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 چکیده
ترین منابع مزیت رقابتی شرکتی محسوب  سازمانی مؤثر یکی از اصلی روابط میانامروزه برقراری 

تریان یا سایر ذینفعان ایجاد شود کنندگان، مشها با تأمینتواند میان سازماناین روابط می. شود می

در . تواند این روابط را تحکیم بخشد ترین عواملی است که می سازمانی از جمله کلیدی اعتماد میان

های مشاوره مدیریت در تعدیل رابطه میان  های اعتمادساز شرکت ژوهش حاضر، نقش قابلیتپ

این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی . های عملیاتی شرکتی بررسی شده است های پویا و قابلیت قابلیت

شرکت عضو انجمن  043جامعه آماری پژوهش شامل . باشد همبستگی می -و از نظر روش توصیفی

سئوال میان  30ای مشتمل بر  به منظور گردآوری اطالعات، پرسشنامه. ن مدیریت ایران بودمشاورا

جهت . پرسشنامه تکمیل و گردآوری گردید 79نهایتاً تعداد . ها توزیع شدعامل این شرکتمدیران

 0اس الپیافزار اسمارتمحور و نرمسازی معادالت ساختاری واریانسها از مدل تحلیل دادهوتجزیه

تر هستند ای قوی های مشاورههای عملیاتی در شرکتنتایج پژوهش نشان داد که قابلیت. استفاده شد

های های پویای سازمانی بر قابلیتبه بیان دیگر، قابلیت. تری داشته باشند های پویای قوی که قابلیت

های حاضر نشان داد که قابلیتهای تحقیق عالوه یافته به. داری دارندعملیاتی سازمانی اثر مثبت معنی

 .کنند های پویا و عملیاتی را تعدیل میاعتمادساز، رابطه میان قابلیت

های مبادله،  های عملیاتی، هزینه های پویا، قابلیتهای اعتمادساز، قابلیت قابلیت :های کلیدیواژه

 تسهیم دانش و اطالعات
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 مقدمه

اوالً این . پویایی زیادی برخوردار است های مشاوره مدیریت از وکار شرکت محیط کسب

ها و ابزارهای مدیریتی تجهیز کنند تا در  ها باید قادر باشند خود را به جدیدترین روش شرکت

ها از صنایع و  های مشابه خود شکست نخورند؛ و ثانیاً موکالن این شرکت رقابت با شرکت

ای در ترجیحات مشتریان،  ههای اقتصادی متعددی هستند که هریک با تغییرات عدید بخش

های مشاوره مدیریت درگیر نوعی پویایی  به بیان دیگر، شرکت. ، و رقبا روبرویندها تکنولوژی

ها و منابع خود را نوسازی کنند  ها پیوسته قابلیت کند آن مضاعف هستند که ایجاب می

امکان اداره روزمره  هایی هستند که های عملیاتی، قابلیت از طرفی، قابلیت(. 2 33،  سیدکاللی)

ها باید قادر باشند  فلذا شرکت(. 3330، 3وینتر)آورند  ها را فراهم می و در نتیجه بقای شرکت

روزآوری  های عملیاتی خود را برای سازگار کردن خود با تغییرات محیطی به پیوسته قابلیت

در انطباق یافتن با های عملیاتی خود به شکست آنان  ها در تغییر قابلیت ناتوانی شرکت. کنند

(. 3330وینتر، )ها را در پی خواهد داشت  محیط منجر خواهد شد که نتیجتاً افول و مرگ آن

های پویای  تری داشته باشند که از قابلیت های عملیاتی قوی توانند قابلیت ها زمانی می شرکت

های  قابلیتتحقیقات نشان داده است که (. 4 33، 0اریکسون)تری هم برخوردار باشند  قوی

بندی و تجدید نمایند  ها را بازپیکره های عملیاتی شرکت توانند قابلیت پویای شرکتی می

ها حاکی از آن است که میزان  حال نتایج برخی پژوهش با این(. 3337، 4آمبروزینی و بومن)

های پویا  هایی که از سطح کمابیش مشابهی از قابلیت های عملیاتی در شرکت قوت قابلیت

در تحقیقات گوناگون به علل (.   33،  پاولو و الساوی)وردارند با یکدیگر تفاوت دارد برخ

مثالً دینامیسم محیط از . های عملیاتی اشاره شده است چندی برای توجیه واریانس قابلیت

های عملیاتی  های پویا بر قابلیت جمله عواملی برشمرده شده است که در نحوه اثرگذاری قابلیت

های اعتمادساز  در پژوهش حاضر، درخصوص نقش قابلیت(.   33پاولو و الساوی، )مؤثر است 

های پویا و عملیاتی شرکت مطالعه شده است؛ با این  شرکتی در تعدیل رابطه میان قابلیت

سازی امکان  های مبادله و فراهم های اعتمادساز، احتماالً از طریق تغییر هزینه توضیح که قابلیت

های پویا و عملیاتی  های مشاور و موکل، شدت رابطه میان قابلیت یان شرکتتسهیم اطالعات م

 .دهندهای مشاور را تحت تأثیر قرار می در شرکت

تواند روابط میان  سازمانی عاملی است که می امروزه ثابت شده است که اعتماد میان

بود عملکرد اقتصادی ها نیز به به تر میان سازمان ها را تحکیم بخشد، و وجود روابط قوی شرکت
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کنند تا سطح اعتماد  ها تالش می فلذا امروزه شرکت. (3333،  بلومفیست)ها خواهد انجامید  آن

