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 چکیده

 انسانی منابع پذیریانعطاف میانجی نقش و تعارض منابع با رقابتی مزیت یعلّ ارتباط پژوهش این هدف

 نمونة. شد انجام میدانی صورتبه که بود یعلّ نوعاز پژوهش، بود. روش ورزشی تولیدات صنعت در

شامل  گیریاندازه ابزار .شد انتخاب تهران ورزشی تولیدی واحدهای صاحبان و مدیران ازبین پژوهش

 (1394) خاکپور و همکاران سازمانی تعارض منابع نامةپرسش ،(1394) ریحانی رقابتی مزیت نامةپرسش

ها، آن پایایی و روایی تأیید از ( بود که پس199۸) انسانی رایت و اسنل منابع پذیریانعطاف نامةو پرسش

گیری، از و برای ارائة مدل اندازه توصیفی آمار از ،هاداده تحلیلوتجزیه . برایها توزیع شدندبین نمونه

مدل از برازش مناسبی برخوردار  داد که نشان اس و لیزرل استفاده شد. نتایج.اس.پی.سافزارهای انرم

، اثر مستقیم 7/0تأثیر با ضریب و 3۸/0 تأثیرضریب با رقابتی مزیت شد که عاملهمچنین مشخص  بود.

پذیری انعطاف عامل براین،و منابع تعارض داشت. افزون انسانی منابع پذیریانعطاف داری برو معنا

، با توجه به نتایج بنابراین منابع تعارض داشت؛بر  داریاثر مستقیم و معنا 27/0ر تأثیبا ضریب سازمانی

موارد های تولیدات ورزشی سعی کنند ترککه مدیران و مسئوالن ش شودپیشنهاد می آمدهدستبه

ه نظر داشتشوند، مدرقابتی میاعث ایجاد مزیت که برا ها و زمان سازمانی مانند اثربخشی هزینهدرون

بتوانند مزیت رقابتی موقتی ایجادشده در شرکت را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل کنند. تا  باشند

کارکنانی را  ها سعی کنندنها، مدیران آپذیری منابع انسانی این شرکتهمچنین، برای افزایش انعطاف

 .ار برخوردار باشندفی برای انجام کهای کاکار گیرند که از مهارتهب

 

 پذیری مهارتیپذیری منابع انسانی، تعارض سازمانی، انعطافمزیت رقابتی، انعطافواژگان کلیدی: 

 

 

                                                           
  :mkhodayariabas@yahoo.co Email                                                     نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه 
 ایفا کشورها اجتماعی و اقتصادی توسعة در مهمی نقش متوسط، و کوچک هایبنگاه حاضر، قرن در

 و شدنجهانی نظیر ایپیچیده شرایط و مشکالت با ،امـروز تجاری دنیای در رقابت برای و کنندمی

 در موجود هایسازمان راستا،درهمین. اندرو شدهروبه قرار جدید هایانتشار فناوری فزایندۀ سرعت

(. 2، 0112 ،1جاکوبو  نیکوال) کنند عمل قبل از متفاوت باید خود پیشرفت و بقا برای مختلف صنایع

 کرده تبدیل یفعال صنعت به را آن اخیردهة  دو در آن فزایندۀ رشدیکی از این صنایع ورزش است که 

 ،اینکه ویژهبه است؛ شده همراه کشورها اقتصاد باکه  است مدیدی مدت صنعت، این کهایگونهبه ؛است

 ارزش در ،همچنین و دنیا بزرگ بازیکنان هنگفت حقوقدر  ای،حرفه هایتیم در توانمی را پدیده این

 و وتیام) دارند ایرسانه میلیاردی و میلیونی هایفروش که کرد جووجست مالی حمایت قراردادهای

 تجاری ایپدیده ،بلکه نیست؛ اجتماعی مهم رخداد یک فقط ورزش ،درواقع. (۴۷ ،2012 ،2اسماعیل

 برای ترفیعی مهم ابزار به نیز و هارسانه برای راهبردی محتوایی به ورزش ،زیرا است؛ نیز اقتصادی و

 اثرگذار عوامل ثرترینمؤ از ،ورزش(. ۵3۷، 201۴ ،3نمک و پاولیک ،نمک) است شده تبدیل هاشرکت

 به گرایش ؛ بنابراین،رودمی شماربهویکم بیست قرن صنایع درآمدزاترین و اقتصادی رشد رب

 درحال روزروزبه سودآور صنایع از یکی عنوانبه ،ورزش صنعت عبارتیبه و ورزش در گذاریسرمایه

 است ارتقایی و تولیدی اجرایی، بخش سه شامل ورزش صنعت. (10۵۷ ،۸200 ،۴)انگ است افزایش

 به ورزشی تولیدات امروزه،. شوندمحسوب می صنعت این از مهمی بخش ورزشی، مختلف تولیدات که

 زندگی شیوۀ در بیشتری آرامش آن با ورزشکاران کهطوریبه ؛است شده تبدیل یرایج و مهم مسئلة

 توجه با ،آدیداس و نایک مانند تولیدکنندگانیکه  است شده باعث موضوع این. دارند پذیریتطبیق و

 را خود وکارو کسب جدیدی را ارائه کنند خدمات و محصوالتمشتریان خود  هایسلیقه و نیازها به

 کنند؛ منطبق بازارها روزافزون تغییرات با را خود هایفعالیت و دهند گسترش آسیا در خصوصبه

 ،۵ییفونگ) کنند دوچندان را خود فروش و بیابند موجود کمبودهای برای راهی بتوانند کهایگونهبه

 نقش ،مشتریان که به این موضوع داشته باشند ایویژهتوجه کنندگان ورزشی باید تولید (.221، 200۸

 گسترش و شناخت با تولیدکنندگان ،درنتیجه کنند؛می ایفا خاص هایارزش ایجاد راهبرد در مهمی

 راهبردهای در ،دارند رقابتی مزیت ایجاد در بیشتری ثیرتأ که ابعادی و مشتریان موردنظر هایارزش

 در ،درواقع .دهند اختصاص آن به را بیشتری منابع و کنند تمرکز عناصر این برتوانند می بازاریابی

                                                           
1. Nicolai & Jacob  

2. Meutia & Ismail 

3. Nemec, Nemec &  Pavlík 

4. Ang   

5. Foong yee  
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 موجود مشتریان حفظ ،زیرا است؛ ضروری هاآن هایخواسته و مشتری نیاز مینتأ امروز، رقابتی بازار

 راهبردهایی از استفاده به را هاشرکت اقدام این بنابراین، ؛است ترهزینهکم جدید مشتریان به نسبت

نیز  هاآن خرید میزان افزایش باعث ،فعلیمشتری  حفظ هایهزینه کاهش برعالوه که است داده سوق

 نسبت ارزش افزایش برای هاییراه دنبالبه بازاریابی مدیران و تولیدکنندگان مورد، همین در. شودمی

 توسعة همراه با ،اقتصاد شدنجهانیاین مسائل و توجه به  .(21۸ ،2013 ،1)افضا هستند ی خودرقبا به

 برای هاسازمان و یابد تغییر تقاضامحور بازار به محورعرضه بازار شده است که باعث اطالعات فناوری

های سازمان ،بنابراین ؛ندبرب پی مشتریانهای و خواسته نیاز کردنبرآورده اهمیت به خود بقای و حفظ

از که تولید کنند را یی هاکاالباید بازاریابی، های نوین شدن به روشبر مجهزعالوه ورزشی تولیدی

