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چکیده 
قابلیتهای عملیاتی ازجمله مهمترین قابلیتهای سازمانی هستند که میزان قـت عـ آ نهـا
نقش تأثیرگذاری بر عملکرد شرکتها دارد .با اینحال ،در شرایط پتیایی محیط خارجی ،عـر ر دارد
که این قابلیتها بهر زرسانی اصالح شتند .پژ هشها نشان میدهند که مجمتعهای از قابلیتهـای
سازمانی باعنتان «قابلیتهای پتیا» جتد دارند که نتسازی بازپیکرهبندی قابلیتهای عملیاتی ماننـد
قابلیتهای بازاریابی فنا رانه را میسر میکنند .پژ هش حاعر بـا هـدب بررسـی تـأثیر قابلیـتهـای
عملیاتی در میانجیگری رابطه بین قابلیتهای پتیا عملکرد شرکت انجام شده است .جام ـه مـاری
پژ هش شامل شرکتهای مشا ره مدیریت کشتر ایران بـتد .بـرای گـرد ری دادههـا ،پرسشـنامهای
طراحی در میان مدیران عامل این شرکتها تتزیع شد .برای بررسی تحلیل دادههـا از مـدلسـازی
م ادال ساختاری اریانسمحتر استفاده شـد .نتـای نشـان داد کـه عملکـرد شـرکت قابلیـتهـای
عملیاتی در شرکتهایی قتیتر هستند که قابلیـتهـای پتیـای قـتیتـری داشـته باشـند؛ بـهعـال ه
قابلیتهای عملیاتی ،رابطه بین قابلیتهای پتیا عملکرد شرکت را میانجیگری میکند.
کلیدواژهها:قابلیتهایپويا؛قابلیتهایعملیاتی؛عملکردشرکت .
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.1مقدمه 

یکی از نظریههای م اصر در تبیین علت تفا عملکرد شرکتها ،نظریه قابلیتهای پتیا
است .بر اساس این نظریه ،قابلیتهای پتیای سازمانی منشأ ایجاد حفظ مزیت رقابتی
هستند .این نظریه به یژه درخصتص صنای ی که از تالطم تغییرا محیطی بیشتری
برختردار باشند ،کاربرد دارد (تیس .)2007 ،سازمانها از مجمتعهای از قابلیتها تشکیل
شدهاند که میتتان نها را به د گر ه قابلیتهای پتیا قابلیتهای عملیاتی تقسیم کرد.
قابلیتهای عملیاتی مجمتعهای از قابلیتها هستند که به سازمان کمک میکنند امتر ر زمره
ختد را اداره کند .نبتد قابلیتهای عملیاتی ،سازمان را متتقآ ختاهد کرد؛ چتن دیگر امکان
تتلید محصتل یا ارائه خدمت فر ش محصتال /خدما شرکت جتد نختاهد داشت .برای
مثال ،قابلیت بازاریابی ازجمله اصلیترین قابلیتهای عملیاتی است؛ درحالیکه قابلیتهای پتیا
قابلیتهایی هستند که امکان تغییر (تغییر محصتل/خدمت ،تغییر فر یند تتلید محصتل یا ارائه
خدمت ،غیره) را فراهم می رند؛ بهبیاندیگر قابلیتهای عملیاتی دارای تتان پتیاسازی کمتر
قابلیتهای پتیا دارای تتان پتیاسازی بیشتری هستند ( ینتر.)2003 ،
پیش از این در نظریه منبعمحتر شرکت ( رنرفلت ،)1984 ،منابع یا قابلیتهای اجد
یژگیهای برتر بهعنتان عامل برتری عملکرد سازمان م رفی شده بتدند؛ بنابراین تقابلی بین
د نظریه منبعمحتر نظریه قابلیتهای پتیا شکل گرفت .طی د دهه اخیر ،پاسخهای
متفا تی به این پرسش داده شد که یا قابلیتهای پتیا منشأ برتری عملکردی هستند یا خیر؟
برای مثال ،یزنهار مارتین ( ،)2000قائل به جتد رابطهای بین قابلیتهای پتیا عملکرد
نبتدند .ژانگ ( ،)2007به جتد رابطه مستقیم بین قابلیتهای پتیا عملکرد اشاره میکند.
نیتی زهرا ( ،)2009رابطه غیرمستقیم بین قابلیتهای پتیا عملکرد (از مسیر قابلیتهای
عملیاتی) را اثبا کردهاند .به نظر میرسد ،عتامل زمینهای نقش مهمی در نتای این
پژ هشها دارند .برای مثال ،نتع صن ت میتتاند در این راستا متردتتجه قرار گیرد .تاکنتن
عمده پژ هشهایی که از دیدگاه نظریه قابلیتهای پتیا انجام شدهاند ،در صنایع محد دی
مانند هایتک ،نشر مهندسی بتدهاند؛ بنابراین برای پاسخ دقیقتر به پرسش متجتد عر ر
دارد که پژ هشهای تجربی بیشتری در صنایع گتناگتن انجام شتد (اریکستن.)2014 ،
یکی از صنای ی که میتتاند برای پژ هشگران نظریه قابلیتهای پتیا جالب باشد «صن ت
مشا ره مدیریت» است .شرکتهای مشا ره نقش سازندهای در بهبتد کارایی اثربخشی
سازمانها بنگاههای اقتصادی کشترها ایفا میکنند با پتیاییها تالطمهای محیطی
زیادی ر بهر هستند .شرکتهای مشا ره مدیریت با د نتع پتیایی متاجهاند؛ از یک ست باید
به خرین ابزارها فن تن در ختد صن ت مشا ره مدیریت مجهز باشند از ستی دیگر باید از
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پیشرفتهای کسب کارهای متکل در صنایع دیگر مطلع باشند؛ بنابراین
خرین تحتال
شرکتهای مشا ره با محیطی بهشد متغیر ر بهر هستند عملکرد مطلتب نها در گر ی
ن است که بتتانند ختد را با محیط سازگار کنند (حیدری همکاران.)2014 ،
شمار شرکتهای مشا ره مدیریتی که طی د دهه اخیر قادر به حفظ کسب کار ختد بقا
یافتن شده باشند ،بسیار اندک است (حیدری همکاران .)2014 ،پژ هش سیدکاللی (،)2016
نشان داد که تنها شرکتهای مشا ره مدیریتی میتتانند در متاجهه با تالطمهای محیطی
عملکرد برتر ختد را حفظ کنند که قابلیتهای عملیاتی ختد را بهبتد بخشند .بر اساس
یافتههای این پژ هش ،قابلیتهای پتیا عامل نتسازی قابلیتهای بازاریابی فنا رانه در
شرکتهای مشا ره بتد .پژ هشهای جدید دیگر نیز مؤید اثرگذاری قابلیتهای پتیا بر عملکرد
شرکتها از مسیر قابلیتهای عملیاتی هستند .پژ هشهای یلدن همکاران ()2013
یلدن گتدرگان ( ،)2014نشان دادند ،قابلیتهای پتیا قادرند با ایجاد تغییرا الزم در
قابلیتهای عملیاتی بازاریابی فنا رانه ،عملکرد شرکت را بهخصتص در صنای ی که
دستخ تش تغییرا زیاد محیطی هستند ،بهبتد بخشند.
در پژ هش حاعر این پرسش مطرح شده است که یا قابلیتهای پتیای سازمانی
قابلیتهای عملیاتی بر عملکرد شرکتهای مشا ره مدیریت تأثیر دارند یا بیتأثیر هستند؟
بهعال ه به فرض م ناداربتدن تأثیر این قابلیتها بر عملکرد شرکت ،این پرسش نیز جای طرح
دارد که رابطه میان این قابلیتها به چه صتر است؟ بدیهی است که پاسخ به این پرسشها
به مدیران شرکتهای مشا ره کمک میکند تا منابع محد د ختد را بر ر ی قابلیتهایی
سرمایهگذاری کنند که بر عملکرد بنگاه تأثیر م ناداری داشته باشند؛ بنابراین در مطال ه حاعر
پژ هشگران با تتجه به ستابق مشابه پژ هشی (نیتی زهرا2009 ،؛ یلدن همکاران2013 ،؛
یلدن گتدرگان2014 ،؛ سیدکاللی )2016 ،تالش کردهاند تا رابطه بین قابلیتهای پتیا
عملکرد را از مسیر متغیر میانجی قابلیتهای عملیاتی زمتن کنند پاسخی درختر به
پرسشهای یادشده در بستر کشتر ایران صن ت مشا ره مدیریت ارائه دهند.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

