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چکیده 
امروزه از سرمایه فکری بهمنظور خلق و افزایش ارزش کسبوکارها استفاده میشود و موفقیت یک
سازمان به توانایی آن در مدیریت این منابع کمیاب ،بستگی دارد و مهمتر از آن ،دستیابی به این منابع
میتواند به مزیت رقابتی در حوزه کسبوکار منجر شود؛ از اینرو در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر
سرمایه فکری بر مزیت رقابتی از طریق ظرفیت نوآوری پرداخته میشود .این پژوهش از نوع توصیفی ـ
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه مدیران واحدهای صنایع غذایی شهرکهای صنعتی
شهر کرمان هستند که در مجموع  97نفر از مدیران بهعنوان نمونه در نظر گرفته شدند .دادهها از طریق
پرسشنامه جمعآوری شد و برای تجزیهوتحلیل آنها ،روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد
حداقل مربعات جزئی بهکار رفت .بررسی نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفاده از سرمایه فکری با
ارتقای ظرفیت نوآوری کسبوکارها به ایجاد مزیت رقابتی در کسبوکارهای کوچک و متوسط منجر
میشود.
کلیدواژهها :سرمايه فکری؛ ظرفیت نوآوری؛ مزيت رقابتي؛ کسبوکارهای کوچک و
متوسط .
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.1مقدمه 

با ورود به اقتصاد دانشی ،دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید ،مانند زمین ،سرمایه،
ماشینآالت و غیره ارجحیت بیشتری یافته است؛ بهطوریکه در این اقتصاد ،دانش مهمترین
عامل تولید محسوب میشود و از آن بهعنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها یاد میشود
[ .]58یکی از ویژگیهای دانش ،نامشهودبودن آن است؛ یعنی غیرقابللمس و نامحسوس بوده و
ارزشگذاری و اندازهگیری آن دشوار است .در گذشته سازمانها با استفاده از روشهای
حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خود را بهطور کامل محاسبه کنند؛ اما امروزه
این روشهای حسابداری دیگر کارایی الزم را ندارند [ .]61در اقتصاد دانشی ،موفقیت سازمانها
به توانایی مدیریت این داراییهای نامشهود بستگی دارد و برای مدیریت این داراییها ،ابتدا باید
آنها را شناسایی و اندازهگیری کرده و درنهایت ،آنها را مدیریت کرد [.]57
با توجه بیشتر به وضعیت بازارها میتوان دریافت که شدت رقابت در بازارها موجب شده است
تا کسبوکارها به سمت نوآوری برای پاسخگویی به محیط خود حرکت کنند؛ بنابراین نوآوری
یکی از ابزارهای کاربردی برای بقا و رشد بسیاری از کسبوکارها است که برای ایجاد و ثبات
روند نوآوری در کسبوکارها توجه به سرمایههای فکری الزامی است .این موضوع در ارتباط با
کسبوکارهای کوچک و متوسط که دارای نیروی انسانی و منابع کمتری نسبت به
کسبوکارهای بزرگ هستند ،اهمیت بیشتری مییابد؛ چراکه رشد و بقای این کسبوکارها در
محیطهای رقابتی با توانایی کمتر برای دسترسی به منابع دشوارتر از سایر کسبوکارها خواهد
بود.
وجود نرخ باالی شکست نسبت به موفقیت در این نوع از کسبوکارها موجب شده است تا
مطالعات متعددی برای ارائه راه حلهایی در این کسبوکارها انجام شود [ .]34با بررسی
مطالعات پیشین مرتبط میتوان دریافت که عمده مطالعات صورتگرفته به اثرات سرمایه فکری
و ظرفیت نوآوری بر عملکرد پرداختهاند و مزیت رقابتی کمتر بهصورت مستقیم مورد توجه قرار
گرفته است .در مواردی که نیز اثر سرمایه فکری و ظرفیت نوآوری بر مزیت رقابتی بررسیشده،
عمدتاً از بررسی توأمان این دو عامل بر مزیت رقابتی غفلت شده است .بنابراین هدف اصلی
پژوهش ،بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ظرفیت نوآوری و مزیت رقابتی کسبوکارهای کوچک و
متوسط است.
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.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

سرمايه فکری .دانش انجام کار یک سازمان با عناوین متفاوتی خوانده میشود که از
متداولترین این نامها ،میتوان به «داراییهای نامشهود» 1و «سرمایههای فکری» ،2اشاره کرد.
بهدلیل کاربردهای زیاد این دو مفهوم ،در حال حاضر آنها را هممعنی میدانند؛ اما در اصل
سرمایههای فکری را باید زیرمجموعهای از داراییهای نامشهود دانست .شهرت یک سازمان
ممکن است محصول فرعی یا نتیجه کاربرد منطقی سرمایههای فکری یک سازمان باشد؛ اما
نمیتواند بخشی از آن محسوب شود .در گذشته تمایز بین داراییهای ناملموس و سرمایه فکری
مبهم بود و تالش شد تا این مفاهیم متمایز شوند؛ بهنحویکه داراییهای ناملموس باعنوان
«سرقفلی» (ای.پی.بی1970 3؛ ای .س.بی )1997 4و سرمایه فکری بهعنوان بخشی از سرقفلی
در نظر گرفته شدند .این اصطالح (سرمایه فکری) ،نیز بهعنوان کلمهای مترادف برای نامشهودها
بهکار رفته است .دلیل نامیدن این اصطالح بهعنوان یک سرمایه بهخاطر ریشههای اقتصادی آن
است؛ زیرا در سال  1969توسط اقتصاددانی به نام «گالبرایت» بهعنوان یک فرآیند ارزشآفرین و
همچنین دستهای از داراییها معرفی شد [ .]16در رابطه با سرمایه فکری تعریفهای مختلفی
ارائه شده است که برخی از این تعریفها در جدول  ،1مشاهده میشوند.
جدول  .1برخی از تعریفهای ارائهشده برای سرمایه فکری
مفهومارائهشده 

پژوهشگر 

تفاوت بین ارزش بازاری یک شرکت و هزینه جایگزینی ،داراییهای آن است.
مجموعه منحصربهفرد از منابع مشهود و نامشهود شرکت و همچنین سـرمایه فکـری
نیز به تغییر و تحوالت این منابع مشهود و نامشهود نیز اطالق میشود.
دانش موجود در سازمان است و در دو سطح فردی و سـازمانی مطـرح مـیشـود کـه
سطح فردی شامل دانش ،مهارت و استعداد است و در سطح ساختاری مـواردی ماننـد
پایگاه داده خاص هر مشتری ،فناوری و روشها ،فرایندهای سازمانی ،فرهنگ و غیره
است.
گروهی از داراییهای دانشی تعریف میشوند که به یـک سـازمان اختصـاص دارنـد و
جزو ویژگیهای یک سازمان محسوب میشوند و بهطـور قابـلمالحظـهای از طریـق
افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان به بهبود وضـعیت رقـابتی سـازمان منجـر
میشود.

