاران، 
 . ی حذف شده مانند مزیت رقابتی باشدممکن است در معرض متغیرهای میانج

کنند، راهنمای های پویا که به مزیت رقابتی کمک میو نیز قابلیت محورمنبع های اساسی موجود در دیدگاه درک قابلیت
گذاران و المللی را در جهت ارزیابی آمادگی خود دارند. سیاستمتوسطی است که قصد کشف بازارهای بینهای کوچک و شرکت

هایی متمرکز کنند که به شدت با مزیت رقابتی برای  خود را بر روی قابلیت قابلیتهای توسعه نند برنامه توافرینان میکارآ
( در بررسی خود 2017کو و همکاران )(. 2016، 1وستا و همکارانآگ -)سوتو  های کوچک و متوسط صادراتی مرتبط استشرکت

لیکن در بررسی جزئیات  ،های مختلف بر عملکرد سازمانی تمرکز شدهقابلیت ر تأثیر در مطالعات قبلی باند که چنین بیان داشته 
 پژوهش این  هدف اهمیت و ضرورت موضوع،اند. با توجه به های پویا بر عملکرد سازمانی به نتیجه نرسیده چگونگی تأثیر قابلیت

 رقابتی مزیت گریمیانجی با متوسط و کوچک هایشرکت المللیبین عملکرد بر پویا و محورمنبع دیدگاه هایقابلیت تأثیر بررسی
  .است

 

  نظری مبانی -2

 های کوچک و متوسطشرکت  -1-2

اند. متاسفانه تاکنون  ها متمایز شدهتعاریف متفاوتی از سایر بنگاه المللی با های کوچک و متوسط در اقتصادهای بینبنگاه
ط از سوی نهادها و های کوچک و متوسیف واحد و جامعی از بنگاه های بسیاری که صورت پذیرفته، تعررغم تالش علی

های کوچک و متوسط در اقتصاد جهان طی المللی )که نقش مهمی در نشان دادن نقش و تأثیر بنگاهاقتصادی بین یهاسازمان
سازمان، نهاد و یا کشوری،  به دست نیامده است. آنچه که امروزه مرسوم است، هر ،اند(های بعد از بحران مالی غرب داشتهسال

های ترین معیارهایی که شرکتکوچک و متوسط ارائه کرده است. از جمله مهم  هایتعریفی از بنگاه برطبق معیارهای خاص خود
عبارتند از: نوع مالکیت، میزان سرمایه، ارزش دارایی، تعداد کارکنان، میزان   ،شوندها شناسایی میکوچک و متوسط براساس آن

های کوچک و بندی شرکتبرای تعریف و دسته سالیانه. در برخی تعاریف نیز سعی بر آن بوده تا تلفیقی از این معیارها فروش 
های کوچک و متوسط، از امور تولیدی و خدماتی تا بخش که شرکتبه دلیل آن . (2019 ،2ریابوتا و همکارانمتوسط لحاظ گردد )

ر کوچک و علت نیست که تعریف واحد و جامعی از کسب و کالذا بی ،باشندها میعالیتای از فخانگی در برگیرنده طیف گسترده 
های کوچک و متوسط بر طبق معیارهای کمّی همانند تعداد کارکنان، تعاریف موجود از بنگاه  اغلبمتوسط وجود نداشته باشد. 

توان به محدوده و بخش های کیفی مییباشد. پیرامون ویژگها و میزان سرمایه میمیزان گردش مالی، ارزش دارایی
دهی های کوچک و متوسط به علت خدمات بیشتر شرکت ،اشاره نمود. بر این اساس  های کوچک و متوسطرسانی شرکتخدمات

صرف به مشتریان محلی، اغلب سهم بسیار کوچکی از بازار موجود را در اختیار داشته و غالباً به وسیله یک نفر یا گروه کوچکی 
  (.1395صوری، من)شاه شوندگردند که در عین حال مالک کسب و کار نیز شناخته میاره میاد

 

 های کوچک و متوسط المللی شرکتعملکرد بین  -2-2

های باشد. شرکتکه متفاوت از دستیابی به هدف می است عنوان میزان کارآیی یک شرکت توصیف شدهبه ،عملکرد سازمانی
تجربه خارجی،  های توزیع، محدود بودن دانش ووسعه محدود اقتصادی، دسترسی اندک به کانالکوچک و متوسط به دلیل ت

لی فقط در الملپذیری بیشتر در برابر عوامل نهادی، در فرآیندهای بینبرخورداری از سهم کم در بازارهای خارجی و نیز آسیب

 
1 .Soto-Acosta & et al 
2.  Ryabota & et al 
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راتی یک شرکت کوچک و عملکرد صاد  ،با توجه به نظر فوق .(2017کو و همکاران، کنند )زمینه صادرات و یا واردات شرکت می
توان از  های کوچک و متوسط را نیز میعملکرد صادراتی شرکت گیریم.المللی آن در نظر می عنوان عملکرد بین متوسط را به 

پوپا و همکاران،  ;2017سیلوا و همکاران،  ;2018ژیک موردسنجش قرار داد )فالحت و همکاران، طریق عملکرد مالی و استرات
های کوچک و متوسط صادراتی در نظر گرفت )روا و  کننده عملکرد شرکتبینیعنوان پیش توان به مزایای رقابتی را نیز می(. 2018

المللی کننده عملکرد بینمروری بر عوامل تعیین محققین پیشین دارند که( بیان می2020فالحت و همکاران )(. 2018همکاران، 
های بازاریابی، تخصص صادرات، دانش  : ادراکات مدیریتی، استراتژی صادرات، آمیختهانده و موارد زیر را خالصه نمود انده انجام داد

کننده از بازارهای های صادرنه شرکتر داخلی. در زمیهای صادرات و بازاهای شرکت و ویژگیصادرات، روابط تجاری، ویژگی
قابلیت یادگیری هوش بازار، قابلیت نوآوری محصول، قابلیت  بیناخص ارتباطات مثبتی ر طو( به2017) 1نوظهور، فام و همکاران

 یافتند.  هاالمللی شرکتگذاری، و قابلیت ارتباطات بازاریابی با عملکرد بین قیمت

 

 مزیت رقابتی-3-2

مزیت رقابتی ممکن است شامل  دهد بهتر از رقبا عمل کند.است که به سازمان امکان می ایتجارت، مزیت رقابتی ویژگیدر 
های معدنی با خلوص باال یا منابع انرژی کم هزینه، نیروی کار بسیار ماهر، موقعیت نند سنگدستیابی به منابع طبیعی ما

تواند با ارائه  اهرمی است که کسب و کار نسبت به رقبا داشته و می  ،مزیت رقابتی جغرافیایی و دسترسی به فناوری جدید باشد.
تر یا کیفیت باالتر های پایینتبلیغ محصوالت یا خدمات با قیمت (. 1396زاده، )فارسی دست آیدر و بیشتر به مشتریان ببرت ارزش 

دهند. این موضوع از فرد را تشخیص میاین محصوالت یا خدمات منحصر به ،شود. بازارهای هدفکنندگان میباعث توجه مصرف
گزاره ارزش  باشد.دهند، میچرا مشتریان یک محصول یا خدمات خاص را بر دیگری ترجیح می هکدالیل وفاداری به برند، یا این

تواند تر و بیشتری به مشتری ارائه دهد، میهنگام درک مزیت رقابتی مهم است. اگر گزاره ارزش، موثرتر باشد، یعنی اگر ارزش به
)فالحت و  تواند انتظارات و انتخاب مشتری را افزایش دهدمی ،یک مزیت رقابتی در محصول یا خدمات ایجاد کند. گزاره ارزش 

 (. 2020همکاران  

 

 محورمنبع دیدگاه  -4-2

ها به مزیت رقابتی پایدار را ها را تجزیه و تحلیل و تفسیر نموده تا چگونگی دستیابی سازمانمنابع سازمان، 2محورمنبع دیدگاه 

عنوان منبع عملکرد برتر شرکت و مزیت رقابتی تمرکز وار برای تقلید بههای دشم ویژگیمفهو ، برمحورمنبعدرک کند. دیدگاه 
تی قابل انتقال و خریداری نبوده و نیاز به یک منحنی یادگیری گسترده یا تغییر  ( منابعی که به راح2017کو و همکاران ،دارد )

نتیجه، تقلید از آن برای رقبا دشوارتر  ان هستند و درفرد همان سازمحصر به عمده جو و فرهنگ سازمان دارند، به احتمال زیاد من
ها و ورودی ها به داشتنانس عملکرد بین بنگاه، واریاند که( در پژوهش خود عنوان کرده 2020فالحت و همکاران )است. 
 . فرد بستگی داردهای منحصر بهقابلیت

 