قابلیتهایپويا.یکی از اصلیترین پرسشهای م اصر در مدیریت راهبردی این است که
شرکتها چگتنه بقای ختد را حفظ کرده رشد میکنند چه متغیرهایی عامل فر پاشی
سقتط نها میشتد .قابلیتهای پتیا بیتردید یکی از مهمترین نظریههایی است که این
پرسش را بررسی کرده است ( یلدن همکاران .)2016 ،قابلیت ،تتانایی انجام یک ف الیت
است .اگر یک شرکت بتتاند یک ف الیت یژه را بهطتر هدفمند ،مکرر ،قابلاتکا به شکلی
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همکاران .)2007 ،برخی از
رعایتبخش انجام دهد ،ی نی دارای یک قابلیت است (هلفا
قابلیتها تتانایی بیشتری در پتیاکردن سازمان دارند برخی از قابلیتها تتانایی کمتری از این
نظر دارند .برخی از پژ هشگران بر اساس درجه پتیاسازی ،قابلیتها را به د دسته قابلیتهای
پتیا قابلیتهای عملیاتی طبقهبندی کردهاند (پا لت السا ی.)2011 ،
هلفا همکاران ( ،)2007در تالش برای ایجاد فاق در نظریههای مطرحشده در حتزه
قابلیتهای پتیا ت ریفی عمتمی از ن ارائه کردند .بر اساس دیدگاه نان قابلیت پتیا عبار از
«ظرفیت یک سازمان برای خلق ،گسترش یا تغییر عامدانهمحتر منبع سازمان» است .در این
دیدگاه قابلیت پتیا ،ساز کاری در نظر گرفته شد که برای تنظیم قابلیتهای سازمانی بهکار
میر د .قابلیتهای پتیا یک سازه چندبُ دی از اب اد بههم ابسته مکمل است .قابلیتهای پتیا
شامل تتانایی تشخیص نیاز به تغییر ،فرمتلهکردن یک پاسخ انجام اقداما مناسب است
همکاران)2007 ،؛ بهعبار دیگر حسکردن نیاز به تغییر ،یادگرفتن اینکه چطتر به
(هلفا
1
فرصتها تهدیدها پاسخ داده شتد انجام بازپیکرهبندی (تیس همکاران.)2007 ،
قابلیت حسکردن شامل تتانایی شرکت برای تشخیص تغییرا در محیط ،تشخیص
فرصتها تهدیدها پایش ع یت ف لی قابلیتهای شرکت است (تیس .)2007 ،بُ د د م در
ارتباط با فرمتلهکردن پاسخ است .فرمتلهکردن یک پاسخ از طریق شکلبخشیدن به فرصتها
یک کارکرد یادگیری است؛ زیرا شامل یادگرفتن نیازهای مشتریان ،فنا ریها مدلهای
کسب کار است تا برخترد مناسب با نها انجام پذیرد .یادگیری در بستر قابلیتهای پتیا
بهم نای خلق ،اکتساب بهاشتراکگذاری دانش است ( یزنهار مارتین .)2000 ،بُ د ستم در
ارتباط با بازپیکرهبندی (باز رایی) است .سازمان یک پیکرهبندی م ین از منابع قابلیتها است.
هر نتع تغییر در این پیکرهبندی ،بازپیکرهبندی نامیده میشتد .در نگاه فر یندی به قابلیتهای
پتیا ،بازپیکرهبندی حلقه خر قابلیتهای پتیا است هسته اصلی ن محستب میشتد (پا لت
السا ی .)2011 ،بازپیکرهبندی شامل خلق داخلی قابلیتهای جدید یکپارچهکردن
قابلیتهای جدید ایجادشده یا اکتسابشده است.