اعتماد از طرق گوناگونی مانند افزایش . های ذینفعشان را تقویت کنند میان خود و سازمان

تعارض  ، تسهیم اطالعات، تسهیل ارتباطات، و مدیریت(774 ، 3ساکو)پذیری  بینی پیش

بارنی و . ها منشأ اثر باشد تواند برای سازمان می( 772 ، 0؛ کرید و مایلز3333بلومفیست، )

 ها تواند منشأ مزیت رقابتی پایدار برای شرکت حتی معتقدند که اعتماد می( 774 ) 4هنسن

ای برای  اهمیت ویژه تحقیقاتی که در سطح ملی درخصوص اعتماد انجام شده است نیز. باشد

نهادها، تغییر »، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در کتاب  مثالً داگالس نورث. اند قائل شدهآن 

باالتر  ها دهد که در کشورهایی که سطح اعتماد در آن توضیح می« نهادی، و عملکرد اقتصادی

، و سایر (773 )به گواهی نورث (. 773 نورث، )باشد، کارآیی اقتصاد ملی نیز بیشتر است 

، میزان اعتماد در محیط نهادی، با سطح کارآیی ( 77 ، 9؛ فوکویاما773 ، 2کیسن)محققان 

با عنایت به نقش سازنده اعتماد در بهبود عملکرد شرکتی و . اقتصاد ملی قویاً همبسته است

های  کننده قابلیت های پویا و عملیاتی، و نقش تعدیل ملی، در تحقیق حاضر، رابطه میان قابلیت

های مشاوره مدیریت ایران به محک آزمون گذاشته شده  این رابطه، در شرکت اعتمادساز در

 .است

های  در بخش نخست، به تشریح مفاهیم قابلیت. مقاله حاضر مشتمل بر چند بخش است

های عملیاتی پرداخته شده است و تحقیقات پیشین  های پویا، و قابلیت اعتمادساز، قابلیت

سپس روش . ها با یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته است طه آندرخصوص این متغیرها و نحوه راب

های  های کمی و آزمون های پژوهش، نتیجه تحلیل در بخش یافته. تحقیق تشریح شده است

بندی تحقیق و ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی  آماری ارائه شده است، و نهایتاً به جمع

 .اهتمام شده است

 

 پیشینه پژوهش

 پویا و عملیاتی های قابلیت

وینتر . اند ، قابلیت را توانایی انجام یک فعالیت تعریف کرده(3339)  هلفات و همکاران

داند که با  ها یا یک روتین سطح باال می ای از روتین های سازمانی را مجموعه ، قابلیت(3330)

سازد که به  فراهم می مدیریتی های تصمیم ای از گزینه اش، مجموعه های ورودی همراهی جریان
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ها سطوح  ، قابلیت(3330)از دیدگاه وینتر . انجامند خصوص می های از یک نوع به خروجی

های عملیاتی یا  ها، قابلیت ترین سطح از سلسله مراتب قابلیت در پایین. متعددی دارند

ساند کنند امور روزمره خود را به انجام ر اند که به سازمان کمک می های عادی قرار گرفته قابلیت

های سازمانی از حالت ایستایی خارج  گیریم، قابلیت هرچه از سطح صفر فاصله می. و بقا یابد

هایی که از سطح باالیی از  ، قابلیت(3330)وینتر . کنند شوند و پویایی بیشتری پیدا می می

های  برای نشان دادن بهتر تفاوت قابلیت. خواند های پویا می پویایی برخوردار باشند را قابلیت

 :کنیم ها اشاره می عملیاتی و پویا به دو تعریف رایج از آن

ها،  ای از مهارت مجموعه»: کند گونه تعریف می های عملیاتی را این ، قابلیت(3339)  وو

های ویژه شرکت هستند که درون سیستم مدیریت عملیات شرکت توسعه  فرآیندها، و روتین

ت از طریق تنظیم منابع عملیاتی مورد استفاده قرار طور منظم جهت حل مشکال اند، و به یافته

و ( استراتژیک)های مدیریتی  شایستگی»های پویا را  ، قابلیت(3339) 3تیس. «گیرند می

توانند یک سازمان را قادر سازند که به مزیت رقابتی دست یابد و  می»داند که  می« سازمانی

های عملیاتی  بدیهی است که قابلیت. «دسپس برای نگهداشتِ مزیت رقابتی، خود را تغییر ده

های عملیاتی  های پویا به منابع و قابلیت برای اثرگذاری به منابع احتیاج دارند، و قابلیت

طور داند که به های مشهود یا نامشهودی می ، منابع را دارایی(4 7 ) 0ورنرفلت. محتاجند

ای از  ای پویا، سازمان مجموعهه از دیدگاه قابلیت. اند دائم به سازمان گره خورده نیمه

 .زنند ها عملکرد شرکت را رقم می گیری از منابع و در تعامل با آن هاست که ضمن بهره قابلیت

های  قابلیت. های عملیاتی مهم، دو قابلیت بازارمحور و تکنولوژیک هستند از جمله قابلیت

ای حال و آینده مشتریان عمل هایی هستند که در راستای برآورده کردن نیازه بازارمحور قابلیت

خدمت، ارتباطات، /گذاری، ترویج، توزیع، توسعه محصول شامل فرآیندهای قیمت کنند و می

؛ دوتا، باراکی و 3337، 4نیووی و زهرا)ریزی بازاریابی، و مدیریت اطالعات بازار هستند  برنامه

