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Purpose: The purpose of the present study was to investigate the impact of dynamic capabilities on the  firm 
performance through the mediating role of business model innovation and sustainable competitive advantage, and the 
role of moderating environmental dynamics. 

Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The 
statistical population of the study is companies located in of Tehran province. The sample size was determined with G-
Power 3 software 222 people and the available non-probability method was used for sampling  and 218 questionnaires 
were obtained by online survey. The research model was also analyzed based on the structural equation modeling 
approach with Smart PLS 3. 

Findings: Dynamic capabilities have a positive and significant effect on firms' performance, and business model 
innovation mediated this relationship. Perceived environmental dynamics also moderated only the relationship between 
dynamic capabilities and "business model innovation, sustainable competitive advantage, and firm performance". 

Originality/Value: The role of dynamic capabilities is an important and strategic necessity for guiding, supporting and 
managing resources in order to create a sustainable competitive advantage and achieve superior performance, and 
provides a key insight for managers to abandon traditional approaches, and focusing on core competencies, Strengthen 
their position in the market.  

Keywords: Dynamic capabilities, Business model innovation, Sustainable competitive advantage, Firm performance, 
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 مقدمه   - 1

وکارهای مبتنی بر تکنولوژی در های بارز آن، ایجاد و رشد کسبجهان پیش رو وارد عصر جدیدی از تاریخ خود شده است که از مشخصه
ترین بازیگران در توسعه و  یکی از اصلی  عنوانبه بنیان های دانش توسعه اقتصادی کشورها است. در این زمینه، شرکتپشتیبانی و حمایت از 

ها در کشورهای توسعه یافته، توجه اکثر کشورهای در حال توسعه از بنیاندانش  مثبت فعالیت  اند و نتایجاد کشورها مطرح شدهپویایی اقتص
علیرغم اهمیت این حوزه، مطالعات در داخل کشور اغلب مربوط   اما؛  (2019،  1غفوری و همکاران )  جمله ایران را به خود جلب نموده است

 

1 Ghafouri et al. 

                       

 مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی 
   278-296(،  1401)(، 3، شماره )3دوره                                                   

     www.journal-imos.ir 

   کاربردی - پژوهشی   نوع مقاله: 

و مزیت رقابتی    وکار کسب گری نوآوری مدل  ها با میانجی های پویا بر عملکرد شرکت قابلیت   تاثیر    

     پایدار 

 2پوراسماعیل اسماعیل     ،   1پناه ، رسول نصرت     * 1حسین نوروزی  
 .گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران1

 .دانشکده علوم انسانی، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسالمی، ماکو، ایرانگروه مدیریت بازرگانی، 2

وکار گری نوآوری مدل کسب بنیان از طریق نقش میانجیهای دانش های پویا بر عملکرد شرکت قابلیت  تاثیرپژوهش حاضر به بررسی    هدف: 
 . باشدپویایی محیطی درک شده می یگر لی تعدو مزیت رقابتی پایدار و 

های پیمایشی دارد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت -پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی  اسی پژوهش: شن روش 
ها از پرسشنامه گردآوری داده   منظوربهنفر تعیین شد.    G-Power 3  222افزار  بنیان مستقر در استان تهران بودند. حجم نمونه با نرمدانش 

پرسشنامه محقق گردید. مدل پژوهش نیز   218گیری  غیر احتمالی در دسترس با یک پیمایش آنالین استفاده شد و  استاندارد و روش نمونه
 .شد وتحلیلتجزیه  3نسخه  Smart PLSافزار سازی معادالت ساختاری با نرممبتنی بر رویکرد مدل 

وکار این رابطه  کسب  مثبت و معناداری دارد و نوآوری مدل  تاثیربنیان های دانش های پویا بر عملکرد شرکت ها نشان داد قابلیتیافته   ها:یافته 
کار، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد وهای پویا با "نوآوری مدل کسب را میانجی نمود. پویایی محیطی درک شده نیز فقط روابط بین قابلیت 

 . ل نمودشرکت" را تعدی 

های پویا ضرورتی استراتژیک جهت هدایت، پشتیبانی و مدیریت منابع در راستای خلق مزیت نقش قابلیت  اصالت/ارزش افزوده علمی:
کند تا به واسطه آن با کنار گذاشتن رویکردهای  باشد و بینشی کلیدی برای مدیران ایجاد میرقابتی پایدار و دستیابی به عملکرد برتر می

 . های محوری، جایگاه خود را در بازار تقویت نمایندا تمرکز بر شایستگی سنتی، ب

 . وکار، مزیت رقابتی پایدار، عملکرد شرکت، پویایی محیطیهای پویا، نوآوری مدل کسب قابلیت ها:کلیدواژه 

 چکیده 
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های از شرکت  50%  طبق آمارها، بیش از .(2015،  1)صدر و انصاری  نقل اقدامات و تجربیات سایر کشورها بوده است  به واکاوی ادبیات و
به عبارتی روند   .(2019،  غفوری و همکاران(  مانندبنیان ایرانی ظرف مدت کوتاهی پس از تأسیس، عماًل از ادامه فعالیت باز می دانش 

اجرای اقدامات نوآورانه جهت کسب مزیت    منظوربه بنیان داخلی  های دانش سازی فناوری در ایران به مرور کاهش یافته و شرکتتجاری
 ترینبنیادی به عملکرد بهتر،  رسد ارائهلذا، به نظر می .(2015)صدر و انصاری،    رقابتی و بهبود عملکرد خود با مشکل مواجه هستند

 به  بینی و به کارگیری راهکارها و ابزار گوناگون،استفاده از پیش با  تا انددر تالش  تبدیل شده است و آنان هامدیران این شرکت چالش

ها با برخورداری از مزیت دهد شرکتمطالعات این حوزه نشان می  .(2020،  2)دهقانی سلطانی و مصباحی   یابند دست برتر عملکرد 
)نه و    هابخشند. لذا، تحقق و حفظ مزیت رقابتی به هدف نهایی مدیریت شرکتدر خواهند بود عملکرد خود را بهبود  رقابتي پایدار، قا

ها  بهبود عملکرد شرکت  و بر  (2019،  4)فریرا و همکاران  های مدیریت استراتژیک تبدیل گشتهو "جام مقدس" پژوهش(  2019،  3همکاران 
 (. 2019، 5)پنگ و همکاران  استهای پویا متمرکز شده در محیط

های  ها مد نظر قرار دهند، نوآوری استراتژیک، به معنی روش امروزه یکی از منشأهای اصلی مزیت رقابتی که الزم است مدیران شرکت
به صرفه   تقلید از یک محصول جدید آسان و مقرون .(2019،  فریرا و همکاران)  وکار جدید استهای کسبجدید انجام کار از جمله مدل
وکارها با شتابی  جا که دیجیتالی شدن کسباز آناما  ؛  (2018،  6)بشیر و ورما   کار کامل بسیار دشوار استوولی تقلید از یک مدل کسب 

ان  کار به مرور زم وهای کسبمدل، (2018، 7)ایبارا و همکاران  باشدها به صنعت میفزاینده در حال از بین بردن موانع سنتی ورود شرکت
وکار،  ها با اذعان به ضرورت نوآوری در مدل کسببر این اساس، پژوهش.  (2020،  8)کالب و همکاران   دهند ثبات خود را از دست می

مستمر    طوربه ها و سبک زندگی مشتریان باید  ها در پاسخ به تغییر خواستهبنابراین شرکت ؛برنداز آن به منزله کلید موفقیت در رقابت نام می
دهد تحقیقات در  ، علیرغم اهمیت این مفهوم، مرور ادبیات نشان میحالبااینبازآرایی نمایند.   نوآورانهوکار خود را به شکلی  کسبمدل  

و به ویژه در حوزه توسعه فناورانه به آن    (2019،  9)کالس و همکاران   وکار فعاًل در مراحل اولیه خود قرار داشتهمورد نوآوری مدل کسب 
ها کمیاب وکار بر عملکرد شرکتنوآوری مدل کسب   تاثیر ها مبنی بر  همچنین پژوهش .  (2018،  )ایبارا و همکاران  کمتری شده استتوجه  

)فانگستو و    وکار تا به امروز، از طریق روش کیفی بوده استو بیشتر مطالعات در رابطه با مدل کسب  (2018،  )بشیر و ورما  و نادر بوده
که باعث شده است بسیاری از مطالعات این حوزه مستقل و مفهومی باشند و نه مکمل   (2020، 11؛ ویمن و همکاران 2020، 10همکاران 
وکار لذا ادبیات این حوزه هنوز فاقد شواهد تجربی جامع در مورد پیامدهای نوآوری مدل کسب  (.2018،  12)چیه و همکاران   و تجربی

؛ ویمن و  2020)فانگستو و همکاران،    های فعلی استیقات آتی نیازمند تعمیق کمی یافته و تحق   (2020فانگستو و همکاران،  )  است
)فانگستو    شودکار از طریق رویکرد کمی احساس می و لذا، نیاز به تحقیقات بیشتر پیرامون اثرات نوآوری مدل کسب  .(2020همکاران،  

 .(2020و همکاران، 

ای برای جامعه بشریت پیش آورده  سابقههای جدید و بی چالش 19در کنار تمامی این موارد، از بیش از یک سال پیش تا به امروز، کووید 
قرار گرفته است.    تاثیربه شدت تحت    هاآن ها و جوامع و نیز ارتباطات بین  است. ناگهان حالت عادی زندگی مختل شده و افراد، سازمان

بلکه  گیراین همه  نه تنها ساختار و عملکرد اقتصاد جهانی را تغییر داده است،  وکار خواهد  های کسبات ماندگاری بر استراتژیتاثیری 
بنابراین، بحران  ؛  ها و اقداماتی است که باید انجام شوداین وضعیت مستلزم تأمل در مورد استراتژی  .(2021،  13)مهدی و ناصر  داشت

