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مطالعات مدیریت ورزشی

ارتباط علّی مزیت رقابتی با منابع تعارض و نقش میانجی انعطافپذیری منابع
انسانی در صنعت تولیدات ورزشی
۳
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*
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تاریخ پذیرش1396/10/03 :

چکیده
هدف این پژوهش ارتباط علّی مزیت رقابتی با منابع تعارض و نقش میانجی انعطافپذیری منابع انسانی
در صنعت تولیدات ورزشی بود .روش پژوهش ،ازنوع علّی بود که بهصورت میدانی انجام شد .نمونة
پژوهش ازبین مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی ورزشی تهران انتخاب شد .ابزار اندازهگیری شامل
پرسشنامة مزیت رقابتی ریحانی ( ،)1394پرسشنامة منابع تعارض سازمانی خاکپور و همکاران ()1394
و پرسشنامة انعطافپذیری منابع انسانی رایت و اسنل ( )199۸بود که پس از تأیید روایی و پایایی آنها،
بین نمونهها توزیع شدند .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از آمار توصیفی و برای ارائة مدل اندازهگیری ،از
نرمافزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد .نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار
بود .همچنین مشخص شد که عامل مزیت رقابتی با ضریبتأثیر  0/3۸و با ضریبتأثیر  ،0/7اثر مستقیم
و معناداری بر انعطافپذیری منابع انسانی و منابع تعارض داشت .افزونبراین ،عامل انعطافپذیری
سازمانی با ضریبتأثیر  0/27اثر مستقیم و معناداری بر منابع تعارض داشت؛ بنابراین ،با توجه به نتایج
بهدستآمده پیشنهاد میشود که مدیران و مسئوالن شرکتهای تولیدات ورزشی سعی کنند موارد
درونسازمانی مانند اثربخشی هزینهها و زمان را که باعث ایجاد مزیت رقابتی میشوند ،مدنظر داشته
باشند تا بتوانند مزیت رقابتی موقتی ایجادشده در شرکت را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل کنند.
همچنین ،برای افزایش انعطافپذیری منابع انسانی این شرکتها ،مدیران آنها سعی کنند کارکنانی را
بهکار گیرند که از مهارتهای کافی برای انجام کار برخوردار باشند.
واژگان کلیدی :مزیت رقابتی ،انعطافپذیری منابع انسانی ،تعارض سازمانی ،انعطافپذیری مهارتی