است که این امر موجب شده  اخیر، هایسال در .دنیری مناسب و باالیی برخوردار باشپذسطح رقابت

 بار، نخستین. (2۹، 2010 ،2باراسکوا)گیرد  قرار رقابتی بیشتر راهبردهای بحث مرکز در رقابتی مزیت

 از تابعی شرکت رقابتی مزیت وی، دیدگاه از. دکر پیشنهاد را رقابتی مزیت مفهوم( 1۹۸۵)3پورتر

 هاشرکت. ستا هاراهبرد و منابع مزیت براساس شرکت هایتالش و سازمانی قوانین صنعت، تحلیل

، رادان) آورند وجودبه رقابتی هایمحیط تقاضای به گوییپاسخ برای را راهبردهای خود توانندمی

 دهد کهمی نشان رقابتی مزیت حوزۀ در مختلف تعاریف مرور. (۴۸۸، 2010 ،۴هاسلیندا و آلیمین

 کردنپایدار و پذیریرقابت منشأ عنوانبه رقابتی مزیت ایجاد بر تعاریف، این از بسیاری تمرکز نقطة

 از رقابتی مزیت به دستیابی .است مشتریان برای ارزش ایجاد همراهبه رقبا به نسبت ،بازار در آن

 رقابتی مزیت اهمیت ،اخیر دهة در. است کم رشد با و رقابتی بازارهای در مدیران تمایالت ترینمهم

ی شرکتوقتی  ،(1۹۹1) بارنی نظر طبق. است یافته افزایش شرکت رشد و موفقیت مشخصة عنوانبه

 کاربهآن را  رقبا سایر که یابددست می یپایدار رقابتی مزیت به ،گیرد کاربه را ارزشی خلق راهبرد

 توانایی رقابتی مزیت درواقع،. کنند استفاده راهبرد آن مزایای از توانندنمی هاشرکت سایر و گیرندنمی

 شرکت ظرفیت تقلید در رقبا که است ثابت موقعیت یک براساس مشتری به باالتر هایارزش پیشنهاد

 هایارزش مستقیم ارتباط طورکلی،به .(3۴ ،200۹ ،۵جانگونا) هستند ناتوان ارزش آن ایجاد برای

 الزامات شرکت، رقبای توسط شدهعرضه هایارزش و شرکت شدۀعرضه هایارزش مشتری، موردنظر

 با شرکت شدۀعرضه هایارزش مقایسة ، اگرمشتری دیدگاه از. ندنکمی تعیین را رقابتی مزیت ابعاد و

                                                           
1. Afza   

2. Baraskova   

3. Porter 
4. Raduan, Haslinda & Alimin 
5. Juguna   
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 ،باشد او اتانتظارتر به نزدیک ووی  موردنظر هایارزش سازگار با بیشتر ،رقبا شدۀعرضه هایارزش

 ؛است رقابتی مزیت دارای خود رقبای به نسبت شاخص چند یا یک در شرکت آن که گفت توانمی

 مشتری به نزدیکی در خود رقبای به نسبت بازار عرصة در شرکت شودمی باعث مزیت این کهطوریبه

 هایفعالیت اساس و اصل رقابتی، مزیت کسب، با این توضیحات. باشد داشته برتری وی قلب تسخیر و

 شدید تغییرات وجودبا ،اما ؛(101۶ ،1۵20 ،1جنسنا، کوبسب و ترنرس) است راهبردی مدیران

 زیر سلطة در کشور ما که ورزشی تولیدات مانند محصوالتی مزیت رقابتی برای حفظایجاد و  محیطی،

 است شده مشکل بسیار ،محصوالت این تولیدکنندۀ سساتمؤ حیات ادامة ،هستند معتبر برندهای

 مدیریت ضروری جزء رقابتی ، مزیتورزشی تولیدات صنعت در. (12۷ ،13۹2، اسماعیل زادهو  اکبری)

 هر موفق عملکرد برای که شودمی محسوب وکارکسب محیط و هاشرکت بین روابط در راهبردی

 خواهد ناقص تولیدی هایشرکت گیریتصمیم یندهایفرا ،آن بدون و است حیاتی و ضروری شرکت

 مزیت براساس شرکت هایتالش و سازمانی قوانین صنعت، تحلیل از تابعی شرکت، رقابتی مزیت. بود

. (20۵ ،200۸ ،2، یان و چاههچیو) است شرکت آن ارزش با و خاص راهبردهای و هوشمندی منابع،

 نیز و محیطی تغییرات سهمگین امواج از ماندن مصون برای هاسازمانکه  معتقدند نظرانصاحب

 ،13۸۹ ،فتحی و ، دهقاندهقان) ندارند رقابتی مزیت کسب جز ایچاره رقابتی، الزامات با سازگاری

 امروزه ،دنکنمی کمک آن بهبود به که عواملی شناسایی و رقابتی مزیت به دستیابی براین،افزون. (130

 تولیدات هایشرکت اگر واست  شده تبدیل رقابتی بازارهای در مدیران تمایالت ترینمهم از یکی به

 مناسبی اقتصادی آیندۀ کنند، مدیریت هاشرکت سایر از بهتر را مختلف هایفعالیت نتوانند ورزشی

 و یندافر ،خدماتی تولیدی وصنایع  درکه  نظر داشتباید در. (2۷ ،13۹۵، )ریحانی داشت نخواهند

 یتولید تهیالـتس و دهوـمش ابعـمن رـب هـازآنکبیش ،و دستیابی به مزیت رقابتی رکاوکسب ماهیت

 خدماتی داـقتصا در. است ارزش قـخل ایرـب دهوـنامش یاـرمایههـس و ابعـمن به بستهوا ،شدبا ارستوا

 و نددار زنیا دوـخ یقابتپذیراز ر نطمیناا ایبر ارپاید قابتیر مزیت یک کسب به هانمازسا ،نشیدا و

رحیمی  و یــعباس .است انیـنسا یةرماـس نوـهمچ دینامشهو یییهادارا برمبتنی ،قابتیر مزیت

 برای حیاتی و مهم عامل ،خدماتی تولیدی و یهانمازسادر هــک دــیکننــماستدالل  (13۹1)کلور

 دیکررو ینا. ستا (نسانیاسرمایة ) رمحوخدمت و تهـشایس نکنارکاوجود  ار،پاید قابتیر مزیت کسب

 ًتقریبا .ستا قابتیر مزیت ماهیت در دیبنیا یتغییر ۀدـنعکسکننـم ارزش، سوـنامحس منابع به

 وندـیشـم دیریتـم و یتاهد نسانیا ادستعدا لةسیوبه س،وـنامحس یاـیهـیدارا نـیا ـةهم

و قابتها ر صةعر در وپیشری هانمازسا ،یگردرتعبابه .(1۷ ،13۹۵ ،سرلبو  ، اصغر پورعسکریان)

                                                           
1. Jensena, Cobbsb & Turnerc 
2. Chew, Yan & Cheah 
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 یگرد بر نندامیتو فرینآنشدا و شایسته یاـهناـنسا کمکبا  اـتنه ی خود،ارورـف یچالشها

 ،طبیعی رتصوبه ؛ بنابراین،(10۶ ،13۹۴ ،خبیری و ، مهرزادجمشیدی) جویند سبقت اـهنمازاـس

 عامل ثرترینؤمد که بو هنداخو موفقتر تر ومتفاوت های دیگرسازمانبه  نسبت هانمازسا از بعضی

 گفت انمیتو أتجربه است. راهبردی ییدارا یک انعنوبه مناسب نسانیا وینیر ،مزیت و وتتفا ینا