های انداز قابلیت در این زمینه، چشم.  (2021،  14)علی و انور  ها استدی در تبیین و به کارگیری استراتژیهای جدیکنونی نیازمند روش 
های  های در دستور کار استراتژی با هدف شناسایی عوامل بقا و رشد بلندمدت شرکت در محیطترین چارچوبپویا به یکی از امیدوارکننده

و یکی از   (2018،  16)تسه  وکارهای پویا محرک نوآوری مدل کسببرخی معتقدند قابلیت.  (2019،  15)بایا و فریرا   پویا تبدیل شده است
های پویا و نقش پویایی محیط هنوز مورد  ، اثرات قابلیتحالبااینها است.  کلیدهای دستیابی به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شرکت

های پویا  و معتقدند سهم قابلیت   (2020،  17)فریرا و همکاران   ا شک دارندها پویبحث است و بسیاری از محققان در مورد نقش قابلیت 
ات تاثیرحتی برخی از مطالعات  .  (2020،  فریرا و همکاران  ؛2019)بایا و فریرا،    ها نامشخص و ناسازگار استبه ویژه در عملکرد شرکت

 

1 Sadr and Ansari 
2 Dehghani Soltani and Mesbahi 
3 Na et al. 
4 Ferreira et al. 
5 Pang et al. 
6 Bashir and Verma 
7 Ibarra et al. 
8 Clauß et al. 
9 Clauss et al. 

10 Phangestu et al. 
11 Weimann et al. 
12 Cheah et al. 
13 Mahdi and Nassar 
14 Ali and Anwar 
15 Baía and Ferreira 
16 Teece 
17 Ferreira et al. 



 

 

 

280 

نو 
ران 

مکا
و ه

زی 
رو

 /  
تی 

ملیا
ی ع

دها
هبر

و را
ری 

وآو
ت ن

دیری
م

  ،
وره 

د
3 ،

اره 
شم

3 ،
ییز

پا
  

14
01

حه: 
صف

 ،
29

6
-

27
8

 

کننده در این روابط از حمایت تجربی در رابطه با وجود تعدیل . همچنین  اندداده های پویا بر عملکرد شرکت را نشان  ناچیز یا منفی قابلیت 
افزون بر این، یک متاآنالیز اخیرًا نشان داده است که شواهد تجربی برای  .  (2021،  1)هرناندز لینارس و همکاران   کمی برخوردار بوده است

لذا چگونگی ارزیابی  .  (2016،  2؛ پزشکان و همکاران 2020ا و همکاران،  )فریرهای پویا و مزیت رقابتی متناقض است  رابطه بین قابلیت 
   .(2020فریرا و همکاران،  ؛2019)بایا و فریرا،  تا حدودی مبهم و نشان دهنده شکاف نظری است ها کمی این رابطه 

بنیان و نیز با هدف  های دانشر پیرامون شرکتمحوگیری از یک نگاه مسئلهکه تا به اینجا بیان شد، محققین پژوهش با بهره   آنچهبا توجه به  
بود که »قابلیت پوشش شکاف  به این سوال اساسی خواهند  به دنبال پاسخ  پویا  های تحقیقاتی،  نوآوری مدل با  های  تبیین نقش میانجی 

ه این منظور، محققین با تکیه بر  بنیان در بسترهای پویا دارد؟«. بهای دانش ی بر عملکرد شرکتتاثیروکار و مزیت رقابتی پایدار چه  کسب
بنیان را به نتایج اصلی آن از جمله نوآوری  های دانشهای پویا در شرکتکنند که قابلیت تحقیقات این حوزه، یک مدل تحقیقاتی ایجاد می

است: بخش اول مروری  کند. ساختار مقاله به این شرح  بنیان مرتبط میهای دانشو عملکرد شرکت  پایداروکار، مزیت رقابتی  مدل کسب
های و معیارهای انتخاب شده در شود. در گام بعدی، روش ها و مدل تحقیق ارائه میبر مبانی نظری است و سپس پیشینه پژوهش، فرضیه

 رسد. پایان می گیری به گردد. در نهایت، مقاله با بحث و نتیجه ارائه می گیرند و نتایج  ها مورد بحث قرار می داده  وتحلیلتجزیه آوری و جمع 

 مبانی نظری پژوهش   - 2

 های پویا قابلیت   - 2-1

توان  ها به مزیت رقابتی و عملکرد برتر همواره کانون تحقیقات مدیریت استراتژیک بوده است. در این چارچوب، می نحوه دستیابی شرکت
های کلیدی که تنوع رقابتی و یکی از چارچوب   عنوانبه  دیدگاه مبتنی بر منابع.  ( 2020،  3)دو و نگوین   دیدگاه مبتنی بر منابع اشاره کرد به  

های اقتصاد صنعتی برای توضیح  پاسخی برای غلبه بر محدودیت   عنوانبه دهد، پدیدار شد و  داخلی توضیح میعملکرد را بر اساس منابع  
به مرور محققین استدالل نمودند که منابع مزیت رقابتی عالوه بر منابع داخلی، شامل   .(2019 ،)بایا و فریرا عملکرد برتر شرکت عمل کرد 

مدت منسوخ شده و برای هیچ  یجه پویایی روزافزون محیط، ارزش ایجاد شده توسط منابع در کوتاه منابع خارجی نیز است. به ویژه، در نت
این در حالی است که دیدگاه مبتنی بر منابع، نمایی ایستا از سبد منابع یک شرکت  . (2018، 4)کیت و همکاران  بنگاهی دائمی نخواهد بود

فریرا،    دهدارائه می و  بر اساس.  (2019)بایا  برای ظهور دیدگاه  فراخوان   لذا  زمینه  کاستی،  این  برای رفع  های علمی گسترده، در تالش 
، 5؛ نوروزی و همکاران 2007)تسه،    های دیدگاه مبتنی بر منابع، اقتصاد تکاملی و تئوری رفتار فراهم شدهای پویا بر اساس یافتهقابلیت 
در شرایط جدید و با در نظر گرفتن نحوه توسعه، پیکربندی مجدد و تجدید    های پویا با هدف ایجاد واکنش مناسبنظریه قابلیت.  (2022

های پویا،  سازی قابلیتدر مفهوم .  (2019)بایا و فریرا،    شده است  عملیاتیهای متالطم تعریف و  ها در محیطهای شرکتمنابع و قابلیت 
وکار  حفظ رقابت در متن تغییرات پیرامون فضای کسب  منظوربههای قدیمی و منسوخ را  ها در جایگزینی شایستگی"پویا" ظرفیت شرکت

همکاران،    کیت وکند ) ها برای اجرای یک فعالیت خاص به روشی قابل اعتماد را توصیف میدهد. "قابلیت" نیز ظرفیت شرکتنشان می
های پویا وجود دارد. در رویکرد  دهد که تا به امروز دو جریان تحقیقاتی متفاوت برای قابلیت شناختی نشان میهای کتاببررسی.  (2018

ر منابع  دیدگاه متأخرتر صرفًا پیکربندی ایجاد شده د  کهیدرحالدشوار است.    هاآنتقلید    رون یازاهستند و    فرد منحصربههای پویا  اول قابلیت
رویکردی برای درک تغییرات   عنوانبه های پویا  ، دیدگاه قابلیتطورکلیبه باشد.    فرد منحصربه تواند  های پویا میها توسط قابلیت و شایستگی

های  ها در طول زمان در بازار استراتژیک پدیدار شده است که به دنبال ارائه چارچوبی برای درک چگونگی توسعه و حفظ مزیت رقابتی شرکت
 .(2019)بایا و فریرا،  آشفته است

 وکار نوآوری مدل کسب   - 2-2

گردد و نخستین بار در وکار« به ادبیات مدیریت به بیش از هفت دهه اخیر باز میورود واژه »مدل کسبدهد  مرور ادبیات پیشین نشان می
اواسط دهه    1957سال   تا  این مفهوم  این وجود،  با  اقب  1990مطرح شده است.  قرار نگرفته استمورد    (.2018،  6)لیندگرن   ال عمومی 

های متمادی با ظهور اینترنت به اوج وکار در یک دهه گذشته روند افزایشی بزرگی داشته است و طی سالهای کسبمطالعات در مورد مدل

 

1 Hernández-Linares et al. 
2 Pezeshkan et al. 
3 Do and Nguyen 

4 Keat et al. 
5 Norouzi et al. 
6 Lindgren 
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های ها باید گزینهوکار ن کسب های ارتباطی جدید، مدیرافناوری، تحوالت محاسباتی جدید و ایجاد رژیم  خود رسیده است. با پیشرفت
برای پاسخ به این سوال    هاآن  تالش .  (2019،  کالس و همکارانکنند )آفرینی انتخاب  حرکت به سوی ارزش   منظوربه استراتژیک جایگزینی  

وکار شده  توانند به بهترین نحو یک گزاره ارزش به مشتریان خود ارائه دهند، منجر به توسعه اصطالح نوآوری مدل کسبکه چگونه می 
یاست،  یك استراتژی جدید و شامل یك ابزار، سیستم، س   عنوانبه جا که عمده محققین، نوآوری را  از آن.  (2020،  )کالب و همکاران  است

تواند داخل سازمان ایجاد شود و یا از بیرون خریداری شود و برای سازمان گیرند که ميبرنامه، فرآیند، کاال یا خدمت جدید در نظر می
نوعی نوآوری سازمانی تعریف   عنوانبه توان  وکار را  می لذا نوآوری مدل کسب  (.2021،  1)صادقی و همکاران   کنندجدید باشد، تعریف می

)رشوندی و   دهدتغییر می   وکارکسبآفرین در یک  وکارها را برای تمامی ذینفعان نقشد که شیوه خلق، ارائه و ضبط ارزش در کسبنمو
 . (2021، 2همکاران 

 مزیت رقابتی پایدار   - 2-3

، گروه مک کینزی و همکاران، مفهوم مزیت  1970ها در نفوذ به بازارهای جهانی در اواخر دهه دهد پس از موفقیت ژاپنیشواهد نشان می 
مزیتی تعریف نمودند که یک شرکت خاص نسبت به رقبا یا گروهی از رقبا در یک    عنوانبه مزیت رقابتی را    هاآنرقابتی را ارائه نمودند.  