* نویسندۀ مسئول

Email: khodayariabas@yahoo.com
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مقدمه
در قرن حاضر ،بنگاههای کوچک و متوسط ،نقش مهمی در توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا
میکنند و برای رقابت در دنیای تجاری امـروز ،با مشکالت و شرایط پیچیدهای نظیر جهانیشدن و
سرعت فزایندۀ انتشار فناوریهای جدید قرار روبهرو شدهاند .درهمینراستا ،سازمانهای موجود در
صنایع مختلف برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند (نیکوال و جاکوب.)2 ،2011 ،1
یکی از این صنایع ورزش است که رشد فزایندۀ آن در دو دهة اخیر آن را به صنعت فعالی تبدیل کرده
است؛ بهگونهایکه این صنعت ،مدت مدیدی است که با اقتصاد کشورها همراه شده است؛ بهویژه اینکه،
این پدیده را میتوان در تیمهای حرفهای ،در حقوق هنگفت بازیکنان بزرگ دنیا و همچنین ،در ارزش
قراردادهای حمایت مالی جستوجو کرد که فروشهای میلیونی و میلیاردی رسانهای دارند (موتیا و
اسماعیل .)۴۷ ،2012 ،2درواقع ،ورزش فقط یک رخداد مهم اجتماعی نیست؛ بلکه ،پدیدهای تجاری
و اقتصادی نیز است؛ زیرا ،ورزش به محتوایی راهبردی برای رسانهها و نیز به ابزار مهم ترفیعی برای
شرکتها تبدیل شده است (نمک ،نمک و پاولیک .)۵3۷ ،201۴ ،3ورزش ،از مؤثرترین عوامل اثرگذار
بر رشد اقتصادی و درآمدزاترین صنایع قرن بیستویکم بهشمار میرود؛ بنابراین ،گرایش به
سرمایهگذاری در ورزش و بهعبارتی صنعت ورزش ،بهعنوان یکی از صنایع سودآور روزبهروز درحال
افزایش است (انگ .)10۵۷ ،200۸ ،۴صنعت ورزش شامل سه بخش اجرایی ،تولیدی و ارتقایی است
که تولیدات مختلف ورزشی ،بخش مهمی از این صنعت محسوب میشوند .امروزه ،تولیدات ورزشی به
مسئلة مهم و رایجی تبدیل شده است؛ بهطوریکه ورزشکاران با آن آرامش بیشتری در شیوۀ زندگی
و تطبیقپذیری دارند .این موضوع باعث شده است که تولیدکنندگانی مانند نایک و آدیداس ،با توجه
به نیازها و سلیقههای مشتریان خود محصوالت و خدمات جدیدی را ارائه کنند و کسبوکار خود را
بهخصوص در آسیا گسترش دهند و فعالیتهای خود را با تغییرات روزافزون بازارها منطبق کنند؛
بهگونهایکه بتوانند راهی برای کمبودهای موجود بیابند و فروش خود را دوچندان کنند (فونگیی،۵
 .)221 ،200۸تولیدکنندگان ورزشی باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند که مشتریان ،نقش
مهمی در راهبرد ایجاد ارزشهای خاص ایفا میکنند؛ درنتیجه ،تولیدکنندگان با شناخت و گسترش
ارزشهای موردنظر مشتریان و ابعادی که تأثیر بیشتری در ایجاد مزیت رقابتی دارند ،در راهبردهای
بازاریابی میتوانند بر این عناصر تمرکز کنند و منابع بیشتری را به آن اختصاص دهند .درواقع ،در
1. Nicolai & Jacob
2. Meutia & Ismail
3. Nemec, Nemec & Pavlík
4. Ang
5. Foong yee
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بازار رقابتی امروز ،تأمین نیاز مشتری و خواستههای آنها ضروری است؛ زیرا ،حفظ مشتریان موجود
نسبت به مشتریان جدید کمهزینهتر است؛ بنابراین ،این اقدام شرکتها را به استفاده از راهبردهایی
سوق داده است که عالوهبر کاهش هزینههای حفظ مشتری فعلی ،باعث افزایش میزان خرید آنها نیز
میشود .در همین مورد ،تولیدکنندگان و مدیران بازاریابی بهدنبال راههایی برای افزایش ارزش نسبت
به رقبای خود هستند (افضا .)21۸ ،2013 ،1توجه به این مسائل و جهانیشدن اقتصاد ،همراه با توسعة
فناوری اطالعات باعث شده است که بازار عرضهمحور به بازار تقاضامحور تغییر یابد و سازمانها برای
حفظ و بقای خود به اهمیت برآوردهکردن نیاز و خواستههای مشتریان پی ببرند؛ بنابراین ،سازمانهای
تولیدی ورزشی عالوهبر مجهزشدن به روشهای نوین بازاریابی ،باید کاالهایی را تولید کنند که از
سطح رقابتپذیری مناسب و باالیی برخوردار باشند .در سالهای اخیر ،این امر موجب شده است که
مزیت رقابتی در مرکز بحث بیشتر راهبردهای رقابتی قرار گیرد (باراسکوا .)2۹ ،2010 ،2نخستین بار،
پورتر )1۹۸۵(3مفهوم مزیت رقابتی را پیشنهاد کرد .از دیدگاه وی ،مزیت رقابتی شرکت تابعی از
تحلیل صنعت ،قوانین سازمانی و تالشهای شرکت براساس مزیت منابع و راهبردها است .شرکتها
میتوانند راهبردهای خود را برای پاسخگویی به تقاضای محیطهای رقابتی بهوجود آورند (رادان،
هاسلیندا و آلیمین .)۴۸۸ ،2010 ،۴مرور تعاریف مختلف در حوزۀ مزیت رقابتی نشان میدهد که
نقطة تمرکز بسیاری از این تعاریف ،بر ایجاد مزیت رقابتی بهعنوان منشأ رقابتپذیری و پایدارکردن
آن در بازار ،نسبت به رقبا بههمراه ایجاد ارزش برای مشتریان است .دستیابی به مزیت رقابتی از
مهمترین تمایالت مدیران در بازارهای رقابتی و با رشد کم است .در دهة اخیر ،اهمیت مزیت رقابتی
بهعنوان مشخصة موفقیت و رشد شرکت افزایش یافته است .طبق نظر بارنی ( ،)1۹۹1وقتی شرکتی
راهبرد خلق ارزشی را بهکار گیرد ،به مزیت رقابتی پایداری دست مییابد که سایر رقبا آن را بهکار
نمیگیرند و سایر شرکتها نمیتوانند از مزایای آن راهبرد استفاده کنند .درواقع ،مزیت رقابتی توانایی
پیشنهاد ارزشهای باالتر به مشتری براساس یک موقعیت ثابت است که رقبا در تقلید ظرفیت شرکت
برای ایجاد آن ارزش ناتوان هستند (جانگونا .)3۴ ،200۹ ،۵بهطورکلی ،ارتباط مستقیم ارزشهای
موردنظر مشتری ،ارزشهای عرضهشدۀ شرکت و ارزشهای عرضهشده توسط رقبای شرکت ،الزامات
و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین میکنند .از دیدگاه مشتری ،اگر مقایسة ارزشهای عرضهشدۀ شرکت با
1. Afza
2. Baraskova
3. Porter
4. Raduan, Haslinda & Alimin
5. Juguna
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ارزشهای عرضهشدۀ رقبا ،بیشتر سازگار با ارزشهای موردنظر وی و نزدیکتر به انتظارات او باشد،
میتوان گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی است؛
بهطوریکه این مزیت باعث میشود شرکت در عرصة بازار نسبت به رقبای خود در نزدیکی به مشتری
و تسخیر قلب وی برتری داشته باشد .با این توضیحات ،کسب مزیت رقابتی ،اصل و اساس فعالیتهای
مدیران راهبردی است (جنسنا ،کوبسب و ترنرس)101۶ ،201۵ ،1؛ اما ،باوجود تغییرات شدید
محیطی ،ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای محصوالتی مانند تولیدات ورزشی که در کشور ما زیر سلطة
برندهای معتبر هستند ،ادامة حیات مؤسسات تولیدکنندۀ این محصوالت ،بسیار مشکل شده است
(اکبری و اسماعیل زاده .)12۷ ،13۹2 ،در صنعت تولیدات ورزشی ،مزیت رقابتی جزء ضروری مدیریت