 ،خدماتیتولیدی و  یهانمازسا خصوصهب نمازسا هر ییدارا ترینارزشبا و مهمترین نسانیا منابعکه 

 رینـمتـمه نمازسا در نسانیا وینیر ،ینابنابر هستند؛ شیکاالهای ورز کنندۀهای تولیدبنگاه قبیلاز

و  ثنایی) ستا هشدتعیین افهدا سمتبه مانیزسا صحیح حرکت در ارذـثرگا و هدـکننینـتعی لـعام

 شخصیتی، هایویژگیهای ادارکی، تفاوت دارای هاسازمان انسانی یهانیرو. (1۵ ،13۹1، خورشیدی

دیگر، ازسوی و هاویژگی این سو،یکاز که متفاوتی هستند عقاید و نیازها انگیزه، اعتقادی، سیاسی،

 منابع کمبود نارسا، ارتباطی هاینظام افقی، و عمودی ساختارهای و مراتبسلسله برمبتنی ساختارهای

های فردی، سازمانی و جامعه مورد هدفهای مختلفی درمنجر به استنباطکه  هاسازمان درغیره  و

 ، روحی، ساعتچیان)مظفری کنندجمعی ایجاد میهای دستهات گوناگونی را در محیطتعارض ،شودمی

 ءجز تعارض. باشند تعارض ، منبعهاشرکت و هاسازمان در توانندمیو  (100 ،13۹1، کالنی و

 که ماهیتی با هاشرکت و هاسازمان. است اجتماعی زندگی مقتضای و انسانی زندگی ناپذیرجدایی

 تعارض هنگامی است معتقد 1هیوز مظفری به نقل از .هستند هاتعارض رشد و پرورش بستر ،دارند

 .باشند داشته مشترک یا متقابل منافع موضوعی دربارۀ متعارض نیروی دو که آیدمی وجودبه

 نگرش تعارض درقبال معموالً مدیران ند.باش متفاوت دنتوانمی تعارض آورندۀوجودبه منابع ،وجودبااین

 هایویژگی و ماهیت از هاآن اطالعیبی ،مدیران ترس اصلی علت که هراسندمی آن از و دارند منفی

 چونهم را آن توانمی کرد، هدایت و شناخت را تعارض بتوان اگر( 200۴، 2)ساتنبه باور  .است تعارض

 ددار ورزشی تولیدات صنعت که ماهیتی دلیلبه. گرفت کاربه سازمانی رشد هایابزار ترینمهم از یکی

 رقابت خصوصبه و جامعه در موجود اقتصادی و سیاسی اجتماعی، مسائل با آن نزدیک ارتباط و

 که باشد بالقوه هایتعارض بستر تواندمی صنعت این ورزشی، کاالهای تولیدکنندگان دیگر با فزاینده

. دنکن ایجاد اختالل هابنگاه ثرمؤ کارکرد در و گیرند تنشأ مختلفی منابع از دنتوانمی هاتعارض این

 هاییتعارض ایجاد به منجر است ممکن هاسازمان در رقابتی مزیت به دستیابی برای تالش براین،افزون

 سازمانی تعارضات از ناشی هایآسیب بتوان اینکه برای ،رسدمی نظربه. شود سازمانی یا فردی سطح در

 هایفعالیت انجام برای یپذیرانعطاف باید ساختار ،رساند حداقلبه خدماتی و اقتصادی هایبنگاه در را

                                                           
1. Huse 
2  . Sateen 
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 پذیرفنعطاا یمسیر در حرکت از ناگزیر را هانمازسا ات،تغییر نشتابا سیر ایجاد کرد. انسانی منابع

 محیطی بینیپیشلـغیرقاب اترـتغیی اـب ریگازسا ایبر هانمازسا ناییاتو یپذیرفنعطاا. ستا کرده

 که است محیط هـب بتـنس ریعـس نشـکوا ایبر زمال قابلیت و ناییاتو مندزنیا و ستا هشد تعریف

نبود  مدیریت به اساسی یرویکرد پذیریانعطاف. دارد اـهنمازاـس درـعملک بر دییاز ربسیا ثیرتأ

 محیط به فعال واکنش و شرکت پویای قابلیت عنوانبه سازمانی پذیریانعطاف. است محیطی اطمینان

 آورد وجودهب پایدار رقابتی مزیت، شرکت برای است ممکن که است شده تصور تغییردرحال و رقابتی

 با سازگاری توانایی و پذیریانعطاف به هاسازمان، زیادی هایجنبه در (.11۷3، 2010 ،1ست و کتر)

 ایجاد در اصلی عامل که نسانیا نیروی هایجنبه در ویژهبه ؛ندهست نیازمند محیطی اطمیناننبود 

 تـمزی بـکس و آوریوـن ی،ذیرـتپـقابر انتو یشافزا ایبر انسانی نیروی هستند، سازمانی تعارضات

 ،یـفرینآارزش رـنظی اییـیهـیژگو دنوـبدارا اـب منبع ینا. است ضروری ،هانمازسا طـتوس ابتیـقر

 تیابیـسد. آوردیـم همارـف اـهنمازاـس یاـقابلیته دبهبو برای را مینهز ،تقلید اریشود و کمیابی

 مدرآکا یاـهدکررکا و نسانیا وینیر بهینة یهارفتار و هارتمها مندزنیا ،متعالی افهدا به هانمازسا

 عامل انسانی نیروی پذیریانعطاف امروزه،(. ۷۴ ،2010 ،2هاولبی و فاراسر)است  نسانیا منابع مدیریت

 در هاتعارض رفع برای عاملی تواندمی واست  شده شناخته اقتصادی پذیریرقابت و رشد برای یمهم

 و بیشتر پذیریرقابت انگیزۀ با تواندمی بنگاه هر ،درنتیجه باشد؛ های خدماتیها و بنگاهسازمان

 گسترش را انسانی نیروی پذیریانعطاف مختلف هایشکل ایجادشده، تعارضات رفع برای ،همچنین

 منابع توانایی ؛ یعنی،ایوظیفه پذیریانعطاف :از اندعبارتپذیری نیروی انسانی . انواع انعطافدهد

 متعدد کاربردهای ؛ یعنی،مهارتی پذیریانعطاف ،وظایف از ایگسترده طیف انجام در انسانی

 مندیبهره میزان بیانگرکه  رفتاری پذیریانعطاف و مختلف هایوضعیت در انسانی منابع هایمهارت

 با سازگاری امکان هاآن به کهایگونهبه است؛ رفتاری الگوهای از ایگسترده مجموعة از کارکنان

 ،میرزاییو  اربابیان؛ 10۴0 ،200۸ ،3تنا و، روکا پوگ مارتین بلتران) دهدمی را موقعیتی خاص الزامات

 مزیت ایجاد ازطریق انسانی منابع پذیریانعطاف داشتن ،کنونی نامطمئن محیط در (.۶۹ ،13۹0

 ،درواقع(. 11۷۴ ،2010 ست، و کتر) است آفرینارزش سازمان برای بلندمدت، در پایدار رقابتی

 ،امروزه کهایگونهبه ؛دهدمی نوید را جهانی اقتصاد در پذیریرقابت توانایی ها،سازمان به پذیریانعطاف

 با انطباق و تعارض رفع تعدیل، برای مدیریتی ابزارهای ترینمهم از یکی انسانی نیروی پذیریانعطاف

 سوازیکشده، با توجه به مبانی بیان. شودمی محسوب جدید تولیدی هایفناوری و کار بازار تحوالت

