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 چکیده

تغییـرات بسـیارمتنوع    نـوع  درحال تغییـر بـوده و  به شدت رقابتی امروز به دلیل اینکه محیط 

 .وجودآورنـد  بـه  رقـابتی ها مزیـت یی هستند که بتوانند براي بنگاهها قابلیت نیازمند، استشده

  هـاي نـوآوري در دسـتیابی بـه     تو قابلیـ  پویـا  ايهـ قابلیـت  تـاثیر تحقیـق بررسـی    این هدف

عنـوان  مجـدد بـه   پنج قابلیت ادراك، یادگیري، ادغام، هماهنگی و پیکربنـدي  .رقابتی استمزیت

نـوآوري شناسـایی   هـاي  عنـوان قابلیـت  رداري و کشف بهبهاي بهرههاي پویا و قابلیت قابلیت

شـده   نظر گرفتههزینه، تمایز و تمرکز در رقابتی سه بعد استراتژي رهبريشدند و براي مزیت

هاي سرمایشی و گرمایشی در شهر شرکت تولیدکننده سیستم 217نمونۀ آماري شامل . است

 ایـن پـژوهش از  . سـترس انتخـاب شـدند   گیري در دکه با استفاده از روش نمونه تهران است؛

بـراي  . تگی اسـت ها توصـیفی و از نـوع همبسـ   آوري دادهلحاظ هدف، کاربردي و ازنظر جمع

 ،PLSگیـري  از مدل معادالت ساختاري بـراي کلیـت مـدل، مـدل انـدازه     ها تحلیل داده و  تجزیه

سـتقل اسـتفاده   میانگین دو جامعـه م  آزمون همبستگی، مقایسه میانگین یک گروهی و مقایسه

هزینـه و تمرکـز تمـام ابعـاد      د که در رسیدن به اسـتراتژي رهبـري  داها نشانیافته. استشده

قابلیت پویا اثر مثبت و معنادار دارند اما در رسیدن به استراتژي تمایز فقط قابلیت ادراك اثـر  

ثبـت و معنـادار   رقابتی اثـر م  بعد قابلیت نوآوري بر ابعاد مزیتمثبت و معنادار دارد و هر دو 

  . دارند

  

 

  رقابتی بلیت پویا، قابلیت نوآوري، مزیتقا :کلمات کلیدي
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  مقدمه

ها براي اینکه در صحنه رقابت بـاقی بماننـد و بتواننـد همگـام یـا      ها و سازمانشرکت

هـا را راضـی نگهدارنـد و از    دارند و از جهتی آنفراتر از نیازهاي مشتریانشان گام بر

هـا و  سود بیشتر و سهم بازار بیشتري برسند بایـد از قابلیـت   جهت دیگر خودشان به

ها را متمایز اي باشد که آن گونه ها باید بههایی برخوردار باشند و این قابلیتتوانمندي

کـه در حیطـه    راحتی تقلید کنند و ازآنجـایی  ها را بهاز رقبایشان کنند و رقبا نتوانند آن

هـا  گیـري درسـت از آن  ها با بهرهدارد که شرکت هاي بسیاري وجودبازاریابی قابلیت

هـاي  و قابلیـت  ١هـاي پویـا  هـا، قابلیـت  توانند به هدفشان برسند ازجمله این قابلیـت می

هـا و  مجـدد توانـایی  ایجـاد و پیکربنـدي   هاي پویا توانایی ادغام،قابلیت .است ٢نوآوري

حـال تغییـر اسـت    سـرعت در   هاي داخلی و خارجی براي رسیدگی به محیط بهظرفیت

شناسایی  جدید،هاي ایجاد ایده هاي نوآوري،؛ همچنین قابلیت)٣،1997تیس و همکاران(

هـاي موجـود   ع و قابلیـت و اجراي نـوآوري، بـا نفـوذ در منـاب     هاي جدید بازارفرصت

و جیاشنگ وچیا  )2007(جمله تیس و همکاران  از). ٤،2000هاي و نیلی(سازمان است 

ــا و قابلیــتبلیــتنقــش قا )2010(٥جونــگ ــه  هــاي پوی   هــاي نــوآوري را در رســیدن ب

توانند نقش مشترکی در ایجاد ها میاند و این قابلیت رقابتی شرکت برجسته کردهمزیت

سـختی در   بـه  ها ممکن است نادر باشـند، که این قابلیت چرا رقابتی داشته باشندمزیت

تواند به همان سـازمان  می ینی باشند و ارزششانغیرقابل جایگز گیرند، دسترس قرار

هـا یـا   کننـد از ایـن قابلیـت   ها کمابیش سعی میي شرکتهمه .اختصاص داشته باشند

هاي دیگر براي دستیابی به مزیت رقابتی بهره گیرند تا از فضاي رقـابتی عقـب   قابلیت

  .نمانند

هـاي گرمایشـی و سرمایشـی هـم از ایـن      هاي تولیدکننده سیستمکه شرکت آنجایی از

کنند و هرکدام بـا ارائـه   عده مستثنی نیستند و در فضاي رقابتی با یکدیگر رقابت میقا

هـا سـعی   ایـن شـرکت  . کننـد الش مـی محصوالت جدید، در جهت رفع نیاز مشتریان تـ 

سازي در مصرف انـرژي کـه   کنند با توجه به محیط پویا و رقابتی امروزي و بهینه می

اي را ی اسـت، محصـوالت جدیـد و نوآورانـه    هاي دنیاي کنـون ترین دغدغهیکی از مهم

                                                           
1- Dynamic capability 
2- Innovation capability 
3- Teece. 
4- Hii & Neely 
5- Jia-sheng & Chia-Jung 
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ارائه دهند که انرژي کمتري را مصرف کنند و کارایی بیشتري داشته باشند؛ بنـابراین  

هاي گرمایشی هاي تولیدکننده سیستمبا مدنظر گرفتن شدت رقابت موجود بین شرکت

 هـاي هـاي پویـا و قابلیـت   و سرمایشی انجام یک پژوهش در راستاي بررسـی قابلیـت  

تواند کمک شایانی رقابتی میها بر مزیتآن تاثیرها و چگونگی نوآوري در این شرکت

ها براي تولید و توسعه محصوالت و فرآیندهایشـان کنـد و گـامی در جهـت     به شرکت

 تـاثیر این مقاله که بـا هـدف    .ها برداشته شودهاي بازاریابی در شرکتتوسعه فعالیت

اسـت پـس از مـرور مبـانی     رقابتی انجـام شـده  ر مزیتیت پویا و قابلیت نوآوري بقابل