راهبردی در روابط بین شرکتها و محیط کسبوکار محسوب میشود که برای عملکرد موفق هر
شرکت ضروری و حیاتی است و بدون آن ،فرایندهای تصمیمگیری شرکتهای تولیدی ناقص خواهد
بود .مزیت رقابتی شرکت ،تابعی از تحلیل صنعت ،قوانین سازمانی و تالشهای شرکت براساس مزیت
منابع ،هوشمندی و راهبردهای خاص و با ارزش آن شرکت است (چیو ،یان و چاهه.)20۵ ،200۸ ،2
صاحبنظران معتقدند که سازمانها برای مصون ماندن از امواج سهمگین تغییرات محیطی و نیز
سازگاری با الزامات رقابتی ،چارهای جز کسب مزیت رقابتی ندارند (دهقان ،دهقان و فتحی،13۸۹ ،
 .)130افزونبراین ،دستیابی به مزیت رقابتی و شناسایی عواملی که به بهبود آن کمک میکنند ،امروزه
به یکی از مهمترین تمایالت مدیران در بازارهای رقابتی تبدیل شده است و اگر شرکتهای تولیدات
ورزشی نتوانند فعالیتهای مختلف را بهتر از سایر شرکتها مدیریت کنند ،آیندۀ اقتصادی مناسبی
نخواهند داشت (ریحانی .)2۷ ،13۹۵ ،باید درنظر داشت که در صنایع تولیدی و خدماتی ،فرایند و
ماهیت کسبوکار و دستیابی به مزیت رقابتی ،بیشازآنکـه بـر منـابع مشـهود و تسـهیالت تولیدی
استوار باشد ،وابسته به منـابع و سـرمایههـای نامشـهود بـرای خلـق ارزش است .در اقتصـاد خدماتی
و دانشی ،سازمانها به کسب یک مزیت رقابتی پایدار برای اطمینان از رقابتپذیری خـود نیاز دارند و
مزیت رقابتی ،مبتنیبر داراییهای نامشهودی همچـون سـرمایة انسـانی است .عباســی و رحیمی
کلور( )13۹1استدالل مــیکننــد کــه درسازمانهای تولیدی و خدماتی ،عامل مهم و حیاتی برای
کسب مزیت رقابتی پایدار ،وجود کارکنان شایسـته و خدمتمحور (سرمایة انسانی) است .این رویکرد
ً
تقریبا
به منابع نامحسـوس ارزش ،مـنعکﺲکننـدۀ تغییری بنیادی در ماهیت مزیت رقابتی است.
همـة ایـن دارایـیهـای نامحسـوس ،بهوسیلة استعداد انسانی هدایت و مـدیریت مـیشـوند
(عسکریان ،اصغر پور و سرلب .)1۷ ،13۹۵ ،بهعبارتدیگر ،سازمانهای پیشرو در عرصة رقابتها و
1. Jensena, Cobbsb & Turnerc
2. Chew, Yan & Cheah
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چالشهای فـراروی خود ،تنهـا با کمک انسـانهـای شایسته و دانشآفرین میتوانند بر دیگر
سـازمانهـا سبقت جویند (جمشیدی ،مهرزاد و خبیری)10۶ ،13۹۴ ،؛ بنابراین ،بهصورت طبیعی،
بعضی از سازمانها نسبت به سازمانهای دیگر متفاوتتر و موفقتر خواهند بود که مؤثرترین عامل
این تفاوت و مزیت ،نیروی انسانی مناسب بهعنوان یک دارایی راهبردی است .بهجرأت میتوان گفت
که منابع انسانی مهمترین و باارزشترین دارایی هر سازمان بهخصوص سازمانهای تولیدی و خدماتی،
ازقبیل بنگاههای تولیدکنندۀ کاالهای ورزشی هستند؛ بنابراین ،نیروی انسانی در سازمان مهـمتـرین
عامـل تعیـینکننـده و اثرگـذار در حرکت صحیح سازمانی بهسمت اهداف تعیینشده است (ثنایی و
خورشیدی .)1۵ ،13۹1 ،نیروهای انسانی سازمانها دارای تفاوتهای ادارکی ،ویژگیهای شخصیتی،
اعتقادی ،سیاسی ،انگیزه ،نیازها و عقاید متفاوتی هستند که ازیکسو ،این ویژگیها و ازسویدیگر،
ساختارهای مبتنیبر سلسلهمراتب و ساختارهای عمودی و افقی ،نظامهای ارتباطی نارسا ،کمبود منابع
و غیره در سازمانها که منجر به استنباطهای مختلفی درمورد هدفهای فردی ،سازمانی و جامعه
میشود ،تعارضات گوناگونی را در محیطهای دستهجمعی ایجاد میکنند (مظفری ،روحی ،ساعتچیان
و کالنی )100 ،13۹1 ،و میتوانند در سازمانها و شرکتها ،منبع تعارض باشند .تعارض جزء
جداییناپذیر زندگی انسانی و مقتضای زندگی اجتماعی است .سازمانها و شرکتها با ماهیتی که
دارند ،بستر پرورش و رشد تعارضها هستند .مظفری به نقل از هیوز 1معتقد است هنگامی تعارض
بهوجود میآید که دو نیروی متعارض دربارۀ موضوعی منافع متقابل یا مشترک داشته باشند.
بااینوجود ،منابع بهوجودآورندۀ تعارض میتوانند متفاوت باشند .مدیران معموالً درقبال تعارض نگرش
منفی دارند و از آن میهراسند که علت اصلی ترس مدیران ،بیاطالعی آنها از ماهیت و ویژگیهای
تعارض است .به باور (ساتن )200۴ ،2اگر بتوان تعارض را شناخت و هدایت کرد ،میتوان آن را همچون
یکی از مهمترین ابزارهای رشد سازمانی بهکار گرفت .بهدلیل ماهیتی که صنعت تولیدات ورزشی دارد
و ارتباط نزدیک آن با مسائل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی موجود در جامعه و بهخصوص رقابت
فزاینده با دیگر تولیدکنندگان کاالهای ورزشی ،این صنعت میتواند بستر تعارضهای بالقوه باشد که
این تعارضها میتوانند از منابع مختلفی نشأت گیرند و در کارکرد مؤثر بنگاهها اختالل ایجاد کنند.
افزونبراین ،تالش برای دستیابی به مزیت رقابتی در سازمانها ممکن است منجر به ایجاد تعارضهایی
در سطح فردی یا سازمانی شود .بهنظر میرسد ،برای اینکه بتوان آسیبهای ناشی از تعارضات سازمانی
را در بنگاههای اقتصادی و خدماتی بهحداقل رساند ،باید ساختار انعطافپذیری برای انجام فعالیتهای
1. Huse
2. Sateen
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منابع انسانی ایجاد کرد .سیر شتابان تغییرات ،سازمانها را ناگزیر از حرکت در مسیری انعطافپذیر
کرده است .انعطافپذیری توانایی سازمانها برای سازگاری بـا تغییـرات غیرقابـلپیشبینی محیطی
تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت الزم برای واکـنش سـریع نسـبت بـه محیط است که
تأثیر بسیار زیادی بر عملکـرد سـازمانهـا دارد .انعطافپذیری رویکردی اساسی به مدیریت نبود
اطمینان محیطی است .انعطافپذیری سازمانی بهعنوان قابلیت پویای شرکت و واکنش فعال به محیط
رقابتی و درحالتغییر تصور شده است که ممکن است برای شرکت ،مزیت رقابتی پایدار بهوجود آورد
(کتر و ست .)11۷3 ،2010 ،1در جنبههای زیادی ،سازمانها به انعطافپذیری و توانایی سازگاری با
نبود اطمینان محیطی نیازمند هستند؛ بهویژه در جنبههای نیروی انسانی که عامل اصلی در ایجاد
تعارضات سازمانی هستند ،نیروی انسانی برای افزایش توان رقابـتپـذیری ،نـوآوری و کسـب مزیـت
رقـابتی توسـط سازمانها ،ضروری است .این منبع بـا دارابـودن ویژگـیهـایی نظیـر ارزشآفرینـی،
کمیابی و دشواری تقلید ،زمینه را برای بهبود قابلیتهـای سـازمانهـا فـراهم مـیآورد .دسـتیابی
سازمانها به اهداف متعالی ،نیازمند مهارتها و رفتارهای بهینة نیروی انسانی و کارکردهـای کارآمد
مدیریت منابع انسانی است (فاراسر و هاولبی .)۷۴ ،2010 ،2امروزه ،انعطافپذیری نیروی انسانی عامل
مهمی برای رشد و رقابتپذیری اقتصادی شناخته شده است و میتواند عاملی برای رفع تعارضها در