 احساس مختلف، سطوح در ورزشکاران تعداد افزایش و جهان سطح در گراییورزش فرهنگ ایجاد با

                                                           
1. Ketkar & Sett  

2. Fraser & Hvolby  

3. Beltran Martin, Roca Puig & Tena 
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 هایشرکت، دیگرازسوی و است، افزایشروبه ورزشی پوشاک و تجهیزات ورزشی، لوازم و وسایل به نیاز

 بازار از بیشتر سهم آوردندستبه برای و اندیافته گسترش نیز محصوالتی یا خدمات چنین دهندۀارائه

 و تولید متمایز هایظرفیت و طورعامبه تولید امکانات از برخورداری بنابراین، اند؛پرداخته رقابت به

 پژوهش اهمیت و ضرورت ،روازاین ؛است برخوردار سزاییب اهمیت از طورخاص،به محصول عرضة

 زمینةدر پژوهش محدودیت به توجه با علمی، بعد در .شودمی طرح کاربردی و علمی بعد دو در حاضر

 ورزشی تولیدات صنعت در رقابتی مزیت زمینةدر پژوهشی نبود و کلیطوربه کشور در ورزش صنعت

. است ضروری صنعت این در رقابت وضعیت بهتر درک برای بیشتر هایپژوهش انجام ،طوراختصاصیبه

 استفاده وشده است  تبدیل جوانان بین یمشترک و محبوب مقولة به ورزشی تولیدات کاربردی، لحاظبه

 مناسبنیز  فراغتاوقات و روزمره زندگی برای بلکه ،ورزشی هایفعالیت برای تنهانه ورزشی کاالهای از

 فروشبه المللیبین و ملی سطح در ورزشی محصوالت ورزش، جهانی ماهیت دلیلبه براین،افزون. است

 بسیار اهمیت ورزش صنعت ازطریق زاییاشتغال برای نیز و ملی اقتصاد برای موضوع این. رسندمی

 رقابتی، تغییرات» عنوان با پژوهشی( 13۹۵) و سرلب ، اصغرپورعسکریانراستا، . درایندارد زیادی

 سهم -تغییر مدل از حاصل نتایج .دادند انجام «ایران در ورزشی کاالهای صادرات ملی و ساختاری

 و در ندارد رقابتی قدرت و نسبی مزیت ،ورزشی کاالهای از کدامهیچ صادرات در ایران که داد نشان

به  نیاز ورزشی، پوشاک و کفش تولید در ایران هایقوت وجودبه توجه با که شد گیرینتیجه ،پایان

 احساس عواملی از این قبیل و ونقلحمل ،بندیبسته هایسیستم در ضعف همچون موانعی رفع

 پوشاک تولید صنعت رقابتی وضعیت تحلیل» عنوان با پژوهشی( 13۹۴) همکاران و جمشیدی .شودمی

و  ترکیبی صورتبه هاداده وتحلیلتجزیه با. دادند انجام «پورتر رقابتی مدل از استفاده با ایران ورزشی

 در و پرداخته شد تولید پوشاک ورزشی صنعت رقابتی وضعیت تحلیل به ،کمی و کیفی بخش دو در

 ،همچنین. ندشد بندیاولویت و دهیوزن( پورتر مدل) پژوهش در مورداستفاده مدل نیروهای ،پایان

 رقبا، بین رقابت شدت بندی شد:رتبه ترتیباینبه نیروها این اولویت ،فریدمن آزمون از استفاده با

 محصوالت تهدید کنندگان وتأمین زنیچانه قدرت مشتریان، زنیچانه قدرت واردان،تازه ورود تهدید

 مزیت بر محوری هایشایستگی ثیرتأ بررسی هدف با پژوهشی( 13۹1) خورشیدی و ثنائی .جایگزین

 که داد نشان نتایج. دادند انجام ایران بیمة صنعت در فعال هایشرکت بین سازمانی عملکرد و رقابتی

 رقابتی مزیت .رنددا داریمعنا و مثبت اثر سازمانی عملکرد و رقابتی مزیت بر محوری هایشایستگی

 عملکرد بر رقابتی مزیت عالوه،به .رددا یداراثر معنا سازمانی عملکرد بر ،میانجی متغیر عنوانبه

 و شناسایی هدف با پژوهشی( 13۹1) دادوند و مظلومی .رددا یمثبت و دارمعنا مستقیم اثر سازمانی

 ،علیقلیای، در مطالعه .دادند انجام بیمه هایشرکت رقابتی مزیت کسب در ثرمؤ عوامل بندیرتبه
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 مزیت کسب در فکری هایسرمایه و دانش مدیریت نقشبه بررسی ( 13۹0) اصغری ماسوله و بازایی

 مثبت ثیرتأ بیانگر رگرسیون، و پیرسون همبستگی آزمون کارگیریبه از حاصل نتایج پرداختند. رقابتی

 و فرمعتمدی. بود رقابتی مزیت کسب بر ،هاآن ابعاد و فکری سرمایة دانش، مدیریت معنادار و

 مزیت کسب و دانش مدیریت تاکتیکی عوامل بین رابط بررسی» عنوان با پژوهشی( 13۹0) ساالرزهی

 دانش، مدیریت تاکتیکی عوامل ازبین که داد نشان نتایج .دادند انجام «نوآور هایسازمان در رقابتی

 توانمی که داشتند قرار سطح باالترین در رقابتی مزیت کسب و دانش مبادلة و تسهیم همبستگی

 .دانست یکدیگر از هاشرکت این اعضای زیاد شناخت و هاشرکت گونهاین سازمانی فرهنگ را آن دلیل

 بر انسانی منابع در گذاریسرمایه نقش بررسی هدف با ای رامطالعه( 13۹0) کریمیحاجی و رحیمی

 روابط و هافرضیه همة که داد نشان نتایج. دادند انجام رقابتی مزیت و سازمان سطح در انسانی سرمایة

 گذاریسرمایه؛ یعنی، انسانی منابع گذاریسرمایه مؤلفة دو ازبین ،همچنین. بودند دارمعنا متغیرها بین

 درون از نیرو مینتأ در گذاریسرمایه درون، از نیرو مینتأ در گذاریسرمایه و بیرون از نیرو مینتأ در

 متغیر بیشتر انسانی سرمایة بودنخاص مؤلفة سازمان، سطح در انسانی سرمایة هایلفهمؤ ازبین و

 بر انسانی سرمایة ثیرتأ بررسی» عنوان با پژوهشی( 13۹0) معصومی .کردند تبیین را رقابتی مزیت

 در پذیریرقابت راهبردهای بر انسانی سرمایة که داد نشان نتایج. داد انجام «بانک پذیرشدنرقابت

در  .دارد تأثیر مشتری بر تمرکز و خدمات تمایز خدمات، ارائة شدۀتمام بهای کاهشبانک؛ یعنی، 

 در فکری سرمایة نقشبه بررسی  (13۸۷)مشبکی اصفهانی  و ، خداداد حسینیلیقلیچای، مطالعه

 که داد نشان حاصل نتایج. پرداختند ایرانی خودروساز شرکت دو موردی با مطالعة رقابتی مزیت ایجاد

. دارد وجود معناداری و مثبت رابطة هاآن رقابتی مزیت و شرکت دو این فکری سرمایة بین

، مشکی نصب بامی پور کاوه .یافت افزایش هاآن رقابتی مزیت فکری، سرمایة افزایش با ،دیگرعبارتبه

 انجام «رقابتی مزیت و دانش مدیریت بین ارتباط بررسی» عنوان با یامطالعه( 201۵) و ساالری فر

، رقابتی مزیت و دانش مدیریت بین شد؛ یعنی، ییدتأ پژوهش اصلی فرضیة که داد نشان نتایج ند.داد

 دانش کردننهادینه و گسترش باکه  شد پیشنهاد ،پایان در. دارد وجود معناداری و مثبت رابطة

 مدیریت» عنوان با پژوهشی( 201۴) 1میهمی و میهمی .یابد افزایش رقابتی مزیت است ممکن مدیریت

. دادند انجام «(تولیدی هایشرکت مطالعه مورد) شرکت در رقابتی مزیت یک کسب برای راهی ؛دانش

 سلیمانی .شودمی رقابتی مزیت ایجاد موجب داریمعنا صورتبه دانش مدیریت ،نتایجبراساس 

همدان بررسی  وجوانانورزش ادارات در مدیران تعارض حل توانایی با فرهنگی هوش رابطة( 13۹۵)

 حل توانایی با ،انگیزشی و شناختی فراشناختی، فرهنگی هوش هایلفهمؤ بین که داد نشان نتایج کرد.

