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تاثیر بکارگیری مولفه های فعالیت های مدیریت پایدار بر مزیت رقابتی پایدار در
صنایع لبنی
کیارش زبرجد ، 1قاسم
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چکیده
امروزه گرایش به سمت جهانی شدن ،افزایش تحوالت فناوری ،مشتری مداری و  ،...شدت رقابت بین شرکت ها را افزایش
داده است بنابراین استفاده از راهکار هایی که باعث میشود سازمان در خصوص مشتریان ،رقبا و محیط بازار ،دانش
یادگیری خود را به روز نماید ،موجب افزایش توان شرکت و ایجاد مزیت رقابتی پایدار میگردد .هدف از این تحقیق بررسی
تاثیر بکارگیری فعالیت های مدیریت پایدار شامل :فعالیت های مدیریت دانش ،فعالیت های مدیریت کیفیت و فعالیت های
هوش رقابتی بر مزیت رقابتی پایدار میباشد .تحقیق پیش رو از جهت نوع کاربردی است و از جهت روش کمی میباشد.
ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق ،پرسشنامه میباشد .جامعه آماری مدیران و کارشناسان حوزههای تحقیق و توسعه،
کیفیت ،بازاریابی ،بازرگانی ،فروش ،تولید ،آموزش ،منابع انسانی و فناوری اطالعات  11شرکت بزرگ لبنی در استانهای
تهران و فارس بوده اند .حجم نمونه برای این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که در آن جامعه آماری 306
نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای  Smart PLS ،SPSSو مدل معادالت ساختاری
استفاده گردید .نتایج نشان دهنده برازش مناسب مدل ذکر شده تحقیق میباشد .فعالیت های مدیریت دانش ،فعالیت های
مدیریت کیفیت و فعالیت های هوش رقابتی بصورت جداگانه بر روی مزیت رقابتی پایدار از نظر آماری تاثیر مثبت و
معناداری دارند .پیشنهاد میشود که شرکت ها از مدل تحقیق برای افزایش سطح مزیت رقابتی خود استفاده نمایند.
واژههای کلیدی :فعالیت های مدیریت پایدار ،فعالیت های مدیریت دانش ،فعالیت های مدیریت کیفیت ،فعالیت های
هوش رقابتی ،مزیت رقابتی پایدار ،مدل معادالت ساختاری.
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مقدمه
کسب و کارهای امروزی به صنایع مبتنی بر دانش تبدیل شده است ،این موضوع خود را به شکلی نمایان میکند که تنها
متخصصان این حوزه میتوانند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند ] .[1مزیت رقابتی ،حاصل نگرش شرکت نسبت به شرکتی
که دائماً در حال تغییر در محیط است میباشد و هم اکنون به حوزه مهمی تبدیل شده است .جهانی شدن بازار و رقابت
مستقیماً بر سازمان های تجاری تأثیر می گذارد ] .[2چشم انداز فعالیت های مدیریت پایدار به عنوان مسیری برای درک
روند تقویت مزیت رقابتی سازمان های تجاری مورد توجه میباشد .فعالیت های مدیریت پایدار (فعالیت های مدیریت دانش،
فعالیت های مدیریت کیفیت و فعالیت های هوش رقابتی) به رویکرد های مهمی میپردازد که شرکت های تجاری برای
ایجاد مزیت رقابتی پایدار نسبت به آن اقدام می کنند .بنابراین مدیریت استراتژیک این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برای
تحقق اهداف شرکت به شمار میرود .امروزه شرکت های امروزی دانش را به عنوان دارایی در جهت موفقیت می بینند ].[3
میتوان گفت که سازمان های تجاری از مدیریت کیفیت با هدف بهبود دستاوردهای فرایند استفاده می کنند و برای تسریع
پیشرفت و دستیابی به موقعیت مطلوب در تجارت  ،یک سازمان باید کسب و ادغام دانش جدید را در اولویت خود قرار دهد
] .[4هدف از مدیریت کیفیت جلب رضایت مشتری ،بهبود عملکرد مدیریت ،مزیت رقابتی پایدار و حفظ بهبود فرآیند در
بخشهای یک سازمان تجاری میباشد ] .[5مدیریت کیفیت می تواند عملکرد فرایندهای سازمانی موجود را بهبود بخشد و
شرکت هایی که خود را با شرایط بازار پویا تطبیق می دهند نیز باید اکتشاف و نوآوری را به عنوان وظایف کلیدی در نظر
بگیرند ] .[6استراتژی کلی فعالیت های مدیریت پایدار می تواند به عنوان یک منبع ناملموس در نظر گرفته شود که نشان
دهنده مسیری است که تیم مدیریت برای تحقق اهداف اصلی شرکت در پیش گرفته است .عالوه بر این ،چنین فعالیت
هایی به عنوان معیاری برای ارزیابی ظرفیت داخلی مدیریت و تطبیق پویایی های متغیر بازار شکل می گیرد ] .[7افزایش
سهم بازار ،به دنبال خود افزایش فروش و تولید با هزینه کمتر را به ارمغان می آورد .بنابراین استراتژی مربوط به مزیت
رقابتی پایدار میتواند به خود سهم بازار باالیی را اختصاص دهد ] .[8فعالیتهای مدیریت پایدار شرکتهای جهانی در
کشورهای توسعه یافته منجر به مزیت رقابتی پایدار می شود ].[9
در این تحقیق فرض بر این است که فعالیت های مدیریت پایدار (فعالیت های مدیریت دانش ،فعالیت های مدیریت کیفیت
و فعالیت های هوش رقابتی) میتواند مزیت رقابتی پایدار شرکت را تقویت نماید .الزم به ذکر است این تحقیق به مدیران و