[]58
[]23

[]26

[]32

1. Intangible assets
2. Intellectual capital
)3. APB (Accounting Principle Board
)4. ASB (Accounting Standards Board

108

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 27پايیز 1396

موضوع علم سرمایه فکری ،موضوعی بینرشتهای است و دربرگیرنده علوم مختلفی مانند
حسابداری ،مدیریت دانش ،خطمشیگذاری و اقتصاد و مدیریت منابع انسانی است .هرچند امروزه
این اعتقاد وجود دارد که مطالعه سرمایه فکری بیشتر یک هنر توصیف میشود تا یک علم که
دربرگیرنده عوامل روانی و خالقیت است و بیشتر شامل ادغامی از مطالعات رفتاری (رفتارهای
مشتری و سازمانی) است [.]31
امروزه سرمایه های فکری بهعنوان ابزاری ارزشمند برای شرکتها شناخته میشوند که

توجه بسیاری از مدیران و محققین را به خود جلب کرده است [ .]56شرکتها به دالیل
متعددی به اندازهگیری سرمایههای فکری تمایل و توجه دارند .نتایج پژوهشهای مختلف نشان
میدهد که سرمایه فکری در طی دورههای مختلف دستخوش تغییراتی شده و اقدامات و
برنامههای کاربردی سرمایه فکری با موضوعهای مدیریتی و مسائل کسبوکار ترکیب شده است
[ .]61سرمایه فکری دارایی و دانش ارزشمند سازمان محسوب میشود .سرمایه فکری همچنین
بر پیشرفت مدیریت دانش تأثیر میگذارد و قابلیت یادگیری سازمانی را بهبود میبخشد [.]61
ازآنجاکه سرمایه فکری میتواند بر بسیاری از عوامل سازمانی تأثیرگذار باشد ،تاکنون
مطالعات بیشماری صورت گرفته است که هر یک از این موارد میتواند خود دلیلی بر این نکته
باشد که چرا سازمانها به سرمایه فکری اهمیت میدهند .تالشهای زیادی برای
سنجشپذیرکردن سرمایه فکری صورت گرفته است .با درنظرگرفتن رویکردهای مختلف در بیان
ابعاد سرمایه فکری میتوان دریافت که بهطورکلی بیشتر پژوهشگران سرمایه فکری بر سه عنصر
سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری اتفاقنظر دارند [ .]11بنیاد این رویکرد
سهبعدی را میتوان در مطالعه بونتیس ( ،)1998مشاهده کرد که پژوهشگران براساس نتایج این
مطالعه و مطالعات مرتبط دیگر ،پژوهشهای متعددی را با این رویکرد توسعه دادند که در ادامه
بیشتر به این رویکرد سهبعدی پرداخته میشود [.]8
سرمايهانساني.سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبعی مهم برای خالقیت و
نوآوری و همچنین مزیت رقابتی سازمان محسوب میشود [ .]12 ،4سرمایه انسانی شاخص
کلیدی برای عملکرد است که باید شناخته شده ،حفاظت شود و توسط کارکنان پرورش یابد تا
شرکتها بتوانند در بازار پرتحول امروزه ،عملکرد خود را حفظ کنند و بهبود بخشند [.]48
سازمانهایی که سرمایه انسانی باالیی دارند ،نوآورانهتر عمل کرده و مشکالت مشتریان را
سریعتر حل میکنند []2؛ همچنین کارآفرینانی که سطح باالیی از سرمایه انسانی و دانش و
تجربه را دارا هستند ،توانایی شروع کسبوکار خود و بهموفقیترساندن آنرا دارند .سرمایه انسانی
خاص و عام کارآفرینی میتواند جایگزین الگوهای نقش ،از قبیل افزایش توانایی برای حل
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مسائل در طول فرآیند راهاندازی کسبوکار ،آگاهی از فرصتهای کسبوکار پرسود و
اعتمادبهنفس ،شود [.]10
برخی از تعریفهای سرمایه انسانی از دیدگاه سایر پژوهشگران نیز در جدول  ،2آمده است .
جدول  .2خالصهای از تعریفهای سرمایه انسانی از دیدگاه پژوهشگران
تعريف 

نويسنده 

سرمایه انسانی ،مهارتها و دانشی که افراد از طریق سرمایهگذاری در تعلیموتربیـت آمـوزش در
حین کار و انواع دیگر تجربهها بهدست میآورند ،تعریف میشود.
نظریه سرمایه انسانی در بسیاری از زمینههای اجتماعی و کسبوکار ،از قبیل حرفههـای فـردی،
درآمد و دستمزدها یا ترفیعات شغلی و جابهجایی بهکار رفته است .ایـن نظریـه همچنـین بـرای
تشریح تأثیرات کالنتر ،مانند عملکرد گروه یا سطح بنگاه استفاده شده است.
سرمایه انسانی شامل دانش ،مهـارتهـا و تجربـههـای حرفـهای ،تخصـص ،سـطح آموزشـی و
خالقیت کارکنان است.

[]1
[]6
[]1



سرمايهساختاری.سرمایه ساختاری با ساختار سازمانی سروکار دارد و سیستمهای اطالعاتی
یک سازمان میتوانند به تجربههای سازمانی و قوه درک ختم شوند .سرمایه انسانی عامل اولیه
برای سرمایه ساختاری است .سرمایه ساختاری از آن نظر که سرمایه انسانی یک عامل
تعیینکننده شکل سازمانی است به سرمایه انسانی بستگی دارد؛ بنابراین سرمایه ساختاری و
سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمانها کمک میکنند تا بهطور هماهنگ سرمایه
مشتریان را شکل و توسعه دهند و بهکار گیرند .هرچند سرمایه ساختاری تحتتأثیر سرمایه
انسانی است ،سرمایه ساختاری بدون وابستگی به سرمایه انسانی نیز وجود دارد []14؛
بهعبارتدیگر سرمایه ساختاری شامل تمامی انباشتههای غیرانسانی ارزش نامحسوس دانش در
یک سازمان است [ .]7برخی از تعریفهای مفهوم سرمایه ساختاری از دیدگاه سایر پژوهشگران
عبارت در جدول  ،3ارائه شده است.