بعدها محققین با تکمیل دانش این حوزه عنوان نمودند که    .(2022نوروزی و همکاران،  )  استراتژیک یا صنعت معین دارد   بازار، گروه 
شایستگیشرکت در  اگر  هستند  رقابتی  مزیت  حفظ  به  قادر  از   هاآنهای  ها  اساسی  نوع  دو  ادامه،  در  باشد.  داشته  وجود  علی  ابهام 

منابع سازمانی متمایز بر مزیت رقابتی پایدار مطرح    تاثیر سپس    شد.ینه و استراتژی تمایز معرفی  های رقابتی شامل رهبری هزاستراتژی
شده و دیدگاه مبتنی بر منابع توسعه داده شد که جایگزین مزیت رقابتی مبتنی بر سازمان صنعتی شد و به موضوع اصلی مطالعات مربوط 

ی  فرد منحصربهمزیت  که قبال گفته شد،    طورهمان  .(2018  ،)کیت و همکاران  شتتبدیل گ  1990به منابع مزیت رقابتی پایدار در دهه  
پذیر است که یک شرکت دارای چنین مزیتی در شود. این در صورتی امکان که توسط رقبا قابل تکرار نیست، مزیت رقابتی پایدار نامیده می 

 .  (2021، 3)بارنی و همکاران  کارایی و اثربخشی موفق باشدهنگام تمرکز بر نقاط قوت و ضعف داخلی برای دستیابی به 

 عملکرد شرکت   - 2-4

فرآیند کلی می از  عملکرد یک  ناشی  کیفیت خروجی  به  که  دابرنامه   عملیاتی سازیباشد  و همکاران های سازمانی اشاره  ،  4رد )بهمنی 
در این  . (2021، 5)اجلی و همکاران  ها مبدل شده استزمانترین دغدغه مدیران ساکه امروزه بهبود عملکرد سازمانی به اساسی (2022

  عملکردچارچوب، در حوزه مدیریت، عملکرد شرکت یکی از بیشترین متغیرهای بررسی شده برای سنجش موفقیت سازمان بوده است.  
ی در مدیریت در نظر گرفته یکی از اصول اساس   عنوانبه ها  یک شرکت نشان دهنده پیشرفت و توسعه آن سازمان است. عملکرد سازمان

شود. محققین منعکس می  هاآنها در عملکرد  گیرد؛ چرا که موفقیت سازمانشود و بیشتر وظایف مدیریت بر اساس این مفهوم شکل میمی
های  پیشرفت  ها، ارزیابی عملکرد فردی و بررسیعملکرد شرکت را "مقایسه نتایج مورد انتظار با نتایج واقعی، بررسی انحراف از برنامه 

گیری عملکرد یک سازمان، اهداف آن باید اند و اذعان دارند هنگام اندازهانجام شده در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر" تعریف نموده 
نظر گرفته شود که همه کسب  .(2021)رشوندی و همکاران،    در  یک   عنوانبه وکارها  لذا، عملکرد شرکت مجموع دستاوردهایی است 

تواند ارزش های زیادی دارد و نمیگیری عملکرد تجاری محدودیتجا که عملکرد مالی از نظر اندازه آورند. از آنبه دست می  سازمان
شاخص از  کند،  منعکس  دقت  به  را  شرکت  ترکیبینامشهود یک  شا  -های  مالیخص به جای  براساس عملکرد  منفرد  شامل   -های  که 

میداده استفاده  هستند  مالی  غیر  عملکرد  میهای  نشان  حوزه  این  ادبیات  مقایسهشود.  عملکرد  )دهد  شده  ادراک  مثال،   عنوانبه ای 
 .(2022نوروزی و همکاران، ) وکار است ( نشانگر خوبی برتری یک کسب…سودآوری، رشد، سهم بازار و 

 ایی محیطی پوی   - 2-5

در ادبیات مدیریت، تغییرات محیطی به میزان پویایی محیطی که یک شرکت با آن روبروست اشاره دارد. از نظر دیدگاه اقتضایی، پویایی 
)کیت و   شود بینی بودن تغییرات در محیط خارجی شرکت از آن یاد میمیزان غیر قابل پیش  عنوانبه محیط یک متغیر وابسته به متن است و  

 

1 Sadeghi et al. 
2 Rashnavadi et al. 
3 Barney et al. 

4 Bahmani et al. 
5 Ajalli et al. 
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، شرایط عدم قطعیت طورکلیبهفراوانی و دامنه تغییرات در محیط و    عنوانبه توان  بر این اساس، پویایی محیطی را می    .(2018کاران،  هم
متشکل از اندازه شرکت،   ؛کنند میعمل    زمانهم   طوربه پویایی محیطی نتیجه چندین نیرو است که   .(2021،  1)یوآن و همکاران   تعریف نمود

های ها و قابلیت مهمی بر توانایی  تاثیرهای دولت، ریسک بازار و فناوری. محققین نشان داده شد که پویایی محیطی  رقابت صنعت، سیاست
غییر تعبیر کرد.  بینی بودن و نرخ تثباتی، غیرقابل پیشبی  عنوانبه توان  های قبلی، پویایی محیطی را مییک شرکت دارد. بر اساس بررسی

 . (2020، 2)لی و همکاران  دانندتعدادی از محققین نیز پویایی محیطی را به دو عنصر تقاضای بازار و تغییرات تکنولوژیکی مرتبط می

 پیشینه پژوهش   - 3

ن پژوهش برای اولین  هایی در ادبیات پی برند. ایمحققین پژوهش حاضر با مرور ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش و کنکاش در آن به کاستی
گر پویایی  با عملکرد شرکت و نیز بررسی اثر تعدیل  وکارکسببار با بررسی نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار در رابطه بین نوآوری مدل  

گامی   نوانعبهبا عملکرد شرکت    وکارکسب با مزیت رقابتی پایدار و نیز نوآوری مدل    وکارکسبمحیطی درک شده بر رابطه بین نوآوری مدل  
ترین تحقیقات انجام شده در  دهد. اصلیادبیات مدیریت را با پر کردن شکاف پژوهشی گسترش می  -گرچه هر چند کوچک -رو به جلو

 :خالصه شده است  1  جدول در قالب   ادبیات،

 (. ات ی پژوهش )منبع: مرور ادب   نه ی ش یخالصه پ   - 1جدول 
Table 1- Research background summary (source: literature review). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Yuan et al. 
2 Lee et al. 
3 Mohammadkazemi et al. 

4 Nekooeezadeh et al. 
5 Soluk et al. 
6 Ferreira and Coelho 

 عنوان تحقیق، نویسنده و سال تحقیق  هدف پژوهش  نتایج پژوهش 

وکار بر بهبود  نوآوری مدل کسب
خلق   و  کارآفرینانه  توانمندی 

 مثبت دارد.  تاثیرمزیت رقابتی 

کسب  تاثیربررسی   مدل  بر  نوآوری  وکار 
میانجی نقش  با  رقابتی  مزیت  گری  خلق 

 توانمندی کارآفرینانه 

کسب  تاثیربررسی   مدل  مزیت  نوآوری  خلق  بر  وکار 
میانجی نقش  با  کارآفرینانهرقابتی  توانمندی    - گری 

شرکت مطالعه:  دانشمورد  فناوری  بنیان  های  حوزه 
ارتباطا و  همکاران اطالعات  و  )محمدکاظمی  ، 3ت 

2021) 
مدل    طور به نوآوری  خاص، 

شرکتکسب عملکرد  بر  ها  وکار 
 مثبت و معناداری دارد.  تاثیر

دانش، قابلیت  تاثیر بررسی   مدیریت  های 
پذیری و چابکی استراتژیک با نقش  انعطاف

کسب نوآوری  عملکرد میانجی  بر  وکار 
 ها شرکت

شرکت عملکرد  قابلیت  ارتقای  طریق  مدیریت  از  های 
  پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک؛ دانش، انعطاف

کسب مدل  نوآوری  میانجی  و  ر  وکانقش  )رشوندی 
 ( 2021همکاران، 

عملکرد  قابلیت بر  پویا  های 
مزیت    تاثیرها  شرکت و  دارد 

را   رابطه  دو  این  پایدار  رقابتی 
 کند. میانجی می

نوآوری    تاثیربررسی   دانش،  مدیریت 
قابلیت و  نقش  مدیریت  تبیین  با  پویا  های 

عملکرد  بر  پایدار  رقابتی  مزیت  میانجی 
 ها شرکت

و    تاثیربررسی   مدیریت  نوآوری  دانش،  مدیریت 
رقابتی  قابلیت مزیت  میانجی  نقش  تبیین  با  پویا  های 

شرکتپا عملکرد  بر  صادراتی یدار  و    های  )نوروزی 
 ( 2022همکاران، 

این  یتقابل عملکرد  بر  پویا  های 
پویایی    تاثیر ها  شرکت و  دارد 

قابلیت بین  رابطه  های  محیطی 
را   شرکت  عملکرد  و    طور بهپویا 

 نماید.  مثبت تعدیل می

قابلیت اثرات  در بررسی  مشابه  پویای  های 
  های فنی و بازاری محیطپویایی

ط  پویا در پویایی فنی و بازاری محی های  کارایی قابلیت
 (2015، 4ی زاده و همکاران )نکوی

عملکرد  قابلیت بر  پویا  های 
 مثبت دارد.  تاثیر ها شرکت

عملکرد قابلیت  تاثیربررسی   بر  پویا  های 
تعدیلشرکت نقش  تبیین  با  گر  ها 
 گیری بازار جهت

های کوچک و متوسط:  های پویا و عملکرد شرکتقابلیت
همکاران،  )هرناندز لینارس و    گیری بازاراثر تعدیل جهت

2021) 

مدل  قابلیت نوآوری  بر  پویا  های 
دیجیتال  کسب مثبت    تاثیر وکار 
 دارد.