 های سازمانی قابلیت   -5-2

تاکنون تواند در سطح سازمانی ارتقاء یابد. های سازمانی میقابلیتعنوان تر رفته و تحتز بعد فردی خود فراها امفهوم قابلیت 
سازمانی به اهداف سازمانی های قابلیتنظر وجود دارد که گرچه یک اتفاق. ارائه شده است های سازمانیتعاریف مختلفی از قابلیت

های قابلیتققان موافق هستند که اکثر مح (، با این حال2018، 3هرینچنکو و همکارانشوند )یا به یک هدف دلخواه مربوط می
طرح این   محققان دیگر بابرخی  .(2020، 4اوتوالد )نباشسازمانی شامل هر دو مکانیزم متمایز، انتخاب منابع و ایجاد توانایی می

 
1 .Pham et al 
2. Resource Based View (RBV) 
3. Hrinchenko &et al 
4.Otol &et al 



 23__________________________________________های دیدگاه منبع محور و .... بررسی تاثیر قابلیت

 

 
 

های ه قابلیتدهد، ساز و کار سوم را بمییافته و استفاده از توانایی مکرر را تشکیل موضوع که روال سازمان نوعی فعالیت سازمان
تر، مبتنی بر مفهوم  تر و پیچیدهسازمانی را با ارائه یک دیدگاه گسترده های قابلیتکنند. محققان دیگر مفهوم سازمانی اضافه می

ای داخلی است که های سازمانی توانایی کسب و کار در ایجاد ساختارها و فرآیندهسرمایه انسانی شرکت، ارائه دادند. قابلیت
سازد با تغییر مشتری و نیازهای د و بنابراین تجارت را قادر مینگذارهای خاص سازمان تأثیر میدر ایجاد شایستگی اعضای آن
سازمانی مانند ماهیت های قابلیتکننده ابعاد حیاتی (. این تعریف منعکس2020فالحت و همکاران ،  (سازگار شود ،استراتژیک
  هوش انسانی است.جامع و تأکید الزم بر  پویا، دامنه 

 

 قابلیت هوش بازار   -6-2

بینی تغییرات در بازارهای خود و واکنش به نتیجه اقدامات بازاریابی اشاره ها برای پیشقابلیت هوش بازار به توانایی شرکت
ها را ار است، و در نتیجه، شرکتو ک کسب عانک رقبا، مشتریان و سایر ذینف(. هوش بازار شامل در2017)فام و همکاران،  دارد

(. قابلیت هوش 2020)فالحت و همکاران ،  ها در بازارها به دست آورندبرداری از فرصتسازد تا مزیت رقابتی را با بهره قادر می
است ممکن های خارجی افزایش داده که در نتیجه آن برداری از فرصتصالحیت کارآفرین را برای شناسایی و بهره ،بازار

(. قابلیت هوش بازار ممکن است عملکرد شرکت را از طریق استقرار مزیت 2015، 1سازی را تقویت کند )میشرا و زاخاریالمللیینب
(. امروزه، 2016، 2)واتامانسکو و همکاران رقابتی در مدیریت اطالعات بازار، یادگیری سازمانی و سرمایه فکری بهبود بخشد

های برتر هوش های اطالعاتی جهت توسعه قابلیتروی فناوری ها برگذاریل گسترش سرمایه در حافزون طور روزاها بهشرکت
ها و ای از رویهمجموعه ،سیستم هوش بازار (.2018آگوستا و همکاران،  -؛ سوتو 2018، 3)کارایانیس و همکاران بازار هستند

استفاده قرار  ت مربوط به محیط بازاریابی موردورد تحوال در م ه خودآوردن اطالعات روزمردسته ای بمنابعی است که مدیران بر
ها و تجهیزات در عنوان یک ساختار متقابل و یکپارچه از افراد، روش (. هوش بازاریابی در کلیت خود به4،2019تیندهند )می

یران بازاریابی جهت ده توسط مدبرای استفاهنگام و دقیق مربوطه، به بندی، آنالیز و انتشار اطالعاتآوری، دستهراستای جمع
 .شودتر بازاریابی در نظر گرفته می ریزی، اجرای بهتر و کنترل دقیقازی برنامه سبهینه

 

 قابلیت نوآوری محصول  -7-2

است. یافته کاالها یا خدمات قبلی ت که یا جدید است، یا نسخه بهبودایجاد و معرفی کاال یا خدماتی اس ،نوآوری در محصول
تر از تعریف معمول پذیرفته شده از نوآوری است که شامل اختراع محصوالت جدیدی است که در این زمینه،  وسیع ،فتعری این

نوآوری محصول به مفهوم توسعه محصوالت جدید، تغییر در طراحی محصوالت تأسیس شده یا  شوند.هنوز نوآورانه تلقی می
معرفی  :شماری از نوآوری در محصوالت شاملهای بیشده است. نمونهاخته الت ستولید محصواستفاده از مواد یا اجزای جدید در 

کاهش هزینه و نوآوری در  محصوالت جدید، افزایش کیفیت و بهبود عملکرد کلی آن است. نوآوری در محصول، در کنار نوآوری
، 5توک و همکارانت است )ای تولید یک شرکهتوسعه روش  ،هابندی مختلف از نوآوری است که هدف آنفرآیند، سه طبقه

توان به دو دسته نوآوری تقسیم کرد: نوآوری بنیادی که هدف آن توسعه محصول جدید (. بنابراین نوآوری محصول را می2021
خالقیت نوآوری محصول با رهبری در بازار و  (.2014، 6نگابوده و نوآوری افزایشی که هدف آن بهبود محصوالت موجود است )و

 پردازد.و وضعیت راهبردی سازمان میهای عرضه محصول لیتبه اصالح قاب
 

 گذاریقابلیت قیمت   -8-2

ها، رقابت و انتظارات ها براساس بررسی متوازن هزینهبه معنای توانایی یک شرکت برای تعیین قیمت ،گذاریقابلیت قیمت

 
1 .Mishra & Zachary 
2.Vătămănescu  &et al 
3. Carayanniset al 
4. Tien 
5. Toke &et al 
6 .Wong 
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ت مزیت رقابتی را از طریق توانایی ر ممکن اسگذاری بهتهایی با قابلیت قیمت(. شرکت2020، فالحت و همکارانمشتری است )
گذاری (. مطالعات کمی در مورد قابلیت قیمت2019، 1فر و همکاراندست آورند )هوایجاد معامالت بهتر با مشتری به  خود برای

معامالت پولی توانند بهترین ارزش را برای گذاری میپذیری بیشتر در قیمتهایی با انعطافدهد شرکتوجود دارد که نشان می 
تر های کممزیت رقابتی مرتبط با هزینه گذاری شرکت به ند که قابلیت قیمتاه ها نشان دادهای پژوهشارائه دهند. اکثر یافته

 (.2017) فام و همکاران،  شودنسبت به رقبای خود منجر می 
 

 ارتباطات بازاریابی قابلیت -9-2
ها شود. سازمانخود درگیر می که از طریق آن یک سازمان با مخاطبان مختلف ارتباطات بازاریابی یک فرآیند مدیریتی است 

های ذینفع خود دنبال توسعه و ارائه پیام برای گروهها، بهاز ارزیابی و عمل به پاسخمخاطبان، قبل  یارتباطاز طریق درک محیط 
های نگرشی و رفتاری ترغیب پاسخخاطبان را به ارائه توجهی برخوردارند، مهایی که از ارزش قابلنتقال پیام ها با اهستند. آن

 .)2015کامبوج و همکاران، ) کنندمی
 

 قابلیت سنجش -10-2

قابلیت سنجش به توانایی کسب و کار برای درک دقیق و بینش از محیط بازار کالن یا اکوسیستم عملیاتی و تأثیر بالقوه آن 
( این قابلیت به  2017)و همکاران  کو  اساس نظر(. بر2020فالحت و همکاران،)بر رقبا، مشتریان و سایر ذینفعان اشاره دارد 

که از قابلیت سنجش   شرکتی. های جدید اشاره داردهای یک شرکت در زمینه اسکن، جستجو، شناسایی و کشف فرصتفعالیت
به تغییرات فناوری و بازار )یعنی ربوط های مگیریبازار برخوردار است، استعداد مشاهده، ارزیابی، نظارت مستمر و همچنین تصمیم

 احمد وها و تهدیدات بالقوه مجهزتر هستند )هایی در تشخیص فرصتمشاغل دارای چنین صالحیتمشتریان و رقبا( را دارد. 
 .(2018، 2همکاران

 

 قابلیت اکتساب  -11-2

کو و ها است )جرای آن میمات درست و ادهنده اتخاذ تصشود و نشان عنوان بینش استراتژیک تعریف می قابلیت اکتساب به 
آن است، چیزی که گیری صحیح و اجرای ها در مورد تصمیماین قابلیت در مورد استفاده از فرصت، همچنین(. 2017همکاران، 