ها و  ه منابع، مهارتهایی هستند که ب های تکنولوژیک نیز قابلیت قابلیت(. 3330،  برگن

کنند؛ مانند دانش مهندسی و ساخت، فرآیندهای ساخت  های فنی ارتباط پیدا می دانش

بینی  های کنترل کیفیت و توسعه محصول جدید و مهارت پیش اثربخش، امکانات تولید، رویه

ی ها در مقابل، قابلیت(.  333، 9؛ سونگ و شین3333، 2دنیلز)تغییرات تکنولوژیک در بازار 

پویا معموالً با عناصری از قبیل توانایی تشخیص نیاز به تغییر، توانایی فرموله کردن یک پاسخ، 

به عبارت دیگر (. 3339هلفات و همکاران، )شوند  و توانایی انجام اقدامات مناسب شناخته می
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دگرفتن های پویا عبارتند از توانایی یک شرکت برای حس کردن نیاز به تغییر، توانایی یا قابلیت

( بندی بازپیکره)ها و تهدیدها پاسخ داده شود، و توانایی انجام بازتنظیم  که چطور به فرصت این

قابلیت حس کردن (. 3339؛ تیس، 779 ،  تیس، پیسانو و شوئن)های عملیاتی  منابع و قابلیت

، 3بارتو)های شرکت است  ها و تهدیدها، و پایش وضعیت فعلی قابلیت مرتبط با تشخیص فرصت

فرموله . های پویا در ارتباط با فرموله کردن پاسخ است بعد دوم قابلیت(. 3339؛ تیس، 3 33

ها یک کارکرد یادگیری است، چرا که شامل  کردن یک پاسخ از طریق شکل بخشیدن به فرصت

ها  وکار است تا برخورد مناسب با آن های کسب ها و مدل یادگرفتن نیازهای مشتریان، تکنولوژی

های پویا به معنای خلق دانش، اکتساب دانش و  یادگیری در بستر قابلیت. پذیرد انجام

بعد سوم (. 3330، 4؛ ورونا و راواسی3333، 0آیزنهارت و مارتین)گذاری دانش است  اشتراک به

بندی معین از منابع و  سازمان یک پیکره. بندی است های پویا در ارتباط با بازپیکره قابلیت

؛ 3 33بارتو، )شود  بندی نامیده می بندی، بازپیکره ر نوع تغییر در این پیکرهه. هاست قابلیت

های جدید و یکپارچه کردن  بازتنظیم شامل خلق داخلی قابلیت(.   33پاولو و الساوی، 

 .های جدید ایجاد شده یا اکتساب شده است قابلیت

 

 های اعتمادساز قابلیت

روسو، سیتکین، )خوب بودن قصد و نیت یک همکار ها و انتظارات از  بینی اعتماد یعنی پیش

سازمانی را این گونه  ، اعتماد میان( 77 ) 2اولی و پرون زهیر، مک(.  77 ،  برت و کمرر

که بتوان بر یک سازمان دیگر در انجام تعهداتش، و انجام رفتارهای  انتظار این: اند تعریف کرده

طلبی برایش  مان مذکور، حتی اگر امکان فرصتبینی تکیه کرد، و توقع داشت که ساز قابل پیش

بسیاری از محققان در تشریح مفهوم اعتماد به دو بعد . فراهم باشد، منصفانه رفتار کند

اعتماد (. 3330، 9ایولی، پرون و زهیر مک)اند  حسابگرانه و غیرحسابگرانه اعتماد اشاره کرده

طلبانه از مضار ناشی از تحریم روابط  تشود که منافع رفتار فرص حسابگرانه از اینجا ناشی می

به این ترتیب پایبند ماندن به تعهدات (. 773 ،  ون دن رینگ و ون)فیمابین بیشتر نیست 

در نقطه مقابل، اعتماد غیرحسابگرانه برخاسته از شناخت . است  تر از نقض پیمان متقابل جذاب

های یکسان، و  ای مشترک، ارزشه به این ترتیب، هویت. های یکدیگر است دو طرف از سائقه

شاپیرو، )های همکار را برانگیزد  تواند اعتماد غیرحسابگرانه در میان شرکت اهداف همسو می
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در آغاز، عمده تحقیقاتی که درخصوص اعتماد در (. 774 ، 3؛ کرامر773 ،  شپارد و چراسکین

تعداد تحقیقاتی که بر فردی داشتند، اما به تدریج  شدند ماهیتی میان ها انجام می در سازمان

ها  فرض اولیه این گروه از پژوهش. سازمانی تأکید داشتند افزایش پیدا کرد نقش اعتماد میان

گیرد، نوعی  تک اعضای دو سازمان شکل می این است که به غیر از اعتمادی که در بین تک

زهیر )است  هم قابل تشخیص( که بر همان اعتمادهای فردی استقرار یافته است)اعتماد جمعی 

 (. 77 و همکاران، 

مثالً سابقه همکاری . بینی و انتظار رفتار خوب معموالً مبتنی بر عوامل چندی است پیش

سازمانی  حال در روابط میان با این. تواند اعتماد میان دو شرکت همکار را تقویت کند پیشین می

های مشاوره  پروژه مثل)ای دارند  هایی که بیشتر ماهیت پروژه خصوص در همکاری و به

ها معموالً  ، اثبات شایستگی و نیت درستکارانه دشوار است، چراکه این قبیل همکاری(مدیریت