کارشناسان بخش های مختلف شرکت کمک می کند تا برنامه ها و تصمیمات خود را برای تصمیمات بهینه ای در بازار
اتخاذ کنند.
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
امروزه به دانش به عنوان اهرم استراتژیک عملکرد شرکت توجه خاص میشود .بیشتر شرکت های خصوصی به اهمیت دانش
و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی پی برده اند .مدیریت دانش تضمین کننده برتری بلند مدت برای شرکت میباشد.
صاحب نظران مدیریت اعتقاد دارند که فواید بکارگیری مدیریت دانش شامل :افرایش کارآمدی و اثربخشی عملکردها و
پیشرفت مداوم و مستمر سازمان میباشد ] .[10نوآوری به عنوان عامل حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و
مزیت رقابتی پایدار در محیط متغیر امروزی ضروری میباشد .اقدامات نوآوری به میزان زیاد ،به دانش و تخصص کارکنان
جهت عملکرد بهتر وابسته است .در عصر امروزی که دانش به عنوان یکی از مهمترین دارایی های سازمان ها میباشد،
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سازمان ها به خوبی می دانند که مزیت رقابتی آن ها به نیروی انسانی فکری استخدام شده بستگی دارد .بنابراین  ،سازمان
ها سرمایه گذاری زیاد بر روی سرمایه فکری انجام می دهند ].[11
مطالعات انجام شده تاثیر مستقیم دانش کارکنان بر مزیت رقابتی ،رشد فروش ،سهم بازار ،سودآوری و ارزش افزوده را نشان
میدهد .در دیدگاه مبتنی بر دانش مزیت رقابتی پایدار تنها از طریق دانش نصیب سازمان ها میشود و سازمان ها قادرند با
یادگیری دانش بیشتر در جهت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار گام بردارند ].[12
چالش های اقتصادی در سازمان های امروزی با توجه به شرایط رقابتی باعث شده که بسیاری از شرکت ها بر مدیریت
کیفیت به عنوان یک فعالیت اساسی جهت بهبود بازار و سودآوری تمرکز داشته باشند .طراحی و پیاده سازی سیستم
مدیریت کیفیت در سازمان ها در صورتی که مبتنی بر شرایط خاص سازمان ها باشد میتواند سبب بهبود عملکرد سازمان
ها شود ].[13
مدیریت کیفیت یک دیدگاه مدیریتی است که با قابلیت باال توانمندی را برای سازمان به ارمغان می آورد .مدیریت کیفیت
با تمرکز بر طراحی ،انتخاب فناوری ،فرآیندهای مناسب تولید ،مشارکت بیشتر کارکنان ،آموزش کیفیت و توجه به نیاز های
مشتریان زمینه بهبود در سازمان را فراهم میکند .مدیریت کیفیت فقط شامل محصوالت نمی گردد بلکه یک دیدگاه جامع
نسبت به سازمان دارد و تمام فرآیندها و فعالیت هارا در شامل میشود ] .[14مدیریت کیفیت از طریق بهبود مستمر و کار
تیمی موجب رضایت مشتری میشود ].[15
استقرار مدیریت کیفیت ،شرکت هارا قادر ساخته تا ضمن افزایش بهره وری توان رقابتی خود را ارتقا دهند ].[16
هوش رقابتی عامل ضروری در پیش بینی این است که شرکت نسبت به رقبا عقب تر است یا جلوتر ] .[17سیستم های
هوش کسب و کار به عنوان یک عامل مهم در توسعه مزیت رقابتی نقش اساسی دارند ] .[18در واقع مزیت رقابتی تمایز در
ویژگی های یک شرکت است که آن را به ارائه خدمات بهتر نسبت به سایر شرکت ها در خصوص مشتریان مینماید ].[19
در این راستا سیستم های هوش کسب و کار با استفاده از فرآیندها ،فناوری های مختلف و ابزارها مدیران را جهت اخذ
تصمیمات مهم یاری میدهند ].[20
در این تحقیق فعالیت های هوش رقابتی به عنوان یک فرآیند سیستماتیک جمع آوری ،تجزیه و تحلیل و استفاده از
اطالعات فعالیت های رقبا و محیط تجاری شرکت از طریق روش های سیستماتیک شامل :پیش بینی محیط خارجی و
حفاظت از دانش و اطالعات شرکت بررسی میگردد.
 ربیعی مندجین و رمضانی میمی ( ) 1396در پژوهش خود با عنوان بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با تاکیدبر نق ش واسطه ای نوآوری فناوری در سازمان زیباسازی شهر تهران به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش بر مزیت
رقابتی تاثیر غیرمستقیم مثبت و معناداری دارد ].[21
 موسی زاده و همکاران ( ) 1395در پژوهشی با عنوان نقش مدیریت دانش در ایجاد مزیت رقابتی پایدار به این نتیجهرسیدند که بخش دانش و مدیریت دانش بخشی است حائز اهمیت و باعث مزیت رقابتی پایدار در شرکت ها میشود ].[22
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 سپهوند و شریعت نژاد ( ) 1394در تحقیقی به بررسی تاثیر هوش رقابتی بر توان رقابتی و رقابت صنعتی در واحدهایی کهدر شهرک صنعتی استان لرستان مستقر هستند پرداخته و نتیجه حاصل نشان داد که هوش رقابتی تاثیر مثبت و معنادار
بر رقابت صنعتی و توان رقابتی در واحدهای شهرک صنعتی مربوطه دارد ].[23
1
تحقیقی با عنوان فعالیت های مدیریت پایدار :بررسی روابط بین قابلیت های تجاری سازی
 -کیم و همکاران ( ) 2020در