یک   از نظر سازمانی، این موضوع مستلزم رهبری است که بتواند .اندعنوان بینش و اجرای استراتژیک یاد کرده دیگران از آن به 
برداری یا اکتشاف( اطمینان حاصل نموده، های سازمانی مناسب )چه برای بهرهترازیانداز و استراتژی را طراحی کرده، از همچشم

تر، این امر شامل ایجاد یک  طور واضحبندی منابع تصمیم بگیرد. بهآوری و در مورد تخصیص و زمانهای مکمل را جمعدارایی
هایی است که گیریهای مرتبط با تصمیمن به تلهارشد در مورد هدف استراتژیک، جلوگیری از دچار شدهای اجماع در بین تیم

ها ها، شرکتها را به همراه داشته، و همسو نمودن مدل و استراتژی کسب و کار است. بدون این قابلیتها و ذهنیت آنوابستگی
 (.2020، 3اران)استالموکیت و همک ها نیستندموقع آنه انجام به درک کنند، اما قادر ب ها و تهدیدها راممکن است فرصت

 

 قابلیت پیکربندی مجدد  -12-2

ها و ساختارهای سازمانی با رشد شرکت و تغییر قابلیت پیکربندی مجدد به توانایی ترکیب مجدد، پیکربندی مجدد دارایی
ای از زمان مزیت رقابتی را لیاتی ممکن است در برهههای عمتکه قابلی(. در حالی2020، 4سیپک و همکارانبازارها اشاره دارد )

به زوال به سمت  منابع خود را از کسب و کارهای بالغ و رو ،مدت ناگزیر نیاز به این دارد که رهبرانبلندفراهم کنند، اما موفقیت 

 
1 . Hofer & et al 
2.  Ahmad et al 
3 .Stalmokaite et al 
4.  Ceipek & et al 
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رشد سودآور  برای، کلیدی ن قابلیتای )2020( استالموکیت و همکارانهای رشد جدید تخصیص دهند. براساس نظر فرصت

هارمونی "ها است. این بازارها و فناوری ها و ساختارهای سازمانی با تغییرآفرینی و پیکربندی مجدد داراییپایدار، توانایی باز

 ها برای حفظ تناسب اکولوژیکی )محیطی( است.چگونگی تحول سازمان "دارایی
 

  پژوهش پیشینه  -3
المللی )مطالعه تأثیر نوآوری در فناوری و مدیریت بازار بر عملکرد تجارت بین " با عنوانی ژوهشدر پ( 1399و همکاران ) یرامب

کنندگان نیاز به توسعه صادر برای ایجاد ارزش، نمودند کهاستدالل  "های کوچک و متوسط استان تهران(موردی: شرکت
و نوآوری در بازار نیاز به  ایجاد ارزش از نظر فناوری  ،توان گفتطور کلی میدارند. به کنندگان های مشترک با واردحلراه

 کنندگان برای دستیابی به آن دارد.وارد

 "های پویا به مزیت رقابتیها و قابلیتنقش منابع انسانی سازمان در تبدیل استراتژی " با عنواندر پژوهشی  (1399)قیطرانی 
گرفتن  ی و فردی و با در نظر های پویا در سطح سازمانان و قابلیتریزی استراتژیک، ابعاد مأموریت سازمبا توجه به برنامه 

با توجه به تأیید تمام فرضیات، بر طبق نظر او منابع   مدل خویش را توسعه داد.  ،سازی اهداف فردیهای اجرایی و درونیبرنامه 
 د.نخوبی عملی نمای د اهداف سازمانی تعیین شده را بهنانتوها میانسانی با انجام برخی اقدامات و تمرین

به انجام  "و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی تأثیر قابلیت پویا "با عنوان  پژوهشی (1397)حسین زاده شهری و شاهینی 
های استدالل نمودند که تمامی ابعاد قابلیت ،پژوهش به دست آوردنداین اساس نتایجی که از بررسی مدل مفهومی بر .رساندند

باشد. ثر برای دستیابی به تمایز، قابلیت ادراک می ه استراتژی تمرکز و رهبری هزینه اثر گذارند، اما تنها عامل مؤپویا در دستیابی ب
 همچنین بیان داشتند ابعاد قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.

کارت امتیازی  مانی با رویکردبر عملکرد ساز های پویاتأثیر قابلیت " با عنوان یطی پژوهش (1393 )کردنائیج و همکاران 
مورد بررسی قراردادند. ابعاد  راهبردی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بر عملکرد سازمانی را  های پویایاثر قابلیت ، "متوازن

ی گردید. از راستایی شناسایمه های خارجی، داخلی، نوآوری، راهبردی )استراتژیک( وشامل قابلیت های پویاگانه برای قابلیتپنج
سازمان متأثر اساس نتایج حاصله استنتاج نمودند که عملکرد استفاده شد. بروه کارت امتیازی متوازن نیز برای ارزیابی عملکرد شی

 خلی، نوآوری و استراتژیک نیز بر عملکرد تأثیر دارند.های داباشد، همچنین قابلیتمی های پویااز قابلیت

 512از طریق پرسش از  ،"های پویا در خلق مزیت رقابتیبررسی نقش قابلیت"با عنوان  طی پژوهشی (1392)محسن اکبری 
های پژوهش سه اساس یافتهپرداختند. بر رقابتی مزیت خلق در پویا هایقابلیت تاثیربه بررسی های صنعتی از مدیران بنگاه  نفر
ر  ها بو استدالل نمودند که تمامی آن  کردند پویا شناساییهای عنوان قابلیتبندی را به بلیت یادگیری، یکپارچگی، و پیکرهقا

تی )نسبت به سایر  رقاب هایشترین تأثیرگذاری را بر مزیتبعد یادگیری بی که ضمناً عنوان داشتند .های رقابتی تأثیرگذار استمزیت
 های پویا( دارد.ابعاد قابلیت

وآوری در  های کوچک و متوسط: نقش نسازی شرکتللیالمبین"عنوان تحت ایدر مقاله (2020)فالحت و همکاران 
های کوچک و المللی شرکتعنوان محرک عملکرد بینهای ارتباطی بازاریابی بهقابلیتگذاری و محصول، هوش بازار، قیمت

ه سه قابلیت  های سازمانی پرداخته و دریافتند کبه بررسی رابطه بین عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی شرکت و قابلیت ،"متوسط
عنوان یک میانجی بین قابلیت نشان داد که مزیت رقابتی فقط به این، نتایج رشود. عالوه ببه مزیت رقابتی می ذکر شده منجر

 کند.های کوچک و متوسط عمل میالمللی شرکتبینگذاری و عملکرد قیمت

به  ،"انداز قابلیت پویاچشم شود؟ ت رقابتی میچگونه نوآوری باز منجر به مزی"تحت عنوان  پژوهشیدر ( 2019) 1لی و یو
ا پرداختند و به این نتیجه  های پویهای سازمانی با رویکرد قابلیت بررسی رابطه بین نوآوری باز و مزیت رقابتی شرکت و قابلیت

 د. ان در نظر گرفته شوهای موردنیاز سازمقابلیت که برای ایجاد نوآوری باز برای تضمین مزیت رقابتی باید ارتباط بین  رسیدند

های پویا، مزیت رقابتی در های خدمات، عملکرد سازمانی، قابلیتتأثیر قابلیت"در تحقیقی با عنوان  (2017) کو و همکاران

 
1. Kibaek Lee, Jaeheung Yoo    
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های خدمات تأثیر مثبت هم بر قابلیت های پویا هم بر مزیت رقابتی وبه این نتیجه رسیدند که قابلیت ،"حمل و نقل کانتینر
 .ندرقابتی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت داشتهای خدمات و مزیت قابلیتهمچنین،  د.نگذارمی

های پویای مدیریت و یادگیری سازمانی عامدانه  محیطی، قابلیت یپویای تاثیر"در تحقیقی با عنوان ( 2017) 1پرمانا و همکاران
های کوچک و متوسط در شرکت :)مطالعه موردی ل میانجیعنوان عامههای پویا بهای کوچک و متوسط با قابلیتبر عملکرد بنگاه 

های پویای مدیریتی و بنگاه کوچک و متوسط به این نتیجه رسیدند که پویایی محیطی، قابلیت 114پس از بررسی  ،"سورابایا(
نداشته و متغیر لکرد شرکت داری بر عماارد، اما این متغیرها تأثیر معنداری بر قابلیت پویا داگیری سازمانی عامدانه تأثیر معنیاد

 باشد.عملکرد شرکت میقابلیت پویا عامل میانجی به سمت 

طی بررسی از  "ها در جنوب برزیلمزیت رقابتی پایدار: بررسی شرکت"در تحقیقی با عنوان ( 2017 ) 2و همکاران  ش گیمار
ت های اساسی سازمان جهه نمودن ویژگیمزیت رقابتی پایدار به دلیل برجست متغیر شرکت به این نتیجه رسیدند که  1496