نوردفیست، هومارک و )های زمانی هستند  دهند و همراه با فشار و فوریت یکبار رخ می

 (.3334، 0زیکاویکتورسن

ادراک ( کارفرمایان، موکالن)ان که اعتماد کردن یا نکردن معموالً از طرف خریدار علیرغم آن

کنند، اما  گیری می های موجود در ادبیاتِ اعتماد معموالً اعتماد خریدار را اندازه شود و سنجه می

. هم بررسی کرد( پیمانکاران، مشاوران)این امکان وجود دارد که اعتماد را از منظر فروشندگان 

توانند در خریدار  ها می ند که از طریق آنهایی هست در این دیدگاه فروشندگان مجهز به قابلیت

: شمرد ای اکتشافی، سه شکل اعتمادسازی را بر ، در مطالعه(2 7 ) 4زاکر. ایجاد اعتماد کنند

بلومفیست . محور، و اعتمادسازی فرآیندمحور اعتمادسازی نهادی، اعتمادسازی شخصیت

درخصوص فرآیندها و نیز از جمله نخستین محققانی بود که به ضرورت تحقیق ( 779 )

  کری و لی های بعدی، الندر، پرویس، مک در پژوهش. های موجد اعتماد پرداخت مکانیسم

های  های سیستم های ایجاد اعتماد در میان ذینفعان گوناگون پروژه به بررسی مکانیسم( 3334)

ل، توجه به تعامالت اولیه، ارتباطات، تعیین هویت مشترک، تسهیم کنتر. اند اطالعاتی پرداخته

پذیری، تعهد، پتانسیل موفقیت، و تصمیمات مدیریتی  بینی دیگران، درستکاری، پیش

برخی نیز به نقش . شوند هایی هستند که توسط ذینفعان مختلف به کار گرفته می مکانیسم

، ( 333) 2اند؛ مثالً گوالتی و سیچ پیشایندها و عوامل مؤثر بر خلق و تقویت اعتماد پرداخته

ها مؤثر  گیری و تقویت اعتماد میان آن ادند که تاریخ تعامالت میان دو شرکت بر شکلنشان د

، (3 33) 9مورر. کند سازمانی این رابطه همبستگی را تعدیل می های میان عالوه شباهت است؛ به
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ها بر ایجاد  دهی پروژه ، نیز در پژوهش خود نشان داد که نحوه کارگزینی و پاداش(3 33)

، در تحقیقی نشان دادند که چهار مکانیسم بر (4 33)  نسته و کرشمروا. اعتماد مؤثر است

تصحیح سوگیری اولیه، تغییر در ارزش ارتباط، تعیین هویت، و : گذارند میزان اعتماد تأثیر می

کند  هاست که تعیین می براساس این پژوهش، شدت نسبی این مکانیسم. گزینش اعتمادمحور

، به (  33) 3مایر، لوکویت، ملویت و دکر. ثابت باقی بمانداعتماد افزایش یا کاهش یابد یا 

های اعتمادسازی توسط مدیران در اتحادهای استراتژیک دست  متاآنالیزی در زمینه مکانیسم

های فرآیندمحور، اهمیتی به مراتب بیشتر از  های این پژوهش نشان داد که مکانیسم یافته. زدند

 .های نهادی دارند مکانیسم

 

 های اعتمادساز های عملیاتی، و قابلیت های پویا، قابلیت یان قابلیترابطه م

. های عملیاتی در تحقیقات چندی بررسی شده است های پویا و قابلیت رابطه میان قابلیت

، چن، سان، هلمز و (3339)، میاکه و ناکانو (  33)، پاولو و الساوی ( 333)مثالً اسپدال 

های جدیدتر نیز  در پژوهش. اند به این موضوع پرداخته( 3337)، و نیوی و زهرا ( 333) 0جیح

؛ الونن، جانتونن و   33، 4پروتگرو، کالوقیرو و لیوکاس)وجود این رابطه تأیید شده است 

این تحقیقات در (.   33، 9؛ ویلهلم، شلومر و مورر3 33، 2اینرنی ؛ مک  33،  کوئیوالینن

ات، ساخت و تولید، نشر، هایتک، و تولیدی و صنایعی از قبیل فناوری اطالعات و ارتباط

ها نیز شامل کشورهای اسپانیا، آلمان، یونان،  قلمروی مکانی این پژوهش. اند مهندسی انجام شده

های پویا و عملیاتی نه در صنعت  با این همه تاکنون ارتباط میان قابلیت. چین، و انگلستان است

های  باتوجه به عناصر متشکله قابلیت. نشده استمشاوره مدیریت و نه در کشور ایران بررسی 

تر باشند، شرکت قادر خواهد شد  های مشاوره مدیریت قوی ها در شرکت پویا، هرچه این قابلیت

های  ها را بهتر در فرآیندها و روتین های جدید محیطی را بهتر جذب نماید، این دانش که دانش

اش را متناسب با الزامات و اقتضائات جدید  های عملیاتی اش ادغام کند، و قابلیت سازمانی

های محیطی زیادی هم در صنعت  های مشاوره مدیریت با پویایی شرکت. محیطی نوسازی کند

فلذا باید قادر باشند تا خود را با این . های موکلشان روبرویند مشاوره و هم در صنایع شرکت

بندی  هش به شرح ذیل صورتبنابراین فرضیه نخست پژو. تغییرات همسو و همنوا سازند

 :شود می
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های مشاوره مدیریت ایران  های عملیاتی در شرکت های پویا و قابلیت میان قابلیت:  فرضیه 

