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1  مقدمه
محیط تجاری امروز به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکت ها 
و  خواسته ها  در  مداوم  تغییر  و  فناوری  سریع  تغییرات  و 
برای  روزافزون  به طور  مشتریان  است.  مشتریان  نیازهای 
کسب محصوالت و خدمات بهتر به شرکت ها فشار می آورند 
و شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی و توفیق در این محیط 
متالطم باید مشتریان، خواسته ها و نیازهای آنان را در مرکز 
)نصیری،  دهند  قرار  کسب وکارشان  فعالیت های  و  توجه 
فاریابی و جبار زاده، 1394(؛ که نتیجه ی آن پاسخ به نیاز 
مشتریان  رضایت  افزایش  بازار،  شرایط  با  تطابق  مشتریان، 
فشارهای  و  پویا  محیط های  است.  شرکت  سود  افزایش  و 
رقابتی باعث کاهش تمایز بین شرکت ها و از بین رفتن برتری  
در  مجبوراند  شرکت ها  شرایط  این  در  است.  شده  رقابتی 
به  ارزش  ارائه ی  ر اهبردهای  و  بازار  در  خود  جایگاه  مورد 
مشتری را مورد بازنگری قرار دهند )دوانی، 2010؛ مارتینز 
و همکاران، 2012(. مزیت رقابتی زمانی ایجاد می شود که 

مدل یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا

حسین بلوچی1*| مریم اقبال2| احسان محمدی باجگیران3

چکیده
پژوهش های فراوانی درزمینه ی مزیت رقابتی و قابلیت های سازمانی مؤثر بر آن انجام شده اسُت؛ اما تاکنون پژوهش جامعی که دربرگیرنده ی 
کل این قابلیت ها و شناسایی ارتباط بین آن ها باشد، ارائه نشده است. این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه های مؤثر بر مزیت رقابتی در 
پژوهش های پیشین و یکپارچه کردن این متغیرها در یک مدل است. صنعت مورد نظر این پژوهش، صنعت لبنیات و مؤلفه های استخراج 
شده مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی در شرکت های فعال در این صنعت است. از این  رو با بررسی ادبیات درزمینه ی مزیت رقابتی سازمانی با 
استفاده از روش فرا ترکیب، قابلیت ها مؤثر بر مزیت رقابتی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری روابط 
بین این عوامل تعیین و به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفت. در مدل سازی از پرسش نامه به منظور استفاده از نظرات 11 خبره ی 
مدیریت راهبردی و بازاریابی صنعت لبنیات استفاده شد، خبرگان به صورت گلوله   برفی انتخاب شدند. نتایج منجر به دسته بندی قابلیت ها و 
طراحی مدل شد. مدل نشان دهنده ی عوامل و نحوه ی ارتباط و تعامل این عوامل است. متغیرها در پنج سطح قرار گرفتند، مهم ترین مؤلفه ها 
بازار گرایی   و مدیریت راهبردی بودند که مؤلفه های دیگر را تحت تأثیر قرار می دادند و در پایین ترین سطح مدل قرار داشتند. این متغیرها از 
طریق قابلیت پویا )که در سطح چهارم مدل قرار گرفتند( بر متغیرهای سطح سوم یعنی قابلیت جذب، قابلیت نوآوری و کارآفرینی و قابلیت 
بازاریابی تأثیرگذار است و در نهایت این سه متغیر سبب ایجاد قابلیت عملیاتی شده و بهبود قابلیت عملیاتی شرکت ها سبب بهبود عملکرد 

رقابتی و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار برای شرکت ها خواهد شد.

واژگان کلیدی:
مزیت رقابتی، عملکرد رقابتی، محیط پویا، فرا ترکیب، مدل سازی ساختاری تفسیری

تاریخ دریافت مقاله: 98/05/22
تاریخ پذیرش مقاله: 98/09/07

1. دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه خیام.
2. نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه خیام.

3. دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد تربت.

خریدار در رابطه با گزینه های دیگر بیشتر ارزش مشاهده شده 
تولیدی در  را دریافت کند )ریچنتین، 2004(. شرکت های 
به  آن ها  از  بسیاری  و  دارند  پایینی  بسیار  عمر  ما،  کشور 
علت ناتوانی در پاسخ گویی به نیازها و فرصت های محیطی 
از  را  قابل قبولی  عملکرد  نمی توانند  و  می مانند  باز  تولید  از 
خود ارائه کنند و در مقابل رقبای خود مغلوب می شوند و به 
تدریج از چرخه ی تولید کشور حذف می شوند. نرخ شکست 
بزرگ،  معضل  یک  به صورت  همواره  تولیدی،  شرکت های 
بخش های  مدیران  و  تصمیم گیرندگان  سیاست گذاران،  نظر 
اقتصاد هر کشور را به خود جلب کرده است. همان طور که 
واحدهای تولیدی نقش مهم و اساسی در توسعه ی اقتصادی 
نقش  می توانند  شکست  در صورت  می کنند،  ایفا  کشورها 
منفی در اقتصاد داشته باشند )ابراهیم پور، صاعی صدقیانی 
و خلیلی، 1390(. این سؤال برای بازاریابان و صاحب نظران 
مطرح می شود که چرا برخی از شرکت ها در رقابت از سایرین 
چه  که  می شود  مطرح  سؤال  این  مورد  این  در  موفق ترند؟ 
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عواملی منجر به ایجاد زمینه های موفقیت می شود )رستگار 
و همکاران، 1394( و زمینه ها و بسترهای الزم برای ایجاد 
مزیت رقابتی و حفظ آن در صنعتی خاص را فراهم می آورد 
موفقیت  که  کرد  بیان  این گونه  می توان   .)2005 )لوپز، 
شرکت ها در توانایی وفق دادن خود با شرایط و به روز شدن 
است )فیور و همکاران، 1995؛ مارتینز و همکاران، 2012(. 
بهبود  و  تقویت  شناسایی،  برای  سازمان ها  میان،  این  در 
قابلیت های خود، به منظور وفق دادن و  کامل کردن دانسته ها 
و مهارت هایشان در سازگار شدن با این محیط پرتالطم تالش 
می کنند )حسین زاده، 1394(. منابع بازار محور و فنی )نظیر 
نمانام ها، سیستم های فناوری و اطالعات( و قابلیت ها )نظیر 
کمک  اطالعات(  و  فناوری  نگهداشت  بازاریابی،  تخصص 
و  )راماس  می کند  شرکت  سهام  کل  ارزش  به  قابل توجهی 
مختلف  کشورهای  در  صنایع  و  بنگاه ها   .)2009 همکاران، 
بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  به  رقابت پذیری  ارتقای  جهت  در 
این  آن ها می پردازند )چن، 2012(.  تقویت  و  رقابت پذیری 
امر در صنایع داخلی نیز مد نظر است. باال بردن توان رقابتی 
جایگاه  به  رسیدن  و  داخلی  شرکت های  و  داخلی  صنایع 
کسب  نیازمند  بین الملل  و  داخلی  سطح  در  خوب  رقابتی 
و  شناسایی  شرکت هاست.  پویای  محیط  در  رقابتی  مزیت 
مزیت  کسب  بر  مؤثر  که  شرکت  قابلیت های  دسته بندی 
رقابتی هستند و استفاده از آنان سبب باال بردن توان رقابتی 
از  باالیی  دامنه ی  علی رغم  کرد.  خواهد  کمک  شرکت ها 
مختلف  قابلیت های  شناسایی  و  زمینه   این  در  پژوهش های 
مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی توسط صاحب نظران این حیطه، 
و  رقابتی  مزیت  بر  مؤثر  قابلیت های  از  فراگیر  تاکنون مدل 
با  ابتدا  پژوهش  این  در  است.  نشده  ارائه  آن ها  بین  ارتباط 
بررسی ادبیات درزمینه ی مزیت رقابتی، قابلیت های مؤثر بر 
مزیت رقابتی شناسایی خواهد شد و در گام بعد، با استفاده 
از روش شناسی مدل سازی ساختاری تفسیری روابط بین این 
عوامل تعیین و به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار خواهد 
خبرگان  نظر  بر اساس  رقابتی  مزیت  مدل  درنهایت  گرفت. 

طراحی خواهد شد.

2 سواالت پژوهش
• قابلیت های مؤثر بر مزیت رقابتی در شرکت های فعال در 

صنعت لبنیات کدام اند؟

به  رسیدن  برای  قابلیت ها  این  به  مربوط  روابط  و  مدل   •
مزیت رقابتی چگونه است؟

3 مبانی نظری

3-1 منبع ایجادکننده ی مزیت رقابتی
مطالعات نشان داده اند که مزیت رقابتی مبتنی بر قابلیت های 
)بارنی،  است  رقابتی  مزیت  برای  منشأ  بهترین  داخلی، 
ثئوتکس،  و  پروگالکی  2006؛  سایلیس،  و  اولسن  1991؛ 
همکاران،  و  انگو  2012؛  لیو،  و  لی  2010؛  والی،  2010؛ 
تهدیدات  و  فرصت ها  به  توجه  بدون  شرکت ها   .)2014
یابند. در  توانسته اند به مزیت رقابتی دست  محیط خارجی 
یکی از تحقیقات چنین نشان داده شد که حتی اگر صنعت 
غیر جذاب و غیر سودآور باشد شرکت هایی که محصوالت برتر 
تولید می کنند از میزان سودآوری خوبی بهره می برند. منشأ 
ظهور ابعاد مزیت رقابتی )کیفیت برتر، کارایی باالتر، نوآوری 
صالحیت  را  مشتریان(  مقابل  در  بهتر  پاسخ گویی  بهتر، 
از  است  عبارت  متمایز  صالحیت  یک  می دانند.  متمایز 
توانایی منحصربه فرد یک شرکت که آن را قادر می سازد تا 
مشتریان  به  برتر  پاسخ گویی  و  نوآوری  کیفیت،  کارایی،  به 
دست پیدا کنند )کرل و ماتوک، 2009؛ یئو ونگ و کاریا، 
شرکت  خاص  قوت  نقاط  متمایز  صالحیت های   .)2010
هستند که به وسیله ی آن ها شرکت می تواند برای رسیدن به 
هزینه های پایین تر نسبت به رقبا، محصوالتش را متمایز کند 
تا به مزیت رقابتی دست یابد. ازجمله صالحیت های متمایز 
می توان به سیستم انبارداری درست و به موقع، تیم های خود 
صالحیت  پرورش دادن  از  هدف  برد.  نام  را   ... و  مدیریتی 
و  )والی، 2010؛ مظلومی  است  رقابتی  متمایز، خلق مزیت 
متمایز، صالحیت های  منشأ صالحیت های  دادوند، 1391(. 
اصلی هستند؛ که خود نشأت گرفته از دو منبع مکمل هستند، 
می توانند  سازمان ها  تمام  سازمان.  آن  قابلیت های  و  منابع 
دست  صالحیت  به  خود  قابلیت های  و  دارائی ها  ترکیب  با 
یابند. نگرش منبع مدار یک شرکت را به صورت مجموعه ای 
این  که  نشان می دهد  غیرملموس  و  ملموس  دارایی های  از 
تا  شده اند  ترکیب  آن ها  از  استفاده  قابلیت های  با  دارایی ها 
صالحیت هایی را به وجود آورند که منجر به مزایای رقابتی 
منابع،   .)2010 کاریا،  و  ونگ  یئو  2010؛  )والی،  شوند 
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به منابع ملموس  دارا یی های یک شرکت است که می تواند 
و غیرملموس تقسیم شود )اولسن و سایلیس، 2006؛ والی، 
2010؛ کادل، پائول ترنر، 2010؛ انگو و همکاران، 2014(. 
منابع ملموس شامل موارد فیزیکی مانند زمین، ساختمان، 
غیرملموس  منابع  است.  پول  و  کاال  تجهیزات،  کارخانه، 
شامل موارد غیر فیزیکی است که توسط مدیران و کارکنان 
خلق می شوند مانند نام تجاری، شهرت شرکت، دانشی که 
دارایی های  و  می آید  به دست  کارکنان  تجربیات  ضمن  در 
کپی رایت،  اختراعات،  ثبت  حفظ  شامل  سازمان  فکری 
عالمت تجاری. منابعی که ارزشمند و منحصربه فرد هستند 
دادوند،  و  )مظلومی  می شوند  متمایز  صالحیت  به  منجر  و 
1391؛ سپهوند و همکاران، 1395(. منابع، زمانی ارزشمند 
شرکت  محصوالت  برای  زیادی  تقاضای  بتوانند  که  هستند 
ایجاد کنند یا هزینه هایشان را پایین بیاورند. منابع ارزشمند 
به  قادر  رقبا  که  معنی  این  به  باشند،  کمیاب  درصورتی که 
به  منجر  نباشند  تقلید  قابل  به راحتی  و  نباشند  آن  داشتن 

مزیت رقابتی پایدار می شوند )پروگالکی و ثئوتکس، 2010؛ 
یئو ونگ و کاریا، 2010؛ لی و لیو، 2012؛ انگو و همکاران، 
سازمان دهی  در  شرکت  مهارت های  به  قابلیت ها،   .)2014
منابع آن و استفاده ی مؤثر از آن ها برمی گردد. این مهارت ها 
در جریان های عاید سازمان و روش تصمیم گیری و مدیریت 
سازمان  اهداف  به  دستیابی   به منظور  داخلی  فرایندهای 
وجود دارند. به طورکلی قابلیت های سازمان محصول ساختار 
سازمانی، فرایندها، سیستم های کنترل و ... هستند )تیسه، 
2007 سپندا و ورا، 2007؛ ژو و لی، 2010؛ انگو و همکاران، 
رفتار  تصمیمات،  اخذ  و محل  به خصوص چگونگی   .)2014
را  سازمان  هنجارهای  و  ارزش ها  پاداش دادن،  در  شرکت 
مشخص می کنند. قابلیت ها ناملموس اند و مانند منابع زمانی 
ارزشمند هستند که بتوانند تقاضای زیادی برای محصوالت 
شرکت ایجاد کنند یا هزینه هایش را پایین بیاورند )مظلومی 
و  انواع  مؤلفه ها،  ریشه ها،  از  کلی  نمای   .)1391 دادوند،  و 

نتایج مزیت رقابتی در شکل )1( ارائه  شده است:

بر  مؤثر  عوامل  و  رقابتی  مزیت  در زمینه ی  پژوهش ها 
مزیت رقابتی

مزیت  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به  پژوهش ها  از  زیادی  حجم 
رقابتی پرداختند، با توجه به حجم باالی پژوهش ها در زیر 
به برخی از این پژوهش ها اشاره شده است و متغیرهای مؤثر 

بر مزیت رقابتی در جدول1 ارائه شده است.