نظري و پیشینه تحقیق و تبیین روش تحقیق به بررسی مـدل مفهـومی تحقیـق خواهـد     

پرداخت و سپس بر اساس آزمون آماري پیشنهادهاي کاربردي به مدیران این صنعت 

  .خواهد داد

 

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  اقابلیت پوی

هاي پویا بر مبناي دیـدگاه منبـع   به توسعه چهارچوب قابلیت) 1997( ١تیس و همکاران

رکت بـراي  توانـایی شـ   :از نـد هـاي پویـا عبارت  ها قابلیـت  آنبه گفته . اندمحور پرداخته

هاي درونی و بیرونـی بـراي پاسـخگویی بـه     مجدد شایستگیدهی ادغام، ایجاد و شکل

اري گیري رفتـ  هاي پویا را جهتقابلیت) 2007( 2وانگ و احمد. هاي سریعاً متغیرمحیط

هـاي  مجدد، بازسازي و تولیـد مجـدد منـابع و قابلیـت    سازمان براي ترکیب، پیکربندي

غییـرات  هاي محوري آن در پاسخ بـه ت تر از همه، ارتقاء و بازسازي قابلیت خود و مهم

  .اند رقابتی تعریف کردهمحیط براي کسب و حفظ مزیت

عنــوان فرآینــدهایی بــراي  هــاي پویــا را بــهقابلیــتنیــز ) 2006( 3زهــرا و همکــارانش

گیرندگان  تصمیماي که  گونه ن عملیاتی یک شرکت بهمجدد منابع و امور روتیپیکربندي

مجـدد هـدف   پیکربنـدي  .کننددارند، تعریف میبینند و فرض میدرستی می اصلی آن به

 ادراك،، جـدد منـابع  م پیکربنـدي ). 1997 تیس و همکاران،( هاي پویا استنهایی قابلیت

عنـوان   هـاي پویـا بـه    قابلیـت . هاي پویا هسـتند قابلیت یادگیري، ادغام و هماهنگی جزء

عنـوان   ها بـه و همچنین این قابلیت کنند؛مجدد را تسهیل میابزاري هستند که پیکربندي

                                                           
1- Teece, Pisano & Shuen 
2- Wang & Ahmed  
3- Zahra  
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ه عالو .اندها بنیادي تر هستند که براي دیگرقابلیت اي از فرآیندهاي سادهترکیب پیچیده

تـر و دشـوارتر از رونـدهاي دیگـر      تر، غیرملموس مجدد انتزاعیروند پیکربندي ،بر این

هاي پویا مجدد و دیگر ابعاد قابلیتبنابراین، تمایزي بین پیکربندي براي توصیف است؛

عنـوان فرآینـد هـدف هسـت و      بـه  مجـدد  و این است که قابلیـت پیکربنـدي   وجود دارد

کننـد و نقـش   مجدد را تسهیل مـی زاري هستند که پیکربنديعنوان اب هاي دیگر بهقابلیت

با توجه بـه مطالـب فـوق     .مجدد است  ندهاي دیگر توانمندسازي پیکربندياصلی فرآی

عملیـاتی تحقیـق    است  که متغیرهايابلیت پویا با پنج بعد بررسی شدهدر این تحقیق ق

  .یم پرداختهها خواحاضر نیز است، که در ادامه به تعریف آن

بنـدي جدیـد منـابع کـه بهتـر بـا        توانایی براي توسعه ترکیـب  :١قابلیت پیکربندي مجدد

  .محیط مطابقت دارد

. گـردد ها در محیط، تعریـف مـی  توانایی کشف، تفسیر و تعقیب فرصت :٢قابلیت ادراك

خلـق هوشـمندي بـازار، انتشـار     : نـد از روتـین اصـلی قابلیـت ادراك عبارت    سه فعالیت

  .اسخ به هوشمندي بازارهوشمندي بازار، پ

هاي عملیاتی موجود با دانش جدیـد تعریـف   توانایی نوسازي قابلیت :٣قابلیت یادگیري

اکتساب، تلفیـق، تغییـر   : ازن اصلی قابلیت یادگیري عبارتند چهار فعالیت روتی. گرددمی

  .برداري از دانش و بهره

  ملیاتی جدید واحدها تعریفهاي عتوانایی ترکیب دانش فردي در قابلیت :٤قابلیت ادغام

هاي روتین این قابلیـت از قبیـل مشـارکت، بازنمـایی و ارتبـاط متقابـل       فعالیت .اند شده

  .وکار جمعی هستند هاي منفرد در واحد کسبداده

هـا  ها، منـابع و فعالیـت  کارگیري وظایف، نقش توانایی هماهنگی و به :٥قابلیت هماهنگی

هـاي روتـین اصـلی قابلیـت     فعالیـت . شـود ریـف مـی  هاي عملیـاتی جدیـد تع  در قابلیت

هاي پویا یعنی تخصیص منابع به وظـایف، تعیـین   هماهنگی نیز بر مبناي ادبیات قابلیت

هـا و ایجـاد همـاهنگی بـین     فرد مناسب براي وظیفه و نقش مناسـب، شناسـایی مکمـل   

  .شودبندي می هاي جمعی جمعها و منابع و هماهنگی فعالیتنقش

                                                           
1- Reconfigured capability 
2- Sensing capability 
3- Learning capability 
4- Integration capability 
5- Coordination capability 
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 هـاي  حـل  راه کشف و تکنولوژیکی هايگزینه کردن حس توانایی پویاابلیت بطور کلی ق

 عملیـات  است کـه در یـک   مختلف عالئموتفسیر  یادگیري ایجاد، کنکاش، باجدید بازار 

  .)١،2017تاکاشی و همکاران( هاي سازمانی قرار می گیردو روتین بافرآیندها خاص

  