میانجی قابلیتبررسی  و   گری  پویا  های 
گری نفوذ   تعدیل  بین  محیطی  پویایی 

 وکار دیجیتالخانواده و نوآوری مدل کسب

وکار دیجیتال: نقش  خانواده و نوآوری مدل کسب  تاثیر
 (2021، 5)سلوک و همکاران های پویاقابلیت

دست  قابلیت به  در  پویا  های 
آوردن مزیت رقابتی و نیز بهبود  

شرکت است.  عملکرد  اثرگذار  ها 
در    تاثیر همچنین   رقابتی  مزیت 

 تأیید شد.  برتری عملکرد شرکت

بر  قابلیت  تاثیر درک   پویا  و  های  رقابت 
میانجی  نقش  گرفتن  نظر  در  با  عملکرد، 

بر   برند سازی های قابلیت نوآوری و قابلیت
نقش   و  شرکت  عملکرد  و  رقابتی  مزیت 

 گیری کارآفرینیگر جهتتعدیل

  تاثیر و    برند سازی های نوآوری و  های پویا، قابلیتقابلیت
و  بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت  هاآن های کوچک 

)فریرا و    گیری کارآفرینیگر جهتتعدیل  متوسط: اثرات 
 ( 2020، 6کوئلهو 
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1 Correia et al. 
2 Menter et al. 

3 Rauf et al. 
4 Li and Liu 

ادامه.   - 1جدول   
Table 1- Continued. 

 عنوان تحقیق، نویسنده و سال تحقیق  هدف پژوهش  نتایج پژوهش 
مزیتقابلیت بر  پویا  های  های 

عملکرد کسب و  و  رقابتی  وکارها 
عملکرد   بر  رقابتی  مزیت  نیز 

 دارد.  تاثیر ها شرکت

بررسی یک پیوند عّلی جدید بین بازارگرایی 
های  با معرفی قابلیت  وکار کسبو عملکرد  

میانجی رابطه بین بازارگرایی   عنوان بهپویا  
ملکرد های رقابتی منجر به برتری عو مزیت

 وکار کسب

متغیرهای   عنوانبههای رقابتی های پویا و مزیتقابلیت
بی  کسبمیانجی  عملکرد  و  بازارگرایی  و    وکارن  )کریا 

 ( 2020، 1همکاران

کسب مدل    تاثیر وکار  نوآوری 
 ها دارد. مثبتی بر عملکرد شرکت

بررسی   اتخاذ  در  سیستماتیک  مرور  یک 
کسب مدل  نوآوری  بین  و  ارتباط  وکار 

 ها عملکرد شرکت

نوآ بین  پیچیده  روابط  کسبتفکیک  مدل  و  وری  وکار 
 (2020، 2ت )منتر و همکاران عملکرد شرک

کسب مدل  بر  نوآوری  وکار 
مثبت    تاثیرها  آپعملکرد استارت

 دارد.

نه  کننده رهبری کارآفرینا بررسی اثر تعدیل
و مزیت رقابتی در رابطه بین نوآوری مدل 

 های نوپا وکاروکار و عملکرد کسبکسب

گر رهبری کارآفرینانه و مزیت رقابتی بر رابطه  اثر تعدیل
مدل   استارتکسبنوآوری  عملکرد  و    ها آپوکار 

 ( 2020)فانگستو و همکاران، 
مدل  قابلیت نوآوری  بر  پویا  های 
شرکتکسب خانوادگی  وکار  های 
 گذار است. تاثیر

چگونگی   بر  قابلیت  تاثیربررسی  پویا  های 
کسب مدل  شرکتنوآوری  در  های  وکار 

رابطه   این  تعدیل  چگونگی  و  خانوادگی 
 عاطفی-توسط ثروت اجتماعی

کسب مدل  شرکتنوآوری  در  خانوادگی:  وکار  های 
- تعدیل کننده ثروت اجتماعی  ا و نقشهای پویقابلیت
 (2020ویمن و همکاران، ) عاطفی

عملکرد   بر  پایدار  رقابتی  مزیت 
 مثبت دارد.  تاثیروکارها کسب

گیری بازار توسط  بررسی روابط بین جهت
های با اقتصاد اشتراکی، نوآوری  وکارکسب

 بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد

عملکرد  جهت  تاثیر بر  بازار  با  وکارکسبگیری  های 
مزیت   و  بازاریابی  نوآوری  بر  تمرکز  اشتراکی:  اقتصاد 

 ( 2019، )نه و همکاران رقابتی پایدار
وکار بر  نوآوری مدل کسب

ها تاثیر مثبت  عملکرد شرکت
 دارد.

بررسی نقش میانجی نوآوری مدل  
وکار در رابطه بین قابلیت یکپارچه،  کسب

وکار و عملکرد شرکت کسب استراتژی  

وکار: اثر مشروط  قابلیت یکپارچه، نوآوری و مدل کسب
(2019، )پنگ و همکارانوکار استراتژی کسب  

وکار بر مزیت  نوآوری مدل کسب
ها تاثیر  رقابتی پایدار شرکت

 مثبت دارد.

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر  
ها را با استفاده  مزیت رقابتی پایدار شرکت

وکار  از نقش میانجی نوآوری مدل کسب  

تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر مزیت رقابتی پایدار از  
)منتر و همکاران،  وکارطریق نوآوری مدل کسب

2020)  
مزیت رقابتی پایدار بر بهبود  

ر است. ها موثعملکرد شرکت  
بررسی چگونگی تاثیر منابع خاص شرکت  

فرد بودن استراتژی شرکت  و منحصربه
عنوان یک مزیت رقابتی پایدار بر  به

ها عملکرد شرکت  

فرد شرکت در توسعه مزیت رقابتی  نقش منابع منحصربه
عملکرد   بر  تاثیرش  و  استراتژی  تکرارناپذیری  از  ناشی 

اندونزی شرکت معدنی  همکا  های  و  ، 3ران )رائوف 
2019)  

وکار بر  نوآوری مدل کسب
ها تاثیر مثبت  عملکرد شرکت

 دارد.

بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر عملکرد 
گری نوآوری مدل  ها با میانجیشرکت
وکار کسب  

وکار و عملکرد  چابکی استراتژیک، نوآوری مدل کسب
 (2019، )کالس و همکارانشرکت: یک بررسی تجربی 

مزیت رقابتی بر عملکرد  
ها تاثیر مثبت دارد. شرکت  

گیری استراتژیک، بررسی روابط بین جهت
های مدیریتیقابلیت نوآوری، قابلیت و   

برداری بر  های اکتشاف و بهرهقابلیت
و عملکرد شرکت  مزیت رقابتی  

های  گیری استراتژیک، قابلیتاثر میانجی جهت
های مدیریتی بین اکتشاف و  نوآوری و قابلیت

فریرا و  ) برداری، مزیت رقابتی و عملکرد شرکتبهره
 ( 2019، همکاران

وکار عاملی  نوآوری مدل کسب
اثرگذار در بهبود مزیت رقابتی  

ها است پایدار شرکت  

تاثیر آشفتگی صنعت در  درک چگونگی 
نوازی بر مزیت  فروشی و مهمانخرده

 رقابتی پایدار 

وکار برای عملکرد پایدار در خرده  نوآوری مدل کسب
(2018)چیه و همکاران، فروشی و صنایع هتلداری   

های پویا بر مزیت رقابتی  قابلیت
تاثیر مثبت دارد و پویایی  

محیطی درک شده این رابطه را  
کند. تعدیل می  

های پویا و مزیت بررسی رابطه بین قابلیت
 رقابتی و نقش پویایی محیطی 

های پویا، پویایی محیطی و مزیت رقابتی:  قابلیت
 (2014، 4ن )لی و لیو شواهدی از چی



 

 

 

284 

نو 
ران 

مکا
و ه

زی 
رو

 /  
تی 

ملیا
ی ع

دها
هبر

و را
ری 

وآو
ت ن

دیری
م

  ،
وره 

د
3 ،

اره 
شم

3 ،
ییز

پا
  

14
01

حه: 
صف

 ،
29

6
-

27
8

 

 پژوهش   ی و چارچوب نظر  هاه ی توسعه فرض   - 4

 وکار مدل کسب   ی و نوآور   ا ی پو   ی ها ت ی قابل   - 4-1

قابلمدل کسب  ینوآور  نیببر ارتباط    مطالعات مدل   ینوآور  شودی. در راستا، عنوان م( 2018)تسه،    انداذعان کرده  ای پو  یهاتیوکار و 
ن کسب قابل  ی اتوسعه مجموعه   ازمندیوکار  به شرکت  ا ی پو  یهات یاز  امکان ماست  از طرکسب  یهامدل  یاجزا  دهدی ها  را    ق ی وکار خود 