 باشد.دستیابی به نتایج مثبت اقتصادی، پیشینه مهم در راستای عملکرد سازمانی می
پیشین  هایپژوهشهایی نسبت به در چند بخش عمده دارای نوآوری پژوهشاین های پژوهش، براساس مرور پیشینه

 باشد:می
، اما مطالعات اندا و عملکرد را مورد بررسی قرار داده هد صادرات، رابطه بین قابلیتاغلب مطالعات مربوط به عملکر ،کهاول آن 
های اساسی موجود در  قابلیت تاثیراین مورد با بررسی اند که در سازمانی بر مزیت رقابتی را در نظر گرفته هایقابلیتکمی تأثیر 

های خارجی های ضروری جهت کسب مزیت در بازار، قابلیتهای کوچک و متوسطگردد تا به شرکتسعی می محورمنبعدیدگاه 
 .دهیمرا نشان 

های پویا در توسعه و حفظ مزیت رقابتی است. در حالی که قابلیت تاثیربررسی  پژوهش،یکی از اهداف این  ،کهدوم آن
بر عملکرد   های پویالیتز قاببه ج های مختلفمطالعات قبلی بر تأثیرات قابلیت( محققان در 2017براساس نظر کو و همکاران )

 است. ای اهتمام ورزیدهداخته شدهاند، این موضوع حاکی از آن است که این تحقیق به بسط موضوع کمتر پرسازمانی متمرکز شده
 عملکرد شرکت با نقش میانجی بر و پویا محورمنبعهای اساسی دیدگاه ، بررسی توأمان قابلیتآخرنکته حائز اهمیت و نوآورانه 

به  پژوهشاین  ،فوق مطرح شدهبا توجه به موارد  .که تاکنون پژوهش داخلی در این زمینه انجام نگرفته است مزیت رقابتی است
های کوچک و متوسط نوپا برای ورود به  توجهی بر گسترش دیدگاه شرکتتأثیر قابل  تواندشده میدلیل بررسی نکات کمتر پرداخته

 اشد.المللی داشته ببازارهای بین

 

 پژوهشمدل مفهومی  -4
های در این مدل قابلیت باشد.می( 2017کو و همکاران ) و( 2020فالحت و همکاران )دل مفهومی این پژوهش برگرفته از م

متغیر وابسته  های کوچک و متوسط، شرکتالمللی مستقل و عملکرد بین  هایمتغیر ،های پویاو قابلیت محورمنبعاساسی دیدگاه 
 ( نشان داده شده است.1که در شکل شماره ) بتی در این مدل، عامل میانجی استهمچنین مزیت رقاباشد، می

 
 
 
 

 

 
 

 
1. Permana et al  
2. Guimarães et al 
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 (2017)کو و همکاران  ؛(2020)فالحت و همکاران برگرفته از مدل  : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 های پژوهش فرضیه   -5

 اند:تدوین گردیده  زیر صورتبه پژوهش  هایهفرضی ،(1شماره ومی پژوهش )شکل هبا توجه به مدل مف 

 های اصلیفرضیه -1-5

H1aبر مزیت رقابتی تأثیر دارد. محورمنبعهای اساسی دیدگاه : قابلیت 
H2aهای پویا بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.: قابلیت 

H3 های کوچک و متوسط تأثیر دارد.شرکتالمللی : مزیت رقابتی بر عملکرد بین 

:H4a های کوچک و متوسط تأثیر دارد.المللی شرکتبر عملکرد بین  محورمنبعهای اساسی دیدگاه قابلیت 

 :H5aهای کوچک و متوسط تأثیر دارد.المللی شرکتهای پویا بر عملکرد بینقابلیت 

 های فرعی: فرضیه   -2-5

H1b مزیت رقابتی تأثیر دارد.: قابلیت هوش بازار بر 

H1cرقابتی تأثیر دارد.محصول بر مزیت  : قابلیت نوآوری 

H1dگذاری بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.: قابلیت قیمت 

H1e .قابلیت ارتباطات بازاریابی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد : 

H2b .قابلیت سنجش و اکتساب بر مزیت رقابتی تأثیر دارد : 

H2c پیکربندی مجدد بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.: قابلیت 

H4bهای کوچک و متوسط تأثیر دارد. المللی شرکتوش بازار بر عملکرد بین لیت ه: قاب 

H4c های کوچک و متوسط تأثیر دارد.المللی شرکت: قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد بین 

H4dو متوسط تأثیر دارد. های کوچک المللی شرکتگذاری بر عملکرد بین : قابلیت قیمت 

H4eهای کوچک و متوسط تأثیر دارد.تالمللی شرکی بر عملکرد بین : قابلیت ارتباطات بازاریاب 

H5b های کوچک و متوسط تأثیر دارد.المللی شرکت: قابلیت سنجش و اکتساب بر عملکرد بین 

H5c تأثیر دارد.های کوچک و متوسط المللی شرکت: قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد بین 
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  شناسی پژوهشروش -6
بیش  مدیران شامل  پژوهشپیمایشی است. جامعه آماری این -، توصیفیش و از نظر روبه هدف کاربردی ژوهش حاضر از جنپ

بوده و حجم  درصد فروش از محل صادرات  25حداقل با صادرات فعال در زمینه های کوچک و متوسط شرکتاز واحد  900از 
. دنباشنفر می 384 ،کوکران نامحدوداز جامعه  ریگیو طبق فرمول نمونه ساده تصادفیگیری نمونه نیز براساس روش نمونه

ات در این  گیرنده مربوط به امور صادراتی و نیز مدیران بخش صادرمدیران هدف در این پژوهش، مدیران ارشد و مدیران تصمیم
ها از پرسشنامه دیدابینی احتمال عدم تکمیل یا عدم بازگشت تعنفر، ضمن پیش 384به تعداد نمونه با توجه باشند. ها میشرکت

پرسشنامه بین جامعه  420ها، اقدام به توزیع شوندگان و همچنین احتمال وجود نواقص در تعدادی از پرسشنامهاز سمت پرسش
دقت در پاسخگویی به سؤاالت قابل استفاده نبود، لذا کنار بازگشت یا عدمعلت عدمها بهعدادی از پرسشنامهکه ت گردید آماری

 .پرسشنامه معتبر شناخته و مورد استفاده قرار داده شدند 395. بر این اساس تعداد ندگذاشته شد
در بخش سواالت تخصصی  باشد. سواالت تخصصی میعات دموگرافیک و المشتمل بر دو بخش اط پرسشنامه این پژوهش

و  گذاریقابلیت قیمت، ریابیباطات بازاقابلیت ارت، قابلیت هوش بازار)شامل  محورمنبع های اساسی دیدگاه قابلیتمنظور سنجش به
  10 مزیت رقابتی ازهمچنین و  گویه 7از  های کوچک و متوسطشرکتالمللی بین عملکرد  گویه، 17از  (قابلیت نوآوری محصول

 اهای پویقابلیتاستفاده شده است. همچنین، به منظور سنجش  (2020فالحت و همکاران ) استاندارد پرسشنامه  گویه مطابق با
( 2017کو و همکاران )استاندارد پرسشنامه  مطابق گویه 14از  (قابلیت سنجش و اکتساب ،قابلیت پیکربندی مجدد)مشتمل بر 

استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای   ایگزینه  جبرای پاسخگویی به سواالت از طیف لیکرت پن است.استفاده شده 
 و  SPSSافزار مده با استفاده از نرم آدستهای بهداده . اگرا تایید شدروایی همگرا و و ش به روکرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن 

PLS فتندگرر تحلیل قرامورد . 

 

 ی پژوهشهایافته -7

  های توصیفییافته  -1-7

درصد  ینباالتر .بودنددرصد مرد  70نفر معادل 277 ،شوندهپرسشنفر  395داد از میان  های آمار توصیفی نشانافتهی
تشکیل نمونه آماری را  ازدرصد  28و  48به ترتیب که  بوند کارشناسی و کارشناسی ارشدت، یالاز نظر تحص دهندگانپاسخ
  داشتند. درصد قرار 39سال به باال با   20کاری در رده  از نظر سابقهشوندگان پرسش تعداد. نهایتاً بیشترین اندداده 

 

 های استنباطی یافته -2-7

. محور استانسیوار ریمس یسازفن مدل  کیکه  ه استشد استفاده Smart Pls افزارنرم از هاداده  تحلیل و تجزیه نظورمبه
  ن ی. از اسازدیزمان فراهم مصورت همقابل مشاهده( را به  یرهایها )متغپنهان و سنجه یرهایروابط متغ یامکان بررس کیتکن نیا

 .شودیاستفاده م ،نرمال نباشد رهایع متغیتوز ا یو  که حجم نمونه کوچک بوده یروش زمان

 

 ها:نرمال بودن دادهآزمون -3-7

ها انجام شود، زیرا قبل از هرگونه آزمونی که با  های آماری پژوهش ابتدا باید آزمون نرمال بودن داده پیش از استفاده از آزمون 
ها، ود. هنگام بررسی نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل شادهباید از نرمال بودن د ،گیردها صورت می فرض نرمال بودن داده 

 ترشود؛ بنابراین اگر مقدار معناداری بزرگدرصد، آزمون می 5ها نرمال است در سطح خطای صفر مبتنی بر اینکه توزیع داده فرض
ررسی نرمال بودن توزیع درصد باشد، در این صورت دلیلی برای رد فرضیه صفر وجود نخواهد داشت. برای ب 5مساوی  یا

به همراه فرضیات فرعی ذیل استفاده  24Spssدر محیط نرم افزاری  فویرنماس -لموگروف ومتغیرهای تحقیق از آزمون ک
 گردیده است.