  قابلیت نوآوري

 طور مـداوم در طـول زمـان توسـعه     یادگیري است که بهقابلیت نوآوري نتیجه فرآیند 

یافتـه و جدیـد،    درواقع، یادگیري و انتقال دانش و ایده در محصوالت بهبود. استیافته 

  .هاي نوآوري استها براي منفعت شرکت، هدف اصلی قابلیتفرآیندها و سیستم

 تمرکـز  کیتکنولـوژی  هـاي نـوآوري  بـر  نـوآوري  هـاي قابلیت درمورد مطالعاتبیشتر 

 کـه  اسـت  جدید محصول و وريفنا توسعه هايقابلیت نتیجهدر هانوآوري این کنند می

  .)٢،2015و همکاران یسنتو(مناسب نیز دارد  نوآورانه استراتژي یک به نیاز

هـاي جدیـد،   هاي نوآوري؛ پتانسیل ایجاد ایـده قابلیت«: بیان کردند) 2000( هاي و نیلی

هـاي موجـود   عرضه نوآوري با نفوذ در منابع و قابلیت هاي بازار وشناسایی فرصت

  .»است

و  ٤بـرداري  هـاي بهـره  قابلیـت : دانـد هاي نوآوري را دو دسته میقابلیت) 1991( ٣مارچ

بـه اصـالح و گسـترش    بـرداري،   کند که ماهیت بهرهوي اشاره می .٥هاي کشفقابلیت

برداري بـه یـادگیري از    بهره. پردازدهاي موجود میها و پارادایم اوريها، فنشایستگی

. هاي موجود اشاره دارندطریق تحقیقات محلی، اصالح تجربی و استفاده مجدد روتین

برداري، آن دسـته   هاي بهرهقابلیت. برداري به کاربرد دانش موجود وابسته است بهره

. هـاي موجـود دارنـد   هاي نوآوري هستند که سعی در اصالح و بهبود قابلیتاز قابلیت

  :ها دو نوع هستند نآ

 )ي محصول موجودتوسعه( کارانه هاي فناوري محافظهقابلیت -

  .)2011 لیز بوآ و همکاران،() بازار موجود( نهکارا هاي بازار محافظهابلیتق -

قابلیـت کشـف بـه یـادگیري     . هـاي جدیـد اسـت   قابلیت کشف مبتنی بر توسعه قابلیـت 

ــ  کســب ــر و تجرب ــدهاي تغیی ــق فرآین ــزي ه برنامــهشــده از طری . شــده اشــاره دارد ری

                                                           
1- Takahashi  
2- Vicente, Abrantes, & Teixeira 
3- March 
4- Exploitation capability  
5- Exploration capability 



 1397 بهار و تابستان ،نوزدهم شماره ،دهم سال بازرگانی، مدیریت کاوشهاي یهنشر 128

المللـی هسـتند، یـادگیري     بـرداري محـرك عملکـرد بـین     هـاي بهـره  باوجوداینکه قابلیت

ه کشف و خلق ارزش جدیـد  هاي کامالً جدید است که بها مستلزم کشف قابلیتشرکت

هـاي نـوآوري   هاي کشـف نیـز آن دسـته از قابلیـت    قابلیت ).1991مارچ، (مرتبط است 

هـاي جدیـد   هـاي موجـود و یـافتن قابلیـت    سعی در به چالش کشیدن قابلیتهستند که 

 :اند ها دو نوعاین قابلیت. دارند

  )ي محصول جدیدتوسعه(ناوري بنیاد هاي فقابلیت -

  .)2011 لیز بوآ و همکاران،() بازار جدید(هاي بازار بنیاد یتقابل -

دها و دانــش فنـی ملمــوس و  اورانـه؛ منــابع، فرآینـ  هـاي نــوآوري فن منظـور از قابلیــت 

اورانه آن را تسهیل نمـوده و  هاي نوآوري فنهستند که استراتژيغیرملموس سازمان 

هاي بازار؛ منابع، فرآیندها و دانـش مـرتبط بـا بـازار اسـت کـه       قابلیت. کنندحمایت می

 .)همان منبع(براي حفظ بازار، موردنیاز هستند 

طور مداوم به جستجو، کشـف   مان، باید بههاي نوآوري در طول زبراي توسعه قابلیت

هاي جدید داخل و خارج شرکت و نیازهاي محیطی پرداخـت لـذا   سازي فرصت و پیاده

 شـده  قابلیت نوآوري در نظـر گرفتـه   در این تحقیق دو بعد کشف و پیاده سازي براي

  .است

  رقابتی مزیت

ان وقتـی سـازم  . رقابتی، تضمین بقاي سازمان اسـت ترین کارکرد مزیتاولین واصلی

تواند رسد و میرقابتی تضمین نمود آنگاه به بالندگی میبر مزیت بقاي خود را با تکیه 

ــد    ــت را بپیمای ــیر موفقی ــی(مس ــم و   ).1389 ،1استیس ــع مه ــب  دو منب ــته کس   برجس

مطالعـات  . رقابتی، ساختار هزینه و توانایی ایجـاد تمـایز نسـبت بـه رقبـا اسـت      مزیت

وکارهـا   است که استفاده از یک یا هر دو منبع فوق توسـط کسـب  شده بیانگر آن  انجام

هــا کــرده امــا  معمــوالً ســودي بــاالتر از ســود متوســط در آن صــنعت را نصــیب آن

انـد معمـوالً سـود متوسـط یـا کمتـر از       وکارهایی که فاقـد ایـن دو مزیـت بـوده     کسب

انـد در میـان   هایی که فاقد هـردو مزیـت بـوده    همچنین آن. اندمتوسطی را تجربه کرده

هـایی کـه   و برعکس شرکت اند؛ترین عملکرد را داشته وکارهاي آن حوزه ضعیف کسب

دسـت   اند بـاالترین سـطح سـود را در آن صـنعت بـه     از هر دو مزیت برخوردار بوده

  ).1385ولی بیگی و همکاران، (اند آورده

                                                           
1- Stacy 
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ایی شـرکت در  استفاده از مزیت هزینه کمتر بـه معنـاي توانـ    :١هزینهاستراتژي رهبري

قیمتـی برابـر یـا     طراحی، تولید و بازاریابی یک محصول به صورتی کاراتر از رقبا بـا 