جدول  .3خالصهای از تعریفهای سرمایه ساختاری از دیدگاه پژوهشگران
تعريف 
سیستم ها و فرآیند حل مسئله و همچنین ایجاد ارزش در یک شرکت ،متعلق به سرمایه
ساختاری سازمان است.
سرمایه ساختاری را سرمایه نوآوری ،پایگاه دادهها ،سیستمهای نرمافـزاری ،شـبکههـای
توزیع ،چارتهای سازمانی ،فرهنگ شرکت ،راهبردها و سیاستها است.
سرمایه سـاختاری را شـامل راهبـرد ،فرهنـگ ،مأموریـت ،فلسـفه مـدیریت ،فرآینـدها،
سیستمهای اطالعاتی ،کپیرایتها ،حق امتیازها ،عالمـت تجـاری ،لوگوهـا ،پـژوهش و
توسعه ،پایگاه داده و نوآوری است.

نويسنده 
[]27
[]1
[]53
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سرمايهارتباطي (مشتری).سومین عنصر مهم سرمایه فکری ،سرمایه ارتباطی است .سرمایه
ارتباطی از دانش ترکیبشده در تمامی ارتباطاتی که یک سازمان گسترش میدهد ،تشکیل شده
است .حال این ارتباط میتواند ارتباط با مشتریان ،رقیبان ،تهیهکنندگان ،ارتباط تجاری و ارتباط با
مسئولین دولتی باشد [ .]9سرمایه ارتباطی که پل و یا کاتالیزوری در فعالیتهای سرمایه فکری
محسوب میشود ،از ملزومات اصلی و تعیینکننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و درنتیجه
عملکرد تجاری شرکت است .بدون سرمایه ارتباطی ،ارزش بازار و یا عملکرد تجاری شرکت
قابلحصول و دستیابی نیست .سرمایه ارتباطی بهطور مستقیم با عملکرد تجاری شرکت ارتباط
دارد [ .]45برخی از تعریفهای مفهوم سرمایه ارتباطی از دیدگاه سایر پژوهشگرن نیز در جدول
 ،4قابل مشاهده است.

جدول  .4خالصهای از تعریفهای سرمایه ارتباطی از دیدگاه پژوهشگران
تعريف 
سرمایه ارتباطی که به دانش مرتبط با شرکا و تأمینکنندگان اشاره دارد ،تنهـا جزئـی از
سرمایه فکری است که از لحاظ فنی در خارج از مرزهای شرکت قرار دارد.
سرمایه ارتباطی شامل منابع بالقوه درونـی و دردسـترس از طریـق شـبکه شخصـی بـا
اجزای اصلی در محیط است که میتواند اثرات وسیع را پیشبینی کند.
سرمایه ارتباطی شامل کانالهای بازاریابی ،ارتباط با مشتریان ،ارتباط با تأمینکننـدگان،
وفاداری مشتری ،شبکههای صنعتی و دولتی و همچنین واسطهها و شرکا است.

نويسنده 
[]9
[]16
[]1


مزيترقابتي .مزیت رقابتی ابزاری است که سازمانها را قادر میسازد تا به یک جایگاه قابل

دفاع نسبت به رقبا دست یابند [ .]21پورتر( )1990معتقد است که مزیت رقابتی ارزشهای
قابلارائه شرکت برای مشتریان است؛ بهنحویکه این ارزشها از هزینههای مشتری باالتر باشند
[ .]51بهعقیده مینتزبرگ ( ،)1996مزیت رقابتی برای یک سازمان زمانی حاصل میشود که در
یک بازار رقابتی ،کاالها و خدمات خود را از کاالها و خدمات رقبایش متمایز سازد [.]42
طرفداران مکتب مزیت رقابتی مبتنی بر دانش بحث میکنند که یک شرکت میتواند پیروز یک
نبرد رقابتی شود ،تنها اگر آن شرکت ،دانش مناسبتر از رقبایش داشته باشد [ .]32از این دیدگاه،
مزیت رقابتی اساساً از شرکت و دانش آن ناشی میشود [.]13
پورتر ( )2011بیان میکند که سازمانها از طریق درک روشهـای جدیـد در جهـت هـدایت
فعالیتها در زنجیره ارزش برای تحویل ارزش برتر به مشتریان ،کـه ایـن عمـل نـوآوری اسـت،
مزیت رقابتی را خلق میکند [ .]51مینتزبرگ ( )1991مدلی برای استراتژی کسب مزیت رقابتی
ارائه کرده است که در این پژوهش مدل وی تحلیل و بررسی شده است .این مدل شش عامـل
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(کیفیت ،طراحی ،عدمتمایز ،قیمت ،پشتیبانی و تصویر) را برای دستیابی به مزیت رقابتی ضروری
میداند [.]42
ظرفیتنوآوری .نوآوری وسیله کلیدی و راهبردی برای ترقی ،توسعه ،عملکررد براو و یرحی
بودن سیستم ها ،سازمان و جامعه خواهد شد [ .]28نوآوری فرآیند پیاده سازی یا اتخـاذ روش هـای
تولید یا تحول جدید یا به طور مشخص بهبود یافته است [ .]24ارکان پیشرفتگی و نوآوری شامل تکامل