های عملیاتی را  ، قابلیت های پویا قوی به بیان دیگر وجود قابلیت. ارتباط مثبت وجود دارد

 .کنند تقویت می

ها  تواند عملکرد اقتصادی شرکت و طریق میدهند که اعتماد به د تحقیقات پیشین نشان می

های  هزینه(. 3330،  دایر و چو)های مبادله، و تسهیم اطالعات  کاهش هزینه: را بهبود بخشد

های نظارت و اعمال قانونی قراردادها  های جستجو و انعقاد قرارداد، و هزینه مبادله شامل هزینه

های جستجو و انعقاد قرارداد،  ر از هزینهمنظو(. 773 ؛ نورث،   7 ، 3ویلیامسون)شوند  می

های پیدا کردن یک شریک تجاری مطلوب، و سپس مذاکره و نوشتن یک قرارداد با  هزینه

های  های نظارت و اعمال قانونی قراردادها هم هزینه منظور از هزینه. موافقت طرفین است

ین تعهد طرفین به تعهدات مرتبط بر نظارت بر قرارداد، و سپس انجام اقدامات الزم برای تضم

اند که میزان  نشان داده(   7 )و ویلیامسون ( 773 )محققانی مانند نورث . قراردادیشان است

نشان ( 773 )مثالً نورث . های مبادله باالست و بر کارآیی اقتصادی تأثیر معناداری دارند هزینه

. شود اقتصادی را شامل می های فعالیت درصد از هزینه 43تا   0های مبادله،  داد که هزینه

های ناشی از کارآیی  توانند از مزیت تری دارند می های مبادله کم هایی که هزینه بنابراین شرکت

های مبادله در ارتباط  تواند هزینه سازمانی باال می وجود اعتماد میان. در بازار برخوردار شوند

ل و مشاور پیش از انعقاد قرارداد که موک درصورتی. میان مشاور و موکل را به شدت کاهش دهد

های دو طرف برای جستجو کاهش  یکدیگر را بشناسند و به هم اعتماد داشته باشند، هزینه

سازمانی باعث خواهد شد که شرکت  اعتماد میان. خواهد یافت یا به کلی حذف خواهد شد

تری به  ام کمتر حس کند و مشاور نیز الز موکل ضرورت نظارت مستمر بر شرکت مشاور را کم

های مرتبط با  هزینه. های موکل خواهد داشت دهی به بازخواست ارائه گزارشات پیشرفت یا پاسخ

نیز در این شرایط ( الزحمه خدمات خصوص وصول حق به)انعقاد قرارداد و پیگیری مسائل مالی 

انند های موکل کمک خواهد کرد که بتو های کاهش یافته به شرکت هزینه. کاهش خواهد یافت

از طرفی، وجود سطح باالتر اعتماد . های عملیاتی خود کنند منابع بیشتری صرف تغییر قابلیت

ها را فراهم خواهد  های مشاور و موکل، امکان تسهیم اطالعات و دانش میان آن میان شرکت

ها اجازه دسترسی به  های موکلی که به مشاورین اعتماد دارند، به آن بسیاری از شرکت. آورد

حتی منابع انسانی و دانشگران خود را در مدت زمان انجام پروژه . دهند ابع دانشی خود را میمن

دهد که سطوح باالی  گزارش می(  77 ) 0مثالً هلپر. گذارند های مشاور به اشتراک می با شرکت

بنابراین . ها برای حل مسائل بیانجامد تواند به همکاری مشترک میان شرکت باالی اعتماد می

های عملیاتی خود را از محل منابع  مشاوره این امکان را خواهند یافت تا قابلیت های شرکت
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های پویا هستند؛  های عملیاتی هم که قابلیت عامل تغییر قابلیت. های موکل تقویت کنند شرکت

های پویا و  های اعتمادساز احتماالً رابطه میان قابلیت توان نتیجه گرفت که قابلیت پس می

 :شود بندی می بنابراین فرضیه دوم پژوهش به شرح ذیل صورت. کنند عدیل میعملیاتی را ت

های عملیاتی را  های پویا و قابلیت های اعتمادساز، رابطه میان قابلیت قابلیت: 3فرضیه 

های پویا  های اعتمادساز، بر شدت رابطه میان قابلیت به بیان دیگر وجود قابلیت. کنند تعدیل می

 .گذارند اتی تأثیر میهای عملی و قابلیت

 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش. 4شکل 

 

 شناسی پژوهش روش

با . های مشاوره مدیریت در ایران است جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل مدیران شرکت

شرکت عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران،  043درنظر گرفتن حجم جامعه آماری شامل 

از جامعه محدود انتخاب شد که نتیجه آن مؤید لزوم  گیری اندازه نمونه براساس فرمول نمونه

ای تهیه  باتوجه به چارچوب مفهومی پژوهش، پرسشنامه. شرکت شد 02 گیری تعداد  نمونه

برای بررسی روایی صوری و محتوایی تالش شد تا محتوای سئواالت براساس ادبیات . شد

ر تعدادی از اساتید مدیریت قرار شده در اختیا عالوه، پرسشنامه طراحی موضوع تقویت شود، به

درخصوص اندازه نمونه، پرسشنامه . های آنان، سئواالت اصالح گردید گرفت و براساس دیدگاه

پرسشنامه  79مشاوره مدیریت ایران ارسال گردید و نهایتاً تعداد   شرکت 3  نهایی به تعداد 