بـه معنـاي سـود    » هزینـه کمتـر  «رقـابتی  در اختیار داشتن مزیت .نزدیک به رقبا هست

  .بیشتر است

اسـتفاده از مزیـت تمـایز بـه معنـاي توانـایی ارائـه ارزش برتـر و          :٢استراتژي تمـایز 

هاي خاص یا خدمات پس از د به خریدار برحسب کیفیت محصول، ویژگیفر منحصربه

قیمـت   هـاي ممتـاز،  دهد کـه بـه خـاطر ویژگـی    تمایز به شرکت اجازه می. فروش است

که نهایتاً بـه سـود بیشـتر منجـر      باالتري نسبت به رقبا براي محصول خود تعیین کند

  ).1389 اعرابی،(شود می

یعنی انتخاب گوشـه یـا بخشـی از یـک بـازار و نفـوذ       مزیت تمرکز  :٣تمرکز استراتژي

حسـینی،  (ازنـد  اي که رقبا نتوانند یا نخواهند بـا آن بـه مقابلـه پرد   گونهعمیق در آن به

1383 .(  

  

  رقابتی هاي پویا و مزیت ارتباط بین قابلیت

اسـت ازجملـه   رقـابتی را بررسـی کـرده   هاي پویا بر مزیتقابلیت تاثیرتحقیقات زیادي 

 رقـابتی دسـت  ط آشکاري بین قابلیت پویا و مزیـت که به ارتبا) 2007(همکاران  تیس و

یـک قابلیـت پویـا، از    «اسـتدالل کردنـد کـه    ) 2006( ٤همچنین گریفس و هـاروي . یافتند

رقـابتی شـرکت را   توانـد مزیـت  است که مـی شده ترکیب منابع دشوار براي تقلید ایجاد

 هـاي پویـا کلیـدي بـراي مزیـت     قابلیتعتقدند که م) 2009( ٥هلفات و پِترَف .»فراهم کند

 اسـت شـده   انجـام  پویـا  هـاي قابلیـت  رویکـرد  يزمینه در که مطالعاتی .رقابتی هستند

 انـد  کـرده  شناسایی راهبرد را در پویا هايقابلیت سهم و اتتاثیر فرآیندها، ساختارها،

دهنـد   مـی  ارتقـا  ی رارقـابت  هايمزیت پویا، هاي قابلیت که معتقدند پژوهشگران اغلب و

  ).6،2013ووو  لین(

                                                           
1- Low cost leadership strategy 
2- Differentiation strategy 
3- Focus strategy 
4- Griffith & Harvey 
5- Helfat & Peteraf 
6- Lin & Wu 
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هـاي پویـا و عملکـرد را جـدا     مفهـوم قابلیـت  ) 2007( 1از طرفی دیگر هلفات و همکاران

 .شـوند رقـابتی نمـی  هاي پویا لزوماً منجر به مزیتیتو استدالل می کنند که قابل کردند

 زیربنا را ا یکام منجرشود تیرقابمزیت به طورمستقیم  به که نیست ممکن پویا قابلیت

  .دهدمی ارائه جدید منابع ترکیب طریقاز  رقابتیمزیت براي

همیـت کمـی روي   هـاي پویـا ا  لیـت نیز نشان دادند که قاب) 2014( 2اُگونکویو و همکاران

بـا  هاي پویا ارتبـاط معنـاداري   فرض بر این بود که قابلیت. اردرقابتی سازمان دمزیت

شد که قابلیـت، شـرکت را بـراي تولیـد محصـوالت و      رقابتی ندارند و نشان دادهمزیت

سازد و سازمان را براي نزدیکـی بـه رقبـایش    فرد و خالق قادر میخدمات منحصربه

رقـابتی  مزیـت  ،ي باید در کنار قابلیت پویـا کند و لذا عوامل دیگردر صنعت حمایت نمی

  .را ایجاد نماید

  

  رقابتیهاي نوآوري و مزیت قابلیتارتباط بین 

نـوآوري محصـول،   : هـاي نـوآوري را شـامل   ، قابلیـت )2010(3گشنگ و چیا جونـ جیا

نوآوري فرآیند، نوآوري مـدیریت و نـوآوري بازاریـابی دانسـتند و بیـان کردنـد یـک        

رقـابتی نیـاز بـه    براي مشتري و بـه دسـت آوردن مزیـت    شرکت به جهت ارتقا ارزش

 .دارد) قابلیت نوآوري(هاي جدید ایجاد ایده

  

 پژوهشپیشینه 

آوري بـر مزیـت   همانگونه که در مبانی نظري مشاهده شـد قابلیـت پویـا و قابلیـت نـو     

هـاي مـوردنظر،   گویـاي ایـن اسـت کـه ارتبـاط مسـتقیم ارزش      رقابتی موثر هستند و 

شده توسط رقباي شرکت الزامـات   هاي عرضهو ارزش شده شرکت هاي عرضهارزش

تحقیقـات در ایـن زمینـه آورده     برخـی  امـه اددر . کندرقابتی را تعیین میابعاد مزیت و

  .است که این تحقیقات زیربناي مدل مفهومی تحقیق استشده

هـاي پویـا در مقابـل قابلیـت     قابلیـت در تحقیقی بـا عنـوان   ) 2014( وهیسریچ4برزنیک 

ریق به روابط بین قابلیت نوآوري و قابلیت پویا از ط ها مرتبط هستند؟آیا آن: نوآوري

                                                           
1- Helfat  
2- Ogunkoya 
3- Jia-Sheng & Chia-Jung 
4- Breznik & Hisrich 
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تجزیـه و  در تحقیقـی بـا عنـوان    ) 2006( 1و السـاوي پـاولو  . ام کردنـد شش دیدگاه اقد

اي هاي پویا از طریق نقـش واسـطه  که قابلیتند هاي پویا نشان داداهرمی کردن قابلیت

د و اینکـه  نـ گذارهاي عملیاتی بر روي عملکرد توسعه محصول جدید اثر مـی شایستگی

. کنـد هـاي عملیـاتی تقویـت مـی    گیرا روي شایست هاي پویاآشفتگی محیطی اثر قابلیت

هاي پویا چـه هسـتند وآیـا    قابلیت در تحقیقی با عنوان) 2009( 2آمبروزینی و همکاران