یافتگی کسب و کار و نوآوری است [ .]45هر بنگاه اقتصادی امروزه باید برای بقای خود نوآور باشد.
دو عامل در اهمیت روزافزون نوآوری بیشترین نقش را دارند :تغییرات سریع فنـاوری در صـنایع
مختلف و درنتیجه کوتاهشدن دوره عمر محصوالت و فشردشدن رقابت [.]6
ظرفیت نوآوری به ظرفیت بالقوه بنگاه برای درگیرشدن با نوآوری میپردازد که با معرفی و
عرضه رویهها و فرآیندهای نو ،محصوالت یا ایدههای مختلف در درون سازمان مرتبط است.
ظرفیت نوآوری از مهمترین عواملی است که عملکرد کسبوکار را تحتتأثیر خود قرار میدهد.
ظرفیت نوآوری الیهای زیرین است که با کاملشدن فرآیند نوآوری و دراختیارداشتن عوامل الزم
برای تولید و عرضه نوآوری به بازار هدف به توانمندی نوآوری تبدیل میشود [.]33
از ظرفیت نوآوری بهعنوان ظرفیت نجات و سالمت بنگاه در بازار که توسعه و درستی آن به
سازماندهی و فرآیندهای مدیریتی سازمان وابستگی فراوان دارد ،یاد شده است [ .]20کاک و
سیالن ( ،)2007معتقدند که ظرفیت نوآوری ،ظرفیت بالقوه بنگاه برای انجام فعالیتهای نوآورانه
است که از آن جمله میتوان به معرفی و عرضه محصوالت و خدمات جدید ،رویهها و فرآیندهای
نو و یا ایدههای جدید در رابطه با سازمان اشاره کرد [.]34

توسعهفرضیههاومدلمفهومي 

سرمايهفکریوظرفیتنوآوری .یکی از اجزای سرمایه فکری ،سرمایه انسانی است که طبق

تعریف بهطور مستقیم با خصوصیات و ویژگیهای شخصی و همچنین دانش و شایستگی ،نگرش
و چاالکی فکری افراد ارتباط دارد .با بهکارگیری افرادی با چنین سطح توانایی و دانشی میتوان
باعث رشد نوآوری در بنگاهها و مؤسسههای تولیدی و خدماتی شد؛ همچنین میتوان با
بهکارگیری راهکارهایی برای ارتقای دانش و مهارتهای کارکنان موجود در سازمان به رشد
اقتصادی این بنگاهها کمک کرد [ .]27
سرمایه ساختاری نیز که شامل ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان میشود ،میتواند بهطور
قابلمالحظهای باعث ارتقای نوآوری بنگاههای کوچک و متوسط شود .این ذخایر ،پایگاههای
داده ،نمودارهای سازمانی ،دستورالعملهای اجرایی فرآیندها ،راهبردها و بهطورکلی هر آنچه که
ارزش آن برای سازمان باالتر از ارزش مادیاش است را دربرمیگیرد [ .]5
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سازمانهایی با سرمایه ساختاری قوی دارای فرهنگی هستند که به افراد امکان میدهـد تـا
دست به کارهای جدیدی بزنند ،با شکست روبهرو شوند و یاد بگیرند .سرمایه ساختاری و سرمایه
انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمانها کمک میکنند که بهطور هماهنگ سرمایه مشـتریان را
شکل و توسعه داده و بهکار گیرند []14؛بنابراین با بهکارگیری صحیح و حمایت از سرمایه انسانی
و ساختاری در بنگاهها در جهت ارتقای نوآوری ،میتوان رشد سرمایه مشتری و درنتیجه تـأثیر آن
را بر فرایند نوآوری بنگاهها بهخوبی مشاهده کرد [ .]5فیـدل 1و همکـاران ( ،)2015تـأثیر مثبـت
مدیریت دانش مشتری را بر ظرفیت نوآوری تأییـد کردنـد [ .]22بنـابراین فرضـیه زیـر پیشـنهاد
میشود :
 :H1سرمایه فکری بر ظرفیت نوآوری تأثیر مثبت و معنادار دارد.
سرمايهفکریومزيترقابتي .یکی از طبقهبندیهای مهم دانش ،سرمایه فکری یک شرکت
با اجزای سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری است [ .]19مزیت رقابتی واقعی یک شرکت عمدتاً
بر اساس سرمایه ساختاری آن بنا نهاده میشود؛ بدینمعنا که یکی از مهمترین چالشهای
مدیریت ،تبدیل سرمایه انسانی شرکت به سرمایه ساختاری است [ .]36در این راستا ،مدیریت
دانش میتواند بهعنوان آن بخشی از فرآیند مدیریت تعریف شود که بر تحلیل نظاممند،
برنامهریزی ،انباشت ،خلق ،توسعه و کاربرد دانش شرکت تمرکز داشته و سعی دارد تا حد زیادی
سرمایه انسانی را به سرمایه ساختاری ،بهمنظور ایجاد مزیت رقابتی ،تبدیل کند [.]16
بهمنظور تبیین واضحتر رابطه مزیت رقابتی و سرمایه فکری بهتر است بر اساس دیدگاه
آدکاک ،)2000(2خاستگاههای مزیت رقابتی در حوزههای منابع انسانی ،سازمانی و مجازی
موردبحث قرار گیرد:
الف) مزیتهای رقابتی قلمرو منابع انسانی :اهمیت و جایگاه منحصربهفرد منابع انسانی در
موقعیت رقابتی هر سازمان هر صاحبنظری را بر آن میدارد که به منابع انسانی بهعنوان
باارزشترین سرمایه سازمانی ،بهصورت مستقل نگاه کند .دانایی ،مهارت ،تجربه و انگیزه،
مسئولیتپذیری و مشارکتجویی افراد سازمانی میتواند مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان
ایجاد کند؛ مشروط بر اینکه محیط مناسب و سازوکار موفقیت در سازمان وجود داشته باشد.
ب) مزیتهای رقابتی قلمرو سازمانی :این نوع مزیت رقابتی براساس منابع ،قابلیتها و
ویژگیهایی است که حاصل تجربههای گذشته و حال سازمان است و کل سازمان در آن سهیم
هستند .مزیت رقابتی سطح سازمانی دو نوع است :مزیت رقابتی بر اساس منابع مشهود و مزیت
رقابتی بر اساس قابلیتها .ویژگیهای نامشهود مزیت نامشهود را میتوان در فرآیندها ،ساختار،
1. Fidel
2. Adcock
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سیستمها ،فرهنگسازمانی ،دانش فنی ،دانش بازاریابی ،راهبردهای سازمان ،نظامهای هماهنگی
و انگیزشی سازمان جستوجو کرد.
ج) مزیتهای رقابتی قلمرو مجازی :مزیتهای رقابتی مجازی آن دسته از مزیتهایی است که از
منابع محیط بیرونی که شرکت با آنها ارتباط دارد ،ناشی میشوند .از آن جمله میتوان به رابطه
با مشتریان ،رابطه با تأمینکنندگان ،رابطه با رقبا ،رابطه با نهادهای اجتماعی و اقتصادی ،رابطه با
سیستمهای پولی و مالی و نیز رابطه با تصمیمگیران اقتصادی و سیاسی اشاره کرد ،که میتوانند
منبع مزیت رقابتی برای شرکت باشند [.]2
فیدل و همکاران ( ،)2015تأثیر مثبت مدیریت دانش مشتری را بر نتایج بازار تأیید کردند
[ .]22اورا 1و همکاران ( ،)2015وجود ارتباط مثبت بین تجربه بینالمللی با عملکرد صادراتی
کسبوکارهای کوچک و متوسط را تأیید کردند [ .]49مشبکی و قلیچلی ( ،)1386در مطالعه خود
نشان دادند که دو بُعد سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی بر مزیت رقابتی تأثیر دارند؛ اما اثر
سرمایه ساختاری بر مزیت رقابتی تأیید نشد []44؛ بنابراین فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
 :H2سرمایه فکری بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
ظرفیتنوآوریومزيترقابتي .عملکرد کسبوکارهای کوچک و متوسط مبتنی بر خدمات
در کشورهای درحالتوسعه تحتتأثیر کارآفرینی و نوآوری است [ .]47کارآفرینی و نوآوری،
قابلیتهایی هستند که میتوانند در دستیابی به عملکرد برتر توسط شرکتها بهکار روند [.]1
نوآوری و ظرفیت اجرای نوآوری عاملی تعیینکننده در دستیابی به عملکرد برتر برای سازمان
است .شرکتهایی که با ظرفیت بیشتری برای نوآوری فعالیت میکنند منابع موفقیت را در پاسخ
به محیط ترکیب و قابلیتهای خود را توسعه میدهند که باعث دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و
ظرفیت بیشتر نوآوری میشود که این خود عملکرد برتر را بهدنبال دارد.
نوآور بودن برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در مراحل اولیه توسعه مهم است؛ چراکه
به آنها برای تولید و ارائه مزایای رقابتی جدید و درنتیجه پاسخگویی به نیازهای بازار کمک
میکند .با انجام این کار ،شرکتها به احتمال زیاد مزایای رقابتی مهمی بهدست میآورند که
موفقیت طوالنیمدت آنها را تضمین کند [ .]29مارکیوس و فریرا ،)2009( 2اثر مثبت ظرفیت
نوآوری را بر عملکرد شرکتها تأیید کردند [ .]38اورا و همکاران ( ،)2015نشان دادند که بین
ظرفیت نوآوری با عملکرد صادراتی کسبوکارهای کوچک و متوسط ارتباط مثبت وجود دارد