قابلیتهایعملیاتی .قابلیتهای عملیاتی ف الیتهایی هستند که به بنگاه کمک میکنند تا
ف الیتهای م متل رای کسب کار در نها به انجام رسند .این ف الیتها شامل ف الیتهایی
است که برای طراحی ،تتلید ،بازاریابی تحتیل محصتل/خدمت الزم هستند؛ همچنین
ف الیتهای پشتیبانی مربتط به این ف الیتها را نیز دربرمیگیرند .با این ا صاب مثالهای

1. Reconfiguration
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قابلیتهای عملیاتی عبار اند از :پژ هش تتس ه ،تتس ه محصتل ،بازاریابی ،سازماندهی،
مدیریت غیره ( میت شتمیکر.)1993 ،
از میان قابلیتهای عملیاتی ،د قابلیت فنا رانه بازاریابی مهمتر هستند .این د قابلیت
مکمل یکدیگر هستند قتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند به سازمانها کمک میکنند تا
بهطتر همزمان در تتلید فر ش متفق باشند ( یلدن گتدرگان.)2014 ،
قابلیتهای فنا رانه به منابع ،مهار ها دانشهای فنی ارتباط پیدا میکنند؛ مانند دانش
مهندسی ساخت ،فر یندهای ساخت اثربخش ،امکانا تتلید ،ر یههای کنترل کیفیت
تتس ه محصتل جدید مهار پیشبینی تغییرا فنا رانه در بازار (ستنگ شین.)2008 ،
قابلیتهای فنا رانه را ظرفیتی در سازمان ت ریآ کردهاند که با بهرهگیری از فنا ریها،
ر دیها را به خر جی تبدیل میکند؛ بهبیاندیگر ،قابلیتهای فنا رانه تتس ه
محصتال /خدما جدید ،تتلید محصتال یا ارائه خدما سازمانی را ممکن میکنند؛
بااینحال محصتال /خدما باید به بازار عرعه شتند .متفقیت هر محصتل/خدمتی در گر ی
تجاریسازی عرعه هتشمندانه ن به مشتریان است ( یلدن گتدرگان.)2014 ،
قابلیتهای بازاریابی قابلیتهایی هستند که در راستای بر ردهکردن نیازهای حال ینده
مشتریان عمل میکنند در پژ هشهای گتناگتن با فر یندهای کمابیش یکسانی مشخص
شدهاند .فر یندهای قیمتگذاری ،تر ی  ،تتزیع ،تتس ه محصتل/خدمت ،ارتباطا  ،برنامهریزی
بازاریابی ،مدیریت اطالعا بازار ازجمله نها هستند (مترگان همکاران.)2009 ،
قابلیتهای بازاریابی از طریق فر یندهای یادگیری تتس ه پیدا میکنند .این یادگیری زمانی
حاصل میشتد که کارکنان سازمان بهطتر مستمر از دانشها مهار های ختد برای حل
مسائل بازار استفاده کنند (دی .)1994 ،قابلیتهای بازاریابی در فر یندها یژگیهایی ظهتر
پیدا میکنند که شرکتها در راهبرد رقابتی ختد از نها بهره میگیرند .برای مثال ،فر یندهای
مدیریت ارتباط با مشتریان ،فر یندهایی هستند که در راستای رفع نیاز مشتریان ایجاد شدهاند.
هدب از فر یندهای ترفی ی تبلیغاتی ،افزایش فر ش سهم بازار شرکت است .کیفیت
نیر های فر ش نشاندهنده مهار دانش شرکت در اثربخشکردن فر ش است .شبکههای
خدما کمک میکنند .سازمان به کمک پژ هشهای
تتزیع به ارائه گسترده محصتال
بازار از نیازهای مشتریان مطلع میشتد .سرعت تتس ه محصتال /خدما نیز عملکرد شرکت
را در بازارهایی که مبتنی بر نت ری هستند ،میسر میکند ( یرا اردنا.)2003 ،


عملکردشرکت.در پژ هشهای گتناگتن ت ریآهای مختلفی از عملکرد ارائه شده است .در
برخی متارد منظتر از عملکرد ،عملکرد اقتصادی (مترگان همکاران2009 ،؛ مؤتمنی
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همکاران )2015 ،در برخی متارد نیز منظتر عملکرد فنا رانه یا نت رانه بتده است .در مبانی
نظری متعتع به عملکرد محیطی ،عملکرد بینالملل عملکرد صادراتی نیز اشاره شده است
(اریکستن2014 ،؛ حاجیپتر همکاران .)2015 ،برای اندازهگیری عملکرد نیز م متالً از سه
ر ش استفاده شده است .در برخی پژ هشها عملکرد با سنجههای ذهنی اندازهگیری شده
است (گارسیا مترالز همکاران .)2007 ،در برخی دیگر سنجههای عینی بهکار رفته است
(ژانگ .)2007 ،در ت دادی دیگر از ترکیبی از سنجههای عینی ذهنی استفاده شده است
(مترگان همکاران .)2009 ،برای اندازهگیری عملکرد ،شاخصهای گتناگتنی ازجمله فر ش،
بازگشت داراییها ،بازده حقتق صاحبان سهام ،خر جی نت ری ،سهم بازار ،فر ش بهازای هر
کارمند غیره بهکار رفتهاند( .اشتانبرگر)2014 ،؛ البته در بیشتر پژ هشها ،ترکیبی از این
شاخصها استفاده شده است .در پژ هشهایی که از دیدگاه نظریه قابلیتهای پتیا ،عملکرد
بنگاه را بررسی کردهاند م متالً ترکیبی از شاخصهای مالی بازار به این منظتر استفاده
شدهاند .شاخص های حاشیه ستد ،بازگشت سرمایه ،ستد خالص ،نرخ رشد ستد ،حجم فر ش،
سهم بازار ،نرخ رشد فر ش ،نرخ رشد سهم بازار ،هزینههای عملیاتی ،ستد ری مشتریان
متجتد ستد ری مشتریان جدید ازجمله رای ترین شاخصها هستند (پر تگر همکاران،
 ،2011لی لیت.)2014 ،
.3توسعهفرضیههاوالگویمفهومی 