سازمانها و بنگاههای خدماتی باشد؛ درنتیجه ،هر بنگاه میتواند با انگیزۀ رقابتپذیری بیشتر و
همچنین ،برای رفع تعارضات ایجادشده ،شکلهای مختلف انعطافپذیری نیروی انسانی را گسترش
دهد .انواع انعطافپذیری نیروی انسانی عبارتاند از :انعطافپذیری وظیفهای؛ یعنی ،توانایی منابع
انسانی در انجام طیف گستردهای از وظایف ،انعطافپذیری مهارتی؛ یعنی ،کاربردهای متعدد
مهارتهای منابع انسانی در وضعیتهای مختلف و انعطافپذیری رفتاری که بیانگر میزان بهرهمندی
کارکنان از مجموعة گستردهای از الگوهای رفتاری است؛ بهگونهایکه به آنها امکان سازگاری با
الزامات خاص موقعیتی را میدهد (بلتران مارتین ،روکا پوگ و تنا10۴0 ،200۸ ،3؛ اربابیان و میرزایی،
 .)۶۹ ،13۹0در محیط نامطمئن کنونی ،داشتن انعطافپذیری منابع انسانی ازطریق ایجاد مزیت
رقابتی پایدار در بلندمدت ،برای سازمان ارزشآفرین است (کتر و ست .)11۷۴ ،2010 ،درواقع،
انعطافپذیری به سازمانها ،توانایی رقابتپذیری در اقتصاد جهانی را نوید میدهد؛ بهگونهایکه امروزه،
انعطافپذیری نیروی انسانی یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی برای تعدیل ،رفع تعارض و انطباق با
تحوالت بازار کار و فناوریهای تولیدی جدید محسوب میشود .با توجه به مبانی بیانشده ،ازیکسو
با ایجاد فرهنگ ورزشگرایی در سطح جهان و افزایش تعداد ورزشکاران در سطوح مختلف ،احساس
1. Ketkar & Sett
2. Fraser & Hvolby
3. Beltran Martin, Roca Puig & Tena
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نیاز به وسایل و لوازم ورزشی ،تجهیزات و پوشاک ورزشی روبهافزایش است ،و ازسویدیگر ،شرکتهای
ارائهدهندۀ چنین خدمات یا محصوالتی نیز گسترش یافتهاند و برای بهدستآوردن سهم بیشتر از بازار
به رقابت پرداختهاند؛ بنابراین ،برخورداری از امکانات تولید بهطورعام و ظرفیتهای متمایز تولید و
عرضة محصول بهطورخاص ،از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ازاینرو ،ضرورت و اهمیت پژوهش
حاضر در دو بعد علمی و کاربردی طرح میشود .در بعد علمی ،با توجه به محدودیت پژوهش درزمینة
صنعت ورزش در کشور بهطورکلی و نبود پژوهشی درزمینة مزیت رقابتی در صنعت تولیدات ورزشی
بهطوراختصاصی ،انجام پژوهشهای بیشتر برای درک بهتر وضعیت رقابت در این صنعت ضروری است.
بهلحاظ کاربردی ،تولیدات ورزشی به مقولة محبوب و مشترکی بین جوانان تبدیل شده است و استفاده
از کاالهای ورزشی نهتنها برای فعالیتهای ورزشی ،بلکه برای زندگی روزمره و اوقاتفراغت نیز مناسب
است .افزونبراین ،بهدلیل ماهیت جهانی ورزش ،محصوالت ورزشی در سطح ملی و بینالمللی بهفروش
میرسند .این موضوع برای اقتصاد ملی و نیز برای اشتغالزایی ازطریق صنعت ورزش اهمیت بسیار
زیادی دارد .دراینراستا ،عسکریان ،اصغرپور و سرلب ( )13۹۵پژوهشی با عنوان «تغییرات رقابتی،
ساختاری و ملی صادرات کاالهای ورزشی در ایران» انجام دادند .نتایج حاصل از مدل تغییر -سهم
نشان داد که ایران در صادرات هیچکدام از کاالهای ورزشی ،مزیت نسبی و قدرت رقابتی ندارد و در
پایان ،نتیجهگیری شد که با توجه بهوجود قوتهای ایران در تولید کفش و پوشاک ورزشی ،نیاز به
رفع موانعی همچون ضعف در سیستمهای بستهبندی ،حملونقل و عواملی از این قبیل احساس
میشود .جمشیدی و همکاران ( )13۹۴پژوهشی با عنوان «تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک
ورزشی ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر» انجام دادند .با تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت ترکیبی و
در دو بخش کیفی و کمی ،به تحلیل وضعیت رقابتی صنعت تولید پوشاک ورزشی پرداخته شد و در
پایان ،نیروهای مدل مورداستفاده در پژوهش (مدل پورتر) وزندهی و اولویتبندی شدند .همچنین،
با استفاده از آزمون فریدمن ،اولویت این نیروها بهاینترتیب رتبهبندی شد :شدت رقابت بین رقبا،
تهدید ورود تازهواردان ،قدرت چانهزنی مشتریان ،قدرت چانهزنی تأمینکنندگان و تهدید محصوالت
جایگزین .ثنائی و خورشیدی ( )13۹1پژوهشی با هدف بررسی تأثیر شایستگیهای محوری بر مزیت
رقابتی و عملکرد سازمانی بین شرکتهای فعال در صنعت بیمة ایران انجام دادند .نتایج نشان داد که
شایستگیهای محوری بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند .مزیت رقابتی
بهعنوان متغیر میانجی ،بر عملکرد سازمانی اثر معناداری دارد .بهعالوه ،مزیت رقابتی بر عملکرد
سازمانی اثر مستقیم معنادار و مثبتی دارد .مظلومی و دادوند ( )13۹1پژوهشی با هدف شناسایی و
رتبهبندی عوامل مؤثر در کسب مزیت رقابتی شرکتهای بیمه انجام دادند .در مطالعهای ،علیقلی،
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بازایی و اصغری ماسوله ( )13۹0به بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایههای فکری در کسب مزیت
رقابتی پرداختند .نتایج حاصل از بهکارگیری آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ،بیانگر تأثیر مثبت
و معنادار مدیریت دانش ،سرمایة فکری و ابعاد آنها ،بر کسب مزیت رقابتی بود .معتمدیفر و
ساالرزهی ( )13۹0پژوهشی با عنوان «بررسی رابط بین عوامل تاکتیکی مدیریت دانش و کسب مزیت
رقابتی در سازمانهای نوآور» انجام دادند .نتایج نشان داد که ازبین عوامل تاکتیکی مدیریت دانش،
همبستگی تسهیم و مبادلة دانش و کسب مزیت رقابتی در باالترین سطح قرار داشتند که میتوان
دلیل آن را فرهنگ سازمانی اینگونه شرکتها و شناخت زیاد اعضای این شرکتها از یکدیگر دانست.
رحیمی و حاجیکریمی ( )13۹0مطالعهای را با هدف بررسی نقش سرمایهگذاری در منابع انسانی بر
سرمایة انسانی در سطح سازمان و مزیت رقابتی انجام دادند .نتایج نشان داد که همة فرضیهها و روابط
بین متغیرها معنادار بودند .همچنین ،ازبین دو مؤلفة سرمایهگذاری منابع انسانی؛ یعنی ،سرمایهگذاری
در تأمین نیرو از بیرون و سرمایهگذاری در تأمین نیرو از درون ،سرمایهگذاری در تأمین نیرو از درون
و ازبین مؤلفههای سرمایة انسانی در سطح سازمان ،مؤلفة خاصبودن سرمایة انسانی بیشتر متغیر
مزیت رقابتی را تبیین کردند .معصومی ( )13۹0پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر
رقابتپذیرشدن بانک» انجام داد .نتایج نشان داد که سرمایة انسانی بر راهبردهای رقابتپذیری در
بانک؛ یعنی ،کاهش بهای تمامشدۀ ارائة خدمات ،تمایز خدمات و تمرکز بر مشتری تأثیر دارد .در
مطالعهای ،قلیچلی ،خداداد حسینی و مشبکی اصفهانی ( )13۸۷به بررسی نقش سرمایة فکری در
ایجاد مزیت رقابتی با مطالعة موردی دو شرکت خودروساز ایرانی پرداختند .نتایج حاصل نشان داد که