1. Oura
2. Marques & Ferreira
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[ .]49عادل و حبیب ،)2016( 1وجود ارتباط بین گرایش کارآفرینانه با مزیت رقابتی را تأیید کردند
[]3؛ بنابراین فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
 :H3ظرفیت نوآوری بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
جمعبندی.براساس دیدگاه بونتیس ( ،)2009سرمایه فکری دارای سه بُعد است که عبارتاند از:
سرمایه انسانی ،سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری؛ همچنـین مزیـت رقـابتی براسـاس دیـدگاه
مینتزبرگ ( )1991دارای شش بُعد است که عبارتاند از :کیفیـت ،طراحـی ،عـدمتمـایز ،قیمـت،
پشتیبانی و تصویر .ظرفیت نوآوری ،به ظرفیت بالقوه بنگاه برای درگیرشدن با نوآوری اشاره دارد.
بر اساس مطالعات انجام شده ،سرمایه فکـری بـر ظرفیـت نـوآوری و مزیـت رقـابتی تـأثیر دارد؛
همچنین بر اساس نتایج حاصل از مطالعـات پیشـین ظرفیـت نـوآوری بـر مزیـت رقـابتی تـأثیر
میگذارد که برای بررسی این اثرات ،فرضیههایی مرتبط با نتایج پژوهشهای پیشین ارائه شد.


مدلمفهوميپژوهش.با توجه به مطالب یادشده از روابط بین متغیرهای پژوهش حاضر و بر
اساس مدل سرمایه فکری بنتیس ( )2009و مدل مزیت رقابتی مینتزبرگ ( )1991و بیان هدف
پژوهش که بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ظرفیت نوآوری و مزیت رقابتی است ،مدل مفهومی
پژوهش بهصورت شکل  ،1ارائه شده است.

H2

سرمایه فکری

مزیت رقابتی

H3

ظرفیت نوآوری

H1

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش


روششناسيپژوهش 

.3

این پژوهش با توجه به ماهیت آن که تأثیر سرمایه فکری بر ظرفیت نوآوری و مزیت رقابتی
را بررسی میکند ،توصیفی شمرده میشود و از نظر هدف ،کاربردی و شـیوه انجـام آن پیمایشـی
است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه مدیران کسبوکارهای کوچک فعال در زمینـه صـنایع غـذایی

1. Adel & Hbib
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مستقر در شهرکهای صنعتی شهر کرمان هستند .تعداد کسبوکارهای کوچک فعـال در صـنایع
غذایی در شهر کرمان  72مورد است.
در پژوهش حاضر تعداد کل مدیران واحدهای صنایع غذایی واقـع در شـهرکهـای صـنعتی
شهر کرمان تقریباً  130نفر است .برای بهدسـتآوردن نمونـه بـا توجـه بـه روش و سـؤالهـای
پژوهش از جدول مورگان و همکاران استفاده شد .بر اساس این فرمول حجم نمونه برای جامعـه
 130نفری 97 ،نفـر اسـت کـه بـرای انتخـاب نمونـه از روش طبقـهای تصـادفی اسـتفاده شـد؛
بدینصورت که شرکتها در دو طبقه کلی تولید فرآوردههای گوشتی و لبنی و تولید فرآوردههـای
گیاهی طبقهبندی شدند .اطالعات مربوط به شیوه نمونهگیری در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5اطالعات مربوط به شیوه نمونهگیری
طبقه 
فرآوردههای گیاهی
تولید فرآوردههای گوشتی و لبنی