این . گانه بود ف لیکرت پنجمقیاس مورد استفاده در این تحقیق طی. آوری گردید تکمیل و جمع

های پویای شرکتی  سئوال نخست، سازه قابلیت   . سئوال بود 30پرسشنامه مشتمل بر تعداد 

از این . استفاده گردید( 4 33)به این منظور از پرسشنامه استاندارد لی و لیو . سنجیدند را می

ظرفیت پرسش   پرسش ظرفیت یادگیری، و  4پرسش ظرفیت حسگری،  2سئوال،    

های  پرسش سازه قابلیت 3در بخش دوم پرسشنامه، . کردند گیری می بندی را اندازه بازپیکره
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. ساخته استفاده شد به این منظور از پرسشنامه محقق. گیری قرار دادند اعتمادساز را مورد اندازه

. فتندپرسش مورد سنجش قرار گر 2های عملیاتی با استفاده از  در بخش سوم پرسشنامه قابلیت

های فناورانه شرکتی را  پرسش دوم قابلیت 0های بازاریابی و  پرسش نخست قابلیت 0

های عملیاتی از پرسشنامه استاندارد پروتگرو و همکاران  برای سنجش قابلیت. سنجیدند می

گیری و ساختاری تحقیق نیز بررسی شد که در  های اندازه برازش مدل. استفاده شد(   33)

 .پژوهش تشریح شده استهای  بخش یافته

 

 های پژوهش یافته

 شناختی توصیف جمعیت

های مشاوره مدیریت  عامل یا مدیران ارشد شرکت همه افراد پاسخگو به پرسشنامه، مدیران

. کشور ایران بودند که به عنوان نماینده شرکتِ خود، پرسشنامه تحقیق را تکمیل کرده بودند

درصد  2 . درصد مرد بودند   درصد زن و  7 امه، پاسخگو به پرسشن 79براساس نتایج، از 

درصد دارای مدرک  3 ارشد، و  درصد دارای مدرک کارشناسی 04اسی، دارای مدرک کارشن

درصد   3سال،   0تا   3درصد بین  42سال،   3تر از  درصد دارای سن کم  . دکترا بودند

. سال سن داشتند  2تا    درصد بین   سال، و    تا   4درصد بین  30سال،   4تا   0بین 

   تا   درصد بین  44سال،   تر از  دهندگان کم اسخدرصد از پ 3 از لحاظ سابقه کار نیز، 

 .سال سابقه کار داشتند  3درصد بیشتر از  0 سال، و   3تا    درصد بین  00سال، 

 

 گیری و ساختاری برازش مدل اندازه

افزارهای  ها از نرم های تحقیق و آزمون فرضیه تحلیل داده و در پژوهش حاضر، برای تجزیه

گیری، از  جهت برازش مدل اندازه. استفاده شد 73 اس اسپیو اس  0اس الپیاسمارت

برای تعیین پایایی، از معیارهای . معیارهای پایایی، روایی همگرا، و روایی واگرا استفاده شد

منظور سنجش  ، و بهAVEآلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، جهت سنجش روایی همگرا از معیار 

Rبرای برازش مدل ساختاری نیز معیار . الرکر بهره گرفته شد روایی واگرا از روش فورنل و
2 

 (. مطابق با جدول )مورد استفاده قرار گرفت 

 

 

 

 

                                                           
1 SmartPLS 3 
2 SPSS 19 
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 گیری و ساختاری اندازه های معیارهای برازش و اطالعات مدل. 4جدول 

 هاگویه مفهوم متغیر ردیف
آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE R2 

بار عاملی 

 هاگویه

 tمقادیر 

 هایهگو

  DCs 36272 36793 36727 های پویا قابلیت   - - 

3 Sens قابلیت حسی 

Q1 

36703 36749 36947 - 

367     60 0 

Q2 36  3 036094 

Q3 36  9 436 30 

Q4 3673  4960 2 

Q5 369    464 3 

Q6 36 0  376727 

0 Lear قابلیت یادگیری 

Q7 

367   36743 3697  - 

367 3 936 7  

Q8 36 47 396330 

Q9 36730 4 64 3 

Q10 36739   6390 

4 Recon 
قابلیت 

 بندی بازپیکره

Q11 

3670  367 3 36 33 - 

367 3  06432 

Q12 36  3 0 6223 

Q13 36 99 006237 

Q14 36737 236070 

Q15 36 73 096 20 

  OCs 362 93 36 36792  3679 های عملیاتی قابلیت   - - 

2 Mark قابلیت بازاریابی 

Q16 

3674  3672  36733 36729 

36720  4367 0 

Q17 36744  326994 

Q18 36743    6304 

9 Tech قابلیت فناورانه 

Q19 

36749 36722 36730 36729 

3674   376333 

Q20 367    3467   

Q21 367    496 47 

  TCs 
های  قابلیت

 اعتمادساز

Q22 
36722 367 0 36729 - 

367 4 3  63   

Q23 367 0 0076 27 

 

، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان در سطح  براساس اطالعات جدول 

شود که  بررسی می AVEیی همگرا با استفاده از شاخص روا. قرار دارد( 369باالتر از )مطلوبی 

این شاخص به بررسی میزان . است(  36باالتر از )برای همه متغیرها در سطح مناسب 

Rمعیار . پردازد خود می( ها شاخص)همبستگی هر سازه با سئواالت 
معیار دیگری است که در  2

شود که اعداد مربوط به این معیار در  مشاهده می. رود مورد متغیرهای درونزای مدل به کار می