 (13۹۴) سلیمانی. رددا وجود معناداری رابطة همدان استان وجوانانورزش ادارات مدیران تعارض

                                                           
1. Meihami  
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همدان را بررسی  استان وجوانانورزش ادارات کارکنان اثربخشی با تعارض مدیریت هایسبک رابطة

 رابطة کارکنان اثربخشی با همکاری و رقابت تعارض مدیریت هایسبک بین ،نتایجبراساس  کرد.

 پذیریانعطاف تأثیر بررسی» عنوان با پژوهشی در( 13۹۵) رحیمی و پورزارع. دارد وجود معناداری

 رقابتی مزیت بر انسانی منابع پذیریانعطاف که رسیدند نتیجه این به «رقابتی مزیت بر انسانی منابع

 مزیت بر انسانی منابع ایرابطه پذیریانعطاف انسانی، منابع پذیریانعطاف ابعاد ازمیان و دارد تأثیر

 مدل ارائة» عنوان باای مطالعه در( 13۹۴) ، بحرینی زاده و حراقیحراقی. گذاردنمی تأثیر رقابتی

 فرهنگ که دست یافتند نتیجه این به «انسانی منابع پذیریانعطاف و دانش مدیریت ساختاری،

 پورنظری. دارد انسانی منابع پذیریانعطاف ایجاد در ایعمده ثیرتأ ،سازمانی نوآوری ترویج و سازمانی

 یهانمازسا در نسانیا منابع یپذیرفنعطاا و مانیزسا شهو بین بطةرا سیربربه ( 13۹۴) رحیمی و

 کنندۀ قویتبیین ،صددر ۷۹ خیصـتش ضریب با مانیزسا شهو ن پرداختند. براساس نتایج،بنیانشدا

 تأثیر» عنوان با پژوهشی در( 13۹2)رحیمی کلور  و عباسی. ستا نسانیا منابع یپذیرفنعطاا

 این به «یپذیرقنطباا فرهنگ میانجی نقش تبیین: مانیزسا فرینیرآکا بر نسانیا منابع یپذیرفنعطاا

مریمه، . دارد دجوو طة مثبتب، رامانیزسا فرینیرآکا و یپذیرقنطباا فرهنگ بین که ندرسید نتیجه

 ارزیابی: تولید سیستم پذیریانعطاف» عنوان با پژوهشی در( 201۶) 1آلوتب ومتیو، پویسب 

کردند. بررسی  محصول پذیریانعطاف گیریاندازه برای را جدیدی عوامل ،«محصول پذیریانعطاف

 .ندآورمی وجودبه جدیدی گیریتصمیم پشتیبانی ابزارهای با را تولید سیستم طراحان، براساس نتایج،

 

 پژوهششناسی روش
 است یعلّ پژوهش، روش ازنظر و کاربردی-ایتوسعه هایپژوهش ازنوع ،هدف لحاظبه ،حاضر پژوهش

 ورزشی تولیدی واحدهای صاحبان و مدیران شامل پژوهش، آماری جامعة. انجام شد میدانی شکلبه که

 کتاب از ترکیبی صورتبه واحدها این به مربوط اطالعات. بود( ورزشی تولیدی شرکت 1۵00) تهران

 تولیدات انجمن و هااتحادیه سایت و معدن و صنعت وزارت اهوبگ و کشور ورزش صنعت اطالعات بانک

 ،ورزشی تولیدی واحدهای صاحبان و مدیران ازبین نیز آماری نمونة. شد استخراج ایران ورزشی

 نامةپرسش -1نامه بود: سه پرسششامل  گیریاندازه . ابزارشد ای انتخابصورت تصادفی خوشهبه

 است السؤ 23 دارای نامه. این پرسشبود شده استفاده (13۹۵) ریحانی پژوهش درکه  مزیت رقابتی

 اصلی منبع. شده است استفاده( وابسته متغیر) ورزشی تولیدات صنعت رقابتی مزیت ارزیابی هدف با و

                                                           
1. Meriem, Mathieua, Poisb & Alochetb 
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(، 1۹۹1) 1بارنی ،(13۹3) زاده احمدی و مهدی مرادی، درستکار اخالقملک قاالتم از برگفته نامهپرسش

 ایجاد و فارسیترجمة  متغیرها، استخراج از بعد که بود( 2010) باراسکوا و( 200۸) همکاران و چیو

 هایسؤال ،اصالح و تعدیل از پس. کار برده شدبه ،پژوهش هدف و آماری جامعة با متناسب تغییرات

( هزینه مزیت و زمانی مزیت شراکت، مزیت رقابت، مزیت کیفیت، مزیت) بعد ۵ در نامهپرسش

 از) ایگزینهپنج لیکرتطیف  براساس نامهپرسش دهینمره مقیاس .ندشد گذارینام و بندیدسته

 با نامه راپایایی پرسشمحقق  ،همچنین .شد تعیین( پنج نمرۀ با زیاد بسیار تا یک نمرۀ با کم بسیار

  درصد گزارش کرد؛ ۸۸، کرونباخ آلفایآزمون  از استفاده

منابع  یابی( با هدف ارز13۹۴) خاکپور و همکاران پژوهشدر  نامة تعارض سازمانی کهپرسش -2

 تعارضمنابع ةنامابزار، پرسش نیا یمنبع اصل .استسؤال  23 یدارا که استفاده شد یتعارض سازمان

اعتباریابی این  برایبود که  (1۹۸۵) دوبرینتضاد شغل  ةنامو پرسش (2003) میشن و گلینو

 ةنامضریب آلفای کرونباخ برای پرسش ،همچنین از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. ،نامهپرسش

 آلفای آزمون از استفاده با را نامهپرسش پایایی محقق دست آمد که موردقبول است.به ۸1/0 پژوهش،

 درصد گزارش کرد؛ ۸۹ ،کرونباخ

، باتاچاریا(، 1۹۹۸)2اسنل و رایت هایپژوهشدر ی که منابع انسان یریپذانعطاف ةنامپرسش -3

 رحیمی و عباسی(، 13۹1)کلیانی نجفی و کفاش حقیقی، نقوی سید(، 200۵)3دوتی و گیبسون

. است الؤس 11 یداراکه است استفاده شده  یمنابع انسان یریپذانعطاف یابیهدف ارز با (،13۹2)کلور

 رحیمی و عباسی(، 200۸)و همکاران  نیبرگرفته از مقاالت بلتران مارت ،نامهپرسش یمنبع اصل