تعدادکسبوکارها 

تعدادمديران 

حجمنمونه 

56
16

103
27

77
20

برای جلوگیری از افت نمونه ،تالش شد تا  107پرسشنامه توزیع شود؛ اما با توجه
غیرفعالبودن برخی از این کسبوکارها و همچنین عدمتمایل برخی از مدیران این واحدها برای
پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش ،تنها  98پرسشنامه در میان افراد نمونه توزیع شد که 91
پرسشنامه بازگردانده شد که  10مورد از آنها مخدوش بود و درنهایت  81پرسشنامه قابلبررسی،
مورداستفاده قرار گرفت .ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامهای است که بر اساس مطالعات
پیشین و بومیسازی آن بر اساس طیف پنجگزینهای لیکرت طراحی شده است .برای بررسی
بیشتر روایی و اعتبار پرسشنامه ،اعتبار آنها توسط خبرگان دانشگاهی متخصص در حوزههای
موردبررسی این پژوهش ،موردتأیید قرار گرفت و نظرهای آنها در جهت بهبود پرسشنامه
ترتیباثر داده شد.
برای سنجش پایایی پرسشنامههای این پژوهش ،روش آلفای کرونباخ بهکار رفت.
آلفای کرونباخ استخراجشده برای پرسشنامه سرمایه فکری  ،0/954پرسشنامه ظرفیت
نوآوری  ،0/775و پرسشنامه مزیت رقابتی  0/89بود .باالتربودن ضرایب کرونباخ از 0/7
تعیینکننده پایایی مناسب ابزار است [ .]43درنهایت ،پس از چند مرحله بازنگری و انجام یک
مرحله آزمایشی ،پرسشنامه نهایی تنظیم شد .ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه در جدول ،6
قابلمشاهده است.
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جدول  .6ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه
جنسیت 

فراواني 

درصد 

سن 

فراواني 

درصد 

مرد
زن

69
12

85
15

29-20
39-30
49-40
<50

22
28
22
9

27/2
34/6
27/2
11/1

سابقهکار 

تعداد 

درصد 

تحصیالت 

تعداد 

درصد 

5-1
10-6
20-11
<21

21
26
22
12

25/9
32/1
27/2
14/8

فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس

28
44
9

34/6
54/3
11


.4تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

لها و متغیرهای پژوهش .در این بخش مقادیر میانگین و انحراف معیار
توصیف سؤا 
متغیرهای پژوهش بررسی شده است که نتایج در جدول  ،7مشاهده میشود.
جدول  .7مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر 

میانگین 

انحرافمعیار 

سرمایه فکری
ظرفیت نوآوری
مزیت رقابتی

3/72
3/82
3/59

0/41
0/70
0/45

با توجه به جدول  ،7شرکتهای موردمطالعه در مورد متغیرهای سرمایه فکری ،ظرفیت
نوآوری و مزیت رقابتی نمره بیشتر از ( 3حد متوسط) کسب کردهاند که نشان میدهد ،وضعیت
شرکتها از لحاظ متغیرهای موردبررسی در سطح نسبتاً مناسبی قرار دارد.
تحلیل همبستگي بین متغیرهای سرمايه فکری ،ظرفیت نوآوری و مزيت رقابتي.

بهمنظور بررسی ارتباط بین متغیرهای سرمایه فکری ،ظرفیت نوآوری و مزیت رقابتی از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .بر اساس جدول  ،8ارتباط مثبت معناداری بین سرمایه فکری و
ظرفیت نوآوری (p>0/001؛  ،)r=0/510سرمایه فکری و مزیت رقابتی (p>0/001؛ ،)r=0/648
ظرفیت نوآوری و مزیت رقابتی (p>0/001؛  )r=0/449وجود دارد.
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جدول  .8ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای سرمایه فکری ،ظرفیت نوآوری و مزیت رقابتی
متغیر 

سرمايهفکری 

ظرفیتنوآوری 

سرمایه فکری
ظرفیت نوآوری

1
***
0/510

1

***

مزیت رقابتی

0/648

***

0/449

مزيترقابتي

1

***معنادار در سطح 0/001

در ادامه مدل پژوهش در قالب مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی،
بررسی میشود .مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ،واریانسمحور بوده
و نسبت به نرمالبودن توزیع دادهها حساس نیست و هنگامی که تعداد نمونه موردبررسی کوچک
باشد ،عملکرد مناسبی دارد .در شکل  ،2برآورد مدل بر اساس تخمین ضرایب استانداردشده مسیر
ارائه شده است.

شکل  .2مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

با توجه به مدل در حالت تخمین ضرایب میتوان بارهای عاملی و ضرایب مسیر را مشاهده
کرد .در این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم میشوند :دسته نخست« ،معادالت
اندازهگیری» هستند که روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار هستند .این معادالت را دراصطالح
«بارهای عاملی» میگویند .دسته دوم« ،معادالت ساختاری» هستند که روابط بین متغیرهای
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پنهان و آشکار میباشند و برای آزمون فرضیهها استفاده میشوند .به این ضرایب دراصطالح
«ضرایب مسیر» گفته میشود .اعداد داخل بیضی شاخص ضریب تعیین ( )R2هستند.
ضریب تعیین بررسی میکند چند درصد از واریانس یک متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل تبیین و پوشش داده میشود .برای متغیرهای مزیت رقابتی و ظرفیت نوآوری مقدار
ضریب تعیین برابر  0/401و  0/176محاسبه شده است؛ بنابراین متغیر سرمایه فکری توانایی
تبیین  17/6درصدی ظرفیت نوآوری را دارد؛ همچنین سرمایه فکری و ظرفیت نوآوری توانایی
تبیین  40/1درصدی از متغیر مزیت رقابتی را دارند؛ بنابراین  59/9و  82/4درصد باقیمانده مربوط
به خطای پیشبینی است و میتواند شامل دیگر عوامل تأثیرگذار بر مزیت رقابتی و سرمایه
فکری باشد .در ادامه بر اساس شکل  ،3برآورد مدل در حالت معناداری ضرایب ارائه شده است.
رسم نمودار مسیر در حالت معناداری ضرایب ()T-Value