هـاي پویـا   قابلیتاشاره کردند که  ها ساختار مفیدي درمدیریت استراتژیک هستند؟آن

جدیـد   بنديشده را با ایجاد، ادغام، ترکیب هاي سازمانی هستند که منابع ذخیرهفرآیند

در مقالـه اي تحـت عنـوان    ) 2011( 3لیزبوآ و همکاران .دهندو ترخیص منابع تغییر می

اشـاره   هـا بـر روي عملکـرد جـاري و آتـی     تحریکات و اثرات آن: هاي نوآوريقابلیت

برداري و کشف روي عملکرد جاري و آتی، هاي بهرهاثر هر دونوع از قابلیتکه کردند 

هـا را قـادر   صـوالت موجـود، شـرکت   بهبـود مح . ینه اسـت یافته جدید دیگر در این زم

سازد عمر محصول را باریسک و هزینه کمتر گسترش دهند و توسعه محصـوالت   می

و  ویراواردنـا  .سازد ازنظر فنـی جلـوتر از رقبـا باشـند    کامالً جدید شرکت را قادر می

دریافتند که  یرقابتها، نوآوري و مزیتقابلیتدر پژوهشی با عنوان ) 2011( 4همکاران

رقابتی منجرشود اما یک زیربنـا را  مستقیم به مزیتطورقابلیت پویا ممکن نیست که به

  .دهدرقابتی از طریق ترکیب منابع جدید ارائه میبراي مزیت

  

  ها و الگوي مفهومی توسعه فرضیه

هـاي  هاي بسیاري بـراي قابلیـت   با توجه به مرور مبانی نظري و پیشینه تحقیق، مؤلفه

هاي  هاي پژوهشه در این پژوهش با توجه به یافتهاست ک شده  پویا و نوآوري معرفی

و ) 2013(، لـین و وو  )2012(، لی و لیو )2007(گذشته براساس نتایج تیس و همکاران 

رقـابتی بیـان شـد و    لیت پویـا و مزیـت  ، ارتباط آشکاري بین قاب)2009(هلفات و پِترَف 

و هانـا آربـانکووا   ) 2008(، بِـردین و همکـاران   )2010(همچنین جیاشنگ و چیا جونگ 

دارد رقابتی ارتباط وجـود هاي نوآوري و مزیتکه بین قابلیتنیز اشاره کردند ) 2013(

ت نوآوري ارتباط بین قابلیت پویا و قابلی) 2014(و هیسریچ رابرت و همچنین برزنیک 

                                                           
1- Pavlou & El sawy  
2- Ambroziny  
3- Lisboa  
4- Weerawardena  
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گیري، ادغـام،  اي ادراك، یـاد هـ قابلیـت  ،تـاثیر منظـور سـنجش ایـن     کردند لذا بهرا بیان

برداري و کشف هاي بهرههاي پویا و قابلیتعنوان قابلیتمجدد بههماهنگی و پیکربندي

هزینه و تمایز و تمرکز پورتر نیز هـم  هاي نوآوري و استراتژي رهبريلیتعنوان قاببه

  .اند شده نظر گرفتهرقابتی دراد مزیتعنوان ابعبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    

  

 
 
 

  ارچوب نظري پژوهشهچ -1ل شک

  

 همچنــین و شــده بررســی هــاي پــژوهش پیشــینه بــه باتوجــه :پــژوهش هــاي فرضــیه

  :ازاستعبارت پژوهش این اصلی فرضیه نظري، ارچوبهچ

  .مثبت و معناداري دارد تاثیررقابتی قابلیت پویا بر مزیت :فرضیه اصلی اول

  .مثبت و معناداري دارد یرتاثرقابتی قابلیت نوآوري بر مزیت :فرضیه اصلی دوم

 نظـر گرفتـه  رقـابتی در بلیت پویا، قابلیت نوآوري و مزیتبا توجه به ابعادي که براي قا

 یرقـابت روي مزیـت بـر  هـاي نـوآوري  قابلیـت و  پویا هاي قابلیت ابعاد از یک هر که شد

  قابلیت پویا

 
  قابلیت پیکربندي مجدد

  قابلیت ادراك

  قابلیت یادگیري

  قابلیت ادغام

  قابلیت هماهنگی
  رقابتیمزیت

 
  استراتژي رهبري هزینه

 استراتژي تمایز

  استراتژي تمرکز

  قابلیت نوآوري

 
  برداريقابلیت بهره

 قابلیت کشف
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 درقالـب  پـژوهش  اصـلی  هـاي قرارگرفـت لـذا فرضـیه    موردبررسی مستقل صورت به

  .شوند میفرعی بیان رضیهف ویکبیست

 تـاثیر نوآوري این تحقیق با توجه به تحقیقات گذشته این است که در تحقیقات گذشـته  

است همچنـین ابعـادي   رقابتی بررسی شدهبطور مجزا بر مزیتهریک از این دوقابلیت 

از اسـتراتژي  هر یـک   ها برآن تاثیرشده و نظر گرفتهقابلیت در در این تحقیق براي دو

قابلیـت پویـا در    تـاثیر از سـوي دیگـر در ایـن تحقیـق      .اسـت م پورتر بررسی شـده عا

  .استز استراتژي هاي رقابتی بررسی شدهمقایسه با قابلیت نوآوري بر هریک ا

  

  شناسی پژوهش روش

تحقیق حاضر ازنظـر هـدف، کـاربردي بـوده وازنظـر امکـان کنتـرل متغیرهـا از نـوع          

جامعـه آمـاري    .توصـیفی همبسـتگی قـرار دارد    تحقیقات توصیفی و از نوع تحقیقـات 

هاي سرمایشی و هاي تولیدکننده سیستمموردمطالعه در تحقیق حاضر، شامل شرکت

شـرکت   500هـا در شـهر تهـران،    گرمایشی در شهر تهران است که تعداد این شـرکت 

عنـوان نمونـه انتخـاب    شـرکت بـه   217باشند و از روش نمونه در دسترس، تعـداد  می