بین سرمایة فکری این دو شرکت و مزیت رقابتی آنها رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
بهعبارتدیگر ،با افزایش سرمایة فکری ،مزیت رقابتی آنها افزایش یافت .کاوه ،مشکی نصب بامی پور
و ساالری فر ( )201۵مطالعهای با عنوان «بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی» انجام
دادند .نتایج نشان داد که فرضیة اصلی پژوهش تأیید شد؛ یعنی ،بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی،
رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .در پایان ،پیشنهاد شد که با گسترش و نهادینهکردن دانش
مدیریت ممکن است مزیت رقابتی افزایش یابد .میهمی و میهمی )201۴( 1پژوهشی با عنوان «مدیریت
دانش؛ راهی برای کسب یک مزیت رقابتی در شرکت (مورد مطالعه شرکتهای تولیدی)» انجام دادند.
براساس نتایج ،مدیریت دانش بهصورت معناداری موجب ایجاد مزیت رقابتی میشود .سلیمانی
( )13۹۵رابطة هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزشوجوانان همدان بررسی
کرد .نتایج نشان داد که بین مؤلفههای هوش فرهنگی فراشناختی ،شناختی و انگیزشی ،با توانایی حل
تعارض مدیران ادارات ورزشوجوانان استان همدان رابطة معناداری وجود دارد .سلیمانی ()13۹۴
1. Meihami
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رابطة سبکهای مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان ادارات ورزشوجوانان استان همدان را بررسی
کرد .براساس نتایج ،بین سبکهای مدیریت تعارض رقابت و همکاری با اثربخشی کارکنان رابطة
معناداری وجود دارد .پورزارع و رحیمی ( )13۹۵در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر انعطافپذیری
منابع انسانی بر مزیت رقابتی» به این نتیجه رسیدند که انعطافپذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی
تأثیر دارد و ازمیان ابعاد انعطافپذیری منابع انسانی ،انعطافپذیری رابطهای منابع انسانی بر مزیت
رقابتی تأثیر نمیگذارد .حراقی ،بحرینی زاده و حراقی ( )13۹۴در مطالعهای با عنوان «ارائة مدل
ساختاری ،مدیریت دانش و انعطافپذیری منابع انسانی» به این نتیجه دست یافتند که فرهنگ
سازمانی و ترویج نوآوری سازمانی ،تأثیر عمدهای در ایجاد انعطافپذیری منابع انسانی دارد .نظریپور
و رحیمی ( )13۹۴به بررسی رابطة بین هوش سازمانی و انعطافپذیری منابع انسانی در سازمانهای
دانشبنیان پرداختند .براساس نتایج ،هوش سازمانی با ضریب تشـخیص  ۷۹درصد ،تبیینکنندۀ قوی
انعطافپذیری منابع انسانی است .عباسی و رحیمی کلور ( )13۹2در پژوهشی با عنوان «تأثیر
انعطافپذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی :تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباقپذیری» به این
نتیجه رسیدند که بین فرهنگ انطباقپذیری و کارآفرینی سازمانی ،رابطة مثبت وجود دارد .مریمه،
متیو ،پویسب و آلوتب )201۶( 1در پژوهشی با عنوان «انعطافپذیری سیستم تولید :ارزیابی
انعطافپذیری محصول» ،عوامل جدیدی را برای اندازهگیری انعطافپذیری محصول بررسی کردند.
براساس نتایج ،طراحان ،سیستم تولید را با ابزارهای پشتیبانی تصمیمگیری جدیدی بهوجود میآورند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،بهلحاظ هدف ،ازنوع پژوهشهای توسعهای-کاربردی و ازنظر روش پژوهش ،علّی است
که بهشکل میدانی انجام شد .جامعة آماری پژوهش ،شامل مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی ورزشی
تهران ( 1۵00شرکت تولیدی ورزشی) بود .اطالعات مربوط به این واحدها بهصورت ترکیبی از کتاب
بانک اطالعات صنعت ورزش کشور و وبگاه وزارت صنعت و معدن و سایت اتحادیهها و انجمن تولیدات
ورزشی ایران استخراج شد .نمونة آماری نیز ازبین مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی ورزشی،
بهصورت تصادفی خوشهای انتخاب شد .ابزار اندازهگیری شامل سه پرسشنامه بود -1 :پرسشنامة
مزیت رقابتی که در پژوهش ریحانی ( )13۹۵استفاده شده بود .این پرسشنامه دارای  23سؤال است
و با هدف ارزیابی مزیت رقابتی صنعت تولیدات ورزشی (متغیر وابسته) استفاده شده است .منبع اصلی
1. Meriem, Mathieua, Poisb & Alochetb
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پرسشنامه برگفته از مقاالت ملکاخالق مرادی ،درستکار احمدی و مهدی زاده ( ،)13۹3بارنی،)1۹۹1( 1
چیو و همکاران ( )200۸و باراسکوا ( )2010بود که بعد از استخراج متغیرها ،ترجمة فارسی و ایجاد
تغییرات متناسب با جامعة آماری و هدف پژوهش ،بهکار برده شد .پﺲ از تعدیل و اصالح ،سؤالهای
پرسشنامه در  ۵بعد (مزیت کیفیت ،مزیت رقابت ،مزیت شراکت ،مزیت زمانی و مزیت هزینه)
دستهبندی و نامگذاری شدند .مقیاس نمرهدهی پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنجگزینهای (از
بسیار کم با نمرۀ یک تا بسیار زیاد با نمرۀ پنج) تعیین شد .همچنین ،محقق پایایی پرسشنامه را با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۸۸ ،درصد گزارش کرد؛
 -2پرسشنامة تعارض سازمانی که در پژوهش خاکپور و همکاران ( )13۹۴با هدف ارزیابی منابع
تعارض سازمانی استفاده شد که دارای  23سؤال است .منبع اصلی این ابزار ،پرسشنامة منابعتعارض
میشن و گلینو ( )2003و پرسشنامة تضاد شغل دوبرین ( )1۹۸۵بود که برای اعتباریابی این
پرسشنامه ،از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة
پژوهش 0/۸1 ،بهدست آمد که موردقبول است .محقق پایایی پرسشنامه را با استفاده از آزمون آلفای
کرونباخ ۸۹ ،درصد گزارش کرد؛
 -3پرسشنامة انعطافپذیری منابع انسانی که در پژوهشهای رایت و اسنل ،)1۹۹۸(2باتاچاریا،
گیبسون و دوتی ،)200۵(3سید نقوی ،حقیقی کفاش و نجفی کلیانی( ،)13۹1عباسی و رحیمی
کلور( ،)13۹2با هدف ارزیابی انعطافپذیری منابع انسانی استفاده شده است که دارای  11سؤال است.
منبع اصلی پرسشنامه ،برگرفته از مقاالت بلتران مارتین و همکاران ( ،)200۸عباسی و رحیمی
کلور( ،)13۹2است که روایی آن ،افزونبر تأیید خبرگان ،ازطریق تحلیل عاملی تأیید شد .همچنین،
پژوهشگر پایایی پرسشنامه را با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۸۶ ،درصد گزارش کرد .اطالعـات
خام حاصل از سؤالهای پرسشنامه ،با استفاده از روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد
فراوانی ،میانگین و انحرافاستاندارد سنجیده شد .بـرای سـاخت مدل و شناسایی روابـط میـان
متغیرهـا ،از روش مـدلسـازی و معـادالت سـاختاری ۴در نرمافزار لیزرل ۵استفاده شد.