فناوری ،مزیت رقابتی پایدار و عملکرد تجاری نشان دادند که فعالیت های مدیریت کیفیت و فعالیت های هوشمند رقابتی
بر مزیت رقابتی پایدار از نظر آماری تأثیر مثبت و معنادار دارند.[24] .
 احمد ( ) 2015در تحقیق خود با 2عنوان هوش رقابتی برای مزیت رقابتی پایدار بیان نمود که عواملی مانند راهبردهای

بازاریابی و فرهنگ سازمانی در کسب و کار بر توسعه هوش تجاری و مزیت رقابتی تاثیر دارد ].[25
 رید و همکاران ( ) 2000در تحقیق خود با 3عنوان مدیریت کیفیت و مزیت رقابتی پایدار بیان نمودند که محتوایمدیریت کیفیت جامع قادر به ایجاد مزیت رقابتی است و ضمنی و پیچیدگی که در فرآیند مدیریت کیفیت جامع است،
ذاتی است و این پتانسیل را دارد که موانعی برای تقلید ایجاد کند که برای پایداری ضروری است .پس میتوان نتیجه گرفت
که مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی پایدار تاثیرگذار است ].[26
با توجه به مطالب ذکر شده و مطالعه ادبیات تحقیق ،مدل مفهومی مطابق با شکل  1میباشد.