  .ها قرار گرفتپرسشنامه در اختیار مدیران و یا نمایندگان مدیران شرکت شدند و

دلیل انتخاب این جامعه آماري این است که این صنعت در ایران در حال رشد اسـت و  

ود را بــا کیفیــت انــد محصــوالت خــه در ایــن صــنف توانســتهتولیدکننــدگان بــا ســابق

قابلیـت صـادرات    ،ه بـه همـین گـواهی   که البتـه بـا توجـ   . کنندتولید اروپایی  استاندارد

هـا نیـز   سایر تولید کننده. اندآوردهدستود به کشورهاي اروپایی را نیز بهمحصول خ

صنعتی رقابتی است ذا این صنعت، ل .اندهاي همسایه اقدام به صادرات کردهدر کشور

سـب  کهاي اخیر تولید کننـدگان را ملـزم بـه     که با توجه به رکود بازار مسکن درسال

از سوي دیگر محقق چندین سـال اسـت کـه در ایـن صـنعت      .	استرقابتی نمودهمزیت

  .فعالیت می کند

هاي نوآوري بـا  ، قابلیت)سؤال(گویه 16 با پویا هاي قابلیت بخش سه شامل پرسشنامه

  .بود 5تا  1 لیکرت طیف با گویه 14با رقابتیگویه ومزیت 14

پس از اجراي  .شد انجام خبرگان و اساتید از نظرسنجی با پرسشنامه محتواییاعتبار 

:  هـاي  مـدل، از شـاخص  ) بعد(ه با نمونه نهایی، براي بررسی روایی ده سازه پرسشنام
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 4و روایـی همگرایـی   3روایـی تشخیصـی   ،2، روایی عاملی چندبخشـی 1روایی بارعاملی

  .استشده  استفاده

  

 هـاي نـوآوري و مزیـت   بلیـت پویـا و قا هـاي  منظور شناخت متغیرهاي پنهان قابلیت به

کـردیم و بـه    اسـتفاده  5افزار پی ال اساز مدل معادالت ساختاري در قالب نرمرقابتی 

 .هومی تحقیق را موردبررسی قراردادیمقبول بودن مدل مف ترتیب قابلاین

  

  هاي تحقیق ها و یافته داده تحلیل

. اسـت  شـده  یـابی سـاختاري اسـتفاده   ررسی مدل مفهومی پـژوهش از معادلـه  براي ب

گیري و بخش ساختاري است کـه هـر    هاي ساختاري متشکل از دو بخش اندازه تحلیل

هاي برازنـدگی نیـز    کند و شاخص هاي خاص در مورد مدل قضاوت می یک با شاخص

تحلیـل  : تکنیـک  مـدل معـادالت سـاختاري بـا دو    . نمایـد  در مورد کل مدل قضاوت مـی 

در این . انجام استمحور قابلتحلیل ساختاري واریانسمحور و ساختاري کوواریانس

دلیـل  . اسـت شده  دهاستفا 6ئیپژوهش از رویکرد واریانس محور یا حداقل مربعات جز

                                                           
1- Standardized loadings  
2- Cross - loading  
3- Discriminant Validity  
4- Convergent Validity  
5- PLS: Partial Least Squares  
6- Partial Least Squares  

  نتایج اعتبار ابزار سنجش مدل -1جدول 

لفاي آ تعداد گویه سازه

 کرونباخ

 نتیجه بررسی ارزش ویژه اعتبار ترکیبی

عامل 

 اول

عامل 

 دوم

740/0 4 قابلیت ادراك  837/0  251/2  704/0  .سازه از اعتبار کافی برخوردار است 

809/0 3 قابلیت یادگیري  887/0  170/2  464/0  .سازه از اعتبار کافی برخوردار است 

754/0 3 قابلیت ادغام  859/0  011/2  541/0  .سازه از اعتبار کافی برخوردار است 

783/0 4 قابلیت هماهنگی  860/0  431/2  700/0  .سازه از اعتبار کافی برخوردار است 

742/0 2 مجددقابلیت پیکربندي  886/0  590/1  410/0  .سازه از اعتبار کافی برخوردار است 

835/0 7 برداري قابلیت بهره  876/0  522/3  930/0  .بار کافی برخوردار استسازه از اعت 

832/0 7 قابلیت کشف  875/0  509/3  848/0  .سازه از اعتبار کافی برخوردار است 

765/0 5 هزینه رهبري ياستراتژ  842/0  579/2  836/0  .سازه از اعتبار کافی برخوردار است 

765/0 5 استراتژي تمایز  842/0  590/2  739/0  .سازه از اعتبار کافی برخوردار است 

730/0 4 تراتژي تمرکزاس  832/0  216/2  727/0  .سازه از اعتبار کافی برخوردار است 
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شـده و   خطـی، نرمـال نبـودن متغیرهـاي مشـاهده     وجود رابطه هم ستفاده از این مدلا

  .ها است تعداد زیاد متغیرهاي مشاهده سازه

در این مدل مطابق بـا  . استشده  هاي پژوهش پیشین اقتباس مدل مفهومی تحقیق از مدل

رقـابتی  هاي مزیـت  قابلیت نوآوري بر مؤلفهقابلیت پویا و هاي  مؤلفه تاثیراهداف پژوهش 

اسـت و پـس از   گیـري شـده   هاي فرعی پژوهش تصمیم شده و در مورد فرضیه یبررس

  را برقابلیت پویا و قابلیت نوآوريشده که اثر  بررسی مدل جزئی یک مدل کلی ارائه

  .کندگیري می هاي اصلی پژوهش تصمیم دهد و در مورد فرضیهرقابتی نشان میمزیت

 

  رقابتیآوري بر ابعاد مزیتا و قابلیت نوقابلیت پویابعاد  تاثیربررسی 

قابلیـت  ) 2قابلیـت ادراك،  ) 1: قابلیـت پویـا شـامل   ) سـازه (پنج بعـد   تاثیردر این مدل  

مجـدد بـا شـانزده    قابلیت پیکربندي) 5یت هماهنگی و قابل) 4قابلیت ادغام، ) 3یادگیري، 

بـا   قابلیـت کشـف  ) 2بـرداري و   قابلیت بهـره ) 1: گویه و دو بعد قابلیت نوآوري شامل