تقو و  مح  ،یداخل  یهاساختار  تی ساخت  با  تغ   طیمتناسب  حال  همکاران،  )  ندینما  یروزرسانبه   رییدر  و  مدل   ینوآور  (.2020ویمن 
 ه ی. لذا فرض (2021سلوک و همکاران،    ؛2020ویمن و همکاران،  )  در نظر گرفت  ا ی پو   یهاتیقابل  یریبه کارگ  امدی پ  توانی وکار را مکسب

 : گرددی اول پژوهش مطرح م

: 𝐻1 دارد. تاثیروکار مدل کسب یبر نوآور  ای پو یهات یقابل 

 دار ی پا   ی رقابت   ت یو مز   ا ی پو   ی ها ت ی قابل   - 4-2

قادر به    ا ی پو  یهات یقابل ی دارا  یهااست و شرکت  یتوان رقابت  ش یافزا  یبرا  یها، عامل مهمشرکت  یرقابت   تی مز  ت ی با تقو  ا ی پو  یهات یقابل
 دهدی نشان م زین نیمحقق  یمطالعات برخ  جیمنطق، نتا نیبر ا ی. مبتن (2020کوئلهو، )فریرا و  خواهند بود یرقابت تی مز ک یخلق و حفظ 

  ،طورکلیبه .  (2014؛ لی و لیو،  2020)کریا و همکاران،    کندیم  فایا  یینقش بسزا  یرقابت  تی به مز  یهارکتش   یابیدر دست  ا ی پو  یهات یقابل
 هیلذا فرض   . (2022نوروزی و همکاران،  )  ها استشرکت  یرقابت  تی مز  یداریبر پا  ای پو  یهات یقابل  یاز اثرگذار   یحوزه حاک  نیا  اتیادب 

 : گردد ی دوم پژوهش مطرح م

𝐻2 :دارد.  تاثیر داریپا یرقابت تی بر مز  ای پو یهات یقابل 

 و عملکرد شرکت   ا ی پو   ی ها ت ی قابل   - 4-3

بر وجود    هی اول  ینظر  قاتیروزافزون است. تحق   یطیمح  راتییو تغ   یخارج   یها در برابر فشارهاشرکت  تیعامل موفق   ای پو  یهات یقابل  امروزه
مستق   ک ی شرکت  ای پو   یهاتیقابل  ن یب  میرابطه  عملکرد  کردهو  اشاره  همکاران،    اندها  و  لینارس  ا .  (2021)هرناندز   ج ینتا  نه،یزم  نیدر 

فریرا و    ؛2015)نکویی زاده و همکاران،    ها استبر عملکرد شرکت  ا ی پو  یهات یقابل  ثبتم  یاز اثرگذار  یهمچون حاک  نیمطالعات محقق 
  ق ی طر  نیها کمک نموده و از ابه بهبود ابتکارات شرکت  دیجد  یهادهیبا بهبود ا  ا ی پو  یهات ی. قابل(2020کریا و همکاران،  ؛  2020کوئلهو،  

الزم در مواجهه    طینمودن شرا  ریبا مس  ایپو  یهاتیقابل  .(2021)هرناندز لینارس و همکاران،    کندیم  جادیها اشرکت  یعملکرد بهتر برا  ک ی
 : گرددی سوم مطرح م هیلذا فرض  .(2022نوروزی و همکاران، ) ها به عملکرد برتر موثر استشرکت یابیدر دست ،یطیمح راتییبا تغ 

: 𝐻3 دارد. تاثیرها بر عملکرد شرکت ا ی پو یهاتیقابل 

 دار ی پا   ی رقابت   ت ی وکار و مز مدل کسب   ی نوآور   - 4-4

  ی وکار برا مدل کسب  ی. نوآوردیرس   یرقابت  ت ی به مز  توانی وکار ممدل کسب   ی نوآور  قی از آن است که از طر  یمطالعات مختلف حاک  جینتا
به    یمشتر  یبرا  دیارزش جد  جادیو ا  دیوکار جدکسب  یهابازار به مدل  دیجد  یهافرصت  لیتا با تبد  کندیامکان را فراهم م  نیها ا شرکت

که   دهدی.ام نشان می.ب یارشد شرکت آ  رانیاز مد  عیوس   اسی در مق   ینظرسنج  ک ی  جی . نتا(2018،  )بشیر و ورما   ابندی  ستد  یرقابت  تی مز
و    تی ریمشاوره مد  یهامشابه، شرکت  طوربه ها در سراسر جهان است.  بنگاه   یارزش برا  جادیجهت ا  یوکار منبع ثابتمدل کسب   ینوآور
ک  زیبرجسته ن   ینوآور وکار  کسب  طیمح  یای پو  طیدر شرا  ژه ی را به و  یدارتریپا  یرقابت  ت ی مز  تواندیم  وکارمدل کسب  یکه نوآور کنندی م  دیتأ

وکارها بهره جست و به کمک آن، با ارائه  قدرتمند در کسب یسالح رقابت ک ی  عنوانبه  توانیوکار ممدل کسب یاز نوآور نیبنابرا؛ ارائه دهد
مشتر به  برتر  اشرکت  یبرا  یرقابت  تی مز  ک ی  ان،ی ارزش  حاک  جادیها  شواهد  شرکت  یکرد.  که  است  آن  نوآوراز  بر  تمرکز  با  مدل   یها 

مطالعات نشان    نه،یزم  نی . در ا(2019،  )کالس و همکاران  اندوده را دو چندان نم  داریپا  یرقابت  تی خود به مز  یابیوکار، سرعت دستکسب
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محمدکاظمی و همکاران،   ؛2018)چیه و همکاران،  داشته باشد تاثیر داریپا یرقابت تی بر مز تواندیوکار ممدل کسب یکه نوآور دهدیم
 : گرددیمطرح م لیچهارم پژوهش به شرح ذ هیلذا فرض  (.2019؛ خان و همکاران، 2021

: 𝐻4 دارد.  تاثیر داریپا یرقابت  تی وکار بر مزمدل کسب  ینوآور 

 وکار و عملکرد شرکت مدل کسب   ی نوآور   - 4-5

ا  نیمحقق  نوآور  نیبر  نوآور  تواندیوکار ممدل کسب  یباورند که  بهبود بخشد.  به شرکتمدل کسب  یعملکرد شرکت را  ها اجازه  وکار 
پ  دهدیم با  را افزا  جادیا  یهاسمیمجدد مکان  ی کربندیتا  . مطالعات نشان (2019،  پنگ و همکاراندهند )  شیارزش، عملکرد شرکت 
 ه قرار گیرد ها مورد استفاده در جهت افزایش ثبات و استحکام عملکرد بنگا  تواندیم  کهمؤثر است    یوکار ابزار مدل کسب  ینوآور  دهدیم

 یعملکرد شرکت است" و رابطه مثبت  دیکار کلومدل کسب  یباورند "نوآور   نیبر ا  نیاز محقق   یبرخ   ی. حت(2020)فانگستو و همکاران،  
در    یاتیح  یکار نوآور نقشوکسب  یهامدل  شودیراستا، عنوان م  نیشرکت وجود دارد. در هم  ک یوکار و عملکرد  مدل کسب  ینوآور  نیب

،  همکاران؛ رشوندی و  2020منتر و همکاران،    ؛2019،  و همکاران  کالس   ؛2019،  پنگ و همکاران)  ها دارندشرکت  یعملکرد   یبرتر
 : گرددیپنجم پژوهش مطرح م هیلذا فرض  (.2021

: 𝐻5 دارد. تاثیرها وکار بر عملکرد شرکتمدل کسب  ینوآور 

 و عملکرد شرکت   دار ی پا   ی رقابت  ت ی مز   - 4-6

ها عملکرد شرکت  ،یرقابت  تی مز  شتریدهند و با استمرار بکه از مزیت رقابتي پایدار برخوردارند، عملکرد خود را افزایش مي  هایيشرکت
م بهتر  و  بهتر  قبل  به  همکاران،    شودینسبت  و  همکاران،    ؛2019)نه  و  مز(2020فانگستو  عملکرد    ینقش  یرقابت  یهاتی .  در  مهم 

دارد کسب و همکاران،    وکارها  که مز(2020)کریا  تقو  دار یپا  یرقابت  تی . چرا  راه   ک ی  رت قد  تی با  با  رابطه  در  بازار  در   ی اندازشرکت 
 ز ی. مطالعات ن(2019،  )نه و همکاران  کندیعملکرد آن کمک م  شیبه افزا  غاتی و استقرار تبل  عی بهبود کانال توز  ،یگذار مت یمحصول، ق

؛ نوروزی  2019؛ فریرا و همکاران، 2019نه و همکاران، ) ها وجود دارد و عملکرد شرکت  یرقابت تیمز نیب  یرابطه معنادار دهدی نشان م
  ل یشرح ذ هششم پژوهش ب هی. لذا فرض (2019همکاران، ؛ رائوف و 2020؛ کریا و همکاران، 2020فریرا و کوئلهو، ؛ 2022و همکاران، 

 : گرددیمطرح م

: 𝐻7 دارد.  تاثیرها بر عملکرد شرکت  داریپا یرقابت تی مز 

 درک شده   ی ط ی مح   یی ا ی پو   گر ل ی نقش تعد   - 4-7

پو  ییهاطی. محرد یگی مورد مطالعه قرار م  کنندهلیتعد  عنوانبه همواره    اتیدر ادب   طیمح  ییای پو و قابل    گاهبه گاه  راتییبا تغ   نییپا  ییایبا 
منسوخ   راحتیبه موجود  یندهایمطابقت دارند و محصوالت و فرآ ینیبشیقابل پ ریو غ عی سر راتییبا تغ   ای پو اریبس یهاط یو مح ینیبشیپ
 ی هات یکه به دنبال قابل  ییهابمانند. شرکت  یدر رقابت باق  دی جد  یندهای فرآ  ایموجود    یندهایها با توسعه فرآشوند و الزم است شرکتیم