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

et al.

1Kim

2Ahmed

et al.
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روش شناسی تحقیق
تحقیق پیش رو از نظر روش ،کاربردی و استدالل آن از نوع قیاسی میباشد .از نظر گردآوری اطالعات ،تحقیق کمی به
حساب می آید.
جهت جمع آوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه مستخرج از مقاالت پایه بوده و جهت جمع آوری داده های عددی میباشد .داده های عددی در طیف پنج گزینه
ای لیکرت مرتب شده است .پرسشنامه با توجه به اینکه از مقاله پایه استخراج شده است ،روایی و پایایی آن به تایید رسیده
است ولی جهت اطمینان مجددا روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
حجم نمونه این تحقیق با فرمول کوکران جامعه آماری مشخص تعیین گشته است .در نهایت  306عدد پرسشنامه از
پرسشنامه های توزیع شده با پاسخ های کامل و قابل استفاده برگشت داده شد.
نمونه گیری از مدیران و کارشناسان  11شرکت بزرگ لبنی انجام شده است و روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای چند
مرحله ای میباشد .در این ر وش ،نمونه ای از عناصر ،به صورت احتمالی از هر خوشه برگزیده شده است .در نمونه گیری
خوشه ای گروهها ناهمگن هستند .در این روش واحد نمونه گیری فرد نیست ،بلکه شامل گروه یا خوشه ای از افراد است.
جدول  1نشان دهنده توزیع فراوانی جمعیت شناختی شرکت کنندگان در تحقیق میباشد.

جدول  -1توزیع فراوانی جمعیت شناختی شرکت کنندگان

جنسیت

سن

سطح تحصیالت

واحد سازمانی

آقا
خانم
کمتر از 30
 31تا 40
 41تا 50
بیش از 50
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری و باالتر
تحقیق و توسعه
کیفیت
فناوری اطالعات
بازرگانی
بازاریابی

فراوانی

درصد

238

77.8

68

22.2

70

22.9

180

58.8

51

16.7

5

1.6

26

8.5

146

47.7

124

40.5

10

3.3

23

7.5

43

14.1

24

7.8

19

6.2

41

13.4
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پست سازمانی

فروش
آموزش
تولید
منابع انسانی
مدیر
مدیر ارشد
کارشناس
کارشناس ارشد

60

19.6

21

6.9

47

15.4

28

9.2

75

24.5

17

5.6

183

59.8

31

10.1

تجزیه و تحلیل اطالعات عددی ،آمار توصیفی و پیش پردازش در نرم افزار  SPSS 26انجام شد .سپس ،روابط بین متغیرها
با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMآزمون گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها و آمار استنباطی در
این بخش از نرم افزار  Smart PLSاستفاده شده است .در نرم افزار  Smart PLSروابط متغیرهای تحقیق بررسی ،فرضیه
های علی بر اساس مدل سازی معادالت ساختاری ،آزمون های مربوط به پایایی و روایی پرسشنامه و در نهایت مدل نهایی
تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری
تحقیق پیش رو از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده کرده است.
فرضیات این تحقیق به شرح زیر میباشند:
 .1فعالیت های مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار تاثیرگذار است(.)H1
 .2فعالیت های مدیریت کیفیت بر مزیت رقابتی پایدار تاثیرگذار است (.)H2
 .3فعالیت های هوش رقابتی بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر گذار است (.)H3
مطابق با جدول  2ضرایب مسیر و مقادیر معناداری مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  -2ضرایب مسیر رابطه بین سازه ها و اجزای مربوط به آنها