3-2 پژوهش های داخلی
عنوان  با   )1397( همکاران  و  جاللی  که  پژوهشی  در 
در  مطالعه ای  گاز:  و  نفت  صنعت  در  راهبردی  قابلیت های 
انجام دادند، نشان دادند که دستیابی به  بخش میان دستی 
مزیت رقابتی در بخش میان دستی صنعت نفت و گاز ریشه 

شکل1: ریشه های مزیت رقابتی )تیسه، 2007؛ هیل و جونز، 2007؛  سپندا و ورا، 2007؛  ژو و لی، 2010؛ انگو و همکاران، 2014(

 

 منابع

هاقابلیت  

های متمایزصالحیت  

 برتری در:

 کارایی

 کیفیت

 نوآوری

 گویی به مشتریپاسخ

 تمایز

 هزینه پایین

 سودآوری باالتر خلق ارزش

در دو قابلیت درون نگِر ارزش افزایی و بهره وری )کیفی سازی 
قابلیت  و  فناورانه(  قابلیت  و  عملیاتی  کارایی  فرآورده ها، 
برون نگِر پایداری راهبردی کسب وکار )توسعه ی کسب وکار، 

گرایش بازار و پایداری زنجیره ی تأمین( دارد. 
در پژوهشی که حیدری و سید کاللی )1395( با عنوان ارائه ی 
براساس  مدیریت  مشاوره ی  رقابتی شرکت های  مزیت  مدل 
نظریه ی قابلیت های پویا نشان دادند که قابلیت های پویا بر 
اما  اثرگذارند،  مدیریت  مشاوره ی  رقابتی شرکت های  مزیت 
این تأثیر به طور مستقیم نیست؛ بلکه قابلیت های عملیاتی، 
قابلیت های اعتماد ساز و جهت گیری راهبردی شرکت در این 

رابطه، ایفای نقش می کنند.
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عنوان  با   )1394( جوانمرد  و  جعفر نیا  که  پژوهشی  در 
عملیات  و  اطالعات  فناوری  زیرساخت  انعطاف پذیری  تأثیر 
مدیریت زنجیره ی تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی در 
انجام دادند.  اهواز  شرکت های تولیدی و صنعتی شهرستان 
زنجیره ی  مدیریت  عملیات  باالی  سطح  که  دادند  نشان 
تأمین منجر به افزایش مزیت رقابتی و عملکرد مالی می شود 
ولی منجر به افزایش عملکرد مالی نمی شود، همچنین مزیت 

رقابتی تأثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد مالی دارد.
در پژوهشی که دل آرام و همکاران )1394( با عنوان خلق 
مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی انجام دادند. 
نشان دادند که در میان فرضیات مورد بررسي، فقط فرضیه ی 
اول پژوهش )تأثیر مثبت و معنادار سرمایه ی انساني بر خلق 
مزیت رقابتي پایدار( رد شده است و مابقي فرضیات پژوهش 

تأیید شده اند.
در پژوهشی که دهقان و همکاران )1394( با عنوان نگرش 
هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی )مورد مطالعه صنعت 
هتلداری شهر شیراز( انجام دادند. نتایج بر ارزش مدل نشان 
نگرش  دارای  شیراز،  هتلداری شهر  مدیران صنعت  که  داد 
این  بین  معناداری  رابطه ی  که  هستند  هجومی  و  تهاجمی 

دو نگرش و راهبردهای کاهش هزینه و تمایز وجود دارد. 
تأثیر  بررسی  عنوان  با   )1394( اکبری  که  پژوهشی  در 
دو سو  میانجی گری  با  رقابتی  مزیت های  بر  راهبرد  رهبری 
توانی نوآوری )مورد مطالعه: شرکت های تولیدی شهر اراک( 
انجام داد، نشان داد که رهبری مراوده ای بر اکتشاف نوآوری 
مؤثر بود و رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای )مؤلفه های 
و  داشته  تأثیر  نوآوری  به کارگیری  بر  راهبردی(  رهبری 
تمایز  مزیت  بر  نوآوری  به کارگیری  و  اکتشاف  همچنین 
قیمتی  مزیت  بر  نوآوری  به کارگیری  هستند.  مؤثر  خدمات 

و مزیت تمرکز بر مشتری مؤثر است.
در پژوهشی که رضایی دولت آبادی و علیان )1394( با عنوان 
تأثیر  گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی در 
انجام  پایدار  رقابتی  مزیت  ایجاد  و  عملکرد  بهبود  راستای 
دادند. این پژوهش در بین شرکت های قطعه ساز خودرو انجام 
شد. نتایج نشان داد که تأثیر  مستقیم گرایش کارآفرینانه 
بر بازارگرایی معنادار نیست. همچنین استقالل و پیشگامی 
از ابعاد گرایش کارآفرینانه، راهبرد رهبری هزینه، بازارگرایی 
پاسخ گو، عملکرد مالی و منابع کمیاب بیشترین وزن را در 

تشکیل متغیرهای اصلی پژوهش برای قطعه سازان داشتند. 
با عنوان تأثیر  در پژوهشی که شفیعی و تارمست )1393( 
و  رقابتی  مزیت  بر  تأمین  زنجیره ی  مدیریت  فرایندهای 
انجام  ساپکو(  شرکت  موردی  )مطالعه ی  سازمانی  عملکرد 
به طور  تأمین  زنجیره ی  مدیریت  که  دادند  نشان  دادند. 
را تحت تأثیر  نیز عملکرد سازمانی  و  رقابتی  مستقیم مزیت 
سازمانی  عملکرد  با  رقابتی  مزیت  همچنین  می دهد.  قرار 
رابطه معنی داری دارد؛ اما با مداخله ی مزیت رقابتی، شدت 
سازمانی  عملکرد  و  تأمین  زنجیره ی  مدیریت  میان  رابطه 
بیانگر  مدل  برازندگی  آزمون  در نهایت  می شود  تقویت 
زنجیره ی  مجموعه  برای  آن  مناسب بودن  و  مدل  برازندگی 

تأمین شرکت ساپکو است.
عنوان  با   )1393( همکاران  و  آشتیانی  که  پژوهشی  در 
مبنای  )بر  کارآفرینان  منظر  از  رقابتی  هوشمندی  بررسی 
پژوهش  این  دادند.  انجام  ساختاری(  معادالت  مدل سازی 
ویژگی های  بر  بازارگرایی  و  کارآفرینی  نگرش  تأثیر  به 
اینکه چگونه  و  پرداخت  رقابتی  جست وجوگرانه هوشمندی 
تالش های جست وجوگرانه رقابتی کارآفرینان منجر به ارائه ی 
فرضیه های  آزمون  نتایج  می شود.  آن ها  برای  رقابتی  مزیت 
باالی  سطح  با  کارآفرینان  که  بود  این  تأثیر  نشان دهنده ی 
از  وسیع تری  حوزه ی  بازار گرایی،  و  کارآفرینی  نگرش 
قرار  کاوش  مورد  بیشتری  فراوانی  با  را  رقابتی  هوشمندی 
رقابتی  هوشمندی  به کارگیری  با  دیگر  سوی  از  می دهند. 
کارآفرینان به مزایای رقابتی دست پیدا کنند که دیگر رقبا 
نقاط ضعف و  از  بهتری  به درک  نیستند و  از آن برخوردار 

قوت خود و رقبایشان دست می یابند. 
با   )1393( همکاران  و  طهماسبی  شاه  که  پژوهشی  در 
عنوان بررسی تأثیر شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی با 
تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت ها، مورد مطالعه ی صنعت 
ساختمان انجام دادند. نتایج نشان داد که میانگین شبکه  های 
با  شرکت  ها  از  فامیلی  و  خصوصی  شرکت  های  کسب و کار 
مقادیر  بین  از  بود.  بیشتر  غیر فامیلی  و  خصوصی  مالکیت 
ارتباط  به  تأثیر  بیشترین  فرضیه  ها،  بین  در  تأثیر  ضریب 
اختصاص  قابلیت  کسب  قابلیت  بر  کسب و کار  شبکه  های 
بر  کسب و کار  شبکه  های  گفت  می  توان  در مجموع  داشت. 
قابلیت  های پویا که رویکرد جدید مزیت رقابتی هستند تأثیر 
با توجه به نقش مهم مؤلفه  ی  بسزایی می  گذارند. از طرفی 
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شناختی از میان مؤلفه  های شبکه  های کسب و کار و همچنین 
سازمان ها  ویژه ی  نگاه  راهبردی،  انعطاف  باالی  تأثیر پذیری 
این  در  کسب و کار  شبکه  های  بین  در  بلندمدت  روابط  به 

صنعت پیشنهاد می  شود.
بررسي  عنوان  با   )1393( افضلی  و  باقری  که  پژوهشی  در 
در   رقابتي  مزیت  کسب  بر  مدیران  بازار  به  گرایش  تأثیر 
انجام  سازماني  عوامل  و  رقابتي  هوشمندي  ابعاد  چارچوب 
دادند. هدف این تحقیق بررسي سازوکار تأثیر گرایش به بازار 
مدیران شرکت هاي صنعتي بر کسب مزیت رقابتي با تأکید بر 
نقش میانجي متغیر هاي هوشمندي رقابتي و عوامل کانوني 
از  حاصل  نتایج  بود  فرایند(  و  فرهنگ  )ساختار،  سازمان 
تحلیل داده هاي تحقیق که با مدل سازي معادالت ساختاري 
و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفته است حاکي از آن 
متغیر  وجود  با  مدیران  بازارگرایي  سطح  افزایش  که  است 
حفظ  و  کسب  به  منجر  رقابتي  هوشمندي  پایش  میانجي 
تحقیق  نتایج  در عین   حال،  رقابتي شرکت ها مي شود.  مزیت 
تأثیر  سازماني  عوامل  به  مربوط  متغیرهاي  که  داد  نشان 

محسوس مستقیم و معناداري بر مزیت رقابتي نداشتهاند.
عنوان  با  همکاران)1393(  و  اخالق  ملک  که  پژوهشی  در 
منابع  راهبردی  مدیریت  تأثیر  تبیین  برای  مدلی  ارائه ی 
ساختمان  و  مسکن  انبوه ساز  شرکت های  رقابتی  مزیت  بر 
استان گیالن انجام دادند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان 
کسب  بر  مستقیم  به طور  منابع  راهبردی  مدیریت  که  داد 
مزیت رقابتی تأثیر معناداری ندارد؛ اما به کارگیری خالقیت 
و  مثبت  تأثیر  میانجی،  متغیر  به عنوان  نوآوری  توسعه ی  و 

معناداری بر مزیت رقابتی دارد.
عنوان  با   )1392( همکاران  و  محمدیان  که  پژوهشی  در 
بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد 
صادرات )مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونه ی ایران در سال 
عاملی  بارهای  تحلیل  از  نتایج حاصل  دادند،  انجام   )1390
هوشمندی  به  پاسخ گویی  شاخص  صادرات،  بازارگرایی  در 
صادرات بیشترین وزن )0/839(، برای متغیر مزیت رقابتی 
شاخص تمایز بازار )0/903( و برای متغیر عملکرد صادرات، 
عملکرد راهبردی صادرات )0/932( بیشترین سهم را داشت.