درک شده    یطیمح  ییای . لذا پورندیگیرا در نظر م  رامونیپ  طیمح  ری متغ   طیشرا  د،یجد  یندهایهستند جهت توسعه محصوالت و فرآ  ای پو
با مز  یای پو  یهات یقابل  نی رابطه ب و    دینمایم  لیو عملکرد آن را تعد  (2018)کیت و همکاران،    داریپا  یرقابت  تی شرکت  )نکویی زاده 

 ی هاتی. قابلگذاردیم  تاثیر  دیجد  یازهای انطباق منابع با ن  یشرکت برا  ک ی  ییبر توانا  زین  طیدر مح  راتییتغ   ییای پو  زانیم  .(2015همکاران،  
مح  ای پو و  متن هستند  به  اثرات مختلف    یهاط یوابسته  بر  پو  یهاطیمح  یعنی؛  نددار  ای پو  یهات یقابلمختلف داللت  با    ییای با  باالتر 

مطابقت   یوکار براکسب  یهامجدد مدل  یکربندیپ  یبرا  ای پو  یهاتیتا از قابل  کندی م  قی ها را تشوشرکت  شتر،یب  یدهایها و تهدفرصت
  ی خارج   طین محی. همچن(2014لیو،  لی و  )  کنند  دیو تجد  ییو در صورت لزوم بازآرا   (2021)یوآن و همکاران،    استفاده کنند  طیبهتر با مح

 دیها باو بهبود عملکرد، شرکت  یرقابت  تی حفظ مز  یاست. برا  یرقابت  تی اثرگذار بر حفظ مز  یول   یاحتمال  ریعامل متغ   ک یها  شرکت
  یامروز  طیمح  ،یبه عبارت  .(2018)کیت و همکاران،    کنند  دی وکار خود تجدکسب  طیمح  راتییمستمر در تطابق با تغ   طوربه منابع خود را  

 تی که مز  دهدینشان م  تی ریمتأخر در حوزه مد  اتیرا دشوار ساخته است. ادب   یرقابت  تی کسب و حفظ مز  خته،یلجام گس  راتییبا تغ 
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سازمان  یطیشرا  داریپا  یرقابت که  مجموعه است  مز  یاها  دسترا    ییهاتی از  طر   آورندیم  به  از  پو  قی و  با  آمدن   ،یطیمح  ییایکنار 
 : گردد ی مطرح م ازدهمیهفتم تا  یهاهیفرض  ا. لذ(2014لی و لیو، ) با رقبا دارند سهیدر مقا یبهتر ین ی آفرارزش 

: 𝐻7 کمدل کسب نوآوریو   ا ی پو یهاتیقابل  نیرابطه ب  . شودیم لیدرک شده تعد یطی مح ییایبر پو  دیوکار با تأ

: 𝐻8 شودیم لیدرک شده تعد یطیمح ییای بر پو  دیبا تأک داریپا یرقابت تی و مز  ای پو یهات یقابل نیرابطه ب . 

: 𝐻9 ک ایپو یهاتیقابل ن یرابطه ب  . شودیم لیدرک شده تعد یطی مح ییای بر پو  دیو عملکرد شرکت با تأ

: 𝐻10 شودیم لیدرک شده تعد یطیمح ییای بر پو دیبا تأک داریپا یرقابت تی وکار و مزمدل کسب نوآوری ن یرابطه ب . 

: 𝐻11 کمدل کسب ینوآور ن یرابطه ب  . شودیم لیدرک شده تعد یطی مح ییای بر پو دیوکار و عملکرد شرکت با تأ

 دار ی پا   ی رقابت   ت ی وکار و مز مدل کسب   ی نوآور   ی انجی نقش م   - 4-8

  ی موفق برا  ی. توسعه نوآورشودیعملکرد م  شیباورند که منجر به افزا  نیعملکرد، بر ا-یاز مطالعات با تمرکز بر رابطه نوآور  یادی ز  تعداد
تکامل    ل یعملکرد خود را بهبود دهند. امروزه به دل   توانندیم  قی طر  نیها از ااست و شرکت  یسازمان ضرور  یرقابت  تی و حفظ مز  جادیا

  یاله یوس   عنوانبه   یرقابت  تی بر عملکرد شرکت دارد. مز  یمیمستق   تاثیردر عملکرد شرکت است و    یات یعامل ح  ک ی  ی نوآور  ،یرقابت  طیمح
  ی منظور، نوآور  نیبه ا  .(2020)فریرا و کوئلهو،    شودیم  لیارزش برتر تسه   جادیکه اغلب با ا  شودیبه هدف در نظر گرفته م  دنیرس   یبرا

و    ینوساز  جادیجهت ا  د یجد  یهاراه   افتنیاساسًا بر    نفعان،یذ  ی و ارائه ارزش برتر برا  قو خل  دیجد  یهاراه   یوکار با جستجومدل کسب
ک کنندگانن یتأم ان،ی مشتر یارزش برا یهاگزاره فی تعر  کندی امکان را فراهم م نیها اشرکت یوکار برامدل کسب  یدارد. نوآور دیو شرکا تأ

و عملکرد    ابندیدست    یرقابت   تی به مز  یمشتر  یبرا  دیارزش جد  جادیو ا  دیجد  وکارکسب  یهابازار به مدل  دیجد  یهافرصت   لیتا با تبد
قابل    طوربه   تواندی م  ای پو  یهاتیکه فقدان قابل  اندهد یرس   جهینت  نیبه ا  نی، محقق حالبااین.  ( 2019،  )کالس و همکاران  خود را بهبود بخشند

مجدد منابع  بیبه نحوه ترک  ربرت  یارزش مشتر جادیا یشرکت برا ک ی یی. توانا(2020، 1)اشمیت و اسکارینگال شود یمانع نوآور یتوجه 
  ها آنکنند که    جادیا  یدی جد  یندهایکه محصوالت و فرآ  دهدی امکان را م  نیها ابه شرکت ا ی پو  یهات یدارد و قابل  یآن بستگ  یهات یو قابل

)اشمیت و اسکارینگال،   بپردازند  د یو به توسعه محصول جد  (2020)کریا و همکاران،    بازار پاسخ دهند  ریمتغ   طیبه شرا  سازد ی را قادر م
خود را با   یهاتیفعال توانندیم تری قو یای پو یهات یبا قابل یها که شرکت کنندیاستدالل م نیمحقق  یمفهوم اتبر مطالع   هی با تک (2020

رقبا   یشتریب  یریپذانعطاف  به  تغ   ینسبت  قابل(2018)تسه،    دهند  رییخود  لذا  برا  ک ی  عنوانبه   ا ی پو  یهاتی.  توانمندساز   جاد یا  یعامل 
 : گرددی مطرح م زدهمیدوازدهم و س  یهاهیلذا فرض  .(2020)اشمیت و اسکارینگال،  است دیارزش جد یهاگزاره

: 𝐻12 کند ی م یانجیرا م  داریپا یرقابت تی با مز  ای پو یهاتی قابل نی وکار رابطه بمدل کسب  ینوآور . 

: 𝐻13 کند یم یانجیها را مبا عملکرد شرکت  ای پو یهاتی قابل نی وکار رابطه بمدل کسب  ینوآور . 

 ک ی  یرفتار  یریگ"جهت  عنوانبه   ا ی پو  یهات یعملکرد برتر است. قابل  جه یو در نت  یرقابت  تی به مز  یابیدست  یدهایاز کل  یکی  ا ی پو  تیقابل
 ی اصل  یهات یقابل  یاز همه، ارتقاء و بازساز  ترمهم و    هات یمنابع و قابل  یو بازساز  دیمجدد، تجد  یکربندیادغام، پ  ی مداوم برا  طوربه شرکت  
. محققان (2020)فریرا و همکاران،   شوندیم  فی و حفظ آن تعر  یرقابت  تی به مز  یابیدست  یبرا  رییدر حال تغ   طیدر پاسخ به مح  هاشرکت

حفظ و    یدر راستا  ریانکارناپذ  یها مرتبط است و به ضرورتو عملکرد شرکت یرقابت  تی با مز ا ی پو  یهات یتوافق دارند که قابل  ج،یاز نظر نتا
چهاردهم پژوهش به شرح    هی. لذا فرض (2020)فریرا و کوئلهو،    شده است  لیتبد  رییدر حال تغ   طیمح  ک ی ها در  شرکت  یریپذرقابت  یارتقا

 : گردد ی مطرح م لیذ

 

1 Schmidt and Scaringella 
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: 𝐻14 کند یم یانج یها را مبا عملکرد شرکت  ای پو یهاتیقابل ن یرابطه ب داریپا یرقابت تی مز . 