با تتجه به پتیایی زیاد صن ت مشا ره مدیریت ،شرکتهای ف ال در این بخش باید تتان
باالیی برای نتسازی ختد داشته باشند .قابلیتهای پتیا قابلیتهایی هستند که به شرکتها
کمک میکنند کسب کار ختد را پتیا کرده سازمان ختد را بهطتر مستمر نتسازی کنند.
بدیهی است که اینگتنه شرکتها در محیطهایی با پتیایی باال غافلگیر نمیشتند قادر
ختاهند بتد جریانهای در مدی ختد را استمرار بخشند .برخی پژ هشها جتد رابطه مستقیم
بین قابلیتهای پتیا عملکرد شرکت را تأیید کردهاند .پژ هشهای ژانگ ( )2007گارسیا
مترالس همکاران ( ،)2007در این خصتص قابل ذکر هستند .قابلیتهای پتیا (حسگری،
یادگیری بازپیکرهبندی) این امکان را به شرکتها میدهند تا ختد را متناسب با تحتال
محیطی تغییر دهند درجه انطباق ختد با محیط را افزایش دهند .سازمانهایی که قادر باشند
ختد را بیشتر از رقبا با محیط سازگار کنند از متفقیت بیشتری در بازار برختردار ختاهند شد
عملکرد بهتری ختاهند داشت؛ بنابراین فرعیه ا ل پژ هش بهصتر زیر است:
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فرعیه اصلی  :)H1( 1بین قابلیتهای پتیا عملکرد در شرکتهای مشا ره مدیریت ایران
ارتباط مثبت جتد دارد؛ به بیان دیگر جتد قابلیتهای پتیای قتی ،عملکرد بنگاه را تقتیت
میکند.
یک سازمان در هر د ره زمانی مشخص بر اساس قابلیتهای عملیاتی ختد اداره میشتد.
قابلیتهای عملیاتی مجمتعهای از فر یندها ف الیتهای ر زمرل شرکت را دربرمیگیرند که
در ارتباط با ف الیتهای اصلی ر زمره سازمان هستند .اگر برشی مقط ی از زمان در نظر
گرفته شتد ،قابلیتهای بازاریابی فنا رانه ،اصلیترین قابلیتهای عملیاتی هستند که اداره
امتر جاری شرکت را ممکن میکنند؛ بنابراین بر ز هر تغییری در داخل سازمان منتط به
نتشدن قابلیتهای عملیاتی است .قابلیتهای بازاریابی فنا رانه قتی قادر ختاهند بتد که
عملکرد سازمان را تقتیت کنند؛ بااینحال عاملی که قابلیتهای بازاریابی فنا رانه را تغییر
میدهد قابلیتی با تتان پتیاسازی بیشتر است .قابلیتهای پتیا ،قابلیتهایی با درجه باالی
پتیاسازی هستند که با نتکردن قابلیتهای عملیاتی قادر میشتند در د رههای زمانی م ین
عملکرد سازمان را بهطتر غیرمستقیم بهبتد بخشند .پژ هش پر تگر همکاران (،)2011
نشان داد که قابلیتهای پتیا از طریق قابلیتهای عملیاتی بازاریابی فنا رانه بر عملکرد
شرکت تأثیر میگذارند .پژ هش یلدن گتدرگان ( ،)2014نیز مؤید تأثیر قابلیتهای پتیای
حسگری بازپیکرهبندی از طریق قابلیتهای عملیاتی بازاریابی فنا رانه بر عملکرد شرکت
بتد؛ بنابراین فرعیه د م پژ هش بهصتر زیر تبیین میشتد:
فرعیه اصلی  :)H2( 2قابلیتهای پتیا از طریق متغیر میانجی قابلیتهای عملیاتی بر عملکرد
شرکت اثر مثبت دارند؛ به بیان دیگر جتد قابلیتهای پتیای قتی ،بهطتر غیرمستقیم عملکرد
شرکت را تقتیت میکند.
با تتجه به فرعیههای اصلی  ،2 1میتتان د فرعیه فرعی نیز تتس ه داد .قابلیتهای
پتیا برای تأثیرگذاری بر عملکرد عمتمی سازمان ناگزیرند تغییراتی در قابلیتهای عملیاتی
سازمان ایجاد کنند؛ زیرا قابلیتهای عملیاتی هستند که در هر د ره زمانی مشخص عامن
جریانهای در مدی برای سازمان میباشند .التنن همکاران ( )2011با پژ هشی در صن ت
نشر نشان دادند که قابلیتهای پتیا چگتنه قابلیتهای عملیاتی بازاریابی فنا رانه را نتسازی
میکنند .پژ هش مکاینرنی ( ،)2011نیز جتد رابطه مثبت م نادار میان قابلیتهای پتیای
سازمانی با قابلیتها شایستگیهای بازاریابی فنا رانه را تأیید کرد؛ ازاینر فرعیه فرعی
ا ل بهصتر زیر است:
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فرعیه فرعی  :)H3( 1بین قابلیتهای پتیا قابلیتهای عملیاتی در شرکتهای مشا ره
مدیریت ایران ارتباط مثبت جتد دارد؛ به بیان دیگر جتد قابلیتهای پتیای قتی ،قابلیتهای
عملیاتی را تقتیت میکند.
قابلیتهای عملیاتی نتسازیشده به سازمان کمک میکند تا محصتال خدما بهتری
تتس ه دهد ،رفتار مشتریان را بهتر بشناسند قادر به جذب مشتریان بیشتری شتد .نتیجه
قابلیتهای عملیاتی بهبتدیافته نیز حصتل جریانهای در مدی بیشتر برای شرکت ختاهد بتد.
پا لت السا ی ( ،)2011نشان دادند که قابلیتهای عملیاتی نتشده ،عملکرد محصتال جدید
شرکت را بهبتد میبخشند مت اقباً عملکرد سازمانی را بهتر میکنند .پژ هش پر تگر
همکاران ( ،)2011نیز یافته مشابهی داشت .نها نشان دادند که در شرکتهای ف ال در
صنایع ساخت تتلید ،قابلیتهای عملیاتی بهبتدیافته قادر هستند عملکرد شرکت را تقتیت
کنند؛ بنابراین فرعیه فرعی د م بهصتر زیر تبیین میشتد:
فرعیه فرعی  :)H4( 2بین قابلیتهای عملیاتی عملکرد در شرکتهای مشا ره مدیریت
ایران ارتباط مثبت جتد دارد؛ به بیان دیگر جتد قابلیتهای عملیاتی قتی ،عملکرد بنگاه را
تقتیت میکند.
باتتجه به مباحث طرحشده ،الگتی مفهتمی پژ هش مطابق شکل  ،1طراحی ارائه شد.
درخصتص سازهها ،این تتعیح عر ری است که قابلیتهای پتیا یک سازه مرتبه د م
چندبُ دی است .رابطه میان قابلیت حسگری ،قابلیت یادگیری ،قابلیت بازپیکرهبندی با
قابلیتهای پتیا از نتع ترکیبی1است ( یلدن همکاران .)2013 ،رابطه میان قابلیتهای
فنا رانه بازاریابی با قابلیتهای عملیاتی از نتع ان کاسی 2است (مکاینرنی.)2011 ،