فرضیات

PVALUE

T VALUE

Path coefficients

تفسیر

H1

0.000

5.758

0.133

تایید  /معنادار

H2

0.000

6.298

0.219

تایید  /معنادار

H3

0.000

4.451

0.485

تایید  /معنادار
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فعالیت های مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر دارد)H1( .
فرضیه اول با توجه به مقدار  Pvalue = 0.000و نیز مقدار استاندارد شده آن Tvalue = 5.758در سطح اطمینان 99
درصد فرض آماری  H0رد و فرض آماری  H1معنادار در جامعه هدف میباشد.
H0: β=0
H1: β ≠0
باتوجه به موارد ذکر شده فعالیت های مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر معناداری دارد .پس از آن به بررسی
شاخص ضریب مسیر یا  βمی پردازیم .با توجه به مقدار آن که  0.133میباشد ،میتوان گفت که فعالیت های مدیریت
دانش بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارند.
فعالیت های مدیریت کیفیت بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر دارد)H2( .
فرضیه دوم با توجه به مقدار  Pvalue = 0.000و نیز مقدار استاندارد شده آن Tvalue = 6.298در سطح اطمینان 99
درصد فرض آماری  H0رد و فرض آماری  H1معنادار در جامعه هدف میباشد.
H0: β=0
H1: β ≠0
باتوجه به موارد ذکر شده فعالیت های مدیریت کیفیت بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر معناداری دارد .پس از آن به بررسی
شاخص ضریب مسیر یا  βمی پردازیم .با توجه به مقدار آن که  0.219میباشد ،میتوان گفت که فعالیت های مدیریت
کیفیت بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارند.
فعالیت های هوش رقابتی بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر دارد)H3( .
فرضیه سوم با توجه به مقدار  Pvalue = 0.000و نیز مقدار استاندارد شده آن Tvalue = 4.451در سطح اطمینان 99
درصد فرض آماری  H0رد و فرض آماری  H1معنادار در جامعه هدف میباشد.
H0: β=0
H1: β ≠0
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باتوجه به موارد ذکر شده فعالیت های هوش رقابتی بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر معناداری دارد .پس از آن به بررسی
شاخص ضریب مسیر یا  βمی پردازیم .با توجه به مقدار آن که  0.458میباشد ،میتوان گفت که فعالیت های هوش رقابتی
بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارند.
آزمون دقت برای پیشبینی متغیرهای درونزا ،نشاندهنده انتخاب صحیح متغیرهای انتخابشده در مدل است .برای
توضیح اعداد جدول  3می توان گفت که عدد زیر ( 0.19ضعیف) ،عدد بین  0.19تا ( 0.33متوسط) ،عدد بین 0.33
تا ( 0.67قوی) و عدد باالی  0.67است (بسیار قوی).