تمرکز بـا  ) 3تمایز و ) 2هزینه، رهبري) 1: رقابتی شاملچهارده گویه، بر سه بعد مزیت

در ادامـه  . اسـت بی کمترین مربعات جزئی برازش شدهیامعادله وسیله چهارده گویه به

  .استشده ها اشاره  ي آنها هاي مدل و تحلیل به نتایج سه دسته از شاخص

هـا بـا    روابط بین گویهابی کلی در مورد توانمندي ، به ارزیهاي برازندگی مدل شاخص

برازندگی مدل بیرونی در پردازد که شاخص  ها با یکدیگر می سازه و روابط بین سازه

برازندگی مدل درونی در مـورد بخـش سـاختاري    شاخص  گیري و مورد بخش اندازه

دي شـده و از توانمنـ   صـورت معنـادار مشـاهده    ها بـه کند و نتایج شاخص قضاوت می

بینـی   هـاي پـیش   شده و توانمنـدي سـازه   تعیین هاي از پیش ها در ارتباط با سازه گویه

  .استشونده حمایت کردهبینی هاي پیش بینی سازه در پیش  کننده

 هاي بکار ها بر اساس گویه ، به اعتبارسنجی سازه1مدل گیري هاي بخش اندازه شاخص

مدل بـراي ارزیـابی اعتبـار و روایـی      این بخش از. پردازد ها می رفته در سنجش سازه

بـراي  . کنـد  ها قضاوت می هاي مختلف استناد نموده و در آن ابزار سنجش به شاخص

، روایـی تشخیصـی و روایـی    بارهاي عـاملی چندبخشـی  ارزیابی روایی از بار عاملی، 

بـراي   .اسـت پشتیبانی شـده ها ها و سازهاست که از اعتبار گویهشده  استفاده همگرایی

                                                           
1- Measurement model  



 1397 بهار و تابستان ،نوزدهم شماره ،دهم سال بازرگانی، مدیریت کاوشهاي یهنشر 136

ضـریب  : هاي مدل به دو شـاخص اعتبـار   ضاوت در مورد اعتبار ابزار سنجش سازهق

و همچنین براي مشخص شدن ساختار ابعاد  2»گلداشتاین-دیلون«و  1»آلفاي کرونباخ«

تبـر  شـده از مع  هـاي محاسـبه   اسـت و شـاخص  استناد شده 3»ارزش ویژه«ها به  سازه

  .استبودن ابزار سنجش حمایت کرده

  .دهددر مدل تحقیق را نشان می هاي برونزا بر درونزا سازه تاثیرب ضرایشکل زیر 

  .را نشان می دهد4 اعداد موجود در شکل زیر مقدار رگرسیون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  هاي ضرایب در مدل تحقیق آمارهو  هاي برونزا بر درونزا سازه تاثیرضرایب  -2شکل 

  

 رقابتی یک مدل کلی ارائهیتیت پویا و قابلیت نوآوري بر مزقابل تاثیربراي بررسی 

 نمرات عاملی ابعاد هر سه سازه در سنجش معتبر و مناسب است که در این مدلشده 

 تاثیرساختاري مدل به بررسی  مدل روایی و اعتبار الزم را دارد وبخش است و

رقابتی و رابطه همبستگی بین قابلیت پویایی پویایی و قابلیت نوآوري بر مزیت قابلیت

   .اختصاص داردیت نوآوري و قابل

ابعاد قابلیت  5با رگرسیون و وزن رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته در شکل زیر

  .رقابتی نشان داده شده استپویا، قابلیت نوآوري و مزیت

                                                           
1- Cronbach's Alpha 
2- Dillon-Goldstein's Rho  
3- Eigen values  
4- Reg: Regression 
5- W: Weight  

 ادراك

یادگیر

 ادغام

-رهبري

 هزینه
- بهره

هماهنگ

 کشف تمایز

082/0 

186/0 

پیکربند

098/0 

037/

084/0 

095 /

074/0 

349/0 

137/0 

114/0 

 تمرکز 049/0

104/0 

250/0 

074/0 
054/0 

٠۶٧/097/0 

102/0 

029/0 

077/

142/0 



 137 رقابتی مزیت بر نوآوري قابلیت و پویا قابلیت تاثیر

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  رقابتی و رابطه دو سازه برونزانوآوري بر مزیت قابلیت پویا و قابلیت تاثیرضرایب  -3شکل 

  

است که نتایج فرضیات را شده  شده در زیر جدولی ارائه هاي انجاموجه به آزمونبا ت

 .کندبیان می

  

  هاي تحقیق هاي صفر و مخالف و نتایج نهایی فرضیه ها، فرضیه نقش متغیر -2جدول 

  عامل اثرگذار  فرضیه
عامل 

 اثرپذیر

فرضیه 

  صفر

فرضیه 

  مخالف

 نتیجه آزمون

0
  

0
 

فرضیه اصلی 

 اول

 مستقیم ومعنادار  تاثیر   رقابتیمزیت قابلیت پویا

 مستقیم ومعنادار تاثیر   هزینهرهبري قابلیت ادراك 1فرضیه فرعی 

 مستقیم ومعنادار تاثیر    هزینهرهبري قابلیت یادگیري 2فرضیه فرعی 

  مستقیم ومعنادار تاثیر   هزینهرهبري قابلیت ادغام 3فرضیه فرعی 

 مستقیم ومعنادار تاثیر   هزینهرهبري قابلیت هماهنگی 4فرضیه فرعی 

قابلیت  5فرضیه فرعی 

  مجددپیکربندي

 مستقیم ومعنادار تاثیر   هزینهرهبري

استراتژي  قابلیت ادراك 6فرضیه فرعی 

  تمایز

  مستقیم ومعنادار تاثیر 

استراتژي  قابلیت یادگیري 7 فرضیه فرعی

 تمایز
  معنادار نیست تاثیر. 