شکل  .3مدل پژوهش در حالت معناداری ضرایب ()T-Value

نمودار شکل  ،3مدل پژوهش را در حالت معناداری ضرایب ( )T-Valueنشان میدهد .این
مدل تمامی معادالت اندازهگیری (بارهای عاملی) و معادالت ساختاری (ضرایب مسیر) را با
استفاده از آماره  ،tآزمون میکند .نتایج حاصل از نمودار  2و  3در جدول  ،9مشاهده میشود.
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جدول  .9اطالعات حاصل آزمون مدل
ضريباستانداردشده 


اثر 
سرمایه فکری ⟵ ظرفیت نوآوری
سرمایه فکری ⟵ مزیت رقابتی
ظرفیت نوآوری ⟵ مزیت رقابتی

**

0/420
0/310
**0/437

آمارهt

2/824
1/775
2/639

وضعیت 
تایید
رد
تایید

t(0.05) = 1.964; * p < .05
t(0.01) = 2.585; ** p < 0.01

طبق جدول  ،9با توجه به آماره  ،tفرضیههای اول و سوم در سطح اطمینان  99درصد تأیید
میشوند؛ اما نتایج از فرضیه دوم حمایت نکردند .با توجه به ضرایب مسیر نیز میتوان به این
نتیجه رسید که تأثیر متغیرها از نوع خطی ،مثبت و مستقیم است؛ یعنی با افزایش متغیرهای
مستقل ،متغیر وابسته نیز افزایش مییابد.


شکل  .4آزمون فرضیههای پژوهش ،مقادیر ضرایب مسیر و آماره t

مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ،در سطح ساختاری ضرایب
مسیر ،همبستگی میان متغیرهای مکنون و واریانس تبیینشده را برآورد میکند و در مدل
اندازهگیری بارهای عاملی گویهها ارائه میشود .براساس نتایج ،همبستگی میان متغیرهای
پژوهش باال و ضرایب مسیر نسبتاً مناسب و میزان واریانس تبیینشده برای متغیرهای درونزای
مدل ( 0/4و  )0/18مقادیر مناسبی هستند؛ زیرا مقادیر بیش از  0/1برای واریانس تبیینشده
مناسب بیان شده است [ .]63در سطح مدل اندازهگیری نیز بارهای عاملی گویهها بیش از 0/5
هستند .این نتایج بهطورکلی میتوانند نمایانگر برازش مناسب این پژوهش باشند.
برخی از پژوهشگران در ارتباط با شاخصهای برازش مدل ،در رویکرد حداقل مربعات جزئی
بیان کردهاند که این رویکرد فاقد یک معیار بهینه جهانی است که بتواند برازش مدل موردبررسی
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را ارزیابی کند؛ اما ازآنجاکه این رویکرد ،مدلی واریانسمحور است که گرایش زیادی به پیشبینی
دارد ،بنابراین اعتبار مدل در آن بر قابلیت پیشبینی مدل تمرکز دارد [.]63
نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