 29__________________________________________های دیدگاه منبع محور و .... بررسی تاثیر قابلیت

 

 
 

H0فرض صفر: توزیع متغیرهای تحقیق نرمال است : 
H1.فرض یک: توزیع متغیرهای تحقیق نرمال نیست : 

 دهد.را نشان می اسمیرنوف -کولموگروفنتایج آزمون  1جدول 

 
 هاآزمون نرمال بودن دادهنتایج  : 1شماره جدول 

 وضعیت مقدار معناداری متغیر

 غیر نرمال 01/0 قابلیت هوش بازار

 غیر نرمال 00/0 قابلیت ارتباطات بازاریابی

 غیر نرمال 03/0 گذاریقابلیت قیمت

 غیر نرمال 00/0 قابلیت نوآوری محصول

 غیر نرمال 00/0 بندی مجددقابلیت پیکر

 غیر نرمال 02/0 اکتسابقابلیت سنجش و 

 غیر نرمال 00/0 مزیت رقابتی

 غیر نرمال 00/0 المللیعملکرد بین

 
ها فرض نرمال بودن داده و  05/0ها کمتر از برای تمامی شاخص اسمیرنوف -کولموگروفکه مقدار خطای آزمون آنجایی از

 .نمودیمهای آماری و انجام معادالت ساختاری استفاده برای تحلیل داده  SMART PLSافزار نرم براین از نبود، بناتأیید نیز مورد
 

 گیری  های اندازهاعتبارسنجی مدل    -4-7

یا   Zترین معیار، ضرایب معناداری شود که اولین و اساسیرای بررسی برازش مدل ساختاری از چندین معیار استفاده میب
ها را تأیید معنادار بودن آن  %95بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان  96/1است. مقدار ضرایب باید از  t-valueهمان مقدار 

بزرگتر است که این امر معنادار بودن   96/1( تمامی موارد از مقدار بحرانی tگیری مقدار )آماره براساس نتایج مدل اندازه کرد.
 دهد.نشان می %95روابط بین متغیرها را در سطح اطمینان 

عاملی  ها به وسیله تحلیلدر نظر گرفته شده است، که برازش آن موجود گیری برای متغیرهایدر پژوهش حاضر مدل اندازه
باشد که در ادامه،  یید هر کدام از فرضیات دارای تفسیر و معنایی میأییدی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. تأت

 3 شکل و تخمین ضرایب استاندارد حالت در مدل آزمون 2 شکل بیان خواهد شد. یات پژوهشم آزمون فرضنجانتایج حاصل از ا
 :اندگرفته  قرار فرضیات تحلیل مبنای و اندآمده ادامه که در است حالت تخمین ضرایب معناداری در مدل  آزمون
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 معناداریتخمین ضرایب مدل در حالت  آزمون :  2شکل

 
 

 استانداردتخمین ضرایب مدل در حالت  آزمون: 3شکل 

 

 پایایی و روایی همگرا هایشاخص -5-7
 واریانس متوسط. است (AVE) شده استخراج واریانس متوسط شاخص همگرا، روایی بررسی هایشاخص از یکی
 واریانس توسطم این. است ساختار یک شدهمشاهده هایگویه از ایمجموعه میان در همگرایی از مقیاس  یک شده،استخراج

 (.1981 الرکر، و فورنل) شود تأیید همگرا روایی تا باشد 5/0 از باالتر بایستی استخراجی
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 هایش و درسر، واریانس بین یک سازه با شاخصشود که در صورت این کیک سازه از یک نسبت حاصل می  CR مقدار

برای هر سازه    CR آید. در صورتی که مقدارگیری میهافه مقدار خطای اندازاضهایش به مخرج کسر، واریانس سازه با شاخص
عدم وجود پایایی را نشان   0.6 های اندازه گیری دارد و مقدار کمتر از از پایداری درونی مناسب برای مدل شود، نشان  0.7باالی 

روایی همگرا اخص ، بعنوان شباشد CRو همچنین بزرگتر از  5/0بیش از از  AVEصورتی که  در این بخش در .دهدمی
 واریانس میانگین مقدار دارای مدل هایسازه  برای متغیر این مقدار شود،می مشاهده 2 جدول در که طورهمان .شناخته خواهد شد

 .دارد مدل در همگرا روایی تأیید از نشان و است شده 5/0 از باالتر شدهتبیین
 پایایی. است شده استفاده کرونباخ آلفای و ترکیبی پایایی خصشا دو از تحقیق متغیرهای پایایی بررسی برای این،  بر عالوه

 درونی همگرایی بودن کافی از نشان که باشد باالتر یا 7/0 بایستی( 1981) الرکر و فورنر گفته به بنا کرونباخ آلفای و ترکیبی
 بررسی به شاخص دو هر. ترکیبی پایایی از هم و شودمی استفاده کرونباخ آلفای از هم که است پایایی همان درونی سازگاری. دارد

 از نشان که اندشده  بزرگتر 7/0 از ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای مقدار تحقیق متغیرهای تمامی برای. پردازندمی درونی سازگاری
 .باشدمی گیریاندازه ابزار پایایی
 

 های پایایی و روایی همگراشاخص: بررسی 2 شماره جدول

شده  استخراج یانسوار متوسط تغیرم
AVE 

 پایایی ترکیبی الفای کرونباخ
CR 

 0.613 0.72 0.816 قابلیت هوش بازار
 0.748 0.81 0.827 بازاریابیقابلیت ارتباطات 
 0.639 0.76 0.731 گذاریقابلیت قیمت

 0.705 0.75 0.839 قابلیت نوآوری محصول
 0.839 0.93 0.890 قابلیت پیکربندی مجدد

 0.769 0.75 0.701 و اکتساب قابلیت سنجش

 0.765 0.71 0.769 مزیت رقابتی

 0.803 0.83 0.840 المللیعملکرد بین

 

 واگرا روایی -6-7
شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با  یید روایی واگرا بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیینأالزمه ت

ریشه دوم میانگین واریانس  ،عنوان مثالشود. به مشاهده می 2شاخص فورنل و الرکر در جدول  سیرباقی متغیرها است. نتایج بر
( شده است که از مقدار همبستگی این متغیر با سایر متغیرها بیشتر است.  %3/90) قابلیت هوش بازارشده برای متغیر تبیین
شده، برای تمامی متغیرها، از همبستگی واریانس تبیینمشخص است، مقدار ریشه دوم شاخص میانگین  3طور که در جدول همان

  باشد. با سایر متغیرها بیشتر می آن متغیر 
  ضرایب همبستگی و شاخص اعتبار واگرا : 3 شماره جدول

قابلیت  

هوش 

 بازار

قابلیت 

ارتباطات 

 بازاریابی

قابلیت 

 گذاریقیمت

قابلیت 

نوآوری 

 محصول

قابلیت 

پیکربندی 

 مجدد

قابلیت 

و سنجش 

 اکتساب

عملکرد  مزیت رقابتی

 المللیبین

 - - - - - - - 0.903 بازارقابلیت هوش 
 - - - - - - 0.909 0.654 قابلیت ارتباطات بازاریابی

 - - - - - 0.855 0.792 0.482 قابلیت قیمت گذاری
 - - - - 0.916 0.715 0.533 0.781 قابلیت نوآوری محصول
 - - - 0.943 0.748 0.495 0.638 0.703 قابلیت پیکربندی مجدد

 - - 0.837 0.403 0.658 0.382 0.665 0.631 اکتسابقابلیت سنجش و 
 - 0.877 0.480 0.709 0.799 0.831 0.749 0.801 مزیت رقابتی

 0.917 0.375 0.456 0.812 0.825 0.707 0.619 0.700 المللیعملکرد بین
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که   است (HTMT)ها یهمبستگ یکنواختیبه  مونترایت -تیراتهترو، نسبت روایی واگرا یابیارز یبرا دیجد کردیرو کی
جدول را ثابت کرد.  روایی واگراتوان ی، مباشد کیتر از کوچک HTMTاست. اگر  مکنون  یرها یمتغ نیب همبستگی یریگاندازه

نتیجه روایی واگرا قابل   در ،باشدمی 1که مقادیر حاصله کمتر از آن  با توجه به دهد.را نشان می HTMTنتایج آزمون  4شماره 
 قبولی میان متغیرهای مکنون وجود دارد.