در پژوهشی که بابایی )1392( با عنوان بررسی عوامل مؤثر 
بر مزیت رقابتی پایدار با تأکید بر ظرفیت جذب، مطالعه ی 
موردی: شرکت ایران  خودرو انجام داد. با انجام تحلیل های 

لیزرل  نرم افزار  تحلیل مسیر در محیط  فنون  توسط  آماری 
مشخص شد در شرکت ایران  خودرو عوامل جریان خارجی 
نوآوری ،  دانش،  جذب  ظرفیت  تغییر،  به  گرایش  دانش، 
پایدار  رقابتی  مزیت  در نتیجه  و  راهبردی  انعطاف پذیری 
قرار دارند .  به آن  نزدیک  یا  و  از متوسط  پایین تر  در سطح 
تغییرات  با  پایدار  رقابتی  مزیت  که  شد  مشخص  همچنین 
خودرو  ایران   شرکت  نوآوری  و  راهبردی  انعطاف پذیری 
تحت تأثیر  خود  عامل  دو  این  البته  که  داشته  همبستگی 
عامل ظرفیت جذب دانش شرکت ایران  خودرو هستند. الزم 
به ذکر است که ظرفیت جذب دانش شرکت ایران خودرو از 
طریق جریان خارجی دانش که برگرایش به تغییر کارکنان 
تأثیر می گذارند تقویت می شود. البته با توجه به نتایج فنون 
تحلیل مسیر مشخص شد علی رغم اینکه آموزش در شرکت 
اما  است؛  متوسط  از  باالتر  میانگینی  دارای  خودرو  ایران 
و در نهایت  بر ظرفیت جذب  تأثیر  و  اثربخشی آن در عمل 

مزیت رقابتی پایدار تأیید نشد. 
صانعیان  سادات  و  دولت آبادی  رضایی  که  پژوهشی  در 
نوآوری  تأثیرگذاری  الگوی  تحلیل  عنوان  با   )1392(
کارآفرینی گرایی  طریق  از  پایدار  رقابتی  مزیت  بر  بازاریابی 
دادند.  انجام  اصفهان(  استان  فرش  صنعت  مطالعه  )مورد 
نوآوری  بین  ارتباط  بر  داد که کارآفرینی گرایی  نشان  نتایج 
بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار مؤثر است و می توان از طریق 
کارآفرین گرایی این رابطه را بهبود بخشید؛ همچنین نوآوری 
ارتباط  در  پایدار  رقابتی  مزیت  با  مستقیم  به طور  بازاریابی 

است.
در پژوهشی که انصاری و همکاران )1392( با عنوان ارائه ی 
دانش  مدیریت  پیاده سازی  موفقیت  تأثیر  مفهومی  مدل 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  در  رقابتی  مزیت  کسب  بر 
می دهد،  نشان   پژوهش  یافته های  دادند.  انجام   )SMEs(
بر  را  تأثیر  بیشترین  فناوری  اطالعات  و  سازمانی  فرهنگ 
موفقیت مدیریت دانش دارد و ساختار سازمانی نیز کمترین 
از عدم وجود ساختارسازمانی  این می تواند  دارد که  را  تأثیر 
ناشی  ایران  در  کوچک  و  متوسط  شرکت های  در  منسجم 

شود.
در پژوهشی که نعمتی و همکاران )1392( با عنوان طراحی 
تئوری  مبنای  بر  تولیدی  شرکت های  رقابتی  مزیت  مدل 
توسعه ی  راستای  در  راهبردی  چابکی  و  پویا  قابلیت های 
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آن  از  حاکی  نتایج  دادند.  انجام  سمنان  شهر  اقتصادی 
رقابتی  مزیت  بر  معناداری  تأثیر  راهبردی،  چابکی  که  بود 
شرکت های تولیدی شهر سمنان داشته است. عالوه بر آن، از 
میان ابعاد مزیت رقابتی، چابکی راهبردی، بیشترین ارتباط 
تأثیرگذارترین عامل در  نوآوری داشته و منابع سیال،  با  را 

کسب مزیت رقابتی شناخته شده است.
در پژوهشی که سقایی مقدم )1392( با عنوان تبیین عوامل 
استان  تولیدی  شرکت های  پایدار  رقابتی  مزیت  با  مرتبط 
رقابتی  مزیت  تبیین  جهت  پژوهش  این  داد.  انجام  گیالن 
تحقیق  در  گیالن،  استان  تولیدی  شرکت های  برای  پایدار 
حاضر یک مدل علی ارائه داد. مدل مذکور دارای چهار متغیر 
مکنون کارآفرینی ، قابلیت های بازاریابی، قابلیت های نوآوری 
و مزیت رقابتی پایدار است. نتایج به دست آمده بیانگر تأیید 

تمامی فرضیه های تحقیق است. 
کلیدی  عوامل  عنوان  با   )1391( دباغی  که  پژوهشی  در 
تأمین  در  پایدار  رقابتی  مزیت  بر  اثرگذار  فکری  سرمایه ی 
نتایج  داد.  انجام  متوسط  و  کوچک  کسب و کارهای  مالی 
نشان داد که »سرمایه ی انسانی« در بین طبقات سه گانه ی 
عوامل  بین  در  »نوآوری«  و  »کارکنان«  فکری،  سرمایه ی 
عوامل  بین  در  نمانام«  و  مالی  »روابط  انسانی،  سرمایه ی 
زیر ساختار«  و  معنوی  »مالکیت های  و  ارتباطی  سرمایه ی 
در بین عوامل سرمایه ی ساختاری، حائز بیشترین نقش در 
مالی  تأمین کنندگان  دیدگاه  از  پایدار  رقابتی  مزیت  ایجاد 

هستند.
در پژوهش رحیمی و حاجی کریمی )1390( با عنوان نقش 
)مورد  رقابتی  مزیت  کسب  در  انسانی  منابع  سرمایه گذاری 
مطالعه: صنعت داروسازی ایران( پرداختند. نتایج نشان داد 
هستند.  معنادار  متغیرها  بین  روابط  و  فرضیات  همه ی  که 
انسانی  منابع  سرمایه گذاری  مؤلفه ی  دو  بین  از  همچنین 
سرمایه گذاری  و  بیرون  از  نیرو  تأمین  در  )سرمایه گذاری 
از  نیرو  تأمین  در  سرمایه گذاری  درون(  از  نیرو  تأمین  در 
درون و از بین مؤلفه های سرمایه ی انسانی در سطح سازمان، 
مزیت  متغیر  بیشتر  انسانی  سرمایه ی  خاص بودن  مؤلفه ی 
رقابتی را تبیین می کنند. همچنین داده ها نشان داد که سه 
یعنی  انسانی در سطح سازمان،  بُعد سرمایه ی  از چهار  بُعد 
ابعاد تناسب، مکمل  بودن و خاص بودن با یکدیگر همبستگی 

باالیی دارند.

در پژوهشی که طبرسا و همکاران )1391( با عنوان طراحی 
بر هوشمندی سازمانی  مبتنی  رقابتی  مزیت  تبیین مدل  و 
یافته های  تحلیل  دادند.  انجام  دانش بنیان  سازمان های  در 
 66 که  می دهد  نشان  مدل،  ساختاری  معادالت  بخش 
درصد از مزیت رقابتی در سازمان های دانش بنیان از طریق 
هوشمندی  طریق  از  آن  درصد   61 و  انسانی  هوشمندی 
دانش  راهبرد های  همچنین  می شود.  تبیین  ساختاری 
مهم ترین  درصدی   48 و  درصدی   40 تشخیص  ضریب  با 
شاخص اثرگذار بر هوشمندی ساختاری و هوشمندی انسانی 

محسوب می شدند. 
 )1390( همکاران  و  دولت آبادی  رضایی  که  پژوهشی  در 
مزیت  ایجاد  در  رقابتی  هوشمندی  تأثیر  بررسي  عنوان  با 
از  رقابتی انجام دادند. نتایج حاکی از آن است که استفاده 
مزیت  به  دستیا بی  سبب  رقابتی  هوشمندی  برنامه ی  یک 
بقای  تضمین کننده ی  و  می شود  رقبا  به  نسبت  رقابتی 
سازمان است. به عبارت  دیگر برنامه ریزی تمرکز، جمع آوری، 
تقویت  سبب  اطالعات  ارزیابی  و  انتشار  و  تحلیل  و  تجزیه 
بازار  قدرت رقابتی شرکت به منظور کسب موقعیت برتر در 

می شود. 
عنوان  با   )1390( همکاران  و  فاریابی  که  پژوهشی  در 
بررسی رابطه ی بازارمحوری و مزیت رقابتی در گروه صنایع 
بین  از  داد  نشان   نتایج  دادند.  انجام  ایران  تراکتورسازی 
قابلیت های  و  بازار  بازاریابی، هوشمندی  فرهنگ  متغیر  سه 
بازارمحوری  بر  را  تأثیر  بیشترین  بازار  بازاریابی، هوشمندی 
راهبردی  رقابتی  مزیت  بر  تأثیرگذار  متغیرهای  میان  از  و 
تمایز و حرکت پیشرو بیشترین ضرایب را به خود اختصاص 
همچنین  داشت.  متغیرها  این  اهمیت  از  نشان  که  داده اند 
مثبت  رقابتی  مزیت  و  بازارمحوری  بین  رابطه  نتایج،  طبق 
و معنی دار و ضریب آن قابل توجه بود. در واقع از نتایج این 
پژوهش می توان استنباط کرد که بازارمحوری از ارکان اصلی 

و مهم وجود مزیت رقابتی در سازمان هاست. 
الگوی  طراحی  عنوان  با   )1390( جوکار  که  پژوهشی  در 
در  آن  نقش  و  بازارگرایی  رویکرد  با  راهبردی  کارآفرینی 
انجام  تهران(  استان  پایدار )در صنایع غذایی  رقابتی  مزیت 
که  کند  بررسی  تا  است  این  حاضر  تحقیق  مسئله ی  داد. 
“طراحی مدل کارآفرینی راهبردی با رویکرد و بازارگرایی و 
نقش آن در مزیت پایدار” چه تأثیری بر حفظ و توسعه ی 
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جای  به  تهران  استان  لبنی  صنایع  در  پایدار  رقابتی  مزیت 
که  می شود  پیشنهاد  تحقیق  نتایج  به  توجه  با  می گذارد. 
ارضای  و  شناسایی  و  بازار گرایی  به کارگیری  با  شرکت ها 
نیازهای حال و آتی مشتریان، شناخت رقبا و برنامه هایشان 
و ایجاد هماهنگی های الزم بین بخش های مختلف سازمان، 
برای مشتریان خود ایجاد ارزش کنند و از این طریق مزیت 

رقابتی پایدار برای خود ایجاد کنند.

متغیرها  بین  روابط  و  فرضیات  همه ی  که  داد  نشان  نتایج 
معنادار هستند. همچنین از بین دو مؤلفه ی سرمایه گذاری 
و  بیرون  از  نیرو  تأمین  در  )سرمایه گذاری  انسانی  منابع 
در  سرمایه گذاری  درون(  از  نیرو  تأمین  در  سرمایه گذاری 
تأمین نیرو از درون و از بین مؤلفه های سرمایه ی انسانی در 
انسانی بیشتر  سطح سازمان، مؤلفه ی خاص بودن سرمایه ی 
داده ها  همچنین  می کنند.  تبیین  را  رقابتی  مزیت  متغیر 
نشان داد که سه بعد از چهار بعد سرمایه ی انسانی در سطح 

در پژوهش رحیمی و حاجی کریمی )1390( با عنوان نقش 
)مورد  رقابتی  مزیت  کسب  در  انسانی  منابع  سرمایه گذاری 
پژوهش  این  پرداختند.  ایران(  داروسازی  صنعت  مطالعه: 
بر  انسانی  منابع  در  سرمایه گذاری  تأثیر  شناسایی  هدف  با 
سرمایه ی انسانی در سطح سازمان و مزیت رقابتی انجام شد. 

بدین منظور مدل زیر ارائه شد.

 

گذاری در  سرمایه
 تأمین نیرو از بیرون

گذاری در  سرمایه
 درونتأمین نیرو از 

 انسانی در سطح سازمان سرمایه
 کمیت
 تناسب

 مکمل بودن
 خاص بودن

 مزیت رقابتی

شکل2: مدل مفهومی پژوهش رحیمی و حاجی کریمی )1390(

شکل3: مدل مفهومی پژوهش دهقان و همکاران )1390(

با  خاص بودن  و  مکمل بودن  تناسب،  ابعاد  یعنی  سازمان، 
یکدیگر همبستگی باالیی دارند.

در پژوهشی که دهقان و همکاران )1390( با عنوان تبیین 
و آزمون راهبرد تعامل قابلیت های یادگیری، نوآوری و مزیت 
بررسی  هدف  با  آنان  پژوهش  دادند.  انجام  پایدار  رقابتی 
روابط بین متغیرهای قابلیت یادگیری بازار، قابلیت بازاریابی 
و نوآوری سازمانی با مزیت رقابتی پایدار انجام گرفته است. 

 

 قابلیت یادگیری بازار

ازاریابیقابلیت ب  

 مزیت رقابتی پایدار نوآوری سازمانی
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نتایج پژوهش نشان داد که بین دو متغیر قابلیت یادگیری 
پایدار رابطه ی معنی داری وجود دارد،  بازار و مزیت رقابتی 
تأثیر  متغیر  این  که  شد  مشخص  رگرسیون  آزمون  در  اما 
همچنین  نتایج  ندارد.  پایدار  رقابتی  مزیت  بر  معنی داری 
بازار  یادگیری  قابلیت  متغیرهای   بین  است که  داده  نشان 
بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار،  و نوآوری سازمانی، قابلیت 

رابطه ی معنی دار و رابطه ی  خطی وجود دارد.   