 ی. نوآور(2019،  1)خان و همکاران  کندیها کمک مبه عملکرد برتر شرکت  داریپا  یرقابت  تی مز  ی نوع  جادیوکار با امدل کسب  ینوآور
. (2019،  )پنگ و همکاران  در بهبود عملکرد شرکت دارد   یاست و نقش اساس   یرقابت  تی مز  حیتوض   ی ساختار معتبر برا  ک یوکار  مدل کسب

گذشته با دشوار نمودن    یتجار  یهاتیدر فعال  عیوس   راتییتغ   جادیجامع، با ا  تیفعال  ک ی  عنوانبهوکار  مدل کسب  ینوآور  قت،یدر حق 
 ییامدهای وکار منجر به پمدل کسب  یکه نوآور  دهدینشان م  هاافتهی.  دهدیم  شیموانع ورود، عملکرد شرکت را افزا  میرقبا، با تنظ  یبرا  دیتقل

 ی کرد ی با رو  ای پو  یهاطی که در مح  دهدیامکان را م  نیها اشرکت  هب  ک،ی استراتژ  یریپذانعطاف  تیبا اضافه کردن قابل  نکه،ی . اول اشودیم
در جهت بهبود رقابت   رانیبه مد  نکه،یسازمان واکنش نشان دهند. دوم ا   یخارج   طیموجود در مح  یهاطلبانه نسبت به فرصتفرصت

کنندگان کمک نموده و  مصرف   یارزش برا  جادیدر ا  هانهی با کاهش هز  ایو    دیارزش کاماًل جد  جادیا  ایمتناسب ارزش،    ییشرکت با بازآرا
مدل   ینوآور ،ی. به عبارت(2018، )بشیر و ورما دارد  یاساس  یعملکرد برتر نقش جهیو در نت داریپا یرقابت ت ی ها به مزشرکت یابیدر دست

)خان و همکاران،    گرددی مبرتر ختم    دارد و به عملکرد   یآشفته نقش موثرتر  یدر بازارها  ژه ی به و  داریپا  یرقابت  تی به مز  یابیوکار در دستکسب
 : گرددی مطرح م لی پانزدهم به شرح ذ هی. لذا فرض (2019

: 𝐻15 کند ی م یانجیها را موکار با عملکرد شرکتمدل کسب ینوآور ن یرابطه ب داریپا یرقابت تی مز . 

 است:  لی به شرح ذ  1  شکل شد، مدل پژوهش مطابق با   انی توجه به آنچه که تاکنون ب با

 چارچوب نظری پژوهش.   - 1شکل 

Figure 1- The research theoretical framework. 

 روش پژوهش   - 5

های پیمایشی از نوع مقطعی است. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران شرکت-پژوهش حاضر دارای هدفی کاربردی و ماهیتی توصیفی
  52بیش از %کت بود. از این تعداد،  شر  6539ریاست جمهوری شامل    بنیان ایرانی بودند که بر اساس آمار معاونت علمی و فناوریدانش 

جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. با توجه به مشکالت قواعد سرانگشتی در تعیین حجم   عنوانبه ها در استان تهران مستقر بودند که  رکتش 
استفاده   Power 3-Gافزار  تعیین حجم نمونه از نرم   ظورمنبه،  (2013،  2)ولف و همکاران   نمونه و احتمال بروز خطای نوع اول و نوع دوم 

،  80%و حداقل توان آزمون    05/0، اندازه اثر  5%سطح خطای  بین،  نظر گرفتن سه متغیر پیشو با در    (2009،  3)فائول و همکاران   شد
پویایی محیطی درک شدهها با پرسشنامه (. داده2  شکل نفر محاسبه گردید )  222 قابلیت(2014لی و لیو،  )  های استاندارد  پویا ،    های 

)اکرم و   و مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکت  (2019،  5)آسموخا و همکاران   وکارنوآوری مدل کسب،  ( 2019،  4)مونتیرو و همکاران 
ها شناسایی شود. نتایج آزمون شد تا ابهامات احتمالی پاسخپرسشنامه پیش  30آوری شد. با اعمال روایی محتوا،  جمع  (2018،  6همکاران 
ها تضمین شد. ها و پاسخدهندهها، محرمانه بودن پاسخ (. جهت کاهش احتمال سوگیری پاسخ7/0بخش بود )آلفای کرونباخ<رضایت

 

1 Khan et al. 
2 Wolf et al. 
3 Faul et al. 

4 Monteiro et al. 
5 Asemokha et al. 
6 Akram et al. 
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پرسشنامه گردآوری و استفاده شد. جهت استفاده   218گیری در دسترس به صورت آنالین توزیع شد و  با روش نمونه   پرسشنامه  250در کل،  
نمونه    SEMاز   حجم  گویه   5حداقل  استبرابر  همکاران  ها  و  حاضر    (2021،  1)لم  تحقیق  در  نسبت  این  داده  47/9که  های است. 

نرم جمعیت با  شد  26نسخه    SPSSافزار  شناختی  و    تحلیل  مدل(2021،  2همکاران)سارستد  رویکرد  قالب  در  مدل  آزمون  برای  یابی  . 
تبعیت    7/0استفاده شد. ابتدا بارهای عاملی سواالت بررسی شد تا از مقدار حداقلی    3نسخه    Smart PLSافزار  نرم  معادالت ساختاری از

گیری ارزیابی شد. پایایی با سه آزمون آلفای کرونباخ نمایند. سپس مدل پژوهش در سه مرحله بررسی شد. ابتدا پایایی و روایی مدل اندازه
(C.A)  پایایی ترکیبی ،(CR)    و شاخصRho_A  شد. روایی نیز با روایی همگرا از طریق آزمون میانگین واریانس استخراجی    ارزیابی(AVE)  

گیری سنجیده  ارزیابی شد. در پایان، کیفیت مدل اندازه  (HTMT)چند روش  -الرکر و آزمون چند خصیصه -و روایی واگرا با دو آزمون فورنل
بینی کنندگی مدل ساختاری  های مربوط به کیفیت پیشپس شاخصها آزمون شدند و س شد. در بخش مدل ساختاری پژوهش، ابتدا فرضیه

گیسر استفاده شد. در نهایت، مدل کلی پژوهش با دو آزمون نکوئی برازش  -استون  𝑄2و    (𝑅2)ارزیابی شدند که از معیار ضریب تعیین  
(GOF)  مانده استاندارد شده  و ریشه میانگین مربعات باقی(SRMR)  میانجی بررسی شد. برای آزمون مدل،   ارزیابی شد و سپس اثرات

، مزیت رقابتی پایدار با  (BMI)وکار با نماد  نوآوری مدل کسب  ،(DCs)های پویا با نماد  ، قابلیت(PED)پویایی محیطی درک شده با نماد  
 شده است.  خالصه (FP)و عملکرد شرکت با نماد   (SCA)نماد 

 (. 2009فائول و همکاران،  :  3پاور  - افزار جی توان آزمون )نرم  اندازه نمونه توصیه شده بر اساس تحلیل   - 2شکل 

Figure 2- Recommended sample size based on test power analysis (G-Power 3: Faul et al., 2009). 

 های پژوهش(. مدل پژوهش مبتنی بر تخمین ضرایب استاندارد )منبع: یافته   - 3شکل 

             Figure 3- The research model based on standardized coefficients estimate (reference: research findings) . 

 

 

1 Lam et al. 2 Sarstedt et al. 
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 های پژوهش یافته   - 6

  . به نمایش درآمده است  2  جدولشناختی پرسشنامه در قالب  بخش جمعیت

 های پژوهش(. شناختی اعضای نمونه )منبع: یافته مشخصات جمعیت   - 2جدول 
Table 2- Demographic characteristics (reference: research findings) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل تحقیق در قالب تخمین ضرایب استاندارد پرداخته است که بر اساس آن بار عاملی   PLS Algorithmبه نمایش خروجی    3ل  شک 
 شده است. 7/0تمامی سواالت باالی 

 .های پژوهش(گیری )منبع: یافته پایایی و روایی مدل اندازه   - 3جدول 

            Table 3- Reliability and validity for the measurement model (reference: research findings). 

 

 

 

 

 

 

  
 

 درصد فراوانی  فراوانی  شرح  ها آیتم 
 9 19 بیوتکنولوژی، کشاورزی و صنایع غذایی  حیطه فعالیت 

 12.9 28 داروسازی 

 10.5 23 صنایع شیمیایی 

 15.5 35 آالت پیشرفته ماشین

 5 11 تجهیزات پزشکی

 20.3 46 های الکترونیک و مخابرات  برق و سیستم

 18 39 فناوری اطالعات  

 8.8 17 سازی  خدمات تجاری

 83 181 آقا  جنسیت

 17 37 خانم 

 10.6 23 سال  30کمتر از  سن 

30-40 97 44.5 

41-50 63 28.9 

 16 35 و باالتر  51

 19.3 42 لیسانس  سطح تحصیالت 

 52.7 115 فوق لیسانس 

 28 61 دکتری

 41.7 91 سال  5کمتر از  میزان تجربه مدیریتی 

 5-10 99 45.4 

 12.9 28 سال 10بیش از 

 (%) n = 218 100 جمع کل 

 DCs BMI SCA FP PED متغیرها                                 ها آزمون 
 0.890 0.886 0.894 0.878 0.875 (C.A)آلفای کرونباخ 
 0.926 0.917 0.922 0.911 0.901 (CR)پایایی ترکیبی 

 Rho_A 0.896 0.897 0.900 0.891 0.890شاخص  
 0.758 0.688 0.702 0.672 0.698 (AVE)میانگین واریانس استخراجی 

 0.560 0.513 0.528 0.490 0.488 (CV COM) شاخص اشتراکی سازه
     DCs 0.871 الرکر - معیار فورنل

BMI 0.614 0.830    
SCA 0.639 0.739 0.838   

FP 0.643 0.732 0.761 0.820  
PED 0.384 0.214 0.245 0.319 0.836 

     DCs 1 (HTMT)چندروش -چند خصیصه
BMI 0.689 1    
SCA 0.713 0.818 1   

FP 0.722 0.816 0.838 1  
PED 0.387 0.192 0.236 0.302 1 
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با مقادیر   Rho_Aو شاخص    (CR)پایایی ترکیبی    ،(C.A)، پایایی مدل از طریق ارزیابی دو آزمون آلفای کرونباخ  3  جدول بر اساس نتایج  
الرکر )مقادیر -شدند(، معیار فورنل  5/0های میانگین واریانس استخراجی )تمامی مقادیر باالی  تأیید شد. روایی با ارزیابی آزمون  7/0باالی  

گیری نیز از  شدند( تأیید شد. کیفیت مدل اندازه   9/0)تمامی مقادیر زیر    HTMTمقادیر شدند( و آزمون    روی قطر جدول بیشتر از سایر
ضعیف، متوسط و قوی،    بینیپیشبه معنی قدرت    35/0و    15/0،  02/0با سه مقدار    (CV COM)طریق آزمون شاخص اشتراکی سازه  

 مقایسه گشت و در سطح قوی ارزیابی شد. 