 3629و ( برازش متوسط) 3600مقایسه با اعداد معیار، برای همه متغیرها باالتر یا تقریباً برابر با 
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نتایج استفاده از روش فورنل و الرکر برای سنجش روایی واگرا نیز نشان . است( برازش قوی)

ها بیشتر است که  مقدار همبستگی میان آن متغیرهای مرتبه اول از AVEدادند که مقدار جذر 

. دهد گیری را نشان می های اندازه این امر نیز روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل

تر از برای ابعاد آن ارزشی کم VIFهای پویا ضرورت داشت که شاخص درخصوص سازه قابلیت

 .داشته باشد که این شرط نیز محقق گردید 3 

 

 ها آزمون فرضیه

ها در مقادیر مربوط به گویه)دهد  را نشان می t، خروجی مدل تحقیق از نظر مقادیر 3کل ش

 672 که همه ضرایب معناداری در مدل تحقیق باالتر از  باتوجه به این(. اندارائه شده  جدول 

نشان   367هستند، این امر معنادار بودن همه روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان 

های  های عملیاتی، و نقش قابلیت های پویا به قابلیت ه عبارت دیگر، مسیرهای قابلیتدهد؛ ب می

فلذا دو فرضیه پژوهش تأیید . ها معنادارند اعتمادساز در تعدیل این رابطه برقرار هستند و رابطه

 .شود می

 

 
 

 tمدل تحقیق همراه با مقادیر . 5شکل 

 

. رد که شدت این تأثیرات را نیز بررسی کنیمپس از بررسی معنادار بودن روابط، ضرورت دا

ها در بارهای عاملی مربوط به گویه)دهد  خروجی مدل از نظر ضرایب مسیر را نشان می 0شکل 

بیانگر (  363)های پویا و عملیاتی  ضریب مسیر میان متغیرهای قابلیت(. اندارائه شده  جدول 

های عملیاتی را  از تغییرات متغیر قابلیت درصد 37های پویا، حدود  آن است که متغیر قابلیت



 12 ...های مشاوره مدیریت وکار شرکت های اعتمادساز در پویاسازی کسب مطالعه نقش قابلیت

 
 

های اعتمادساز در تعدیل  شود که شدت تأثیر متغیر قابلیت عالوه، مالحظه می به. کند تبیین می

 .شودتأیید می 3603های پویا و عملیاتی به میزان  رابطه میان قابلیت

 

 
 

 نتایج آزمون ضرایب مسیر. 9شکل 

 

مطالق با شکل، با . کننده ارائه شده است ر تعدیل، تحلیل شیب برای متغی4در شکل 

های پویا و  ، شدت رابطه میان قابلیت(قابلیت اعتمادساز)کننده  افزایش مقدار متغیر تعدیل

 .کند های عملیاتی افزایش پیدا می قابلیت

 

 
 

 کننده تحلیل شیب متغیر تعدیل. 1شکل 
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

های پویا و عملیاتی و تأثیری که  ا رابطه میان قابلیتدر پژوهش حاضر تالش شد ت

نتایج پژوهش فرضیات . های اعتمادساز در تشدید یا تضعیف این رابطه دارند بررسی شود قابلیت

های پویا و عملیاتی و هم  تحقیق را تأیید کرد؛ به این معنا که هم وجود رابطه میان قابلیت

های اعتمادساز  بنابراین قابلیت. ز مورد تأیید قرار گرفتهای اعتمادسا کننده قابلیت نقش تعدیل

توانند نقش مؤثری در پویاسازی  های عملیاتی می های پویا بر قابلیت از طریق تعدیل اثر قابلیت

 .های مشاوره مدیریت ایران بازی کنند وکار شرکت کسب

پاولو و الساوی ، ( 333)های محققانی مانند چن و همکاران  نتایج تحقیق حاضر با پژوهش

های  های پویا و قابلیت ، از حیث وجود رابطه میان قابلیت(  33)، و ویلهلم و همکاران (  33)

های پویا و عملیاتی را مورد تأیید این محققان وجود رابطه میان قابلیت. عملیاتی تناسب دارد

 .و متغیر را تأیید کرددار میان این دتحقیق حاضر نیز وجود رابطه مثبت معنی. قرار داده بودند
های پویا و  نوآوری پژوهش حاضر در این است که برای نخستین بار رابطه میان قابلیت

طور که در همان. های عملیاتی را در صنعت مشاوره و در کشور ایران بررسی کرده است قابلیت

پویا بر سایر های بخش پیشینه پژوهش اشاره کردیم، عمده تحقیقاتی که در زمینه تأثیر قابلیت

سپدا )اند در صنایع محدودی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات های سازمانی انجام شدهقابلیت

ویلهلم و همکاران، )، و تولیدی و مهندسی (  33الونن و همکاران، )، نشر (3339و ورا، 

بودن های خاص صنعت مشاوره مدیریت مانند مضاعف باتوجه به ویژگی. اندانجام شده(   33

های پویا در این صنعت ضروری رسد انجام تحقیقات از منظر قابلیتدینامیسم آن، به نظر می

نخست . های فعال در صنعت مشاوره مدیریت با دو نوع دینامیسم روبرویندشرکت. باشد

دینامیسم درون صنعت که ناشی از تغییرات در ترجیحات مشتریان، شدت رقابت و تغییرات 

ود صنعت مشاوره است، و دوم دینامیسم مربوط به صنایع موکالن که ناشی از تکنولوژیک در خ