1. Barney
2. Wright & Snell
3. Bhattacharya, Gibson, & Doty
4. Structural Equation Modeling
5. LISREL
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نتایج
طبق نتایج بهدستآمده از آمار توصیفی ،توزیع جنسیت افراد حاکی از این است که مردان حدود ۷۸
درصد و زنان  22درصد از حجم نمونه را تشکیل دادهاند .بیشترین حجم نمونه مربوط به گروه با
مدرک کارشناسی با حدود  ۴۹درصد و کمترین آن ،مربوط به گروه با مدرک دیپلم با حجم نمونة
 0/3درصد است .در ارتباط با سن حجم نمونه ،حداقل سن پاسخدهندگان  2۷و حداکثر سن آنها
 ۵0سال است .سابقة فعالیت در حوزۀ صنعت تولیدات ورزشی ،حداقل یک سال و حداکثر  1۸سال
است .در ارتباط با سمت پاسخدهندگان ،بیشترین فراوانی مربوط به مدیران بازاریابی با  ۵1درصد و
کمترین فراوانی مربوط به مالکین شرکت با  ۶/3درصد است .بیشتر شرکتهای تولیدی موردمطالعه،
به میزان  3۸/3درصد در بخش پوشاک ورزشی فعال بودهاند .بیشترین حجم نمونه برای استفاده از
فناوریها ،مربوط به استفاده از شبکههای اجتماعی با حدود  ۴0درصد و کمترین استفاده از فناوری،
مربوط به استفاده از پست الکترونیک است .پیش از بررسی فرضیههای پژوهش ،ابتدا برای طبیعیبودن
نمونه از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 1و برای همگنی واریانﺲها ،از آزمون لوین 2استفاده شد .با
توجه به نتایج بهدستآمده در سطح  ۹۵درصد ،متغیرهای پژوهش دارای توزیع طبیعی هستند و از
همگونی واریانﺲ نیز برخوردار هستند .پﺲ از اطمینان از رعایت پیشفرضها ،آزمون مدلسازی
معادالت ساختاری انجام شد .خردهمقیاسهای هریک از متغیرها ،بهعنوان متغیر آشکار وارد مدل
شدند .مدل نظری پژوهش دارای سه متغیر پنهان بود .در این پژوهش ،مزیت رقابتی بهعنوان متغیر
برونزاد (مستقل) و انعطافپذیری منابع انسانی و منابع تعارض سازمانی ،بهعنوان متغیرهای درونزاد
(وابسته) درنظر گرفته شدند و مدل نظری پژوهش موردآزمون قرار گرفت .شکل شمارۀ یک اعداد
معناداری در خروجی نرمافزار لیزرل را نشان میدهد .مبنای تأیید یا ردشدن معناداری بار عاملی،
سطح خطای  0/0۵و آزمون دوطرفة مقادیر بحرانی اعداد  1/۹۸و  -1/۹۸هستند .اگر اعداد معناداری
بیشتر از  1/۹۸یا کوچکتر از  -1/۹۸باشند ،بار عاملی گویة موردنظر معنادار است .همانگونهکه
مشاهده میشود ،تمام ضرایب تأثیر معنادار هستند .همچنین ،برای بررسی معناداری اثر متغیر
میانجی ،از آزمون سوبل 3استفاده شد .در این آزمون ،برای بررسی معناداری آمارۀ  Zبه ضریب مسیر
میان متغیر مستقل و میانجی ( ،)aضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته ( ،)bخطای استاندارد
مسیر متغیر مستقل و میانجی ( ،)SEaو خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته ( )SEbنیاز
1. Kolmogorov-Smirnov Test
2. Levene Test
3. Soble Test
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است .با داشتن مقادیر یادشده ( ،)SEb=0/0۵۶ ،SEa=0/0۶3 ،b=0/2۷ ،a=0/۴0آزمون سوبل با
استفاده از ماشینحساب آنالین انجام شد .نتایج محاسبه نشان داد که تأثیر متغیر میانجی معنادار
است (.)P=0/001 ،SE=0/02۷ ،Z=3/۸۵