 
 HTMT نتایج آزمون :  4 شماره جدول

قابلیت  

هوش 

 بازار

قابلیت 

ارتباطات 

 بازاریابی

قابلیت 

 گذاریقیمت

قابلیت 

نوآوری 

 محصول

قابلیت 

پیکربندی 

 مجدد

قابلیت 

سنجش و 

 اکتساب

عملکرد  مزیت رقابتی

 لیالملبین

 - - - - - - - - قابلیت هوش بازار
 - - - - - - - 0.654 قابلیت ارتباطات بازاریابی

 - - - - - - 0.792 0.482 گذاریقابلیت قیمت
 - - - - - 0.715 0.553 0.781 قابلیت نوآوری محصول
 - - - - 0.748 0.495 0.638 0.703 قابلیت پیکربندی مجدد

 - - - 0.403 0.658 0.382 0.665 0.631 قابلیت سنجش و اکتساب
 - - 0.48 0.709 0.799 0.831 0.749 0.801 مزیت رقابتی

 - 0.375 0.456 0.812 0.825 0.707 0.619 0.7 المللیعملکرد بین

 

 برازش مدل بررسی کیفیت و -7-7
استتتفاده گردیتتد. اعتتداد زا ونهای درش متغیربرای سنج( CV-Red) از معیار افزونگی ساختاریمنظور بررسی کیفیت مدل به

طور کتته مشتتاهده همتتاندهتتد. را نشان می ساختاریکیفیت مدل آزمون نتایج  5مثبت نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. جدول 
گیری دهنده کیفیت مدل اندازهحقیق مقادیری مثبت دارند که نشانت زایدرون شود مقدار معیار افزونگی برای تمامی معیارهایمی

 .است
 

 ساختاری کیفیت مدل آزمون :  5شماره جدول 
 CV-Red متغیرهای پژوهش

 323/0 مزیت رقابتی

 415/0 المللیعملکرد بین

 
. اعتتداد مثبتتت نشتتانگر ه استتتگردیتتداستتتفاده ( CV-comاز معیار روایی متقاطع ) گیریاندازه منظور بررسی کیفیت مدلبه

شتتود مقتتدار روایتتی متقتتاطع طور که مشاهده میهمان دهد.متقاطع را نشان مینتایج روایی  6کیفیت مناسب مدل هستند. جدول 
 است. گیریاندازهدهنده کیفیت مدل برای تمامی معیارهای تحقیق مقادیری مثبت دارند که نشان

 

 گیریاندازهکیفیت مدل  آزمون : 6 شماره جدول

 CV-Com متغیرهای پژوهش

 134/0 قابلیت هوش بازار

 262/0 طات بازاریابیقابلیت ارتبا

 403/0 قابلیت قیمت گذاری

 441/0 قابلیت نوآوری محصول

 562/0 قابلیت پیکربندی مجدد

 303/0 قابلیت سنجش و اکتساب

 412/0 مزیت رقابتی

 432/0 المللیبینعملکرد 



 33__________________________________________های دیدگاه منبع محور و .... بررسی تاثیر قابلیت

 

 
 

پتتذیر استتت امکان 2R( و مقادیر Betaهای پژوهش از طریق بررسی ضرایب مسیر )و فرضیه PLSبررسی الگوی ساختاری 
ر تبیتتین واریتتانس متغیتتر متتالک بتتین دتعیین ستتهم هتتر یتتک از متغیرهتتای پیش(. ضرایب مسیر برای 1392)داوری و رضازاده، 

ه ( ستت 1998بین است. چن )ده متغیر مالک توسط متغیرهای پیششنشانگر واریانس تبیین 2R مقادیر گیرند ومیاستفاده قرار مورد
انتتد. همچنتتین شتتاخص معرفتتی کرده 2R ک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قویعنوان مقدار مالرا به 67/0و  33/0، 19/0مقدار 

صتتورت کلتتی به PLSبرای بررسی اعتبتتار یتتا کیفیتتت الگتتوی توان است و از آن می GOFشاخص  PLSبرازش کلی الگو در 
نشتتانگر کیفیتتت مناستتب متتدل هستتتند. وتتتزلس و استفاده کرد، این شاخص بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یتتک 

انتتد معرفتتی نموده GOFعنوان مقتتادیر ضتتعیف، متوستتط و قتتوی بتترای را بتته 36/0و  25/0، 01/0ه مقتتدار ( س2009همکاران )
 دهند.را نشان می 2Rو  communalityمقادیر  8 و 7 جداول (؛1394ثانی و همکاران، زاده)علی

 
 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 مقادیر : 7شماره جدول 

 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 متغیرهای پژوهش

 444/0 قابلیت هوش بازار
 562/0 قابلیت ارتباطات بازاریابی

 833/0 قابلیت قیمت گذاری
 523/0 قابلیت نوآوری محصول
 465/0 قابلیت پیکربندی مجدد

 853/0 قابلیت سنجش و اکتساب

 362/0 مزیت رقابتی

 286/0 یالمللعملکرد بین

 

  2R مقادیر : 8 شماره جدول

 2R متغیرهای پژوهش

 6681/0 مزیت رقابتی

 8326/0 المللیعملکرد بین

  

 

 

 

 

 
عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط را به 67/0و  33/0، 19/0سه مقدار  (1998گونه که قبال بیان شد، چن )همان

و برای متغیر دیگر  66/0زای مزیت رقابتی محاسبه شده برای متغیر درون  2Rنکه مقادیر ، با توجه به آاندمعرفی کرده 2R و قوی
دو  هتتر بتترای بتتینشده متغیر مالک توستتط متغیرهتتای پیشتبیینبوده در نتیجه واریانس  83/0المللی است، عدد که عملکرد بین
 ل است.متغیرهای مستقدهنده انتخاب صحیح نشان  2Rباشد که این مقادیر برای متغیر قوی می

مدل مفهومی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است؛ بنابراین مدل تحقیتتق از بتترازش  ،GOF=637/0با توجه به شاخص 
 ها را دارد.و قابلیت تعمیم به سایر پژوهش برخوردار است مناسب

 

 (پژوهش  فرضیات به پاسخ) ساختاری معادالت -8
های بدست آمده از معادالت ساختاری به صورت خالصه  ها و همچنین داده فرضیها رد تایج پژوهش حاضر مبنی بر تأیید و ین

 آورده شده است. 9در جدول 
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 پژوهشهای آزمون فرضیه: 9 شماره جدول

 نتیجه آزمون T-VALUE ضریب مسیر متغیر وابسته      متغیر مستقل       

 یهفرضتائید  3.701 0.236 مزیت رقابتی قابلیت هوش بازار
 تائید فرضیه 8.766 0.07 المللیعملکرد بین قابلیت هوش بازار

 تائید فرضیه 2.927 0.054 مزیت رقابتی قابلیت ارتباطات بازاریابی
 تائید فرضیه 5.133 0.197 المللیعملکرد بین قابلیت ارتباطات بازاریابی

 رد فرضیه 0.046 0.004 مزیت رقابتی گذاریقابلیت قیمت
 تائید فرضیه 3.356 0.161 المللیعملکرد بین گذاریمتقابلیت قی

 تائید فرضیه 3.842 0.048 مزیت رقابتی قابلیت نوآوری محصول
 رد فرضیه 1.370 0.05 المللیعملکرد بین قابلیت نوآوری محصول
 تائید فرضیه 3.501 0.267 مزیت رقابتی قابلیت پیکربندی مجدد

 تائید فرضیه 3.842 0.159 المللینعملکرد بی پیکربندی مجددقابلیت 
 تائید فرضیه 7.239 0.455 مزیت رقابتی قابلیت سنجش و اکتساب
 تائید فرضیه 13.803 0.529 المللیعملکرد بین قابلیت سنجش و اکتساب

 تائید فرضیه 3.686 0.123 المللیعملکرد بین مزیت رقابتی

 
   بر مزیت رقابتی تأثیر دارد. محورعمنبهای اساسی دیدگاه قابلیت: فرضیه اصلی اول

قابلیت هوش بازار، ارتباطات بازاریابی و نوآوری محصول  3تنها تأثیر  محورمنبعهای اساسی دیدگاه از قابلیت کهآن با توجه به 
و  ئید نشدهپژوهش تا، فرضیه این اساس بر ،گذاری رد شدمربوط به تأثیر قابلیت قیمت بر مزیت رقابتی تأیید گردید و فرضیه