های موکل است تغییرات در ترجیحات مشتریان، شدت رقابت و تغییرات تکنولوژیک در شرکت

هایی هستند که مجهز ها پیوسته در معرض دینامیسمبنابراین این شرکت(. 2 33سیدکاللی، )

 .سازدر را ضروری میهای برتها به قابلیتشدن آن

های اعتمادساز در  کننده قابلیت های پژوهش حاضر از حیث شناسایی نقش تعدیل یافته

تحقیق حاضر نشان . های پویا و عملیاتی نیز از نوآوری برخوردار است ارتباط میان قابلیت

های  ابلیتهای پویا و ق تواند از طریق قابلیت وکار مشاوره مدیریت می دهد که پویاسازی کسب می

های پویا تواند شدت تاثیر قابلیتهای اعتمادساز میدر این میان قابلیت. اعتمادساز محقق شود

 .های عملیاتی را تغییر دهدبر قابلیت

های مدیران و کارشناسان  ها و فعالیت ای از مهارت های اعتمادساز مجموعه قابلیت

سازمانی  برقراری پیوندهای محکم میانها امکان  های مشاوره مدیریت هستند که به آن شرکت
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عامل و تعدادی از اعضای هیات مدیره ، مدیران(2 33)در پژوهش سیدکاللی . دهند را می

مصاحبه با مدیران این . های مشاوره مدیریت برتر ایران مورد مصاحبه قرار گرفتندشرکت

آسانی قابل ایجاد یا مذهبی دارند و به -ها نشان داد که این پیوندها ماهیتی سیاسیشرکت

ها یا عالئق یکسان براساس این تحقیق روابط فامیلی، دوستانه و وابستگی. گسست نیستند

های مشاوره شود تا شرکتهای مشاور و موکل باعث میمذهبی میان مدیران شرکت-سیاسی

ری های مشاو شرکت. داری نمایندهای معنیجوییهای خود صرفهمدیریت قادر شوند در هزینه

شدند به تدریج  که توان ایجاد اعتماد در موکالنشان در سطح باالتری را داشتند، قادر می

های مشاوره موفق  مدیران شرکت. ها برقرار نمایند تری با آن تر و روابط نزدیک پیوندهای محکم

 های موکل سازگار کنند های مدیران شرکت کردند تا خود را بیشتر با هنجارها و ارزش تالش می

های مشاور  کرد که شرکت تغییرات محیطی ایجاب می. ها ایجاد کنند تری با آن و روابط دوستانه

های عملیاتی خود را همسو با این تحوالت بازآرایی و بازسازی کنند، اما توانایی  قابلیت

 های اعتمادساز در این میان قابلیت. ها متفاوت بود های مشاور در تقبل هزینه این فعالیت شرکت

های  هایی که از سطح باالتری از قابلیت شرکت. توانستند نقش ارزشمندی ایفا کنند می

امکان برخورداری از )های مبادله  اعتمادساز برخوردار بودند، به دلیل کاهش یافتن هزینه

های جستجو و ها، کاهش هزینههای موکل با آن شده توسط شرکتاطالعات و دانش تسهیم

جویی کنند و منابع خود را صرف  های خود صرفه شدند در هزینه قادر می( یرهانعقاد قرارداد و غ

های اعتمادساز های مشاوری که قابلیتدرحالیکه شرکت. های عملیاتی خود سازند بهبود قابلیت

تری داشتند مجبور بودند منابع خود را صرف جستجو یا تحقیق و توسعه کنند ضعیف

های اعتمادساز از کننده قابلیتحقیق حاضر مؤید نقش تعدیلهای تیافته(. 2 33سیدکاللی، )

های  بنابراین به همان نسبتی که قابلیت. طریق پیمایش و در قالب پژوهشی کمی است

های پویا بر  تری باشند، شدت اثربخشی قابلیت اعتمادساز در یک شرکت مشاوره مدیریت قوی

 .یابدهای عملیاتی شرکتی افزایش می قابلیت

های مشاوره های پژوهش حاضر دربردارنده پیشنهادات عملی به مدیران شرکتهیافت

خواهند در بلندمدت از عملکرد پایدار و مناسبی در  ای که می های مشاوره شرکت. مدیریت است

های اعتمادساز های پویا و هم به قابلیت صحنه رقابت برخوردار باشند، باید خود را هم به قابلیت

هایی که تمایل به بقا و های اعتمادساز کافی نیست و شرکتف داشتن قابلیتصر. مجهز کنند

  صرف داشتن . های پویا نیز برخوردار باشندموفقیت در بلندمدت را دارند باید از قابلیت

های اعتمادساز همراه نشود چندان کارساز نخواهد بود زیرا های پویا هم اگر با قابلیتقابلیت

      اهش خواهد یافت؛ یعنی باال بودن توان اعتمادسازی شرکت امکان ها کشدت تأثیر آن

 .سازدهای شرکتی را میسر میبرداری بیشتر و بهتر از قابلیتبهره
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محققان . های مرتبط با تحقیق حاضر فراهم استپژوهش های متعددی برای انجامزمینه

های مشاوره مدیریت  ی در شرکتهای سازمان توانند به تحقیق درخصوص انواع قابلیتآتی می

سازمانی نیز  های اثرگذاری آن در روابط میان های اعتمادساز و مکانیسم نقش قابلیت. بپردازند

 .های کیفی آینده قرار گیرد تواند موضوع پژوهش می
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