 قابلیت پویا

قابلیت 

  نوآوري

  ادراك

  یادگیري

 هماهنگی

  ادغام

 پیکربند

-بهره

برداري
 

  کشف

283/0 

266/0 

560/0 

222/0 

278/0 

253/0 

523/0 

683/0 

Reg =  

 رقابتیمزیت

418/0 

Reg =  

384/0 

Reg =  هزینه 

 تمایز

 تمرکز

414/0 

470/0 

346/0 
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  هاي تحقیق هاي صفر و مخالف و نتایج نهایی فرضیه ها، فرضیه نقش متغیر -2جدول 

  عامل اثرگذار  فرضیه
عامل 

 اثرپذیر

فرضیه 

  صفر

فرضیه 

  مخالف

 نتیجه آزمون

0
  

0
 

استراتژي  قابلیت ادغام 8فرضیه فرعی 

 تمایز

  معنادار نیست تاثیر. 

استراتژي  قابلیت هماهنگی 9فرضیه فرعی 

 تمایز
  معنادار نیست تاثیر. 

فرضیه فرعی 

10 

قابلیت 

 مجددپیکربندي

استراتژي 

 تمایز
  دار نیستمعنا تاثیر. 

فرضیه فرعی 

11 

استراتژي  قابلیت ادراك

 تمرکز

   مستقیم ومعنادار تاثیر 

فرضیه فرعی 

12 

استراتژي  قابلیت یادگیري

 تمرکز
  مستقیم ومعنادار تاثیر 

فرضیه فرعی 

13 

استراتژي  قابلیت ادغام

 تمرکز
  مستقیم ومعنادار تاثیر 

فرضیه فرعی 

14 

ي استراتژ قابلیت هماهنگی

 تمرکز

  مستقیم ومعنادار تاثیر 

فرضیه فرعی 

15 

قابلیت 

 مجددپیکربندي

استراتژي 

 تمرکز

  مستقیم ومعنادار تاثیر 

فرضیه اصلی 

 دوم

 مستقیم ومعنادار تاثیر   رقابتیمزیت قابلیت نوآوري

فرضیه فرعی 

16 

قابلیت 

 برداري بهره

 مستقیم ومعنادار تاثیر   هزینهرهبري

ه فرعی فرضی

17 

 مستقیم ومعنادار تاثیر   هزینهرهبري قابلیت کشف

فرضیه فرعی 

18 

قابلیت 

 برداري بهره

استراتژي 

 تمایز
  مستقیم ومعنادار تاثیر 

فرضیه فرعی 

19 

استراتژي  قابلیت کشف

 تمایز
  مستقیم ومعنادار تاثیر 

فرضیه فرعی 

20 

قابلیت 

 برداري بهره

استراتژي 

 تمرکز
  مستقیم ومعنادار ثیرتا 

فرضیه فرعی 

21 
 قابلیت کشف

استراتژي 

 تمرکز
  مستقیم ومعنادار تاثیر 
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  گیري و پیشنهاد نتیجه

رقابتی اثر هاي پویا در دستیابی به مزیتلیتقاب ها نشان داد کهوتحلیل دادهتجزیه

س و ، گریف)2007(مستقیم و معناداري دارند که مطابق با نظرات تیس و همکاران 

 و محسن )2013(وو  و ، لین)2013(رمل ، روزا ا)2012(لیو  و لی ،)2006(هاروي 

) 2007(هلفات و همکاران و مخالف نظرات است ) 1392( زاده اسماعیل اکبري ومحمد

ها بیان کردند ارتباط غیرمستقیمی بین است چراکه آن )2014(و همکاران  و اُگونکویو

اي نوآوري هم در هود دارد و بر اساس نتایج، قابلیترقابتی وجپویا و مزیت قابلیت

رقابتی اثر مستقیمی دارند که مطابق با نظر جِیاشنگ و چیا جونگ دستیابی به مزیت

ت نوآوري همگی بر استراتژي هاي قابلیت پویا و قابلیاز میان سازه .است )2010(

سازه قابلیت پویا فقط  5 هزینه و تمرکز اثر مثبت و معناداري دارند اما از میانرهبري

سازه دیگر اثر منفی دارند  4قابلیت ادراك بر روي استراتژي تمایز اثر مثبتی دارد و 

از بین قابلیت . دو سازه قابلیت نوآوري هم اثر مثبتی بر روي استراتژي تمایز دارند و

ی رقابتاهمیت بیشتري در دستیابی به مزیتپویا و قابلیت نوآوري، قابلیت نوآوري 

  .دارد

ابلیت نوآوري و ابعاد آن در که نقش ق ، ازآنجاییباتوجه به تایید فرضیه دوم

 شی و گرمایشی در دستیابی به مزیتهاي سرمایهاي تولیدکننده سیستم شرکت

رقابتی جدي و چشمگیر است هر سازمان باید نقاط ضعف خود را برطرف کند و 

هاي  هاي تولیدکننده سیستمان شرکتدیرنقاط قوت خود را تقویت نماید درنتیجه به م

شود از قابلیت نوآوري که نتیجه فرآیند یادگیري سرمایشی و گرمایشی پیشنهاد می

ها براي حفظ این قابلیت و افزایش آن باید به خوبی بهره گیرند و این شرکتاست به

یادگیري در سازمانشان بیشتر اهمیت دهند و از ایده و دانش افراد براي بهبود 

  .محصوالت، فرآیندها و تولید محصوالت جدید براي منفعت شرکت بهره گیرند

که در دستیابی به استراتژي تمایز فقط قابلیت ادراك  بر اساس نتایج تحقیق ازآنجایی

هاي هاي پویا اثر منفی دارند لذا به مدیران شرکتاثر مثبتی دارد و دیگر قابلیت

توانند  شود درکنار اینکه میپیشنهاد می یشیهاي سرمایشی و گرماتولیدکننده سیستم

هاي مذکور براي اینکه شرکتهاي محیطی را بهتر درك کنند ها و موقعیتفرصت

روز در شود که از دانش جدید و به هاد میبتوانند متمایزتر از رقبا عمل کنند پیشن

رتقاي تولید هاي موجود بهره گیرند و یادگیري و آموزش را جهت اها و تواناییقابلیت
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کارگیرند تا افراد بتوانند دانش اکتسابی خویش را در میان  و بهبود محصوالت به

هاي ها و قابلیتربط به اشتراك بگذارند و بتوانند توانایی واحدها و واحدهاي ذي

هاي جدیدي را کشف کنند و به تلفیق و ترکیب دانش سازمان را جستجو کنند و قابلیت

  .هاي جدید سازمان بپردازندقابلیتجدیدشان در 
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