   رقابتی تأثیر دارد.    محور بر مزیتهای اساسی دیدگاه منبعتوان بیان کرد قابلیتنمی
 های پویا بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.  قابلیت: دومفرضیه اصلی 

( بر مزیت  ویاهای پجزاء قابلیتمجدد )تمامی ا های سنجش و اکتساب و پیکربندیاطالعات بدست آمده تأثیر قابلیت براساس 
 تأثیر دارد.      های پویا بر مزیت رقابتیقابلیت که توان بیان کردمی ،پژوهش، در نتیجه ضمن تأیید فرضیه رقابتی تأیید گردید
 متوسط تأثیر دارد.   و کوچک هایالمللی شرکتبینرقابتی بر عملکرد    مزیت :سومفرضیه اصلی 

دست   بهمتوسط  و کوچک هایالمللی شرکتبینرقابتی بر عملکرد  مزیت اثیر به تمربوط  tمقدار آماره  ،2 با توجه به شکل 

 ران نتیجه گرفت رابطه این دو متغیتوباشد، پس میمی 5/0در سطح خطای  t ،96/1این عدد بزرگتر از مقدار بحرانی  آمده و
 از 123/0 ایی به میزانهبه تنرقابتی  مزیتیر ی متغیعن ،است (123/0شدت این رابطه )  ،3شماره معنادار است. با توجه به شکل 

 .کندرا تبیین می المللیعملکرد بین تغییرات
   های کوچک و متوسط تأثیر دارد.المللی شرکتبر عملکرد بین  محورمنبعهای اساسی دیدگاه قابلیت :چهارمفرضیه اصلی 

ازار، ارتباطات بازاریابی و قابلیت هوش ب 3تنها تأثیر  ،محورمنبعهای اساسی دیدگاه ساس اطالعات بدست آمده از قابلیتبرا
های کوچک و متوسط تأیید گردید و فرضیه مربوط به تأثیر قابلیت نوآوری محصول المللی شرکتگذاری بر عملکرد بینقیمت

بر   محورمنبعهای اساسی دیدگاه توان بیان کرد قابلیتو نمی پژوهش تائید نشده تایید نشد. با توجه به این موضوع ، این فرضیه 
 تأثیر دارد.     متوسط  و کوچک هایالمللی شرکتبین عملکرد 

   های کوچک و متوسط تأثیر دارد.المللی شرکتهای پویا بر عملکرد بین قابلیت :پنجمفرضیه اصلی 
های پویا( بر عملکرد ی اجزاء قابلیتمجدد )تمامکربندیهای سنجش و اکتساب و پیتأثیر قابلیتبراساس اطالعات بدست آمده 

های پویا بر توان بیان کرد قابلیتیم، پژوهشمتوسط تأیید گردید، در نتیجه ضمن تأیید فرضیه  و کوچکهایالمللی شرکتبین
   متوسط تأثیر دارد. و کوچکهایتالمللی شرکبین عملکرد 
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 و اثر متغیر میانجی VAFآزمون  -9

 اختیار را 1 و 0 بین مقداری که ه استشد استفاده VAF آماره از میانجی، متغیر طریق از غیرمستقیم اثر شدت تعیین رایب
ز طریق فرمول زیر   این آماره ا. دارد میانجی متغیر تأثیر  بودن ترقوی  از نشان  باشد، ترنزدیک 1 به  مقدار این چه هر و کندمی

 شود:محاسبه می

𝑉𝐴𝐹 =
𝑎 × 𝑏

(𝑎 × 𝑏) + 𝑐
 

 (3ه)رابط

 در این رابطه:

aضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی : 
b :ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

c وابسته و  میان متغیر مستقل: ضریب مسیر 

 گری ندارد. : اثر میانجی  VAF<0/2اگر  
 گری جزئی دارد. : اثر میانجیVAF<=0/8=> 0/2اگر  
 امل دارد.گری ک: اثر میانجی  VAF>0/8اگر  

نشان داده شده   10شود که نتایج آن در جدول شماره میانجی مطرح میهای فرضیه ،تحقیق های اصلیبررسی فرضیهس از پ
  : است

 
 های میانجیآزمون فرضیه  : 10 شماره جدول

 VAFآزمون  فرضیه میانجی

 گریمیزان میانجی آماره وابستهمتغیر  میانجیمتغیر  متغیر مستقل

 جزئی 0.293 المللیعملکرد بین مزیت رقابتی هوش بازارقابلیت 

 گری ندارداثر میانجی 0.033 المللیعملکرد بین مزیت رقابتی قابلیت ارتباطات بازاریابی

 گری ندارداثر میانجی 0.003 المللیعملکرد بین مزیت رقابتی گذاریقابلیت قیمت

 گری ندارداثر میانجی 0.106 لمللیا عملکرد بین مزیت رقابتی قابلیت نوآوری محصول

 گری ندارداثر میانجی 0.171 المللیعملکرد بین مزیت رقابتی پیکربندی مجددقابلیت 

 گری ندارداثر میانجی 0.096 المللیعملکرد بین مزیت رقابتی قابلیت سنجش و اکتساب

 

 گیریبحث و نتیجه -10
سازی اخیر و نیز تسریع در روند جهانی تاب و پیچیده چند دهههای پرشاطمینان محیطی، دگرگونیسترش شرایط عدم گ

اندازی و فعال برای پذیرش تحول آماده کنند. راه موجب آن گردیده تا جوامع گوناگون تالش نمایند بیش از پیش خود را 
  آن ایام چنین رسوم درشد، استدالل معنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی میو کارهای بزرگ تا چند دهه پیش بهداشتن کسب نگه

گردد. لیکن تحوالت روزافزون دوران تر باشند، اقتصاد قدرتمندتر، پویاتر و کارآمدتر میبود که هرچه این کسب و کارها بزرگ
، نیاز به ...گیری، فشارهای جمعیتی و مدیریتی و تصمیم تر شدن فرآیندهایهای لحظه به لحظه، پیچیدهنوآوریویژه بهکنونی 
ها را های کسب و کارهای کوچک و متوسط، اهمیت این بنگاهی و شناخت تجارب حاصل از فعالیتهای آنی و ضرورگیریتصمیم

های صادراتی و ها در حوزهترین مسائل مدیران این کسب و کارها، فعالیت آنیکی از مهم  بیش از پیش روشن نموده است.
های عملکرد بنگاه هستند.های توزیع گسترده شبکهو  نهای کاله صاحب سرمایههایی است کها با شرکتالمللی و رقابت آنبین

های درونی سازمان و همچنین های رقابتی و قابلیتبایست از دو منظر درونی و بیرونی که شامل مزیت میرا کوچک و متوسط 
 عملکرد بیرونی هستند، مورد بررسی قرار دهیم.

ای هها، فرآیندهای سازمانی، ویژگیای تعریف کرد که شامل داراییگسترده طور توان بهمی محور، منابع رادیدگاه منبع  مطابق
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ار  ها مورد استفاده قرهای آننند برای تبیین و اجرای استراتژیتواشده توسط بنگاه بوده که میبنگاه، اطالعات یا دانش کنترل 
منبع اصلی مزیت  ،قابل جایگزینی باشندغیرقابل بازسازی و غیرب، هایی از قبیل باارزش، کمیاگیرند. منابعی که دارای ویژگی

، استراتژی صادرات، ادراکات مدیریتیتوان بیان داشت می عالوه بر این،  ها هستند.پایدار برای عملکرد برتر سازمان رقابتی
، و بازار داخلی های صادراتیویژگهای شرکت و دانش صادرات، روابط تجاری، ویژگیهای بازاریابی، تخصص صادرات، آمیخته

تند های استراتژیک هسدارد که مالکیت و کنترل داراییمحور اظهار می. دیدگاه منبعالمللی هستندکننده عملکرد بینعوامل تعیین 
  شوند.برخوردار میابتی نسبت به دیگران  کسب کرده و از موقعیت مزیت رق را ها سود برترد کدام سازماننکنکه تعیین می

 و کوچک هایشرکت المللیبین  عملکرد بر  پویا و محورمنبع دیدگاه هایقابلیت تأثیر بررسی هدف اصلی پژوهش حاضر
 باشد. رقابتی می مزیت گریمیانجی با متوسط

وری گذاری و قابلیت نوآقیمتمحور تنها قابلیت یگاه منبع های اساسی دکه از میان قابلیتنتایج حاصل از پژوهش نشان داد 
محور بر  بوط به تاثیر قابلیت دیدگاه منبعفرض مر این امر  المللی تاثیر نداشته که به واسطهو عملکرد بین بر مزیت رقابتی محصول 

 تارتباطا قابلیت( و 529/0 )با ضریب شدت تاثیراکتساب  و سنجش قابلیت .مزیت رقابتی و عملکرد بین المللی تایید نگردید
های یافتهمزیت رقابتی نیز  مورد . دراندالمللی داشتهبر عملکرد بین بیشترین تاثیر را  ،(197/0ت تاثیر شد )با ضریببازاریابی 