 ،همچنینتحلیل عاملی تأیید شد.  د خبرگان، ازطریقییبر تأکه روایی آن، افزون است (،13۹2)کلور

 اطالعـات .کرد گزارشدرصد  ۸۶، کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با را نامهپرسش پایایی پژوهشگر

درصد  و فراوانی مانند توصیفی آمار هایروش از استفاده با ،نامهپرسش هایالسؤ از حاصل خام

 میـان روابـط شناسایی و مدل سـاخت بـرای. شد سنجیده استانداردانحراف و میانگین فراوانی،

 . شد استفاده ۵لیزرل افزاردر نرم ۴سـاختاری معـادالت سـازی ومـدل روش از ،متغیرهـا

 
 
 

                                                           
1. Barney 
2. Wright & Snell  
3. Bhattacharya, Gibson, & Doty 
4. Structural Equation Modeling 

5. LISREL 
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 نتایج

 ۷۸ حدود مردان که است این از حاکی افراد جنسیت توزیع توصیفی، آمار از آمدهدستبه نتایج طبق

با  گروه به مربوط نمونه حجم بیشترین. اندداده تشکیل را نمونه حجم از درصد 22 زنان و درصد

 نمونة حجم با دیپلمبا مدرک  گروه به مربوط ،آن کمترین و درصد ۴۹ حدود با مدرک کارشناسی

 هاآن سن حداکثر و 2۷ دهندگانپاسخ سن حداقل ،نمونه حجم سن با ارتباط در. است درصد 3/0

 سال 1۸ حداکثر و سال یک حداقل ،ورزشی تولیدات صنعت حوزۀ در فعالیت سابقة. است سال ۵0

 و درصد ۵1 با بازاریابی مدیران به مربوط فراوانی بیشترین ،دهندگانپاسخ سمت با ارتباط در. است

، موردمطالعه تولیدی هایشرکت بیشتر. است درصد 3/۶ با شرکت مالکین به مربوط فراوانی کمترین

 از استفاده برای نمونه حجم بیشترین. اندبوده فعال ورزشی پوشاک بخش در درصد 3/3۸به میزان 

 ،فناوری از استفاده کمترین و درصد ۴0 حدود با اجتماعی هایشبکه از استفاده به مربوط ،هافناوری

 بودنطبیعی برای ابتدا پژوهش، هایفرضیه بررسی از پیش. است الکترونیک پست از استفاده به مربوط

 باشد.  استفاده 2لوین آزمون از ،هاواریانس همگنی برای و 1اسمیرنوف-کولموگروف آزمون از نمونه

 از و هستند طبیعی توزیع دارای پژوهش متغیرهای درصد، ۹۵ سطح در آمدهدستبه نتایج به توجه

 سازیمدل آزمون ها،فرضپیش رعایت از اطمینان از پس. هستند برخوردارنیز  واریانس همگونی

 مدل وارد آشکار متغیر عنوانبه ،متغیرها از هریک هایمقیاسخرده. شد انجام ساختاری معادالت

 متغیر عنوانبه مزیت رقابتی ،پژوهش این در. بود پنهان متغیرسه  دارای پژوهش نظری مدل. شدند

 زاددرون هایمتغیر عنوانبه ،سازمانی تعارض منابع و انسانی منابع پذیریانعطاف و( مستقل) زادبرون

 اعداد یکشمارۀ  شکل. گرفت قرار موردآزمون پژوهش نظری مدل و شدند گرفته درنظر( وابسته)

 ،عاملی بار معناداری ردشدن یا تأیید مبنای. دهدمی نشان را لیزرل افزارنرم خروجی در معناداری

 معناداری اعداد اگر. هستند -۹۸/1 و ۹۸/1 اعداد بحرانی مقادیر دوطرفة آزمون و 0۵/0 خطای سطح

 کهگونههمان. است معنادار موردنظر گویة عاملی بار ،باشند -۹۸/1 از ترککوچ یا ۹۸/1 از بیشتر

برای بررسی معناداری اثر متغیر  ،چنینهم .هستند دارمعنا تأثیر ضرایب تمام ،شودمی مشاهده

مسیر ضریب به  Z ۀآماربرای بررسی معناداری  ،شد. در این آزمون استفاده 3سوبلاز آزمون  ،میانجی

خطای استاندارد (، b)ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته (، a) میان متغیر مستقل و میانجی

( نیاز SEb)خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته (، و SEa)مسیر متغیر مستقل و میانجی 

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov  Test   

2. Levene Test 
3. Soble Test  
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سوبل با ، آزمون (a ،2۷/0=b ،0۶3/0=SEa ،0۵۶/0=SEb=۴0/0) است. با داشتن مقادیر یادشده

که تأثیر متغیر میانجی معنادار حساب آنالین انجام شد. نتایج محاسبه نشان داد استفاده از ماشین

 (.Z ،02۷/0=SE ،001/0=P=۸۵/3) است

 

 
 همراه با اعداد معناداری آزمون مدل -1شکل 

 

 اثر ،۴0/0 تأثیرضریب با رقابتی مزیت عامل ،است شده داده نشان یکشکل شمارۀ  در کهطورهمان

 رقابتی عامل مزیت ،چنینهم (.≥01/0P) دارد انسانی منابع پذیریانعطاف بر داریمعنا و مستقیم

 . دارد سازمانی تعارض منابع بر( β =۷0/0) را تأثیر ضریب بیشترین مستقیم صورتبه
 

 پژوهش متغیرهای از هریک مدل مستقیم اثر مقادیر -1 جدول

/df های نیکویی برازششاخص
2X 

 ریشه

 میانگین

 هامانده باقی

 شاخص

 برازش

 تطبیقی

 شاخص

 تعدیل

 شده

 شاخص

 نیکویی

 مدل برازش

 جذر

 میانگین

 خطا مجذور

و  یرقابت هایتیتحلیل اثر مز

 منابع انسانی یریپذانعطاف
۸۹/3 0۹۷/0 ۹2/0 ۹0/0 ۹1/0 0۸۵/0 

 یرقابت هایتیمز تأثیر لیتحل

 یمنابع تعارض سازمان رب
۵3/۴ 011/0 ۹1/0 ۹1/0 ۸۶/0 0۹3/0 

منابع  یرپذیتحلیل اثر انعطاف

 یبا منابع تعارض سازمان انسانی
۶/3 0۷3/0 ۹3/0 ۸۶/0 ۹2/0 11/0 

 



 205                                                                     ... میانجی نقش و تعارض منابع با رقابتی مزیت یعلّ ارتباط
 

 
 

 
 پژوهشمتغیرهای  یک ازهر (تأثیر ضرایب) بارعاملی -2 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
-انعطافبر  داریمستقیم و معنا، اثر ۴0/0تأثیر با ضریب مزیت رقابتی عاملنشان داد که  نتایج پژوهش

(، 13۹1) سیما خوش(،13۹0) میرزایی و اربابیان با پذیری منابع انسانی دارد. نتایج این پژوهش
( 13۹1نقوی و همکاران )خوانی دارد. نتایج پژوهش سیدهم (،13۹۵) رحیمی و پورزارع مطالعات

 رقابتی مزیت کسب به منجر پذیرانعطاف انسانی منابع داشتن های تولیدی،شرکت نشان داد که در

 مشتری نیاز با مناسب خدمت ارائة در انسانی منابع هایو شایستگی هامهارت ،زیرا شود؛می پایدار

اهمیت که  گفت باید آمده در این مورددستهیین نتایج ب. در تبشوندتقلید می سختیبه وهستند  مؤثر
دارد ظری را بر آن مینهر صاحب ،موقعیت رقابتی هر سازمانفرد نیروی انسانی در منحصربه و جایگاه