1. Formative
2. Reflective
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قابلیت
بازاریابی

قابلیت
فناورانه

قابلیتهای


قابلیت
حسگری

عملیاتی





H4

عملکرد
شرکت



H2

H3

قابلیتهای

پويا

H1

قابلیت
یادگیری



شکل  .1الگتی مفهتمی پژ هش

قابلیت
بازپیکرهبندی

.روششناسی 

4

پژ هش حاعر از نتع تتصیفی تکمقط ی است که دادههای ن با ر ش پیمایش گرد ری
شدهاند .از لحاظ ر یکرد تحلیلی نیز از نتع طرحهای همبستگی مبتنی بر مدلسازی م ادال
ساختاری است (گال همکاران .)2007 ،هدب پژ هش بررسی رابطه میان قابلیت پتیا
عملکرد شرکت از طریق متغیر میانجی قابلیتهای عملیاتی در شرکتهای مشا ره مدیریت
ایران است .برای بررسی ر ابط بین متغیرها از مدلسازی م ادال ساختاری اریانسمحتر
استفاده شد .جام ه ماری در پژ هش حاعر شامل مدیران شرکتهای مشا ره مدیریت در
ایران بتد .با درنظرگرفتن حجم جام ه ماری شامل  340شرکت عضت «انجمن مشا ران
مدیریت ایران» ،اندازه نمتنه براساس فرمتل نمتنهگیری از جام ه محد د انتخاب شد که
نتیجه ن مؤید لز م نمتنهگیری ت داد  136شرکت بتد.
متغیرهای پژ هش شامل قابلیتهای پتیا ،قابلیتهای عملیاتی عملکرد شرکت بتدند.
باتتجه به چارچتب مفهتمی پژ هش ،پرسشنامهای تهیه شد .برای بررسی ر ایی صتری
محتتایی تالش شد تا محتتای سؤالها براساس مبانی نظری متعتع تقتیت شتد ،بهعال ه
پرسشنامه طراحیشده در اختیار ت دادی از استادان مدیریت قرار گرفت بر اساس دیدگاههای
نان ،سؤالها اصالح شدند .پرسشنامه نهایی برای  150شرکت مشا ره مدیریت ارسال
درختاست شد که مدیرانعامل یا نمایندگان نها این پرسشنامهها را تکمیل کنند .درنهایت

134

چشمانداز مديريت بازرگاني-شماره  - 27پايیز 1395

ت داد  97پرسشنامه تکمیل جمع ری شد .مقیاس استفادهشده در این پژ هش طیآ لیکر
پن گانه بتد .اطالعا مربتط به پرسشنامه در جد ل  ،1ارائه شده است.
جد ل  .1اطالعا پرسشنامه مترد استفاده در پژ هش
متغیر 

تعدادسؤال

منبع

ؤالها
شمارهس 

قابلیتهای پتیا
قابلیتهای عملیاتی
عملکرد

15
6
7

لی لیت)2014( ،
پر تگر همکاران)2011( ،
پر تگر همکاران)2011( ،

15-1
21-16
28-22

.5تحلیلدادههاويافتهها 

اطالعا جم یتشناختی پاسخدهندگان به پرسشنامه در جد ل  ،2مشاهده میشتد.
جد ل  .2اطالعا جم یتشناختی پاسخدهندگان
سِمت