شکل  -1آزمون مدل همراه با اعداد معناداری

همانطورکه در شکل شمارۀ یک نشان داده شده است ،عامل مزیت رقابتی با ضریبتأثیر  ،0/۴0اثر
مستقیم و معناداری بر انعطافپذیری منابع انسانی دارد ( .)P≤0/01همچنین ،عامل مزیت رقابتی
بهصورت مستقیم بیشترین ضریب تأثیر را ( )β =0/۷0بر منابع تعارض سازمانی دارد.
جدول  -1مقادیر اثر مستقیم مدل هریک از متغیرهای پژوهش
شاخصهای نیکویی برازش
تحلیل اثر مزیتهای رقابتی و
انعطافپذیری منابع انسانی
تحلیل تأثیر مزیتهای رقابتی
بر منابع تعارض سازمانی
تحلیل اثر انعطافپذیری منابع
انسانی با منابع تعارض سازمانی

ریشه

شاخص

شاخص

شاخص

جذر

میانگین

برازش

تعدیل

نیکویی

میانگین

باقی ماندهها

تطبیقی

شده

برازش مدل

مجذور خطا

3/۸۹

0/0۹۷

0/۹2

0/۹0

0/۹1

0/0۸۵

۴/۵3

0/011

0/۹1

0/۹1

0/۸۶

0/0۹3

3/۶

0/0۷3

0/۹3

0/۸۶

0/۹2

0/11

X2/df
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شکل  -2بارعاملی (ضرایب تأثیر) هریک از متغیرهای پژوهش