جدول R Square or R2 -3

متغیر درونزا

R Square

R Square Adj

مزیت رقابتی پایدار

0.895

0.893

متغیر های فعالیت های مدیریت دانش ،فعالیت های مدیریت کیفیت و فعالیت های هوش رقابتی در سطح بسیار قوی
رفتار متغیر مزیت رقابتی پایدار را پیش بینی می کند.
سپس شاخص  SRMRمحاسبه شده و با نقطه برش  0.08مقایسه میشود .اگر این شاخص از  0.08کوچکتر باشد ،مدل
برازش دارد.
مقدار شاخص  SRMR = 0.061میباشد که از  0.08کوچکتر است و میتوان گفت مدل برازش دارد و مشاهدات نمونه با
واقعیت تطابق دارد.
سپس به بررسی معیار  GOFپرداخته شده که میانگین هندسی ضرایب تعیین متغیر های درونزا و میانگین مقادیر
اشتراکی متغیر های تحقیق میباشد .برای بررسی مقادیر این معیار از سه مقدار  0.25 ،0.01و  0.36استفاده شده است.
GOF = √ 0.58*0.31 = 0.424
با توجه به اینکه مقدار  GOFبیش از  0.36میباشد ،میتوان گفت که مدل کلی تحقیق از برازش مناسبی برخوردار
است.
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مدل کلی تحقیق مطابق با شکل  2و شکل  3در دو حالت برآورد ضرایب استاندارد و معناداری ضرایب میباشد.

شکل  -2مدل کلی تحقیق براساس برآورد ضرایب استاندارد

شکل  -3مدل کلی تحقیق در حالت معنی داری ضرایب
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نتایج این تحقیق تاثیر فعالیت های مدیریت دانش ،فعالیت های مدیریت کیفیت و فعالیت های هوش رقابتی را بر متغیر
مزیت رقابتی پایدار تایید مینماید .همینطور در نتیجه میتوان گفت فعالیت های مدیریت پایدار بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

-

نتیجه این تحقیق در بررسی در بررسی فعالیت های مدیریت دانش و تاثیرگذاری آن بر متغیر مزیت رقابتی پایدار
با تحقیقات کنجکاو منفرد و همکاران ( ،)1399ربیعی مندجین و همکاران ( ،)1396موسی زاده و همکاران
( ،)1395قوی پنجه و همکاران ( ،)1394مائو و همکاران ( )2015و رحیملی ( 1)2012همراستا میباشد ] 2
،[27

] .[30] ،[29] ،[28] ،[22] ،[21در نتیجه فعالیت های مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و
معناداری دارد.[31] .
-

نتیجه این تحقیق در بررسی فعالیت های مدیریت کیفیت و تاثیرگذاری آن بر متغیر مزیت رقابتی پایدار با
تحقیقات سهرابی و همکاران ( ،)1395بارانی و همکاران ( ،)1395کیم و همکاران ( ،)2020چن و همکاران
( )2020و رید و همکاران ( )2000همراستا میباشد ] 4
 .[26] ،[34] ،[24] ،[33] ،[32در نتیجه فعالیت های

مدیریت کیفیت بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد.[35] .
-

این تحقیق در بررسی فعالیت های هوش رقابتی و تاثیرگذاری آن بر متغیر مزیت رقابتی پایدار با تحقیقات بولگر
( ،)2016سپهوند و شریعت نژاد ( ،)1394دولت آبادی و همکاران ( ،)1390کیم و همکاران ( )2020و سالگوئرو و
همکاران ( )2019همراستا میباشد  .[37] ،[24] ،[36] ،[23] ،[35]6در نتیجه فعالیت های هوش رقابتی بر
مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

با توجه به ادبیات تحقیق ،پیشینه نظری و نتایج تحقیق میتوان ذکر کرد که فعالیت های مدیریت پایدار شامل :فعالیت
های مدیریت دانش ،فعالیت های مدیریت کیفیت و فعالیت های هوش رقابتی به طور مستقیم و معنادار بر روی مزیت
رقابتی پایدار تاثیر گذارند .از این جهت قابل ذکر است که با بهبود  3متغیر ذکر شده ،فعالیت های مدیریت پایدار بهبود ،در
نتیجه مزیت رقابتی پایدار شرکت افزایش می یابد .نتایج این تحقیق به مدیران شرکت های لبنی کمک میکند تا روش
های مناسبی جهت بهبود و ایجاد مزیت رقابتی پایدار اتخاذ نمایند.
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