ل صورت مستقبه سازمانی ةترین سرمایعنوان باارزشبه نیروی انسانی به ،مزیت رقابتی ةکه در مقول
ا وادار به تغییر و ها رآن ،شودها وارد میرقابت جهانی بر سازمان سوینگاه کند. فشارهایی که از

تغییر های جدید و فناوری سویاز شدهالزامات وارد براین،افزونکند. می و مستمر یافتهدگرگونی نظام
توانند های موفق دیروز نمیروش ،ست که دیگرا این معنا همگی به ،ق مشتریانیو عال نگرش

 هانمازسا ،محیط در هیندافز اتتغییر و هانمازسا بین شدید قابت. رباشند موفقیت فردا ۀکنندتضمین
(. 320، 200۵ ،)هیوز و همکاران کندمی نفشااهدا به ستیابید یستادررا مستمرآوری وـن به وادار را

 منابع از تواندمی رقابتی مزیت که دندهمی نشان وکارکسب راهبرد درزمینة اخیر نظری مطالعات

 از: فناوری، نداعبارت دارند، رقابتی مزیت ایجاد قابلیت که سازمانی منابع بگیرد. تنشأ سازمان انسانی
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 و فیزیکی منابع مالی، منابع ارتباطی. منابع و سازمانی منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع مالی، منابع
 سازمانی و انسانی منابع اما، ؛شوند لیدتق توانندمی رقبا توسط گذاریسرمایه با و راحتیبه فناوری

 و مشکل بسیار رقبا توسط هاآن تقلید و گیرندمی شکل آهسته و زمان طی که هستند هاییقابلیت
 انتو یشافزا ساسیا عامل ،نسانیامنابع  .است زمان گذشت و فراوان گذاریسرمایه نیازمند

 دنوـبدارا اـب منبع ینا. هستند هانمازسا طـتوس ابتیـقر تـمزی بـکس و آوریوـن ی،ذیرـتپـقابر
 یاـقابلیته دبهبو را برای مینهز ،تقلید اریشود و کمیابی، یـفرینآارزش رـنظی اییـیهـیژگو
 بهینة یهارفتار و هارتمها مندزنیا متعالی افهدا به هانمازتیابی ساـسد. آوردیـم همارـف اـهنمازاـس

 متلزـمس موارد ینا تحقق که است نسانیا منابع مدیریت مدرآکای اـهدکررکاو  نسانیا وینیر
 ابعـمن یذیرـپفاـنعطا. (۶2۵ ،200۵ران، اـهمک )بوتاچاریا و است نسانیاابع ـمن یذیرـپفاـنعطا
؛ تـسبوده ا جهامو آن اـب نسانیا منابع مدیریت ،رـخیا یاـهلاـسدر  که ستا مهمی چالش نسانیا

 تمرکز و جدید یهاوریفنا هـب تیابیـسد متلزـمس انیـجه یاـهزاربا در داـیز اترـتغیی دوـجو زیرا،
 .ستا نسانیا منابع یپذیرفنعطاا لمعلو اردوـم نـیا قـتحق هـک است تمحصوال کیفیت یتقاار بر
 اشنیوبیر محیط تغییرلحادر و عمتنو تماالزا اـبتا  دـهدیـم رتدـق نمازاـس هـبی پذیرفنعطاا

 (1۶۵۴، 200۸ ،1)ناگوا کند حفظ را آن و برسد االترـب درـعملک و قابتیر مزیت به و دشو رگازسا
 ؛نیازمندند محیطی اطمیناننبود  با سازگاری توانایی و پذیریانعطاف به زیادی هایجنبه در ،هاسازمان

 ازطریق انسانی منابع پذیریانعطاف داشتن نامطمئن محیط در انسانی، نیروی هایجنبه در ویژهبه
 انسانی نیروی پذیریاست. انعطاف آفرینارزش سازمان برای بلندمدت در پایدار رقابتی مزیت ایجاد

 فراهم راهبردی مزیت چندین ،زیرا ؛است شده شناخته تولید عملکرد ارتقای برای ابزاری عنوانبه
 تقاضاهای به سرعتبه تا دهدمی اجازه شرکت به ایچندوظیفه انسانی نیروی از استفاده. کندمی

 پذیریانعطاف چنین. دهد پاسخ د،نآی وجودبه هابخش در است ممکن که نامتعادل و نشدهبینیپیش
 خدمات ودهند  کاهش را کاردرجریان موجودی و تولید گردش زمان تا کندمی کمک هاشرکت به

 کنند )فاراسرمی فراهم را تجهیزات و انسانی نیروی از کارآمد استفادۀ کهدرحالی ند؛ده ارتقا را مشتری
 کارفرمایان به انسانی نیروی پذیریانعطاف ،(. در صنعت تولیدات ورزشی در ایران۷۵، 22010هاولبی و

و  بیشتر رضایت به است ممکن انسانی نیروی پذیریدهد. انعطافمی را کار در جوییصرفه امکان
 مراتب،سلسله سطوح از بعضی کاهش به منجر انسانی نیروی پذیریکند. انعطاف کمک کار داریمعنا

 سطوح تعداد در کاهش. شودمی سریع العملعکس در بهتر توانایی و ترسریع ارتباطات به دستیابی
انسانی  نیروی پذیریشود. انعطافمی ترپایین مدیریتی سربار هزینة و کمتر هزینة به منجر ،مدیریت
 کارکنان به سازد. همچنین،می توانا در آینده تغییرات به گوییپاسخ برای تولیدی ورزشی را هایشرکت
 های کاریرویه در گرفتهصورت تغییرات با هماهنگی برای خود در را الزم تغییرات ایجاد توانایی

                                                           
1. Ngoa   

2. Fraser & Hvolby 
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 به منجر ،درنتیجه و شودمی کار نیروی در بیشتر پذیریانعطاف ایجاد باعث هامهارت دهد. افزایشمی
 زمانهم عالوه،. بهشودمی شرکت تولیدی ورزشی وریبهره و کارایی بهبود و کار نیروی هزینة کاهش

 به منجر تواندمی امر این ،شوندمی متنوع هایمهارت دارای شرکت پایین سطوح در افراد اینکه با
 احتمال براین،شود. افزون کارکنان غیرمستقیم هایهزینه کاهش یا کارکنان بر نظارت به نیاز کاهش

 برای را بیشتری شغلی امنیت شود، کار در انسانی هایجنبه افزایش باعث پذیریانعطاف که رودمی
داشته  همراهگوناگون را بهمشاغل  از بیشتر برخورداری امکان و شغل جذابیت و کند فراهم کارکنان

 نتایجبراساس  بردن مزیت رقابتی واحد تولیدی ورزشی مؤثر باشند.توانند در باالکه این موارد می باشد
 یی معنادارعلّ ةرابطانسانی در صنعت تولیدات ورزشی  منابع تعارضبا  یرقابت تیمز نیب پژوهش،

بر  داری، اثر مستقیم و معنا۷/0تأثیر مزیت رقابتی با ضریب عاملکه ایگونهبه وجود دارد؛
 قنبرپور مظفری و، رسولی، ساعتچیان هایبا نتایج پژوهشنتیجه این پذیری منابع انسانی دارد. انعطاف
فرد نیروی انسانی در موقعیت رقابتی هر منحصربه اهمیت و جایگاه خوانی دارد.هم (13۹3نصرتی)
عنوان مزیت رقابتی به نیروی انسانی به ةدارد که در مقولظری را بر آن مینهر صاحب ،سازمان