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که عامل مزیت رقابتی با ضریبتأثیر  ،0/۴0اثر مستقیم و معناداری بر انعطاف-
پذیری منابع انسانی دارد .نتایج این پژوهش با اربابیان و میرزایی (،)13۹0خوش سیما (،)13۹1
مطالعات پورزارع و رحیمی ( ،)13۹۵همخوانی دارد .نتایج پژوهش سیدنقوی و همکاران ()13۹1
نشان داد که در شرکتهای تولیدی ،داشتن منابع انسانی انعطافپذیر منجر به کسب مزیت رقابتی
پایدار میشود؛ زیرا ،مهارتها و شایستگیهای منابع انسانی در ارائة خدمت مناسب با نیاز مشتری
مؤثر هستند و بهسختی تقلید میشوند .در تبیین نتایج بهدستآمده در این مورد باید گفت که اهمیت
و جایگاه منحصربهفرد نیروی انسانی در موقعیت رقابتی هر سازمان ،هر صاحبنظری را بر آن میدارد
که در مقولة مزیت رقابتی ،به نیروی انسانی بهعنوان باارزشترین سرمایة سازمانی بهصورت مستقل
نگاه کند .فشارهایی که ازسوی رقابت جهانی بر سازمانها وارد میشود ،آنها را وادار به تغییر و
دگرگونی نظامیافته و مستمر میکند .افزونبراین ،الزامات واردشده ازسوی فناوریهای جدید و تغییر
نگرش و عالیق مشتریان ،همگی به این معنا است که دیگر ،روشهای موفق دیروز نمیتوانند
تضمینکنندۀ موفقیت فردا باشند .رقابت شدید بین سازمانها و تغییرات فزاینده در محیط ،سازمانها
را وادار به نـوآوری مستمر درراستای دستیابی به اهدافشان میکند (هیوز و همکاران.)320 ،200۵ ،
مطالعات نظری اخیر درزمینة راهبرد کسبوکار نشان میدهند که مزیت رقابتی میتواند از منابع
انسانی سازمان نشأت بگیرد .منابع سازمانی که قابلیت ایجاد مزیت رقابتی دارند ،عبارتاند از :فناوری،
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منابع مالی ،منابع فیزیکی ،منابع انسانی ،منابع سازمانی و منابع ارتباطی .منابع مالی ،منابع فیزیکی و
فناوری بهراحتی و با سرمایهگذاری توسط رقبا میتوانند تقلید شوند؛ اما ،منابع انسانی و سازمانی
قابلیتهایی هستند که طی زمان و آهسته شکل میگیرند و تقلید آنها توسط رقبا بسیار مشکل و
نیازمند سرمایهگذاری فراوان و گذشت زمان است .منابع انسانی ،عامل اساسی افزایش توان
رقابـتپـذیری ،نـوآوری و کسـب مزیـت رقـابتی توسـط سازمانها هستند .این منبع بـا دارابـودن
ویژگـیهـایی نظیـر ارزشآفرینـی ،کمیابی و دشواری تقلید ،زمینه را برای بهبود قابلیتهـای
سـازمانهـا فـراهم مـیآورد .دسـتیابی سازمانها به اهداف متعالی نیازمند مهارتها و رفتارهای بهینة
نیروی انسانی و کارکردهـای کارآمد مدیریت منابع انسانی است که تحقق این موارد مسـتلزم
انعطـافپـذیری منـابع انسانی است (بوتاچاریا و همکـاران .)۶2۵ ،200۵ ،انعطـافپـذیری منـابع
انسانی چالش مهمی است که در سـالهـای اخیـر ،مدیریت منابع انسانی بـا آن مواجه بوده اسـت؛
زیرا ،وجـود تغییـرات زیـاد در بازارهـای جهـانی مسـتلزم دسـتیابی بـه فناوریهای جدید و تمرکز
بر ارتقای کیفیت محصوالت است کـه تحقـق ایـن مـوارد معلول انعطافپذیری منابع انسانی است.
انعطافپذیری بـه سـازمان قـدرت مـیدهـد تا بـا الزامات متنوع و درحالتغییر محیط بیرونیاش
سازگار شود و به مزیت رقابتی و عملکـرد بـاالتر برسد و آن را حفظ کند (ناگوا)1۶۵۴ ،200۸ ،1
سازمانها ،در جنبههای زیادی به انعطافپذیری و توانایی سازگاری با نبود اطمینان محیطی نیازمندند؛
بهویژه در جنبههای نیروی انسانی ،در محیط نامطمئن داشتن انعطافپذیری منابع انسانی ازطریق
ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بلندمدت برای سازمان ارزشآفرین است .انعطافپذیری نیروی انسانی
بهعنوان ابزاری برای ارتقای عملکرد تولید شناخته شده است؛ زیرا ،چندین مزیت راهبردی فراهم
میکند .استفاده از نیروی انسانی چندوظیفهای به شرکت اجازه میدهد تا بهسرعت به تقاضاهای
پیشبینینشده و نامتعادل که ممکن است در بخشها بهوجود آیند ،پاسخ دهد .چنین انعطافپذیری
به شرکتها کمک میکند تا زمان گردش تولید و موجودی کاردرجریان را کاهش دهند و خدمات
مشتری را ارتقا دهند؛ درحالیکه استفادۀ کارآمد از نیروی انسانی و تجهیزات را فراهم میکنند (فاراسر
و هاولبی .)۷۵ ،20102در صنعت تولیدات ورزشی در ایران ،انعطافپذیری نیروی انسانی به کارفرمایان
امکان صرفهجویی در کار را میدهد .انعطافپذیری نیروی انسانی ممکن است به رضایت بیشتر و
معناداری کار کمک کند .انعطافپذیری نیروی انسانی منجر به کاهش بعضی از سطوح سلسلهمراتب،
دستیابی به ارتباطات سریعتر و توانایی بهتر در عکﺲالعمل سریع میشود .کاهش در تعداد سطوح
مدیریت ،منجر به هزینة کمتر و هزینة سربار مدیریتی پایینتر میشود .انعطافپذیری نیروی انسانی
شرکتهای تولیدی ورزشی را برای پاسخگویی به تغییرات در آینده توانا میسازد .همچنین ،به کارکنان
توانایی ایجاد تغییرات الزم را در خود برای هماهنگی با تغییرات صورتگرفته در رویههای کاری
1. Ngoa
2. Fraser & Hvolby
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میدهد .افزایش مهارتها باعث ایجاد انعطافپذیری بیشتر در نیروی کار میشود و درنتیجه ،منجر به
کاهش هزینة نیروی کار و بهبود کارایی و بهرهوری شرکت تولیدی ورزشی میشود .بهعالوه ،همزمان
با اینکه افراد در سطوح پایین شرکت دارای مهارتهای متنوع میشوند ،این امر میتواند منجر به
کاهش نیاز به نظارت بر کارکنان یا کاهش هزینههای غیرمستقیم کارکنان شود .افزونبراین ،احتمال
میرود که انعطافپذیری باعث افزایش جنبههای انسانی در کار شود ،امنیت شغلی بیشتری را برای
کارکنان فراهم کند و جذابیت شغل و امکان برخورداری بیشتر از مشاغل گوناگون را بههمراه داشته
باشد که این موارد میتوانند در باالبردن مزیت رقابتی واحد تولیدی ورزشی مؤثر باشند .براساس نتایج
پژوهش ،بین مزیت رقابتی با منابع تعارض انسانی در صنعت تولیدات ورزشی رابطة علّی معناداری
وجود دارد؛ بهگونهایکه عامل مزیت رقابتی با ضریبتأثیر  ،0/۷اثر مستقیم و معناداری بر
انعطافپذیری منابع انسانی دارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای رسولی ،ساعتچیان ،مظفری و قنبرپور
نصرتی( )13۹3همخوانی دارد .اهمیت و جایگاه منحصربهفرد نیروی انسانی در موقعیت رقابتی هر
سازمان ،هر صاحبنظری را بر آن میدارد که در مقولة مزیت رقابتی به نیروی انسانی بهعنوان
باارزشترین سرمایة سازمانی بهصورت مستقل نگاه کند .دلیل این امر ،نیاز به تغییر و تحول در
سازمانها و نقش نیروی انسانی برای توانمندسازی سازمان ،با هدف سازگاری بیشتر با الزامات جدید
محیطی است .نیروی انسانی معاصر نسبت به گذشته تفاوتهای زیادی کرده است .ازیکسو ،نیروی
کار جدید ظرفیت و استعداد فوقالعادهای برای رشد و توسعه دارد و ازسویدیگر ،به اعتمادآفرینی
بیشتر سازمان نیاز دارد .دراینراستا ،اگر از مدیران سازمانهای امروز پرسیده شود که از کارکنان خود
چه توقعی دارید ،همة آنها تقریباً جوابی به این مضمون می دهند که :ما افرادی الزم داریم که
مشکلگشا و مبتکر باشند و بهنحوی رفتار کنند که انگار صاحب سازمان هستند .حال ،اگر از افراد
پرسیده شود شما از سازمان چه انتظاری دارید ،اینگونه پاسخ میدهند :صداقت و محیطی که مستلزم
کسب مهارتهای جدید برای ما باشد ،الزم داریم .اینها نشان میدهد که در محیطهای فرارقابتی
امروز ،سازوکار جدیدی در مدیریت منابع انسانی سازمانها الزم است؛ سازوکاری که بتواند از
ظرفیتهای نیروی انسانی برای ایجـاد مزیت رقابتی پایدار بهرهبرداری مناسب کند و دراینبین ،وجود
تعارض سازنده بین نیروی انسانی موجود در سازمانها و شرکتها میتواند مزیت رقابتی برای آنها
باشد؛ زیرا ،یکی از مزایای تضاد و تعارض سازنده ،ایجاد انگیزۀ تغییر است .تعارض بهخودیخود
مقولهای منفی نیست؛ چهبسا بسیاری اوقات مثبت و سازنده نیز است .میتوان اینگونه نتیجهگیری
کرد که تعارض هنگامی سازنده است که منجر به تبیین مسائل و مشکالت شود ،منجر به حل مسئله
شود ،افراد را در حل اموری که برای آنها اهمیت دارد درگیر کند ،موجب برقراری ارتباطات شود ،به
افراد در توسعه و ادراک و مهارتشان کمک کند و موجب ایجاد مشارکت بین افراد ،ازطریق یادگیری
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بیشتر دربارۀ یکدیگر شود .تعارض ،منشأ تغییر و تحول میشود و خالقیت و نوآوری را پرورش میدهد.
فایدۀ دیگر تعارض این است که هدفها و مسائل را روشن میکند .وقتی اختالف نباشد ،افراد دربارۀ
ال شفاف و روشن
اهداف ،زیاد بحث نمیکنند؛ ولی باوجود اختالف ،افراد مجبورند که اهداف را کام ً
سازند .از فواید دیگر تعارض این است که ارتباطات و انرژی درون هر واحد را تقویت میکند .همانند
سایر شرکتها و سازمانها ،در شرکتهای تولیدی ورزشی وجود تعارض سازنده بین نیروی انسانی
احتماالً باعث تغییر ،تحول و خالقیت و نوآوری در آنها میشود و این خود میتواند مزیتی رقابتی
برای بنگاههای تولیدکنندۀ صنعت ورزش بهحساب آید.
براساس نتیجة دیگر پژوهش ،بین انعطافپذیری منابع انسانی با منابع تعارض انسانی در صنعت
تولیدات ورزشی رابطة علّی معناداری وجود دارد .این نتیجه نشان داد که عامل انعطافپذیری سازمانی
با ضریبتأثیر  ،0/2۷اثر مستقیم و معناداری بر منابع تعارض سازمانی دارد .طبق بررسی پژوهشگران
مطالعة حاضر درمورد این فرضیه ،تاکنون پژوهشی که تأثیر انعطافپذیری منابع انسانی را بر منابع
تعارض سازمانی بسنجد ،انجام نشده است؛ بنابراین ،نمیتوان نتایج پژوهش در این فرضیه را با دیگر
مطالعات مقایسه کرد .انعطافپذیری منابع انسانی در سازمانها و شرکتهای تولیدی ،به کارکنان
توانایی ایجاد تغییرات الزم در خود برای هماهنگی با تغییرات صورتگرفته در رویههای کاری میدهد
که این امر ،عامل مهمی برای سازمان درراستای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است .افزایش
مهارتها ،باعث ایجاد انعطافپذیری بیشتر در نیروی کار میشود و درنتیجه ،منجر به کاهش هزینة
نیروی کاری و بهبود کارایی و بهرهوری شرکت میشود .بهعالوه ،همزمان با اینکه افراد در سطوح
پایین شرکت دارای مهارتهای متنوع میگردند ،این امر میتواند منجر به کاهش نیاز به نظارت بر
کارکنان یا کاهش هزینههای غیرمستقیم کارکنان شود .افزونبراین ،احتمال میرود که انعطافپذیری
باعث افزایش جنبههای انسانی در کار شود ،امنیت شغلی بیشتری را برای کارکنان فراهم کند و
جذابیت شغل و امکان برخورداری بیشتر از مشاغل گوناگون را بههمراه داشته باشد .بهنظر میرسد که
با افزایش انعطافپذیری منابع انسانی ،کارکنان با تمرکز بیشتری تالش خواهند کرد که خود را ازلحاظ
سلسهمراتب ارتقا دهند و بهتربودن خود را بهاثبات برسانند و احتماالً این موضوع خود را بهعنوان یک
منبع تعارض سازمانی بروز میدهد و باعث افزایش تعارض بین کارکنان میشود .اگر مدیریت سازمان
بتواند درصورت بروز چنین تعارضی آن را حل کند ،بدونشک قدم استواری برای دستیابی به مزیت
رقابتی برداشته است که بهدنبال آن ،رسیدن به سطوح باالی تولید و فروش محصوالت خود و درنتیجه،
بهدستآوردن سود بیشتر است.
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود که مدیران و مسئوالن شرکتهای تولیدات ورزشی سعی
کنند موارد درونسازمانی ،مانند اثربخشی هزینهها و زمان را که باعث ایجاد مزیت رقابتی میشوند،
مدنظر داشته باشند تا بتوانند مزیت رقابتی موقتی ایجادشده در شرکت را به مزیت رقابتی پایدار
تبدیل کنند .همچنین ،سعی کنند که کارکنان واحدهای مختلف را در مسائل گوناگون مشارکت دهند
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 برای افزایش انعطافپذیری مهارتی و طبیعتاً افزایش.تا بتوانند مزیت رقابتی شرکت خود را باال برند
 مدیران و مسئوالن این شرکتها سعی کنند،انعطافپذیری منابع انسانی شرکتهای تولیدی ورزشی
کارکنانی را بهکار گیرند که از مهارتهای کافی برای انجام کار برخوردار باشند و همچنین سعی کنند
 در شرکتهای خود دورههای آموزشی،با هدف بهروزکردن فنون و مهارتهای تولیدی برای کارکنان
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Abstract
The purpose of this study was causal relationship between competitive advantage and
conflicting resources in the sport products industry. The research method was causal that
was done in the form of field .A research sample was selected among managers and sport
production units’ owners of Tehran. The instruments used in the research were Reyhani
competitive advantage questionnaire (2015), Khapoor et al organizational conflict
inventory questionnaire (2015) and Wright & Snell Human Resources Flexibility
Questionnaire (1998) which after verifying its validity and reliability, was distributed
among the samples. Descriptive statistics to analyze the data were used and for presenting
the measurement model, SPSS and Lisrer softwares were used. The results showed that
the model has a suitable fit and it has also been shown that the competitive advantage
factor with influence coefficient 0.38 and influence coefficient 0.7 has a direct and
significant effect on the flexibility of human resources and conflicting resources and also
organizational flexibility factor with influence coefficient 0.27 has a direct and significant
effect on conflicting resources. Therefore, considering results, it is suggested that
managers and sport goods companies authorities try to consider intra-organizational issues
such as the effectiveness of costs and time that causes to make the advantage competitive
so that they can turn the company's temporary competitive advantage into a sustainable
competitive advantage and for increasing the human resources flexibility of these
companies, managers should try to employ staff who have the sufficient skills to do the
job.
Keywords: Competitive Advantage, Human Resources Flexibility, Organizational
Conflict, Skill Flexibility
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