مديرعامل

سازمانی 

( )%57

مدرک
تحصیلی

کارشناسی
()%56

مدير

مدير

آموزش

پژوهش

( )%10

( )%5

مشاوره( )%13

( )%15

کارشناسی ارشد ()%34

سن (سال)

کمتر از 25
()%1

35-25
()%46

45-35
()%25

سابقه کار
(سال)

کمتر از 5
()%10

15-5
()%44

25-15
()%33

جنسیت

مشاورارشد/مدير

سايرمديران

مرد ()%81

دکترا ()%10
65-55
()%5

55-45
()%23
البیشتر از 25
()%13
زن ()%19

طبق جد ل  ،2بیشتر پاسخدهندگان ،مدیرانعامل شرکتهای مشا ره مدیریت ایران بتدند
که مدرک کارشناسی داشتند .محد ده سنی پاسخدهندگان بین  25تا  35سال سابقه کاری
نها بین  5تا  15سال بتد.
برای برازش مدل اندازه گیری از م یارهای پایایی ،ر ایی همگرا ر ایی اگرا استفاده شد.
برای ت یین پایایی از م یارهای لفای کر نباخ پایایی ترکیبی ،برای سنجش ر ایی همگرا از
م یار  AVEبهمنظتر سنجش ر ایی اگرا از ر ش فترنل الرکر ( ،)1981بهره گرفته شد.
برای برازش مدل ساختاری نیز م یار  R2بهکار رفت (جد ل  .)3طبق جد ل  ،3لفای کر نباخ
پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان در سطح مطلتبی (باالتر از  )0/7قرار دارد .شاخص AVE
نیز برای همه متغیرها در سطح مناسب (باالتر از  )0/5است .این شاخص میزان همبستگی هر
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سازه با سؤالهای (شاخصها) ختد را بررسی میکند .م یار  R2م یار دیگری است که در مترد
متغیرهای در نزای مدل بهکار میر د .اعداد مربتط به این م یار در مقایسه با اعداد م یار ،برای
همه متغیرها باالتر یا تقریباً برابر با ( 0/33برازش متتسط) ( 0/67برازش قتی) است .نتای
سنجش ر ایی اگرا نیز نشان داد که مقدار جذر  AVEعمده متغیرهای مرتبه ا ل از مقدار
همبستگی میان نها بیشتر است که این امر نیز ر ایی اگرای مناسب برازش ختب
مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد .درخصتص سازه قابلیتهای پتیا عر ر داشت که
شاخص  VIFبرای اب اد ن ارزشی کمتر از  10را دارا باشد که این شرط نیز بر رده شد.
جد ل  .3م یارهای برازش مدلهای اندازهگیری ساختاری
متغیر 
P
DCs
Sens
Lear
Rec
OCs
Mar
Tec

مفهوم 
عملکرد
قابلیتهای پتیا
قابلیت حسی
قابلیت یادگیری
قابلیت بازپیکرهبندی
قابلیتهای عملیاتی
قابلیت بازاریابی
قابلیت فنا رانه

آلفایکرونباخ  پايايیترکیبی 
0/977
0/969
0/932
0/915
0/938
0/971
0/945
0/947

0/981
0/972
0/947
0/940
0/952
0/976
0/965
0/966

 AVE

 R2

0/878
0/696
0/749
0/798
0/800
0/872
0/902
0/903

0/716
0/303
0/967
0/967



در پژ هش حاعر ،برای تحلیل تتصیفی دادههای پژ هش زمتن فرعیهها بهترتیب از
نرمافزارهای  Smart PLS 3 IBM SPSS Statistics 19استفاده شد.
برای بررسی م ناداربتدن ر ابط میان متغیرهای پژ هش باید از زمتن  tاستفاده شتد.
شکل  ،2خر جی مدل پژ هش از نظر مقادیر  tرا نشان میدهد:

شکل  .2الگتی پژ هش همراه با مقادیر t
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باتتجه به اینکه همه عرایب م ناداری در الگتی پژ هش باالتر از  1/96هستند ،این امر
م ناداربتدن همه ر ابط میان متغیرها را در سطح اطمینان  0/95نشان میدهد؛ بهعبار دیگر
مسیرهای قابلیتهای پتیا به قابلیتهای عملیاتی ،قابلیتهای عملیاتی به عملکرد
قابلیتهای پتیا به عملکرد برقرار رابطهها م نادار هستند؛ بنابراین د فرعیه اصلی د
فرعیه فرعی پژ هش تأیید میشتد.
پس از بررسی م ناداربتدن ر ابط ،باید شد این تأثیرا نیز بررسی شتد .شکل ،3
خر جی مدل از نظر عرایب مسیر را نشان میدهد.