با توجه به اینکه محیط کسبوکارها نسبت به گذشته پیچیدهتر و پویاتر شده است توجه به
مزیت رقابتی و ظرفیت نوآوری برای دستیابی به عملکرد باالتر در مقایسه با رقبا ضروری است.
مزیت رقابتی و نوآوری در کسبوکارهای امروزی نقش مهمی را ایفا میکند؛ بنابراین برای این
که در سازمان ها ویژگیهایی بهوجود آید که بتوانند به مزیت رقابتی دست یابند ،کسبوکارها
باید تمرکز بیشتری بر افراد خود داشته باشد تا بتواند از داراییهای نامشهود خود در راستای ایجاد
مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا بهرهمند شوند .در این راستا نیاز است تا کسبوکارها داراییهای
نامشهود فکری یا سرمایه فکری و همچنین نوآوری را مورد توجه قرار دهند؛ زیرا بهطور
گستردهای در مورد این که سرمایه فکری بهعنوان یکی از عوامل کلیدی و مهمی که بر موفقیت
کسب و کارها و دستیابی به مزیت رقابتی تأثیر دارد ،اتفاقنظر وجود دارد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که سرمایه فکری بر ظرفیت نوآوری تأثیر مثبت و معناداری
دارد؛ بنابراین فرضیه اول تأیید میشود و بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛
بنابراین در این زمینه به مدیران کسبوکارها پیشنهاد میشود موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:
با توجه به اینکه اجزای سرمایه فکری بهعنوان متغیر شکلدهنده سرمایه فکری در نظر
گرفته میشوند میتوان نتیجه گرفت که هر یک از اجزای سرمایه فکری نیز بر ظرفیت نوآوری
تأثیرگذار هستند .یکی از اجزای سرمایه فکری ،سرمایه انسانی است که طبق تعریف بهطور
مستقیم با خصوصیات و ویژگیهای شخصی و همچنین دانش و شایستگی ،نگرش و چاالکی
فکری افراد ،مرتبط است .با بهکارگیری افرادی با چنین سطح توانایی و دانشی میتوان باعث
رشد نوآوری در بنگاهها و مؤسسههای تولیدی و خدماتی شد؛ همچنین میتوان با بهکارگیری
راهکارهایی برای ارتقای دانش و مهارتهای کارکنان موجود در سازمان به رشد اقتصادی این
بنگاهها کمک کرد [.]27
سرمایه ساختاری نیز که شامل ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان میشود ،میتواند بهطور
قابلمالحظهای باعث ارتقای نوآوری بنگاههای کوچک و متوسط شود .این ذخایر شامل
پایگاههای داده ،نمودارهای سازمانی ،دستورالعملهای اجرایی فرآیندها ،راهبردها و بهطورکلی هر
آن چیزی است که ارزش آن برای سازمان باالتر از ارزش مادیاش باشد .سازمانهایی با سرمایه
ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند شد که به افراد امکان میدهد تا دست به
کارهای جدیدی بزنند ،با شکست روبهرو شوند و یاد بگیرند.
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سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمانها کمک میکنند که
بهطور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه دهند و بهکار گیرند؛ بنابراین با بهکارگیری
صحیح و حمایت از سرمایه انسانی و ساختاری در بنگاهها در جهت ارتقای نوآوری ،میتوان رشد
سرمایه مشتری و درنتیجه تأثیر آن را بر فرآیند نوآوری بنگاهها بهخوبی مشاهده کرد [.]5
همانطور که اشاره شد فیدل و همکاران ( ،)2015تأثیر مثبت مدیریت دانش مشتری را بر
ظرفیت نوآوری تأیید کردند که با نتایج پژوهش همسو است [.]22
با توجه به یافتههای این پژوهش فرضیه دوم تأیید نمیشود و سرمایه فکری بهصورت
مستقیم بر مزیت رقابتی تأثیر ندارد و این فرضیه رد میشود که با نتایج مطالعات فیدل و
همکاران ( ،)2015اورا و همکاران ( )2016و مشبکی و قلیچلی ( )1386همسو نیست [.]49 ،44
شاید بتوان مهمترین دلیل عدمهمسوئی نتایج را در توانایی و منابع محدود کسبوکارهای
کوچک برای جذب و نگهداری سرمایههای انسانی کارآمد دانست؛ زیرا این کسبوکارها منابع
محدودی برای پاسخگویی به نیازهای کارکنان خود دارند و فرصتهای رشد در این کسبوکارها
نسبت به سایر کسبوکارها قابلتوجه نیست و سرمایه انسانی را میتوان تأثیرگذارترین بُعد
سرمایه فکری ،بهدلیل نقش بنیادین آن بر دو بُعد دیگر دانست؛ بنابراین به مدیران کسبوکارها
در این زمینه پیشنهاد میشود اقدامات زیر را برای دستیابی به مزیت رقابتی انجام دهند:
پیشرفت برنامهریزان طبق جدول زمانبندی و استفاده از برنامه جامع کارمندیابی برای
جلوگیری از مواجهه با مسالهای بزرگ در صورت ترک خدمت افراد ،افزایش روابط بین گروههای
کاری ،ارتقای مهارت کارکنان در راستای تالش جمعی آنها برای بهترینشدن در صنعت،
شرکتدادن آنها در بحثهای گروهی ،افزایش تعمق کارکنان درباره اقداماتشان از طریق توجه
و پیگیری به همه امور مربوط به آنها ،افزایش طرح ایدههای جدید ،آزادی بیان ایدهها از سوی
کارکنان ،داشتن کمترین هزینه در هر کار ،کاهش زمان انجام یک فرایند کاری ،حمایت از طرح
ایدهها ،حمایت رویهها از نوآوری ،نبود فاجعه دیوانساالری ،فرهنگسازمانی حمایتکننده و
افزایش رضایت کلی مشتریان ،کاهش زمان حل مسئلهها ،بهبود سهم بازار ،استمرار یا ایجاد
روابط بلندمدت با مشتریان ،ارائه خدمات با ارزشافزوده به مشتریان بهخصوص مشتریان وفادار
برای افزایش انتخاب روزافزون سازمانها توسط مشتریان ،شناخت بازارهای هدف ،سرمایهگذاری
بر خواستههای مشتریان از طریق توجه به خواستههای آنها ،اطمینان از تداوم رابطه با مشتریان،
اطالع کارکنان از بازخورد مشتریان ،مفتخربودن شرکت به بازارگرایی ،تالش مستمر برای
دریافت نظرهای مشتریان.
در رابطه با فرضیه سوم نیز نتایج نشان داد که ظرفیت نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر
مزیت رقابتی دارد و این فرضیه تأیید میشود .با درنظرگرفتن اهمیت این موضوع در کسبوکارها
به مدیران توصیه میشود همواره مواردی که در ادامه بیان میشود را موردتوجه قرار دهند.
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عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر خدمات در کشورهای درحالتوسعه
تحتتأثیر کارآفرین و نوآوری است [ .]47کارآفرینی و نوآوری ،قابلیتهایی هستند که میتوانند
در دستیابی به عملکرد برتر توسط شرکتها مورداستفاده قرار بگیرند [ .]45نوآوری و ظرفیت
اجرای نوآوری عاملی تعیینکننده در دستیابی به عملکرد برتر برای سازمان است .شرکتهایی که
با ظرفیت بیشتری برای نوآوری فعالیت میکنند منابع موفقیت را در پاسخ به محیط ترکیب و
قابلیتهای خود را توسعه میدهند که باعث دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ظرفیت بیشتر
نوآوری میشود که خود عملکرد برتر را بهدنبال دارد [.]31
بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر از شرکتهای بزرگ به رشد اشتغال کمک می کنند و در
درازمدت می توانند سهم بسیار مهمی از کل اشتغال را به خود اختصاص دهند [ .]24نوآوربودن
برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در مراحل اولیه توسعه مهم است؛ چراکه به آنها برای
تولید ارائههای رقابتی جدید و درنتیجه پاسخگویی به نیازهای بازار کمک میکند .با انجام این
کار ،شرکتها به احتمال زیاد مزایای رقابتی مهمی بهدست میآورند که موفقیت طوالنیمدت
آنها را تضمین میکند [ .]33نتایج مطالعات پیشین نیز یافتههای این پژوهش را تأیید میکنند.
همان طور مارکیوس و فریرا ،)2009( 1اثر مثبت ظرفیت نوآوری را بر عملکرد شرکتها تأیید
کردند [ ،]38اورا و همکاران ( ،)2015نشان دادند که بین ظرفیت نوآوری با عملکرد صادراتی
کسبوکارهای کوچک و متوسط ارتباط مثبت وجود دارد [ .]49عادل و حبیب ،)2016( 2وجود
ارتباط بین گرایش کارآفرینانه با مزیت رقابتی را تأیید کردند [.]3
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که نتایج این پژوهش صرفاً قابلتعمیم به مدیران
واحدهای صنایع غذایی شهرکهای صنعتی شهر کرمان و محدود است؛ بنابراین امکان تعمیم
نتایج به سطوح گستردهتر با دشواری روبهرو است؛ ازاینرو باید آن را به دیگر جوامع تعمیم داد.
به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود عالوهبر صنعت غذایی در سایر صنایع تولیدی و سایر
شهرکهای صنعتی نیز بهکار گرفته شود .مهمترین محدودیت این پژوهش ،دسترسینداشتن به
برخی از اعضای جامعه موردبررسی ،به دالیلی همچون غیرفعالشدن برخی واحدها و عدمتمایل
برخی از مدیران به همکاری در انجام این پژوهش ،بود؛ همچنین پیشنهاد میشود تا پژوهشگران
به بررسی نقش عملکرد بهعنوان متغیر میانجی در ارتباط بین سرمایه فکری با مزیت رقابتی
بپردازند.
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