3-3 پژوهش های خارجی
عنوان  با   )2018( همکاران  و  گویمارس  که  پژوهشی  در 
در  دانش  مدیریت  رویکردهای  کارآفرینی،  بازار،  تأثیر 
تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار در شرکت های 
کوچک و متوسط در جنوب برزیل انجام دادند. نتایج نشان 
داد که تأثیرات شدید محرک های راهبردی بر تولیدکنندگان 
و  متغیر  سه  بین  همبستگی  میزان  و  دارد  وجود  شوینده 
عملکرد تولید محصوالت و کسب مزیت رقابتی وجود دارد 
موفقیت  احتمال  ترکیب شوند،  این سه محرک  زمانی که  و 
شرکت های  برای  پایدار  رقابتی  مزیت  کسب  در  باالتری 

کوچک و متوسط وجود دارد.
ساختاری  رابطه ی  بررسی  به   )2014( همکاران  و  ساح 
صنعت  در  سازمانی  عملکرد  و  تأمین  زنجیره ی  مدیریت 
پژوهش  این  از  حاصل  یافته های  پرداختند،  مالزی  خودرو 
نشان داد عملیات زنجیره ی تأمین بر عملکرد سازمان تأثیر 

مستقیم دارد.
در پژوهشی که لئوندیا و همکاران )2013( با عنوان منابع 
در  محیط زیستی  بازاریابی  راهبردی  محرک  قابلیت های  و 
در  رقابتی  مزیت  و  عملکرد  پیرامون  مفاهیمی  هتلداری: 
صنعت هتلداری یونان انجام دادند. در این پژوهش می توان 
مزیت  بر  محیط زیستی  بازاریابی  راهبردی  اثر  که  برد  پی 
رقابتی در موقعیت های بسیار رقابتی قوی تر بوده درحالی که 
وابستگی  این  بر  تعدیل کنندگی  اثر  هیچ گونه  بازار  پویایی 
دو  هر  برای  می توان  پژوهش  این  یافته های  از  ندارد. 
سیاست گذاران صنفی و عمومی استنباط های متعددی کرد. 
همچنین مسیرهای جالب توجه برای پژوهش های آتی نیز 

ارائه شده اند.
هوش  تأثیر  عنوان  تحت  مطالعه ای  در   )2012( چن 
انعطاف پذیری زیرساخت های فناوری اطالعات  کسب وکار و 

بررسی  به  سازمانی  چشم انداز  چابکی  رقابتی،  مزیت  بر 
تأثیر زیرساخت فناوری اطالعات بر مزیت رقابتی از طریق 
از  استفاده  با  که  می دهند  نشان  نتایج  پرداخته اند.  چابکی 
و  فرصت ها  به  می توان  فناوری  زیرساخت  انعطاف پذیری 
رقابتی  مزیت  به  و  داد  پاسخ  سریع تر  محیطی  تهدیدات 

دست یافت.
روابط  بررسی  به  مطالعه ای  در   )2012( همکاران  و  آغا 
سازمان  عملکرد  و  رقابتی  مزیت  بر  محوری  شایستگی های 
یک  محوری  شایستگی   که  داد  نشان  نتایج  پرداخته اند، 
تأثیر مثبت و قوی بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان تأثیر 

معناداری بر عملکرد سازمانی دارد.
کلیدی  عوامل  شناسایی  به   )2012( همکاران   و  وینان 
چهار  آنان  پرداخته اند.  رقابتی  مزیت  به  مربوط  موفقیت 
فرضیه را برای پژوهش خود درنظر گرفتند که بر اساس آن، 
مدیریت زنجیره ی تأمین اثربخش یکی از مقیاس های مزیت 
رقابتی پایدار است، پاسخ گویی سازمانی یکی از مقیاس های 
مزیت رقابتی پایدار است، نوآوری و محصوالت متمایز یکی 
رهبری  باالخره  و  است  پایدار  رقابتی  مزیت  مقیاس های  از 
نتایج  پایدار است.  رقابتی  از مقیاس های مزیت  هزینه یکی 

پژوهش مذکور هر چهار فرضیه را تأیید کرده است.
در پژوهشی که نارور و همکاران  در سال )2010( با عنوان 
مزیت رقابتی درک شده است، تطبیق راهبرد های بازاریابی و 
تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتی انجام دادند. آنان نمونه ای 
را  اسپانیایی  شرکت های  از  صادراتی  شرکت   150 با  برابر 
که  شرکت هایی  که  داد  نشان  آنان  نتایج  کردند.  انتخاب 
تطبیق  به  بیشتری  تمایل  داشتند،  بیشتری  تعهد صادراتی 
این  داشتند.  خارج  بازارهای  با  خود  بازاریابی  راهبرد های 
در  را  خود  بازاریابی  برنامه های  و  راهبرد ها  حتی  شرکت ها 
نشان داد  نتایج  اجرا در می آوردند.  به  بهتر  از کشور  خارج 
که تطبیق ر اهبردهای بازاریابی به صورت مستقیم بر عملکرد 
صادراتی تأثیرگذار نبود اگر چه موجب به وجود آمدن مزیت 
رقابتی پایدار در بازارهای خارجی می شد و تأثیر مثبتی بر 

ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای خارجی داشت.
پژوهشی در استرالیا توسط ویکاش نایدو )2010( با عنوان 
نوآوری  بازار گرایی،  تأثیر  بحران؛  یک  میان  از  بقای شرکت 
بازاریابی و راهبرد کسب وکار انجام شد. یافته های این پژوهش 
نشان داد که مؤسسات تولیدی کوچک و متوسط چینی که 
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مزیت رقابتی را توسعه داده و آن را حفظ می کنند. احتماالً 
بقای بیشتری خواهند داشت و نوآوری بازاریابی را از طریق 
به توسعه و حفظ مزیت  تمایز  راهبرد های رهبری هزینه و 
تولیدکنندگان  زمانی که  همچنین  می کند.  کمک  رقابتی 
کوچک و متوسط در چین رقیب محور باشند و قابلیت های 
هماهنگی بین وظیفه ای خوبی داشته باشند، قابلیت نوآوری 

بازاریابی بهبود می یابند
پژوهش دیگری در تایوان با عنوان بررسی رابطه ی کارآفرینی، 
قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار توسط 
لی و هسیه  در سال 2010 انجام شد. متغیرهای تأثیرگذار 
و  نوآوری  قابلیت  بازاریابی،  شامل  قابلیت  پژوهش  این  در 
کارآفرینی و متغیر وابسته مزیت رقابتی پایدار بود. یافته ها 
نشان داد که کارآفرینی به ترتیب بر قابلیت بازاریابی، قابلیت 
قابلیت  طریق  از  و  است  تأثیرگذار  مستقیم  به طور  نوآوری 
مزیت  بر  غیرمستقیم  به طور  نوآوری  قابلیت  و  بازاریابی 
قابلیت  چه  اگر  همچنین  می گذارد،  تأثیر  پایدار  رقابتی 
تأثیر  پایدار  رقابتی  مزیت  بر  غیرمستقیم  به طور  بازاریابی 
غیرمستقیم  به طور  نوآوری  قابلیت  طریق  از  اما  نمی گذارد 
بر مزیت رقابتی پایدار تأثیرگذار است. از طرف دیگر قابلیت 
نوآوری به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار تأثیرگذار بود

عنوان  با  خود  مقاله ی  در   )2010( همکاران   و  کومار 
در  رقابتی  مزیت  کسب  برای  منبعی  بازارمحوری  آیا 
طول  در  داده ها  گردآوری  به  می شود؟  محسوب  سازمان ها 
 1997-2005 زمانی  بازه  در  شرکت   261 فعالیت  سال  نُه 
بازارمحوری  فعالیت های  شامل  آن ها  داده های  پرداخته اند. 
فروش  و  سود  از  اعم  مالی  عملکرد  همچنین  و  شرکت ها 
به  دیتا  پانل  و  اقتصادسنجی  با روش های  بود. سپس  آن ها 
تجزیه وتحلیل داده های خود پرداختند و نتایج پژوهش نشان 
بیشتر  بازارمحوری  فعالیت های  بر روی  که  شرکت های  داد 
تأکید و فعالیت داشتند هم عملکرد بهتر و هم مزیت رقابتی 

نسبت به دیگر شرکت ها را دارا بودند.
عنوان  با  پژوهشی  انجام  با   )2009( همکاران   و  ژو  ژنگ 
جهت گیری بازار، مزیت رقابتی و عملکرد: دیدگاهی مبتنی 
بر  ارزش مشتری  تأثیر  ارزیابی چگونگی  دنبال  به  تقاضا  بر 
جهت گیری بازار شرکت و به تبع آن مزیت رقابتی و عملکرد 
پژوهشی  در  بود  جهانی  هتل  خدمات  صنعت  در  سازمانی 
بازارمحوری  روی  مشتری  ارزش  چگونه  که  کردند  بررسی 

شرکت  عملکرد  و  رقابتی  مزیت  بر  آن  دنبال  به  و  شرکت 
هتلداری  خدمات  صنایع  در  پژوهش  این  است.  تأثیرگذار 
جهانی صورت گرفت و از بین هتل های عضو کلوب هتل های 
شدند.  انتخاب  تصادفی  به طور  هتل   558 تعداد  جهانی، 
مشتریانش  شرکت  یک  اگر  که  است  آن  از  حاکی  یافته ها 
دهد،  قرار  مالحظه  مورد  ارزش  دارای  خدمت،  به عنوان  را 
به  احتمال  زیاد هم مشتری و هم گرایش رقبا  این شرکت 
را می پذیرد. اگر شرکت گمان کند که مشتریانش به قیمت 
حساس هستند، شرکت به توسعه ی جهت گیری رقبا تمایل 
دارد. عالوه براین بیشتر جهت گیری مشتری شرکت آن را به 
قادر  بازار  تمایز  نوآوری و  بر مبنای  رقابتی  توسعه ی مزیت 
می سازد. در مقابل گرایش رقیب یک تأثیر منفی بر مزیت 
تمایز بازار شرکت دارد. درنهایت نوآوری و مزیت تمایز بازار 
منجر به عملکرد برتر بازار می شود )مثاًل کیفیت درک شده و 
رضایت مشتری( و به نوبه ی خود عملکرد باالی مالی )سود، 

سهم بازار( را منجر می شود.
چو و همکاران )2008( در یک مطالعه ی تجربی به بررسی 
مدیریت زنجیره ی تأمین در ایالت متحده و تایوان پرداخت. 
در  میانی  مدیران  کمک  به  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج 
ایالت متحده و تایوان انجام شده است که عناصر و عملیات 
تأثیر  سازمانی  عملکرد  ارتقا ی  بر  تأمین  زنجیره ی  مدیریت 

مثبت و معنادار دارد )جعفر نیا و جوانمرد، 1394(.
کیو )2008( در پژوهشی تحت عنوان پایش برای هوشمندی 
نتایج  داد.  قرار  بررسی  را مورد  رقابتی: چشم انداز مدیریتی 
حاکی از آن است که گرایش به کارآفرینی و جهت گیری های 
بازار به طور معناداری پایش مدیریتی برای هوش رقابتی را 
مزیت  مدیریتی  بازنمودهای  به  منجر  خود  نوبه ی  به  که 
رقابتی می شود، تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش نشان 
فعالیت  یک  بیشتر  رقابتی  هوشمندی  پایش  که  می دهد 
و  است  مدیران  معمول  فعالیت های  به  نسبت  کارآفرینی 
از  بسیاری  در  می توان  را  مدیریتی  پایش  تالش های  اینکه 
اطالعات  گردآوری  ارزش  آن  در  که  بازار گرا  سازمان های 

رقابتی و انتشار آن ارزشمند است به بیشینه رساند.
اثر  بررسی  به  پژوهشی  در   )2005( همکارن  و  تریسی 
بازرگانی  عملکرد  بر  تأمین  زنجیره ی  مدیریت  قابلیت های 
در صنایع مختلف ایالت متحده ی آمریکا، به مطالعه ی اثرات 
از  درون،  به  برون  از  قابلیت های  غیرمستقیم  و  مستقیم 
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درون به برون و قابلیت های گسترش بر ارزش درک شده ی 
مالی  عملکرد  و  بازار  عملکرد  مشتری،  وفاداری  مشتری، 
قابلیت ها  از  برخی  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  پرداختند. 
دارای رابطه ی مستقیم تری با مشتریان و درک مشتریان از 
محصول هستند. در نهایت، آن ها بر اساس یافته های پژوهش 
زنجیره ی  مدیریت  قابلیت های  که  می کنند  عنوان  خود 
تأمین باید به عنوان منبع کسب مزیت رقابتی در شرکت در 