نیاز به تغییر و تحول در  ،صورت مستقل نگاه کند. دلیل این امربه سازمانی ةترین سرمایارزشبا
با هدف سازگاری بیشتر با الزامات جدید  ،روی انسانی برای توانمندسازی سازماننی ها و نقشسازمان
نیروی  ،سوهای زیادی کرده است. ازیکنیروی انسانی معاصر نسبت به گذشته تفاوتاست.  محیطی

آفرینی به اعتماد ،دیگرسوید و ازای برای رشد و توسعه دارالعادهکار جدید ظرفیت و استعداد فوق
کارکنان خود  ازکه های امروز پرسیده شود مدیران سازمان اگر از ،راستاازمان نیاز دارد. دراینسر بیشت

ما افرادی الزم داریم که جوابی به این مضمون می دهند که:  ها تقریباًآن ةهم ،چه توقعی دارید
اگر از افراد  ،حال .نحوی رفتار کنند که انگار صاحب سازمان هستندبه و گشا و مبتکر باشندمشکل

صداقت و محیطی که مستلزم : دهندمی گونه پاسخاین ،سازمان چه انتظاری دارید پرسیده شود شما از
های فرارقابتی در محیطکه  دهدا نشان میهاین .الزم داریم ،جدید برای ما باشد هایکسب مهارت

سازوکاری که بتواند از  ؛ها الزم استمنابع انسانی سازمان سازوکار جدیدی در مدیریت ،امروز
وجود  ،بینو دراین برداری مناسب کندایجـاد مزیت رقابتی پایدار بهره برای نیروی انسانی هایظرفیت

ها تواند مزیت رقابتی برای آنها میها و شرکتتعارض سازنده بین نیروی انسانی موجود در سازمان
 خودخودیبه تعارض یجاد انگیزۀ تغییر است.ا ،تضاد و تعارض سازندهیکی از مزایای  ؛ زیرا،باشد
 گیرینتیجه گونهاین توان. مینیز است سازنده و مثبت اوقات بسا بسیاریچه ؛نیست منفیای مقوله

 مسئله حل منجر به ،شود و مشکالت لئمسا تبیین منجر به که است سازنده هنگامی تعارض کرد که
 به ،شود ارتباطاتبرقراری  موجب ،درگیر کند دارد ها اهمیتآن برای که اموری در حلافراد را  ،شود

 یادگیری طریقاز ،افرادبین  ایجاد مشارکت موجب و کند کمک و مهارتشان و ادراک افراد در توسعه
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دهد. ی را پرورش میشود و خالقیت و نوآورل می، منشأ تغییر و تحوتعارض یکدیگر شود. ۀرباربیشتر د
کند. وقتی اختالف نباشد، افراد دربارۀ ل را روشن میئها و مسااین است که هدف تعارضفایدۀ دیگر 

اهداف را کاماًل شفاف و روشن  که افراد مجبورند ،باوجود اختالف کنند؛ ولیاهداف، زیاد بحث نمی
همانند  .کنداین است که ارتباطات و انرژی درون هر واحد را تقویت می تعارضاز فواید دیگر . سازند

های تولیدی ورزشی وجود تعارض سازنده بین نیروی انسانی ها، در شرکتها و سازمانسایر شرکت
رقابتی  یتواند مزیتشود و این خود میها میخالقیت و نوآوری در آن  باعث تغییر، تحول واحتماالً

  حساب آید.به صنعت ورزش ای تولیدکنندۀهبنگاهبرای 

انسانی در صنعت  منابع تعارضبا  پذیری منابع انسانیانعطاف نیبپژوهش،  دیگر براساس نتیجة
 پذیری سازمانیانعطاف عاملنشان داد که این نتیجه وجود دارد.  یی معنادارعلّ ةرابطتولیدات ورزشی 

 پژوهشگران یطبق بررس .منابع تعارض سازمانی داردبر  داریاثر مستقیم و معنا ،2۷/0أثیر تریببا ض
پذیری منابع انسانی را بر منابع ثیر انعطاف، تاکنون پژوهشی که تأمورد این فرضیهمطالعة حاضر در
توان نتایج پژوهش در این فرضیه را با دیگر نمی، انجام نشده است؛ بنابراین، بسنجد تعارض سازمانی

 کارکنان به ،های تولیدیها و شرکتپذیری منابع انسانی در سازمان. انعطافکردمطالعات مقایسه 
دهد می های کاریرویه در گرفتهصورت تغییرات با هماهنگی برای خود در الزم تغییرات ایجاد توانایی

 افزایش تیابی به مزیت رقابتی پایدار است.راستای دسسازمان در برای یمهم ، عاملکه این امر
 هزینة کاهش به منجر ،درنتیجه و شودمی کار نیروی در بیشتر پذیریانعطاف ایجاد باعث ها،تمهار

 سطوح در افراد اینکه با زمانهم عالوه،. بهشودمی شرکت وریبهره و کارایی بهبود و کاری نیروی
 بر نظارت به نیاز کاهش به منجر تواندمی امر این گردند،می متنوع هایمهارت دارای شرکت پایین

 پذیریانعطاف که رودمی احتمال براین،. افزونشود کارکنان غیرمستقیم هایهزینه کاهش یا کارکنان
 و کند فراهم کارکنان برای را بیشتری شغلی امنیت شود، کار در انسانی هایجنبه افزایش باعث

که رسد نظر میبههمراه داشته باشد. را به مشاغل گوناگون از بیشتر برخورداری امکان و شغل جذابیت
لحاظ انسانی، کارکنان با تمرکز بیشتری تالش خواهند کرد که خود را از پذیری منابعبا افزایش انعطاف

عنوان یک و احتماالً این موضوع خود را به اثبات برسانندمراتب ارتقا دهند و بهتربودن خود را بهسلسه
شود. اگر مدیریت سازمان بین کارکنان میش تعارض دهد و باعث افزایمی منبع تعارض سازمانی بروز

ه مزیت برای دستیابی ب یاستوار شک قدمبروز چنین تعارضی آن را حل کند، بدون صورتبتواند در
، نتیجهی تولید و فروش محصوالت خود و دررسیدن به سطوح باال ،دنبال آنرقابتی برداشته است که به

 سود بیشتر است.آوردن دستبه

 سعی ورزشی تولیدات هایشرکت مسئوالن و مدیران که شودمی پیشنهاد با توجه به نتایج پژوهش
 ،شوندمی رقابتی مزیت ایجاد باعث کهرا  زمان و هاهزینه اثربخشی مانند ،سازمانیدرون موارد کنند

 پایدار رقابتی مزیت به را شرکت در ایجادشده موقتی رقابتی مزیت بتوانند تا باشند داشته مدنظر
 دهند مشارکت گوناگون مسائل در را مختلف واحدهای کارکنانکه  کنند سعی ،همچنین .کنند تبدیل
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 افزایشطبیعتاً  و مهارتی پذیریانعطاف افزایش برای .برند باال را خود شرکت رقابتی مزیت بتوانند تا
 کنند سعی هاشرکت این مسئوالن و مدیران ورزشی، تولیدی هایشرکت انسانی منابع پذیریانعطاف

کنند  سعی همچنین و باشند برخوردار کار انجام برای کافی هایمهارت از که کار گیرندبه را کارکنانی
 آموزشی هایدوره خود هایشرکت در ،کارکنان برای تولیدی هایمهارت و فنون روزکردنهب با هدف

 برگزار کنند.
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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. 
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