 با ضریب شدت تاثیرمجدد ) پیکربندی ( و قابلیت465/0 با ضریب شدت تاثیرقابلیت سنجش و اکتساب )پژوهش نشان داد که 
 اند.بر آن داشتهبیشترین تاثیر را  (267/0

 و همکارانکو های تحقیق شرکت با یافته رقابتی و عملکرد  های پویا بر مزیتقابلیتدر بخش تاثیر  پژوهش نتایج این
محور بر مزیت رقابتی و عملکرد بین المللی منبعهای اساسی دیدگاه ، لیکن در ارتباط با تاثیر قابلیتاستهمسو و سازگار ( 2017)

 تواند چند دلیل باشد:گاری میعلت این ناساز گاناشد. بنظر نگارندبازگار می( ناس2020حت و همکاران )فال تحقیقشرکت با 
( 2؛ باشدمیکامالً قابل تقلید گذاری قیمت اما قابلیت ،قابل تقلید باشندشوند که غیرهایی مزیت رقابتی محسوب میقابلیت( 1

براساس نظر ( 3 ؛طور مؤثر تهیه کندگذاری را بهنیاز برای قیمتهای موردها و مهارتتواند به سادگی سیستمنمی یک شرکت
نظر  ه ب (4 ؛توانند به جای به حداکثر رساندن سود، برای تعادل منافع رقابتی تنظیم شوندها می( قیمت2020) فالحت و همکاران

سترسی محدود به د (5 ؛گذار باشد، عامل حفظ مشتریان فعلی استمزیت رقابتی تأثیرکه بر رسد این قابلیت بیشتر از آنمی
پایین بودن ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها منجر به آن شده تا ( 6؛ گرددتر تولید منجر به نوآوری کمتر میهای برتکنولوژی

؛ نوآوری در محصوالت نداشته باشند ها تمایلی بهاشد و شرکتخریداران زیادی داشته ب ،محصوالت فعلی بدلیل قیمت به صرفه
 گذار تبدیل شود. تعادل اقتصادی به عامل تأثیرت و زمان ثبا درنوآوری محصول قابلیت  ،رسدنظر می ه ه این موارد ببا توجه ب( 7

متوسط  و کوچک هایبنگاه المللیبین منظور ارتقای عملکرددر پژوهش حاضر، به های موجود توجه به بررسی فرضیه با
 گردد:   پیشنهادات زیر ارائه می

ارزش، کمیاب، غیرقابل منابع با برمحور با تکیه اسایی و توجه خاص به دیدگاه منبعشن بایست بامیها شرکت مدیران •

ها فراهم نمایند تا بتوانند در دورانی که سرعت تغییرات روندی افزایشی دارد جایگزینی این امکان را برای شرکتقابل غیر تغییر و
رقابتی را توسعه داده و حفظ کرده و از این منابع و مزایای رقابتی برای عملکرد مزایای  ،توجه به محدود بودن منابع سازمان و با

آنان را تشویق به کمک در   ،تبیین منابع اساسی برای کارکنان ها باید ضمننماید. برای این امر مدیران شرکتبرتر استفاده 
 شناسایی و استفاده بهینه از این منابع نمایند. 

رقابتی گذشته استفاده   هاییتها بخواهند که از مزگرفتن شرایط رقابتی کنونی بنگاه  درنظر با  هاکتصورتی که شر در •
این  بر های رقابتی پویا حرکت نمایند.ذا باید به سمت کسب و حفظ قابلیتهای پیشرو رقابت کنند، لتوانند با بنگاهکنند، نمی

در مدیران با   تساب دانش و پیکربندی مجدد(کحال تغییر )سنجش و ابرخورد با بازار درهای ها باید قابلیتاساس در این شرکت
 ایجاد و یا تقویت شود.، های آموزشی تخصصی و یا استفاده از مشاوران مجرباستفاده از دوره

 است؛ الزم سازمان در آن، ارتقای و هاقابلیت این به جامع نگاهی داشتن عملکرد، بر پویا هایقابلیت تأثیر به توجه با •
چارچوبی جامع برای توسعه و ارتقای عملکرد مجموعه  سازمانی، فرآیندهای و پویا هایقابلیت رابطۀ درک با  باید مدیران  بنابراین
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ها بکارگیری آنهای موجود در سازمان، نسبت به تقویت و ها از طریق تمرکز بر کارکنان و قابلیتخود با توجه ویژه به این قابلیت
 اقدام نمایند.  

  جستجو  در را هاتالش  شدیدترین و دارند رقبا حرکات مستقیم  یادگیری برای را هوشیاری بیشترین  که هاییکتشر •
 که صورتی در. بود خواهند بیشتری رقابتی مزیت دارای دارند، شانمشتریان  به رسانیخدمت کارای و مؤثر هایروش  برای

 محصوالت خلق در آوریفن دانش کاربرد برای آمده پیش هایفرصت از بتوانند رقیب، و مشتری هوش  ظرفیت جذب با هاشرکت
 .   ببرند بیشتری اقتصادی بهره دنتوانمی ،دننمای استفاده نوآوری فرآیند توسعه یا کیفیت بهبود جدید،

  مشتریان،  با ارتباط ارتقای جهت در سازمانی منابع و مهارت دانش، بکارگیری و توسعه با مدیران شودمی  پیشنهاد •
 تبلیغات بکارگیری و رقابتی مزیت کسب و بازار به پایدار و متمایز محصوالت ارائه برای پایداری نوآورانه هایاستراتژی بکارگیری

 .بردارند گام صادراتی بازارهای در بویژه  مشتریان بر تأثیرگذاری برای مناسب

 و کارایی افزایش کیفیت، بهبودبه  منجر ندتوامی محصول توسعه و نوآوری کهاین گرفتن نظر در با باید هاشرکت •
  ایجاد و محصول در نتوآوری کتارایی و مشتریان  رضایت افزایش  منظوربه  شود،  مشتریان  بته  پاستخگویی و پتذیریانعطاف

 جدید محصول توستعه بتر بیشتتری توجته بایتد هاشرکت مدیران نتیجه در. کنند دنبال استراتژی یک عنوان به را جدید محصول
  منجر رقبا به نسبت رقابتی مزیت کسب و خود  بالفعل و بالقوه مشتریان  قبال  در آنان  عملکترد  بهبود به تواندمی  توجه این  و داشته
 .شود

 و طراحی ایگونه  به را تأمین خود زنجیره و تولید خطوط تر،دقیق ریزیبرنامه  با متوسط و کوچک هایشرکت •
 جهت ضمناً. باشد داشته جدیدتر هایویژگی با محصوالتی تولید برای مناسبی پذیریانعطاف انندبتو که دهند قرار مورداستفاده

  موفقیت حتی و موفقیتعدم دالیل تحلیل جهت هاییتیم بایستمی ،شرکت محصوالت در نوآوری به کمک و خالقیت رشد
 هایگیریتصمیم برای مدیران اختیار در صیتخص تیم این هایبررسی نتایج و شود تشکیل خاص پروژه یا محصول یک تولید
 .گیرد قرار آتی

  از بسیاری اما شوند،می روروبه آن  با هاشرکت که است ایعمده هایمسئله  از یکی قیمت سر  بر رقابت چند هر •
 متنوع هایشرکت همچنین و خدمات و کاال  کیفیت شدن ترازهم با. کنند حل عالی ایشیوه به را مسئله این توانندنمی هاشرکت

 شده تبدیل هاآن رضایت و وفاداری و مشتریان جذب و  حفظ بر مؤثر عوامل ترینمهم از یکی به گذاریقیمت رقابت، تشدید و
 .نماید لحاظ قابلیت این به ایویژه توجه بایستمی  مدیران اساس  این بر. است

 و بازار تغییرات احساس  مشتری، احتیاجات بر تمرکز ی،بازاریاب اصلی مفهوم از  آن درک براساس  باید بازار هوش  اجرای •
 عملکرد و بازار هوش  موفقیت بین رابطه  بر نیز محیطی آشفتگی خصوص این در. باشد شرکت در اعضاء تمام پشتیبانی همچنین

 از گیریبهره  و لیزآنا دریافت، برای بازار هوش  سیستم از که هاییشرکت. گذاردمی تأثیر متوسط و کوچک هایشرکت المللیبین
  تمایز به و نمایند حاصل موفقیت اندتوانسته  رقابتی کامالً محیط در  مراتب به  ،اندکرده  استفاده  مدیران گیریتصمیم جهت هاداده 

  گردد  اتخاد نحوی به باید متوسط و کوچک هایشرکت برای بازار هوش . یابند دست هتریب المللیبین عملکرد و رقابتی مزیت در
 . باشد داشته دنبالهب را پیچیده و آشفته تجاری محیط  یک در موفقیت شانس افزایش تا
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