نظر گرفته شوند.
جی ویراواردنا و آرن اوکاس  )2004( در پژوهش خود که 
با عنوان بررسی ویژگی های شرکت های بازار محور و عوامل 
آن ها  دادند.  انجام  پایدار  رقابتی  مزیت  پیش بینی کننده ی 
بازار  یادگیری  قابلیت  تأثیرات قدرت کارآفرینی،  بررسی  به 
مزیت  بر  سازمانی  نوآوری  قدرت  و  بازاریابی  قابلیت  محور، 
رقابتی پایدار پرداختند. در این پژوهش توانایی شرکت های 
تأثیر  و  رقبایشان  فوق العاده ی  عملکرد  به  نسبت  بازار محور 
راهبرد  در  بازاریابی  قابلیت  و  بازار محور  یادگیری  قابلیت 
رقابتی بر مبنای نوآوری بر مزیت رقابتی پایدار مورد بررسی 
مزیت  در  مهم  عامل  یک  که  داد  نشان  نتایج  گرفت.  قرار 
رقابتی پایدار کارآفرینی است؛ اما قابلیت یادگیری بازار محور 
به درجه ی باالیی از نوآوری منجر می شود و قابلیت بازاریابی 

نیز مزیت رقابتی را توانمند می سازد
نقش  بررسی  عنوان  با  پژوهشی   )2003( ویراواردنا   جی 
انجام  استرالیا  در  رقابتی  راهبرد  بر  بازار  یادگیری  قابلیت 
داده است. متغیر وابسته در این پژوهش مزیت رقابتی پایدار 
قابلیت  کارآفرینی،  قدرت  شامل  تأثیرگذار  متغیرهای  و 
یادگیری بازار محور و قدرت نوآوری سا زمانی بودند. جامعه ی 
آماری این پژوهش 324 شرکت صنعتی در استرالیا بودند. 
این پژوهش پس از بررسی نقش قابلیت یادگیری بازار محور 
در نوآوری سازمانی بر اساس راهبرد رقابتی بیان می کند که 
بازار، خود یک منبع  از  برای یادگیری  ظرفیت یک شرکت 

نوآوری و مزیت رقابتی است.
آزمایش  یک  عنوان  با  مقاله ای  در   )2000( ترنر  و  برد 
اکتشافی از رابطه ی بین زیرساخت فناوری اطالعات منعطف 
مرسوم  همبستگی  تجزیه وتحلیل  یک  از  رقابتی  مزایای  و 
)کانونی( برای اکتشاف این رابطه استفاده کرده و دریافتند 
اطالعات  فناوری  زیرساخت  بین  مثبت  رابطه ی  یک  که 

منعطف و مزایای رقابتی وجود دارد.

4 نوآوری پژوهش
در زمینه ی  انجام شده  پژوهش ها ی  باالی  حجم  به  توجه  با 
همه جانبه  تلفیقی  و  یکپارچه  مدلی  تاکنون  رقابتی،  مزیت 
رویکردی  با  پژوهش  این  که  است  نشده  ارائه  پژوهش ها  از 
همه جانبه و با فن  فرا ترکیب به بررسی پژوهش ها پرداخته و 
استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری مدلی جامع 
در زمینه ی قابلیت های مؤثر بر مزیت های رقابتی ایجاد کرده 

است.

5 روش شناسی پژوهش
هدف از پژوهش حاضر شناسایی قابلیت های مؤثر بر مزیت 
رقابتی و طراحی مدل از ارتباطات این عوامل است. به منظور 
شناسایی عوامل پیش ران مزیت رقابتی، از روش فرا  ترکیب 
استفاده شد. پس از استخراج عوامل مدل پژوهش با استفاده 
از روش مدل سازی ساختاری تفسیری طراحی شد. با توجه 
به استفاده از ابزارهای کیفی و کیفی-کمی اساس پژوهش 
حاضر شامل دو بخش کیفی و کیفی-کمی است؛ بنابراین، از 
نظر روش پژوهش، پژوهش  آمیخته اکتشافی است. پژوهش 
آمیخته، پژوهشی است که با استفاده از ترکیب دو مجموعه 
روش های پژوهش کمی و کیفی به انجام می رسند )بازرگان 
به  پژوهش حاضر  که  امر  این  به  توجه  با  هرندی، 1387(. 
رقابتی  مزیت  بر  مؤثر  عوامل  و  قابلیت ها  شناسایی  دنبال 
در صنعت لبنیات و مدل سازی از این عوامل است، حوزه ی 
صنعت  در  فعال  و  حاضر  شرکت های  پژوهش  این  فعالیت 
ساختاری  مدل سازی  بخش  در  این  رو  از  و  است  لبنیات 
ارتباطات  مشخص کردن  برای  خبره   11 ازنظر  تفسیری 
شامل  خبرگان  این  شد.  استفاده  رقابتی  مزیت  عوامل  بین 
متخصصان  و  پژوهشگران  و  سازمانی  و  دانشگاهی  خبرگان 
درزمینه ی صنعت لبنیات و شرکت های فعال در کل کشور 

بودند. نمونه گیری به صورت گلوله  برفی انجام شد.
فرا ترکیب کیفی: در این پژوهش، فرا ترکیب به عنوان روشی 
قابلیت های  از  جامعی  ترکیب  به  دستیابی  برای  مناسب 
نوعی  فرا ترکیب  به طورکلی،  است.  رقابتی  مزیت  پیش ران 
مطالعه ی کیفی است که اطالعات و یافته های استخراج شده 
از مطالعات کیفی دیگر مرتبط با موضوع و مشابه آن را بررسی 
می کند. فرا ترکیب با فراهم کردن یک نگرش سیستمی برای 
به  مختلف  کیفی  پژوهش های  ترکیب  طریق  از  محققان، 
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سال نهم- شماره 2 - پیاپی 32 - تابستان 1398

می پردازد  اساسی  و  جدید  استعاره های  و  موضوعات  کشف 
و  جامع  دید  و  داده  ارتقا  را  جاری  دانش  روش  این  با  و 
بر  مطالعات  می آورد.  به وجود  مسائل  به  نسبت  گسترده ای 
است،  شده  گردآوری  یکدیگر  به  جامع  رویکرد  یک  پایه ی 
درنهایت  و  مشخص  هرکدام  بین  اختالفات  و  شباهت ها 
مؤلفه ها استخراج می شوند. بعد از بررسی تناسب پژوهش ها 
کیفیت  باید  بعدی  قدم  در  مطالعه،  مورد  مؤلفه های  با 
روش شناختی مطالعات ارزیابی شود. هدف از این گام حذف 
اعتمادی  ارائه شده  یافته های  به  محقق  که  است  مقاالتی 
تسهیل  برای  ارزشمندی  ابزار  می تواند  رویکرد  این  ندارد. 
باشد  سیستمی  ترکیب  طریق  از  تئوری  ساخت  رویه ی  در 
)نوبل و هایر، 1988(. در گام اول که انتخاب پژوهش هاست، 
که  پژوهش هایی  و  شد  شناسایی  موردنظر  پژوهش ها ی 
مرتبط به موضوع بودند، انتخاب شدند. در ابتدا برای یافتن 
جست وجوی  مختلف  ژورنال های  در  منتشر شده  مقاالت 
مزیت  )مانند  کلیدی  کلمات  از  استفاده  با  نظام مند 
موفقیت  بر  مؤثر  قابلیت های  پایدار،  رقابتی  مزیت  رقابتی، 
 شرکت( مرتبط انجام شد. در این پژوهش، پایگاه های داده
 IEEE)، Sience Direct(Elsevier)، Information(
Systems، Bussiness Process Management و موتورهای 

جست وجوهای مختلف )google، yahoo و...( بین سال های 
1990 تا 2015 بررسی شدند. درنتیجه ی جست وجوی 295 
به  پایان نامه ها(  و  کنفرانسی  و  پژوهشی  )مقاله ی  پژوهش 
انتخاب  برای  یافت شد. سپس  انگلیسی  و  فارسی  زبان های 
این  از  تعدادی  آنان  بازبینی  طی  مناسب  پژوهش های 
پژوهش ها که در فرایند فرا ترکیب مورد بررسی قرار نگرفتند، 
کنار گذاشته شد. پژوهشگران به دنبال حفظ پژوهش هایی 
بودند که در آن قابلیت های مؤثر بر مزیت رقابتی بیان  شده 
بودند.  داده  صورت  عوامل  این  از  دسته بندی هایی  و  است 
محتوا، جزئیات  عنوان، چکیده،  مؤلفه های  بر اساس  مقاالت 
مقاله )نام نویسنده، سال و...( بازبینی شدند. پس از بررسی 
عنوان مقاله ها، با توجه به موضوع، سؤال و هدف پژوهش 23 
پژوهش حذف شد. در مرحله ی بررسی چکیده ی مقاالت 45 
پژوهش حذف شد. با بررسی محتواهای پژوهشی، تعداد 89 
پژوهش حذف شدند. در نهایت با بررسی و مطالعه ی مقاالت 
نداشتن  به دلیل  مقاله   32 و  شد  انتخاب  مقاله   106 تعداد 
اطالعات مناسب از فرایند حذف شدند. تعداد 179 پژوهش 
تجزیه وتحلیل  برای  پژوهش   106 در نهایت  و  شد  حذف 
اطالعات باقی ماند. فرایند بازبینی به صورت خالصه در شکل 

4 نشان داده شده است.

 

 =N  23شده به علت عنوان                   وهش ردژتعداد پ

 =N  272  .ها غربال شدکل چکیده 

 =N  227شده کل محتوای بررسی

 =N 138تعداد کل مقاالت اولیه 

 =N 295 .تعداد منابعی که یافت شد

 =N 45                    شده از نظر چکیدهتعداد پژوهش رد

 

 =89N                   شده از نظر محتواتعداد پژوهش رد

 =N 106تعداد کل مقاالت نهایی  

 =N 32       علت فقدان اطالعات نویسندهشده بهتعداد مقاالت رد

شکل4: خالصه ای از نتایج جست و جو و انتخاب مقاالت مناسب
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جدول 1: مطالعات نهایی استخراج شده از روش فرا ترکیب برای قابلیت های مؤثر بر عملکرد و مزیت رقابتی

انجام  نتایج  استخراج  به منظور  که  بعد  مرحله ی  در  سپس 
می شود به طور پیوسته مقاالت منتخب و نهایی شده به منظور 
مطالعات  مجزای  محتواهای  درون  یافته های  به  دستیابی 
تمام  ابتدا  حاضر  پژوهش  در  شد.  خوانده  چند بار  پیشین، 

عوامل استخراج شده از مطالعات به عنوان کد در نظر گرفته 
در  کدها،  از  هر کدام  مفهوم  در نظر گرفتن  با  سپس  شد. 
مفاهیم مشابه دسته بندی شدند. در جدول1 خروجی نهایی 

بررسی ها نشان داده شده است.

 منبع زیر بعد بعد مؤلفه

قابلیت 
 عملیاتی فنی

 )تولید(

اورتگا و گارسیا ویالورد -(؛ رویز5002سانگ و همکاران )(؛ 5002(؛ کاالپور و والدنبرگ )7991بایس، ) ---- دانش فنی
(؛ 5070(؛ ناوارا )5075) و همکاران   ویپروتوجر (؛5009چن و همکاران  )(؛ 5002چو و همکاران )(؛ 5002)

 (؛5070آمبی )
نعمتی  و همکاران، (؛ 7895عباسیان و همکاران )(؛ 7890(؛ حق شناس کاشانی )7822صارمی و همکاران )

زاده (؛ نکوئی7898(؛ کلیدبری و همکاران )7898رمضانیان و همکاران )(؛ 7895عباسیان و همکاران ) (؛7895)
 (7898همکاران )(؛ ملک اخالق و 7898و همکاران )

 
 ----- هزینه

قابلیت 
مدیریت 
 استراتژیک

طراحی 
 راهبردی

گیری هتج
 راهبردی

(؛ گاتیگنن و زورب 7890(؛ حق شناس کاشانی )7895(؛ نعمتی  و همکاران، )7822صارمی و همکاران )
 (؛5075(؛ تئودوسیو و همکارانش )5078(؛ سوک و همکارانش )7991)

تحلیل و درک 
 (؛5075(؛ لی و لیو )5002(؛ جاوالگی و همکاران )7890حسینی و همکاران )داداد خ بازار راهبردی

چابکی 
 راهبردی

(؛ 5002(؛ لی و همکاران )7999(؛ شریف و ژانگ )7890(؛ خدامی و همکاران )7895نعمتی  و همکاران، ) چابکی
 (؛ 5075) 7(؛ افگبو و آکبنابی5002(؛  اجها )5075یوسف و همکاران )

 پذیریانعطاف
(؛ رمضانیان و همکاران 5071(؛ لیم  تریمی )5075(؛ چن )5000(؛ برد و ترنر )7891جعفرنیا و جوانمرد )

(؛ شریف 7829(؛ محمدی الیاسی و همکاران )5002(؛ هسیه و همکاران )7890(؛ حق شناس کاشانی )7898)
 (؛5075(؛ یوسف و همکاران )5002(؛ لی و همکاران )7999و ژانگ )

 
 قابلیت پویا

قابلیت 
(؛  7822(؛ صارمی و همکاران )5078(؛  لئوندیا و همکاران )7821(؛ مهری و خداداد حسینی )7822نوری نیا ) ------ ارتباطی

 (؛5075لی و لیو )