Mar

Tec

0/983

0/983
OCs

0/551





0/551



P

0/407

Sens

0/397
DCs

0/287

Lear




0/373

Rec

شکل  .3نتای زمتن عرایب مسیر


عریب مسیر میان متغیرهای قابلیتهای پتیا قابلیتهای عملیاتی ( )0/55نشاندهنده
ن است که متغیر قابلیتهای پتیا 55 ،درصد از تغییرا متغیر قابلیتهای عملیاتی را تبیین
میکند .عریب مسیر میان متغیرهای قابلیتهای عملیاتی عملکرد ( )0/55به این م نا است
که متغیر قابلیتهای عملیاتی 55 ،درصد از تغییرا متغیر عملکرد را تبیین میکند .عریب
مسیر  0/40میان قابلیتهای پتیا عملکرد نشان میدهد که متغیر قابلیتهای پتیا 40 ،درصد
از تغییرا متغیر عملکرد را بهطتر مستقیم تبیین میکند؛ از طرب دیگر د عریب 0/55
 0/55نشان میدهند که متغیر قابلیتهای پتیا بهطتر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی
قابلیتهای عملیاتی ،به میزان  30درصد ( )0/55 * 0/55= 0/30از تغییرا عملکرد را تبیین
میکند.
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هدب از پژ هش حاعر بررسی ارتباط میان قابلیتهای پتیا ،قابلیتهای عملیاتی عملکرد
در شرکتهای مشا ره مدیریت ایران بتد .در این پژ هش نشان داده شد که قابلیتهای
حسگری ،یادگیری ،بازپیکرهبندی ،بازاریابی فنا رانه در بهبتد عملکرد شرکتها مؤثر هستند؛
بهعال ه قابلیتهای پتیا از طریق نقش میانجیگرانه قابلیتهای عملیاتی بر عملکرد شرکت
تأثیر میگذارند.
یافتههای پژ هش حاعر با گر هی از پژ هشهای حتزه مدیریت راهبردی انطباق دارد که
قائل به تأثیر غیرمستقیم قابلیتهای پتیا بر عملکرد شرکتها هستند؛ ازاینر نتای پژ هش
حاعر با مطال ا پژ هشگرانی مانند چن همکاران ( ،)2008از نظر جتد رابطه میان
قابلیتهای پتیا قابلیتهای عملیاتی سازگار است؛ همچنین این پژ هش مانند پژ هشهای
پا لت السا ی ( )2011یلدن گتدرگان ( ،)2014نشان میدهد که تأثیر قابلیتهای پتیا بر
عملکرد از طریق قابلیتهای عملیاتی اقع میشتد.
در جدیدترین پژ هشهای انجامشده ،یلهلم همکاران ( ،)2015نشان دادند که
قابلیتهای پتیا میتتانند علت تفا در اثربخشی کار یی ر تینهای عملیاتی را تبیین کنند.
این مطال ه در شرکتهای تتلیدی مهندسی کشتر لمان انجام شد پژ هشگران ر تینهای
خرید را که یکی از مهمترین ر تینها در این نتع شرکتها محستب میشتد برای مطال ه
انتخاب کردند .مک اینرنی ( )2011در مطال های در  265احد کسب کار راهبردی از 179
کمپانی در صنایع گتناگتن کشتر لمان نشان داد که بین قابلیتهای پتیا عملکرد بنگاه
رابطه جتد دارد؛ اما این ارتباط از طریق نقش میانجی قابلیتهای عملیاتی شایستگیهای
بنگاه ممکن میشتد .پر تگر همکاران ( ،)2011نشان دادند که قابلیتهای پتیا در شرایط
پتیایی باال پایین محیطی ،از طریق ایجاد تغییر در قابلیتهای عملیاتی ،بر عملکرد بنگاه
مؤثر هستند.
در پژ هش حاعر برای نخستین بار رابطه میان قابلیتهای پتیا ،قابلیتهای عملیاتی
عملکرد شرکت در صن ت مشا ره مدیریت کشتر ایران بررسی شد .باتتجه به پتیایی باالی
صن ت مشا ره مدیریت در شرایطی که صن ت با پتیایی زیاد متاجه است ،قابلیتهای پتیای
شرکتی میتتانند بهطتر غیرمستقیم (از طریق قابلیتهای عملیاتی) به منشأ مزیت رقابتی
تبدیل شتند.
یافتههای پژ هش حاعر برای شرکتهای مشا ره مدیریت این متزه را دربردارد که اگر
بختاهند عملکرد مزیتهای رقابتی ختد را در بلندمد حفظ کنند باید عال ه بر مجهزشدن
به قابلیتهای عملیاتی قتی ،قابلیتهای پتیا را نیز در ختد تتس ه دهند .اگرچه قابلیتهای
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عملیاتی ارتباط مثبت م ناداری با عملکرد دارند؛ اما با بر ز تغییر تحتال محیطی ،عاملی که
تغییر بهر ز ری قابلیتهای عملیاتی را ممکن میسازد ،قابلیتهای پتیا است .صن ت
مشا ره مدیریت صن تی پتیا است؛ بنابراین شرکتهایی قادرند در بلندمد در این صن ت باقی
بمانند که از این قابلیتهای پتیا برختردار باشند .قابلیتهای پتیا قابلیتهایی ابسته به مسیر
هستند (سیدکاللی )2016 ،زمان زیادی طتل میکشد تا شکل بگیرند تتس ه یابند؛ بنابراین
مدیرانعامل رهبران شرکتهای مشا ره مدیریت باید ایجاد پر رش این قابلیتها را طی
سالهای متمادی با جدیت فرا ان ت قیب کنند.
از جمله محد دیتهای پژ هش حاعر میتتان به استفاده از سنجههای ذهنی برای
سنجش عملکرد شرکتها اشاره کرد .اگر اطالعا شرکتها بهصتر شفابتر جتد داشت،
این امکان فراهم میشد تا پژ هشگر بتتاند از ترکیبی از شاخصهای ذهنی عینی برای
اندازهگیری عملکرد بنگاهی استفاده کند .پژ هشگران تی میتتانند برای دسترسی به
اطالعا دقیقتر از شرکتهایی با اطالعا مالی شفابتر (مانند شرکتهای سهامی عام در
بترس) بهعنتان جام ه ماری بهره بگیرند .از نجاکه پژ هش حاعر در شرکتهای مشا ره
مدیریت ایران انجام شده است ،ت میمپذیری پژ هش حاعر نیز محد د به این صن ت
جغرافیای ایران است .پژ هشهای تی میتتانند یافتههای این پژ هش را در سایر خدما
یا متق یتهای جغرافیایی دیگر نیز بسنجند .پیشایندهای
دانشبنیان ،صنایع متفا
قابلیتهای پتیا متعتع دیگری است که تاکنتن پژ هشهای اندکی درخصتص ن انجام شده
است .نقش متغیرهایی مانند اعتماد در نسازمانی میانسازمانی ،همکاریها شراکتها بر
قابلیتهای پتیا زمینههای دیگری هستند که میتتانند در ینده مطال ه شتند.