 بندیهپیکر
 ------ مجدد

(؛ وانگ و همکاران 5002(؛ جانتونن و همکاران )7991(؛ تیس و همکاران )7898زاده و همکاران )نکوئی
کنن و همکاران مک (؛5075(؛ لی و لیو )5075) (؛ پروتوجریو  و همکاران 5070) (؛ وو 5002(؛ اوجها )5001)
 (؛5078)

شناسایی 
تغییرات 

 بازار
 وو (؛  5002(؛ اوجها )5001(؛ وانگ و همکاران )7991(؛ تیس و همکاران )7898زاده و همکاران )نکوئی ------

 (؛5075(؛ لی و لیو )5075) پروتوجریو  و همکاران (؛ 5070)
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 منبع زیر بعد بعد مؤلفه

 
 
 
 
 
 

قابلیت 
 جذب

 
 

قابلیت 
 یادگیری

 (؛3102(؛ ساسیا )3102انگگللن و همکاران ) ----

(؛ سوک 3111(؛ جیمنز و همکاران )0211(؛ صارمی و همکاران )0230دهقان و همکاران ) گرایش به یادگیری
 (؛3102فرانسس )(؛ 3111(؛ وانگ )3111(؛ لین و همکاران )3102و همکارانش )

 (؛0231(؛ دهقان و همکاران )3112(؛ جی ویراواردنا )3112جی ویراواردنا و آرن اوکاس ) یادگیری بازار محور
 (0231حق شناس کاشانی )(؛ 3102کنن و همکاران )مک یادگیری کارکنان

 
قابلیت 
 دانش

 خلق دانش
(؛ 0231حق شناس کاشانی )(؛ 0230(؛ طبرسا و همکاران )0211صارمی و همکاران )

(؛ 3113(؛ لی و همکارانش )0331(؛ کوهن و لوینهتال )0233عباسیان و همکاران )
 3102کنن و همکاران مک

 ادغام و اشتراک دانش

(؛ 0230(؛ طبرسا و همکاران )0232(؛ کلیدبری و همکاران )0211صارمی و همکاران )
(؛ 0233(؛ عباسیان و همکاران )0231)(؛ حق شناس کاشانی 0233رمضانیان و همکاران )

(؛ 3112(؛ پیترز و فلچر )3112(؛ مارتین و گربس )3111(؛ فریل )0331کوهن و لوینهتال )
 (؛3102کنن و همکاران )مک

 
 

 هوشمندی

 (راهبردیهوش رقابتی )

(؛ 0231(؛ حق شناس کاشانی )0211(؛ خان محمدی )0212مهری و خداداد حسینی )
(؛ آشتیانی و همکاران 0233(؛ محمدیان و همکاران )0231آبادی و همکاران )رضایی دولت 

(؛ 3112(؛ کارا و همکاران )0232(؛ دهقان و همکاران )0232(؛ باقری و افضلی )0232)
 (؛3103(؛ چن )3100تانجو کوالگلو )

 (0230(؛ طبرسا و همکاران، )0212مهری و خداداد حسینی ) هوش ساختاری )فنی(
 (؛0233(؛ عباسیان و همکاران )0230طبرسا و همکاران، ) هوش انسانی
 (؛0231(؛ حق شناس کاشانی )0233(؛ محمدیان و همکاران )0231فاریابی و همکاران ) هوش بازار

 
 
 
 
 
 

قابلیت 
نوآورانه و 
 کارآفرینانه

 خالقیت 
ملک اخالق و (؛ 0232(؛ ملک اخالق و همکاران )0231شناس کاشانی و  سعیدی، )حق

(؛ چن 3112(؛ ایرلند و همکاران )0213(؛ محمدی الیاسی و همکاران )0233همکاران )
 (؛3112)

 
 

قابلیت 
 نوآوری

 
 
 

 نوآوری
 

(؛ 0211(؛ صارمی و همکاران )0232(؛ رمضانیان و همکاران )0230دهقان و همکاران )
عباسیان و همکاران (؛ 0233(؛ ملک اخالق و همکاران )0232همکاران )ملک اخالق و 

(؛ محمدی الیاسی و 0230(؛ قنواتی و صمدی )0231(؛ فاریابی و همکاران )0233)
زاده نمین و (؛ تاج0232(؛ رضایی و همکاران )0233زاده و همکاران )(؛ نقی0213همکاران )

(؛ جاسیم 0332اوزسومر و همکارانش ) (؛ 0332(؛ براون و آیزنهارت )0232خزایی پول )
جی  (؛3112ویکلند و شفرد )(؛ 3112(؛ جی ویراواردنا )3112ایرلند و همکاران ) (؛3110)

(؛  3112کانو و همکاران )(؛ 3112گریفت و فاینلی )(؛ 3112ویراواردنا و آرن اوکاس )
(؛ جیمنز و 3111(؛ لین و همکاران )3111(؛ کاربونل و ردریگز )3111لنجرک و هالتین )

(؛ جاکوال و 3101(؛ نایدو )3101لی و هسیه، )(؛ 3113ن )چن و همکارا(؛ 3111همکاران )
(؛ 3100) ثیاسم (؛3101(؛ کاربونل و ردریگز )3101(؛ لیو و همکارانش )3101همکاران )

لی و  (؛3102(؛ فرناندز )3102(؛ سوک و همکارانش )3100مریلس و همکارانش )
 (؛3101شان و همکاران )(؛ 3101همکارانش )

(؛ 3102(؛ جانی و همکاران )3111(؛ جانسن و همکاران )0230یدااله فارسی و همکاران ) -----نوآوری دوسوتوانی  
 (3102هوگو )

 
 

بازاریابی 
 نوآورانه

--- 
(؛ 0233(؛ نعمتی  و همکاران، )0232باشلوئی )(؛ صفری و قره0211صارمی و همکاران )

(؛ ویکاش نایدو 0231همکاران )آبادی و (؛ رضایی دولت0233عباسیان و همکاران )
 (؛3101)

 نوآوری و محصوالت متمایز

(؛ کلیدبری و 0211(؛ صارمی و همکاران )0233رضایی دولت آبادی و سادات صانعیان، )
(؛ محمدی 0233(؛ عباسیان و همکاران )0231(؛ حق شناس کاشانی )0232همکاران )

وینان  (؛3111جیمنز و همکاران ) (؛0233)زاده و همکاران (؛ نقی0213الیاسی و همکاران )
 (؛3103و همکاران )

جیمنز و (؛ 0211(؛ صارمی و همکاران )0233رضایی دولت آبادی و سادات صانعیان، ) نوآوری توزیع
 نوآوری قیمت (؛3111همکاران )

 نوآوری تبلیغات
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 منبع زیر بعد بعد مؤلفه

 قابلیت کارآفرینی 
( و کنعانی و مالحسینی 7981(؛ شاردری و همکاران )7981(؛ منصور و همکاران )7891) مارچ و شاپیرا گرایش کارآفرینی

 (؛7987)

(؛ 2171م )نکاو اگبو ویزانو(؛ 2179ران )همکاو نیهم (؛ 2179ران  )همکاو ما رسا(؛ 2172ران )همکار و بچر بازاریابی کارآفرینانه
 (2172هامالی و همکاران )

 
 
 

 بازارگرایی

 
 
 
 

 بازارگرایی فعال

 محوریمشتری
 

 محوریرقیب
 ایهماهنگی وظیفه

(؛ رضایی دولت 7992(؛ نوری نیا )7991(؛ مهرنوش و حیدری )7992(؛ نیکومرام و حیدرزاده )7992بیگی )
(؛ فاریابی و 7999پور و نجفی سیاهرودی )(؛ کفاش7991بختیاری )(؛ دعایی و 7992آبادی و خائف الهی )

(؛ 7989باشلوئی )(؛ صفری و قره7989(؛  آشتیانی و همکاران )7987(؛ قنواتی و صمدی )7981همکاران )
زاده (؛ تاج7981(؛ رضایی و همکاران )7981آبادی و علیان )(؛ رضایی دولت7981آبادی و علیان )رضایی دولت

(؛ بچرر 7881(؛ اسالتر و نارور )7889(؛ دشباند و همکاران )7881(؛ نارور و اسالتر )7981خزایی پول ) نمین و
(؛ ورهایس و هاکر 2111(؛ پترونی )7888(؛  چنگ و همکاران )7888(؛ کوهلی و جاورسکی )7881و مایر )

(؛ هسیه و همکاران 2119(؛ جیمنز و همکاران )2112(؛ سین و همکاران )2111(؛ پیترز و فلچر )2111)
(؛ 2171(؛ وال  و اکاس )2171(؛ کومار و همکاران )2171(؛ ویکاش نایدو )2118(؛ ژنگ ژو و همکاران )2119)

(؛ جو و 2172(؛ ایدر و همکاران )2172(؛ رپ و همکاران )2177(؛ گولدرینگ )2177عثمان و همکاران )
(؛ هوگو 2172زاده )(؛ هنزایی و نیاب2172و کلر ) (؛ کاتلر2172(؛ تئودوسیو و همکارانش )2172همکاران )

 (؛2171)

 بازارگرایی واکنشی
 گویی به بازارپاسخ

(؛ 7981(؛ خدامی و همکاران )7981آبادی و همکاران )(؛ رضایی دولت7991(؛ خان محمدی )7992نوری نیا )
(؛ مارتین و گربس 7888)(؛ شریف و ژانگ 7982(؛ عباسیان و همکاران )7982محمدیان و همکاران )

(؛ 2172(؛ یوسف و همکاران )2111(؛ لی و همکاران )2112(؛ کارا و همکاران )2111(؛ پیترز و فلچر )2119)
 (؛2172وینان و همکاران )

شاردری و (؛ 7981آبادی و علیان )رضایی دولت(؛ 7987(؛ کنعانی و مالحسینی )7981ابراهیم پور و همکاران ) واکنش
 (؛2171وال  و اکاس ) (؛2119(؛ اکتان و بولوت )7981) همکاران

عملکرد 
 رقابتی

 (؛7981آبادی و همکاران )(؛ رضایی دولت7982(؛ انصاری و همکاران )7999صارمی و همکاران ) ------ عملکرد نوآورانه
 (؛7999صارمی و همکاران ) ------ عملکرد کارآفرینانه

 عملکرد بازار
 و فروش

 سهم بازار
 رشد فروش

 تسلط در بازار
 اثربخشی بازار

(؛ 7999(؛ صارمی و همکاران )7992(؛ رضایی دولت آبادی و خائف الهی )7992نیکومرام و حیدرزاده )
(؛ حق 7998محمدی الیاسی و همکاران )(؛ 7987قنواتی و صمدی )(؛ 7999پور و نجفی سیاهرودی )کفاش

(؛ انصاری و 7982(؛ محمدیان و همکاران )7981ان )(؛ خداداد حسینی و همکار7981شناس کاشانی )
باشلوئی (؛ صفری و قره7989(؛ کلیدبری و همکاران )7982(؛ دهدشتی و پورحسینی )7982همکاران )

(؛ کارا و 2112(؛ متسونُ و همکاران )7982(؛ زارعی و همکاران )7989زاده و همکاران )(؛ نکوئی7989)
 یالسینکایا و همکاران (؛ 2172(؛ تئودوسیو و همکارانش )2179) (؛ سوک و همکارانش2112همکاران )

 (؛2172چاستون و سالدر اسمیت )(؛ 2111)

 رضایت
(؛ محمدیان و همکاران 7987زاده )پور و غالم(؛ حاجی7981(؛ حق شناس کاشانی )7999صارمی و همکاران )

(؛ کنت و 7982(؛ زارعی و همکاران )7989)باشلوئی (؛ صفری و قره7989(؛ کلیدبری و همکاران )7982)
 (؛2111(؛ کانو و همکاران )2112همکاران )

گویی به پاسخ
 مشتری

(؛ کنت و همکاران 2112(؛ متسونُ و همکاران )7981آبادی و همکاران )(؛ رضایی دولت7991خان محمدی )
 (؛2112(؛ کارا و همکاران )2112)

 (؛7998(؛ محمدی الیاسی و همکاران )7999صارمی و همکاران ) (؛7992خائف الهی ) رضایی دولت آبادی و عملکرد مشتری
 (؛2111(؛ هیونن )7987(؛ قنواتی و صمدی )7981فاریابی و همکاران )(؛ 7981حسینی و همکاران ) خداداد

 عملکرد مالی

 
 

 بازگشت فروش
 بازگشت سرمایه

 سودآوری
 رشد درآمد

(؛ صارمی 7991(؛ ؛ دعایی و بختیاری )7992(؛ رضایی دولت آبادی و خائف الهی )7992نیکومرام و حیدرزاده )
فاریابی و (؛ 7981(؛ خداداد حسینی و همکاران )7998(؛ محمدی الیاسی و همکاران )7999و همکاران )

(؛ 7982مدیان و همکاران )(؛ مح7987زاده )پور و غالمحاجی (؛7987(؛ قنواتی و صمدی )7981همکاران )
پور و (؛ ابراهیم7989زاده و همکاران )(؛ نکوئی7989(؛ کلیدبری و همکاران )7982دهدشتی و پورحسینی )

(؛ مارتین 2112(؛ متسونُ و همکاران )7888و همکاران ) چنگ (؛7982(؛ زارعی و همکاران )7989همکاران )
(؛ سین و همکاران 2112(؛ کنت و همکاران )2112مکاران )(؛ کنت و ه2111(؛ پیترز و فلچر )2119و گربس )

(؛ مورگان و همکاران 2118راماس ومی و همکاران ) (؛2111) هیونن (؛2112(؛ کارا و همکاران )2112)
 (؛2172(؛ رپ و همکاران )2171(؛ فچائو و اسپیالن )2118چن و کوئستر )(؛ 2118)

 عملکرد تولید

 (؛7888(؛ چنگ و همکاران )7999همکاران ) صارمی و تولید موثر )اثربخش(

 کیفیت
 (؛7981(؛ خدامی و همکاران )7982(؛ زارعی و همکاران )7981آبادی و همکاران )رضایی دولت

 (؛2171(؛ آمبی )2119(؛ چو و همکاران )2117(؛ جاسیم )7888تریسی و همکاران )
 (؛7888(؛ چنگ و همکاران )7981همکاران )(؛ خدامی و 7981آبادی و همکاران )ضایی دولتر ییاکار
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5-1 مدل سازی ساختاری تفسیری
متعامل  فرایند  یک   )ism( تفسیری  ساختاری  مدل سازی 
با  مرتبط  و  مختلف  عناصر  از  مجموعه ای  آن  در  که  است 
همدیگر در یک مدل سیستمی جامع ساختاربندی می شوند. 

بیان می کند که آیا روابطی بین عناصر وجود دارد یا خیر؟ 
)آذر و همکاران، 1392(. مدل سازی ساختاری تفسیری در 
پژوهش های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است که در 

جدول )4( به برخی از آنان می پردازیم.

تشریح  تفسیری  ساختاری  مدل سازی  فرایند  اینجا  در 
می شود.

گام اول: شناسایی متغیرهای مربوط به مسئله: این مرحله با 
مطالعات گذشته و دریافت نظر کارشناسان صورت می گیرد.

گام دوم: تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری.
در این مرحله متغیرهای مسئله به صورت دوبه دو و زوجی با 
هم بررسی می شوند و پاسخ دهنده با استفاده از نمادهای زیر 

به تعیین روابط متغیرها می پردازد.
V: متغیر I  بر تحقق متغیر j کمک می کند.  
A: متغیر j بر تحقق متغیر I کمک می کند.  

X: متغیر I و j هر دو به تحقق هم کمک می کنند.  
O: متغیر I و j با یکدیگر ارتباط ندارند.

مرحله،  این  در  اولیه:  دسترسی  ماتریس  ایجاد  سوم:  گام 
دودویی  ماتریس  یک  به  ساختاری  خودتعاملی  ماتریس 
تبدیل می شود و ماتریس دسترسی اولیه به دست می آید. از 
طریق تبدیل نمادهای به A و O صفر و X و V به یک برای 
هر متغیر هر ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس 
اولیه  دسترسی  ماتریس  به اصطالح  که  تبدیل شده  دودویی 

خوانده می شود.
آن  پس  از  نهایی:  دسترسی  ماتریس  ایجاد  چهارم:  گام 
وارد کردن  با  آمد،  به دست  اولیه  دسترسی  ماتریس  که 
نهایی  دسترسی  ماتریس  متغیرها  روابط  در  انتقال پذیری 

جدول 2: پیشینه پژوهش های ساختاری تفسیری

 

کارگیریحوزه به پژوهشگران  سال 
 3102 سازی ساختاری تفسیریسبز با استفاده از مدل نیتأمتجزیه و تحلیل اجرای مدیریت زنجیره  مایاگان و همکاران

 3103  نیتأمسازی ساختاری تفسیری در زنجیره توسعه مدل  شاهبادکار، هبال و پراشانت
 3112 چابک نیتأمزنجیره  آگروال، شانکار و تیواری

 0991 کنندگانعرضهانتخاب  ماندل و دشموخ
 0291 بر بدبینی سازمان مؤثریابی ساختاری تفسیری از عوامل مدل بلوچی و رستگار
 0291 انطباقی )مورد مطالعه: صنایع غذایی( وکارکسبطراحی مدل  بستام و همکاران

 0293 تفسیری در مطالعات گردشگری )تحلیل با رویکرد آسیب شناسانه(ی ساختاری سازمدلکاربرد تکنیک  فیروزجائیان و همکاران
 0232 ساختاری_ی تفسیریسازمدل کردیرو، نیتأمطراحی مل چابکی زنجیره  آذر و همکاران

 0232 ی ساختاری تفسیریسازمدلبا رویکرد  وکارکسبیند محوری اطراحی مدل فر آذر و بیات

به دست می آید. 
گام پنجم: بخش بندی سطح:  وارفیلد دو قاعده ی اصلی برای 
سطح بندی بیان می کند. قاعده ی اول: به این گونه است که 
خروجی  مجموع  ستون  بر اساس  را  عناصر  فراوانی  مجموع 
کوچک ترین  از  به ترتیب  و  معین کرده  مشترک  مجموعه  و 
این  دوم:  قاعده ی  کنیم.  سطح بندی  فراوانی  بزرگ ترین  تا 
قاعده حالت تکرار به تکرار دارد؛ یعنی هرگاه ما سطح یک را 
انتخاب کردیم عدد متغیر سطح بندی شده را حذف و فرایند 
را اجرا می کنیم. طبق این قاعده که به قاعده ی تکرار معروف 
است. بر اساس اولین جدول با توجه به کوچک ترین مجموع 
فراوانی در ستون مجموع خروجی و مجموع مشترک، عنصر 
از  عناصر سطح بندی شده  یا عنصرها سطح بندی می شوند. 
جدول حذف شده و مجدداً قاعده اجرا می شود. فرایند حذف 
تمام عناصر سطح بندی  ادامه می یابد که  تا جایی  و اصالح 

شوند )آذر و همکاران، 1392(.
پس  تفسیری:   ساختاری  نهایی  و  اولیه  مدل  ششم:  گام 
عناصر  عمودی  و  افقی  روابط  عنصرها،  سطح بندی  از 
سطح بندی شده را ترسیم می کنیم. در ترسیم روابط فرض 
بر این است که ارتباط دو سطح غیر متوالی از طریق زنجیره 

یا زنجیره های روابط غیرمستقیم تعمیم می یابد. 
وابستگی  میزان  و  نفوذ  قدرت  تجزیه وتحلیل  هفتم:  گام 
)نمودار MICMAC(: در این مرحله متغیرها در چهار گروه 
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جدول 3:  طبقه بندی قابلیت های شرکت مؤثر بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت )ابعاد، اجزا و شاخص ها(

طبقه بندی می شوند.  شامل متغیرهای خودمختار )ناحیه ی 
1( می شود که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند. گروه 
که  می شود  شامل  را   )2 )ناحیه ی  وابسته  متغیرهای  دوم، 
از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی باالیی برخوردارند. گروه 
متغیرها  این  3( هستند.  )ناحیه ی  پیوندی  متغیرهای  سوم 
قدرت نفوذ و وابستگی باالیی دارند. گروه چهارم متغیرهای 
نفوذ  قدرت  از  متغیرها  این  هستند.   )4 )ناحیه ی  مستقل 

جمع کردن  طریق  از  برخوردارند.  پایینی  وابستگی  و  باال 
میزان  و  نفوذ  قدرت  و ستون  ورودی های یک در هر سطر 

وابستگی متغیرها به دست می آید. 

گام اول: شناسایی متغیرهای مربوط به مسئله
بر  اثرگذار  عوامل  استخراج  به منظور  فرا ترکیب  روش  از   
بررسی  از  حاصل  یافته های  شد.  استفاده  رقابتی  مزیت 

گام های فرا تر کیب در هشت گروه دسته بندی شدند.

 ابعاد مؤلفه ابعاد مؤلفه
قابلیت 
مدیریت 
 راهبردی

و تحلیل  راهبردیگیری )جهت راهبردیطراحی 
ابلیت ق و درک بازار(

نوآوری و 
 کارآفرینی

بازاریابی نوآورانه )نوآوری محصوالت متمایز؛ 
 نوآوری قیمت؛ نوآوری توزیع و نوآوری تبلیغات(

 ی(سو تواننوآوری )خالقیت، نوآوری و دو ی(ریپذانعطافچابکی راهبردی )چابکی و 

قابلیت 
 بازاریابی

 گرایش کارآفرینی گذاریقیمت
 بازاریابی کارآفرینانه مکان

 محصول

 قابلیت پویا

 قابلیت ارتباطی
 بندی مجددهپیکر ترفیع

قابلیت 
 جذب

قابلیت یادگیری )گرایش به یادگیری؛ یادگیری 
 درک )شناسایی تغییرات بازار( و یادگیری کارکنان( محوربازار

قابلیت دانش )خلق دانش و ادغام و اشتراک 
 دانش(

عملکرد 
 یرقابت

 نانهیعملکرد نوآورانه و کارآفر

، هوش ساختاری و  راهبردیهوشمندی )هوش 
 فنی؛ هوش انسانی و هوش بازار(

عملکرد بازار و فروش )سهم بازار؛ رشد فروش؛ 
 ییوگپاسخ ت؛یبازار؛ رضا یدر بازار؛ اثربخش تسلط

 (یمشتر

 ییبازار گرا

محوری محوری؛ رقیبیی فعال )مشتریبازار گرا
 ی(او هماهنگی وظیفه

 ؛هی)بازگشت فروش؛ بازگشت سرما یعملکرد مال
 و رشد درآمد( یسودآور

گویی به بازار و یی واکنشی )پاسخبازار گرا
 واکنش(

 (ییو کارا تیفیمؤثر، ک دی)تول دیعملکرد تول

 قابلیت فنی
   دانش فنی

   هزینه
 

گام دوم: تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری
بر  مؤثر  قابلیت های  از  ساختاری  خود تعاملی  ماتریس 

از  استفاده  با  آن ها  مقایسه ی  و  رقابتی  مزیت  )پیش ران(  
چهار حالت روابط مفهومی تشکیل شده است.
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جدول4: ماتریس خود تعاملی ساختاری قابلیت ها در محیط پویا منبع: خبرگان

جدول5: ماتریس دسترسي نهایي

                                                        
                                                                                J 

       I                                      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 X X V V V V V V V ییگرابازار 1

 X X X V V V V V V راهبردیت مدیریت یقابل 2

 A X X V V V V V V قابلیت پویا 3

 A A A X X X V V V قابلیت جذب 4

 A A A X X X X V V قابلیت نوآوری و کارآفرینی 5

 A A A X X X V V V قابلیت بازاریابی 6

 A A A V X A X V V قابلیت فنی 7

 A A A A A A A X X عملکرد رقابتی 8

 A A A A A A A X X رقابتیمزیت  9

 
گام سوم و چهارم: ایجاد ماتریس 

                                                        
                                                                                J 

       I                                      
قدرت  9 8 7 6 5 4 3 2 1

 نفوذ
 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ییبازار گرا 1

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 راهبردیت مدیریت یقابل 2

 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 قابلیت پویا 3

 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 قابلیت جذب 4

 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 قابلیت نوآوری و کارآفرینی 5

 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 قابلیت بازاریابی 6

 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 قابلیت فنی 7

 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 عملکرد رقابتی 8

 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 مزیت رقابتی 9

 49 9 9 7 6 7 6 3 3 2 میزان وابستگی
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جدول 6: تعیین سطوح متغیرها

شکل5: مدل ساختاری تفسیری از قابلیت های مؤثر بر مزیت رقابتی منبع: محقق

گام پنجم: بخش بندی سطح

 بندیسطح عناصر مشترک  نیازمجموعه پیش یابیمجموعه دست ابعاد
 سطح پنجم 1-2 1-2 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1
 سطح پنجم 1-2-3 1-2-3 2-3-4-5-6-7-8-9 2
 طح چهارمس 2-3 1-2-3 2-3-4-5-6-7-8-9 3
 سطح سوم 4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 4-5-6-7-8-9 4
 سطح سوم 4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 4-5-6-7-8-9 5
 سطح سوم 4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 4-5-6-7-8-9 6
 سطح دوم 5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 5-6-7-8-9 7
 سطح اول 8-9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 8-9 8
 سطح اول 8-9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 8-9 9

 
گام ششم: ترسیم مدل

به  را  آن ها  می توان  متغیرها  سطح  و  روابط  تعیین  از  پس 
متغیرها  ابتدا  منظور  همین  به  کرد.  ترسیم  مدلی  شکل 
تنظیم  پایین  به  باال  از  به ترتیب  آن ها  سطح  برحسب  را 
قرار  سطح  پنج   در  متغیرها  حاضر  پژوهش  در  می شوند. 
مزیت  و  عملکرد  سطح  باالترین  در   )1 )شکل  گرفته اند. 

و  بازار گرایی  پایین ترین سطح  در  است.  گرفته  قرار  رقابتی 
زیربنای  همانند  که  گرفته اند  قرار  مدیریتراهبردی  قابلیت 
و  می شود  شروع  موارد  این  از  مدل  و  می کنند  عمل  مدل 
به سایر متغیرها منجر می شود. در سطوح بعدی متغیرهای 

دیگر قرار دارند که در شکل 5 آورده شده است.