139

... تهای پويا و عملکرد شرکت با
 رابطه قابلی

منابع
1. Amit, R. & Shoemaker, P. J. H. (1993). Strategic assets and organizational
rents. Strategic Management Journal, 14, 33-46.
2. Chen, R., Sun, C., Helms, M. M., & Jih, W. (2008). Aligning information
technology and business strategy with a dynamic capabilities perspective: A
longitudinal study of a Taiwanese semiconductor company. International Journal
of Information Management, 28(5), 366-378.
3. Day, G. S. (1994). The capabilities of the market-driven organization. Journal
of Marketing, 58, 37–51.
4. Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they?
Strategic Management Journal, 21(10-11), 1105–1121.
5. Ellonen, H.-K., Jantunen, A., & Kuivalainen, O. (2011). The Role of Dynamic
Capabilities in Developing Innovation-Related Capabilities. International Journal
of Innovation Management, 15(03), 459–478.
6. Eriksson, T. (2014). Processes, antecedents and outcomes of dynamic
capabilities. Scandinavian Journal of Management, 30(1), 65–82.
7. Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models
withunobservable variables and measurement error. Journal of Marketing
Research, 18(3), 39-50.
8. Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Educational research: An
introduction (8th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
9. Garcia-Morales, V. J., Llorens-Montes, F. J. & Verdu-Jover, A. J. (2007),
Influence of personal mastery on organizational performance through
organizational learning and innovation in large firms and SMEs, Technovation,
27(9), 547-68.
10. Hajipour, B. Jafarizade, F., Rahimi, F. (2015). The effect of strategic
orientation and marketing capabilities on export performance. Journal of Business
Management Perspective, 14(22) (in Persian).
11. Heidari, A., Seyed Kalali, N. & Heydari, E. (2014). An Introduction to the
Development Dillemma of Management Consulting Industry in Iran. The Annual
Conference of Strategic Management, Tehran, Iran (in Persian).
12. Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D.
and Winter, S. (2007). Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in
Organizations. London: Blackwell.
13. Heusinkveld, S., Benders, J., & Berg, R. Van Den. (2009). Technovation From
market sensing to new concept development in consultancies : The role of
information processing and organizational capabilities. Technovation, 29(8), 509–
516.
14. Li, D., & Liu, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and
competitive advantage: Evidence from China. Journal of Business Research,
67(1), 2793-2799.
15. MacInerney-May, K. (2011). The Value of Dynamic Capabilities for Strategic
Management. Doctoral dissertation, University of Koln.
16. Moatmani, A., Rastegar, A., Hemati, A. (2015). The systematic model of
increasing profit through customer relationship management, Journal of Business
Management Perspective, 14(23) (in Persian).

1395  پايیز- 27 شماره-چشمانداز مديريت بازرگاني

140

17. Morgan, N. A., Vorhies, D. W., & Mason, C. H. (2009). Market orientation,
marketing capabilities, and firm performance. Strategic Management Journal,
30(8), 909—920.
18. Pavlou, P. A. & El Sawy, O. A. (2011). Understanding the elusive black box
of dynamic capabilities, Decision Sciences, 42, 239–273.
19. Protogerou, A., Caloghirou, Y., & Lioukas, S. (2011). Dynamic capabilities
and their indirect impact on firm performance, Industrial and Corporate Change,
21, 615–647.
20. Seyed Kalali, N. (2016). Developing a Model of Competitive Advantage in
Knowledge Intensive Business Services Based on Dynamic Capability Theory: A
Study on Management Consulting Industry. PhD. dissertation, University of
Tehran.
21. Song, J., & Shin, J. (2008). The paradox of technological capabilities: A study
of knowledge sourcing from host countries of overseas R&D operations. Journal
of International Business Studies, 39, 291-303.
22. Steigenberger, N. (2014). Only a matter of chance? How firm performance
measurement impacts study results. European Management Journal, 32(1), 46–65.
23. Teece, D. J. (2007). Explicating Dynamic Capabilities: the Nature and
Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance. Strategic Management
Journal, 28(13), 1319–1350.
24. Wernerfelt, B. (1984). A resource based view of the firm. Strategic
Management Journal, 5(2), 171–180.
25. Wilden, R., Devinney, T. M., Dowling, G. R. (2016). The Architecture of
Dynamic Capability Research: Identifying the Building Blocks of a
Configurational Approach. The Academy of Management Annals. DOI:
10.1080/19416520.2016.1161966.
26. Wilden, R., Gudergan, S. P., (2015). The impact of dynamic capabilities on
operational marketing and technological capabilities: investigating the role of
environmental turbulence. Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (2),
181–199.
27. Wilden, R., Gudergan, S., Nielsen, B. B., & Lings, I. (2013). Dynamic
capabilities and performance: Strategy, structure and environment. Long Range
Planning, 46(1-2), 72–96.
28. Wilhelm, H., Schlömer, M., & Maurer, I. (2015). How Dynamic Capabilities
Affect the Effectiveness and Efficiency of Operating Routines under High and
Low Levels of Environmental Dynamism. British Journal of Management, 26(2),
327–345.
29. Weerawardena, J. (2003). The role of marketing capability in innovation-based
competitive strategy. Journal of Strategic Marketing, 11(1): 15– 35.
30. Zhang, M. J. (2007). Is support for top managers’ dynamic capabilities,
environmental dynamism, and firm performance: An empirical investigation.
Journal of Business & Management, 13(1), 57-77.