 

 عملکرد رقابتی مزیت رقابتی

 قابلیت پویا
 

راهبردیقابلیت مدیریت   بازارگرایی 

 قابلیت عملیاتی

قابلیت نوآوری و  قابلیت جذب
 قابلیت بازاریابی کارآفرینی

پنجمسطح   

چهارمسطح   

 سطح سوم

دومسطح   

اولسطح   
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میزان  و  نفوذ  قدرت  تحلیل  و  تجزیه  هفتم:  گام 
)MICMAC وابستگی )نمودار

بر اساس قدرت وابستگی و قدرت نفوذ متغیرها می توان یک 
مساوی  قسمت  چهار  به  را  آن  و  تعریف  مختصات  دستگاه 
تقسیم کرد. در این پژوهش گروهی از متغیرها در زیر گروه 
محرک قرار گرفتند، این متغیرها دارای قدرت نفوذ زیاد و 

متغیرهای  بعدی  دسته ی  در  هستند.  کم  وابستگی  قدرت 
توسعه ی  فرایند  از  نتایجی  به گونه ای  که  دارند  قرار  وابسته 
محصول هستند و خود کمتر می توانند زمینه ساز متغیرهای 
نمایش  به  جدول7  و  شکل6  در  نتایج  تمام  شوند.  دیگر 

کشیده شده اند.

6 نتیجه گیری
ضروری  امروزه  سازمان های  برای  رقابتی  مزیت  کسب 
مورد  موضوعات  از جمله  حوزه  این  جذابیت  به دلیل  است، 
رو  این   از  است.  بوده  پژوهشگران  اخیر  سال های  در   عالقه 
افزایش روزافزون این روند به  روی  آوردن محققان بی شماری 
از جمله  است.  شده  تولید  مدیریت  دانش  از  حوزه  این  به 
خألهای موجود نبود پژوهشی یکپارچه و جامع در زمینه ی 
درک  تا  است  رقابتی  مزیت  ایجادکننده ی  قابلیت های 
بهتری به پژوهشگران داده شود. در این مقاله تالش شد تا 
مدل سازی  به  رقابتی  مزیت  مفهوم  و  اهمیت  معرفی  ضمن 
راستا  این  در  تأثیرگذار  و  اصلی  قابلیت های  از  استفاده  با 
اقدام کنیم. بدین منظور جهت  بین آن ها  ارتباط  برقراری  و 
از  استفاده  با  رقابتی  مزیت  بر  مؤثر  قابلیت های  شناسایی 

جدول 7: درجه قدرت نفوذ و وابستگی متغیرها )منبع: محقق(

شکل 6: نمودار قدرت نفوذ و وابستگی  منبع: پژوهشگر

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
 2 2 4 6 6 6 8 9 9 قدرت نفوذ

 9 9 7 6 7 6 3 3 2 قدرت وابستگی
 

 

 کم

 کم

 زیاد

 زیاد

 2ناحیه  1ناحیه 

 محرک پیوند 3ناحیه  4ناحیه 

 خود مختار وابستگی

5 

5 

1 ،2 ،3 

6 ،7 ،8 ،9 

5 

بررسی ادبیات پژوهش و با استفاده از فنون فرا ترکیب این 
فنون  از  استفاده  با  در نهایت  و  شدند  شناسایی  فاکتورها 
و  نظرات  یکپارچه سازی  به  تفسیری  ساختار  مدل سازی 
بررسی  با  اول  بخش  در  پرداخته شد.  آنان  توالی  و  ارتباط 
استخراج  رقابتی  مزیت  مؤثر  قابلیت های  پژوهش  ادبیات 
پژوهش های  و  داخلی  پژوهش های  از  بخش  این  در  شد. 
استفاده شد.  گزارش شد،  در جدول 1  که  بسیاری  خارجی 
و  قابلیت ها  از  برخی  بیان  به  پژوهشگران  این  از  هر کدام 
بر  پژوهشگران  از  برخی  بودند.  پرداخته  آن ها  دسته بندی 
بین  هماهنگی  و  مشتری گرایی  )رقیب گرایی،  بازارگرایی 
قابلیت های  بحث  به  دیگر  برخی  کردند،  اشاره  وظیفه ای( 
از  برخی  در  داشتند،  اشاره  هزینه(  و  فنی  )دانش  فنی 
)قابلیت  سازمان  جذب  قابلیت های  مورد  در  مطالعات 
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بحث  مورد  هوشمندی(  قابلیت  و  دانش  قابلیت  یادگیری، 
قرار گرفته بود. برخی از مطالعات مدیریت راهبردی را عاملی 
برای کسب مزیت رقابتی می دانستند و برخی از پژوهش ها 
و  نوآوری  قابلیت های  و  پویا  قابلیت های  مورد  در  بحث  به 
کارآفرینی پرداخته بودند. هدف این پژوهش یکپارچگی این 
اول  بود. در بخش  این عوامل  به  رویکردها و جامعیت دادن 
پژوهش قابلیت های پیش ران و مؤثر مزیت رقابتی استخراج 
به منظور  پرسش نامه  طراحی  با  سپس  شد.  دسته بندی  و 
ارتباطات این عوامل  نظرات خبرگان گردآوری شد  تعیین 
و در نهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری 
این پژوهش مدل مزیت رقابتی  نتایج  از  مدل طراحی شد. 
مبتنی بر قابلیت ها در محیط پویای  سازمان و تحلیل نتایج 
ماتریس نفوذ- همبستگی است که در باال آورده شده است. 
تحلیل  و  بررسی  از  قابلیت ها  بر  مبتنی  رقابتی  مزیت  مدل 
»فرایند  رقابتی  مزیت  بر  مؤثر  عوامل  سطح بندی  و  روابط 
کسب مزیت»  در شکل )1( حاصل شده است. به عبارت  دیگر 
با تلفیق روابط این عوامل، می توان نمودار شبکه تعامالت را 
فرایند کسب عملکرد و مزیت  یکپارچه جهت  به یک مدل 
قابلیت  فاکتور های  مذکور،  مدل  در  کرد.  تبدیل  رقابتی 
درک  و  تحلیل  و  راهبرد  )جهت گیری  راهبردی  مدیریت 
بازارگرایی )رقیب گرایی، مشتری گرایی و هماهنگی  بازار( و 
قرار گرفته اند.  مبنای مدل طراحی شده  به عنوان  وظیفه ای( 
قرار  رتبه بندی  نظر  از  پنجم  در سطح  به جدول6  توجه  با 
)قابلیت  پویا  قابلیت  فاکتور  بعدی  سطح  در  گرفته اند. 
ارتباطی، قابلیت پیکره بندی مجدد و قابلیت درک تغییرات 
یعنی  اول  مؤلفه ی سطح  دو  از  مؤلفه  این  دارد.  قرار  بازار( 
بازارگرایی و مدیریت راهبردی نشأت می گیرد. قابلت پویا ی 
حلقه ی واسط بین قابلیت های سطح اول و سطح سوم است. 
محصول،  )قیمت گذاری،  بازاریابی  قابلیت  سوم  سطح  در 
به  )گرایش  کارآفرینی  و  نوآوری  قابلیت  ترفیع(،  و  تبلیغ 
و  کارآفرینانه  بازاریابی  کارآفرینی،  به  گرایش  نوآوری، 
بازاریابی نوآورانه( و قابلیت جذب )قابلیت یادگیری، قابلیت 
مدیریت دانش و قابلیت هوشمندی( حضور دارند. ارتباطات 
بین این متغیرها دو طرفه است، این بدین معناست که وجود 
این متغیرها سبب هم افزایی خواهد شد و تأثیرات مثبتی بر 
یکدیگر خواهند داشت. این سه مؤلفه بر قابلیت فنی شرکت 
واسط  حلقه ی  چهارم  سطح  در  فنی  قابلیت  و  تأثیرگذارند 

این مؤلفه ها و مؤلفه های سطح آخر )عملکرد و مزیت  بین 
رقابتی( هستند. ارتباط بین مزیت رقابتی و عملکرد رقابتی 
دو طرفه است و این متغیرها در باالترین سطح )سطح اول( 
مدل قرار دارند. ازجمله نتایج دیگر این پژوهش می توان بر 
در   .)7 )جدول  کرد  اشاره  نفوذ-  همبستگی  ماتریس  نتایج 
به  توجه  با  رقابتی  مزیت  بر  مؤثر  قابلیت های  ماتریس  این 
قدرت نفوذ هر فاکتور در فاکتور های دیگر و میزان وابستگی 
می شود.  دسته بندی  سطح  دو  در  فاکتور  به  فاکتور  هر 
بیشترین  راهبردی  مدیریت  قابلیت  و  بازارگرایی  مؤلفه های 
قرار  وابستگی  بیشترین  در  رقابتی  عملکرد  و  مزیت  و  نفوذ 
دارند. مدل موجود، مدلی راهنما برای فرایند مزیت رقابتی 
مبتنی بر قابلیت ها در شرکت ها و سازمان ها ست. به گونه ای 
مزیت  فرایند  و   قابلیت ها  نظم و ترتیب  نشان دهنده ی  که 
این  رو  از  است.  تجاری  بنگاه های   و  سازمان ها  در  رقابتی 
در این پژوهش سعی شده بود که مدلی طراحی شود که از 
قابلیت های مؤثر بر مزیت رقابتی شروع شده و در  نخستین 
رقابتی  و عملکرد  آن مزیت  نتیجه  ی  فرایندی که  با  نهایت 

است به پایان برسد.
مورد مدل  استخراج شده می توان در  و مدل  نتایج  بر اساس 
درک  با  مدیران  که  کرد  استنتاج  این گونه  عوامل  این  و 
کسب  جهت  در  می توانند  رقابتی  عملکرد  و  مزیت  فرایند 
بهبود عملکرد  و سبب  این مزیت در سازمان تالش کردند 
سازمان و بهبود وضعیت سازمان شوند و به گونه ای سازمان 
توجه  با  کنند.  ایمن سازی  بیرونی  محیط  برابر  در  را  خود 
کرد:  پیشنهاد  سازمان  مدیران  به  می توان  باال  مباحث  به 
باید دائماً درنظر داشته باشند که مزیت رقابتی بدون ایجاد 
قابلیت های سازمانی و توجه به قابلیت هایی که توان شرکت 
را تقویت کند، صورت نخواهد گرفت.  امروز  بازار پویای  در 
است  رقابتی شده  از هر دوره ی دیگری  بیش  امروز  محیط 
استفاده  است.  شده  نمایان  محیط  نقش  قبل  از  بیشتر  و 
ایجاد  هوشمندی،  و کسب  بازاریابی  در  مدرن  تجهیزات  از 
پایگاه دانشی، تقویت و رشد قابلیت های کارکنان، ایجاد جو 
مناسب همکاری و تعامل، رقابت دانشی بین کارکنان، توجه 
به به روز شدن دانش فنی و دانش بازاری کارکنان و به صورت 
خالصه توجه به قابلیت های شرکت در همه ی جوانب سبب 
خواهد شد که شرکتی پویا ایجاد شود و در محیط امروزی 
پژوهش ها  دیگر  مانند  پژوهش  این  شود.  موفق  رقابت  در 
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شیوه ی  از  استفاده  محدودیت   این  بود.  محدودیت   دارای 
برای پژوهش های آتی پیشنهاد  بود.  نمونه گیری گلوله برفی 
می شود تا مدل مربوط کامل تر شود، برای مثال مدل مزیت 
قرار  فاکتورهای آن مد نظر  تمامی  با  پویا  رقابتی در محیط 
گیرد. می توان این مدل را در سازمانی مورد تست و آزمایش 
قابلیتی  خألهای  به  پی  آن  بر اساس  مدیران  تا  داد  قرار 

سازمان خود ببرند.
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Abstract
 Much research has been done on the competitive advantage and capabilities of the organization affecting it, but 
so far not a comprehensive research has been carried out to identify all of these capabilities and the relationship 
between them. The purpose of this study is to identify organizational capabilities affecting competitive advantage 
in previous research and to present a model for integrating these variables. The case study is the dairy industry and 
the extracted components that affect the competitive advantage of companies operating in the industry. Therefore, 
by examining the literature on organizational competitive advantage using cross-linking method, capabilities af-
fecting competitive advantage in organizations are identified. Then, the relationships between these factors are 
determined and analyzed using interpretive structural modeling method. In the modeling section a questionnaire 
is employed to make use of opinions of 11 experts in the field of strategic management and marketing in the dairy 
industry. These experts were selected as snowball. The results led to the classification of capabilities and presenta-
tion of a model. The model illustrates the factors and how these factors relate and interact with each other. Variables 
were classified into 5 levels, the most important components being market orientation and strategic management 
which influenced the other components and were at the lowest level of the model. These variables affect the third 
level variables, namely attractiveness, innovation and entrepreneurship and marketing capability through dynamic 
capability (ranked in the fourth level of the model). Ultimately, these variable bring about operational reliability 
the improvement of which leads to improved competitive performance and achievement of sustainable competitive 
advantage for companies.

Keywords: Competitive Advantage, Competitive Performance, Dynamic Environment, Extensive Existence, 
Structural Modeling Interpretation
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