 (.4  شکل گیری، محققین بر مدل ساختاری پژوهش متمرکز شدند ) پس از مدل اندازه

 های پژوهش(. مدل پژوهش مبتنی بر معناداری ضرایب استاندارد )منبع: یافته   - 4شکل 

Figure 4- The research model based on significance of standardized coefficients (reference: research findings) . 

 های پژوهش(. ها )منبع: یافته نتایج مدل ساختاری: ضرایب مسیر و آزمون فرضیه   خالصه   - 4جدول 
Table 4- Path coefficients and hypothesis tests (reference: research findings). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Direct effects) اثرات مستقیم 
 نتیجه  tآماره   سطح خطا  ضریب مسیر   مسیر ارتباط  فرضیه 

H1 BMIDCs 0.331 0.000 5.286 معنادار شد 
H2 SCADCs 0.172 0.001 3.310 معنادار شد 
H3 FPDCs 0.149 0.004 2.877 معنادار شد 
H4 SCABMI 0.256 0.002 3.190 معنادار شد 
H5 FPBMI 0.325 0.000 5.034 معنادار شد 

H6 FPSCA 0.202 0.000 3.861 معنادار شد 
H7 BMIDCsPED 0.253 0.003 3.093 معنادار شد 
H8 SCADCsPED 0.188 0.006 2.532 معنادار شد 
H9 FPDCsPED 0.133 0.005 2.723 معنادار شد 

H10 SCABMIPED 0.069 0.072 1.297 رد شد 
H11 FPBMIPED -0.025 0.114 0.676 رد شد 

 (Mediator effects) گر اثرات میانجی
 نتیجه  VAF مسیرهای میانجی  فرضیه 

  مسیر غیر مستقیم مسیر مستقیم
c آماره t a b 

H12 0.377 6.541 0.331 0.265 0.189 گری عدم میانجی 
H13 0.303 4.895 0.331 0.325 0.262 گر جزئی میانجی 
H14 0.250 2.994 0.172 0.202 0.122 گری عدم میانجی 
H15 0.482 8.016 0.265 0.202 0.100 گری عدم میانجی 
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مدل پژوهش بدون متغیرهای میانجی احتمالی )مسیر  ها،  های مربوط به اثرات مستقیم بررسی شد. سپس جهت تحلیل میانجیابتدا فرضیه
  3  شکل مسیرهای غیر مستقیم )به ترتیب،   tو آماره  (a,b)محاسبه شد و با ضرایب مسیر  tو آماره  (c)مستقیم( اجرا و مقادیر ضریب مسیر 

واریانس  (،  4و   شمول  𝑉𝐴𝐹]مقدار  = (𝑎 × 𝑏)/(𝑎 × 𝑏 + 𝑐)]    با و  و  میانجی؛  8/0VAF2/0)  بازه محاسبه  جزئی  ؛  8/0VAFگر 
خالصه شده    4  جدول . نتایج در قالب  (2016،  1)هرجر و همکاران   ها آشکار شودگریگر کامل( مقایسه شد تا کیفیت میانجی میانجی 

 است. 

با سه    (𝑅2)های ارزیابی کیفیت مدل ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، ضریب تعیین  ها شاخصپس از ارزیابی فرضیه 
- استون  𝑄2به معنی مقادیر ضعیف، متوسط و قوی مقایسه شد. همچنین کیفیت مدل ساختاری با آزمون    67/0و    33/0،  19/0مقدار  

ضعیف، متوسط و قوی مقایسه شد. پس از مدل ساختاری، محققین    بینیپیش به معنی قدرت    35/0و    15/0،  02/0یسر و با سه مقدار  گ
به ترتیب یعنی ضعیف،   36/0و    25/0،  1/0)مقادیر باید با سه مقدار    GOFباشد( و    08/0ر باید کمتر از  )مقادی   SRMRبا دو آزمون  

 قابل مشاهده است.  5  جدولها در  متوسط و قوی مقایسه شوند( به سنجش کیفیت مدل کلی پرداختند. نتایج این آزمون

 .های پژوهش(یافته های مدل ساختاری )منبع:  نتایج شاخص   - 5جدول 
Table 5- Results of structural model characteristics (reference: research findings). 

 

 

  
عملکرد استفاده -نقشه اهمیت  وتحلیلتجزیهبین در توضیح رفتار متغیر هدف، از  در پایان، جهت تبیین سهم هر کدام از متغیرهای پیش

ها، بندی دو بعدی در قالب اهمیت )محور افقی( و عملکرد )محور عمودی( گزینه. این ماژول، با یک دسته(2018)اکرم و همکاران،    شد
ها با پایش نقشه اهمیت و عملکرد قادر  پردازد. بر این اساس، مدیران شرکتاثر متغیرهای یک مدل بر متغیر هدف می به بررسی و نمایش

، بر مبنای درک مدیران  5  شکل خواهند بود اقداماتی را که از اهمیت باالتری برخوردارند، در اولویت اقدامات خود قرار دهند. مطابق با  
ها برخوردار ( در بهبود عملکرد این شرکت643/0های پویا از بیشترین اهمیت )، قابلیت وکارکسبایی محیط  بنیان از پوی های دانششرکت

بنیان بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر،  های دانشعملکرد شرکت  643/0های پویا، به اندازه  است و به ازای هر یک واحد تقویت قابلیت
و مزیت رقابتی پایدار کمتر است. لذا این  وکارکسبمقایسه با سایر متغیرها یعنی نوآوری مدل    دهد عملکرد این متغیر درنتایج نشان می 

بنیان قرار گیرد. های دانش بنابراین باید در اولویت کاری مدیران شرگت؛ ترین است اما کمتر به آن توجه شده استبخش با اینکه پراهمیت 
 اند. های بعدی قرار گرفته( در رتبه 408/0و مزیت رقابتی پایدار )( 540/0) وکارکسب از نظر اهمیت، نوآوری مدل 

 های پژوهش(. عملکرد )منبع: یافته - نقشه اهمیت   - 5شکل 

Figure 5- Importance-performance map (reference: research findings). 

 

1 Hair Jr et al. 

 BMI SCA FP 
R2 0.282 0.308 0.673 

Q2 0.244 0.396 0.416 
SRMR Saturated Model=0.074 Estimated Model=0.074 

GOF 
√AVE̅̅ ̅̅ ̅ × R 2̅ = √3.518̅̅ ̅̅ ̅ × 1.363̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0.565 
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 گیری بحث و نتیجه   - 7

بنیان ایرانی بود. با این امید که های دانشهای پویا بر عملکرد شرکتقابلیتگذاری  تاثیرهدف از این مطالعه، بهبود درک محققین از نحوه  
یک کاتالیزور برای تحقیقات آتی عمل کرده و تعمیم یابد. مطالعه حاضر بر اساس ادبیات نوظهور در    عنوانبه نتایج به دست آمده بتواند  

های پویای سازمانی را به نتایج شامل یک مدل تحقیقاتی بود که قابلیتها و  زمینه رویکردهای نوین به مطالعات مدیریت استراتژیک شرکت
های تحقیقاتی وکار، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکت پیوند داد. نتایج پژوهش با پوشش شکافکلیدی آن شامل نوآوری مدل کسب

  نوآوری های پویا با تقویت  ر یک بستر پویا، قابلیتمطرح شده در بخش مقدمه مقاله، حمایتی کلی از مدل تحقیق ارائه و نشان داد که د
انداز بنیان به عملکرد بهتر اثرگذار است. این نتیجه به ادبیات چشم های دانشوکار و خلق مزیت رقابتی پایدار در دستیابی شرکتمدل کسب

بنیان ایرانی  های دانش یا را به ویژه در زمینه شرکتهای پوکند و تحقیقات اولیه در مورد نتایج به کارگیری قابلیتهای پویا کمک می قابلیت 
آفرین در قالب  های اصلی مزیتها از شایستگیکند و به نوعی به افزایش دانش عملی و علمی در مورد شناسایی و استفاده شرکتتأیید می 

های مدیریتی و نظری ارائه  قابل توجهی از دیدگاه   هایهای این پژوهش بینش کند. یافتهکمک می  هاآنآن بر موفقیت    تاثیرهای پویا و  قابلیت 
کند  سازد و بینشی کلیدی برای مدیران ایجاد میهای نوظهور برجسته میها و فرصتدهد و اطالعات ارزشمندی را برای مقابله با چالش می

 تا با کنار گذاشتن قدیمی در مدیریت منابع، بر رویکردهای جدیدتر متمرکز شوند. 

های خود پرداختند. در این چارچوب، مطابق با نتایج حاصل  رسی مدل پژوهش، محققین با تکیه بر ادبیات قبلی به آزمون فرضیه بر  منظوربه 
. (T-value = 5.286, β = 0.331)وکار " از نظر آماری قابل توجه بودهای پویا" و "نوآوری مدل کسباز آزمون فرضیه اول، مسیر بین "قابلیت 

  تأیید شد. این نتایج همسو با مطالعات قبلی  قرار گرفت   99%وکار در سطح اطمینان  های پویا بر نوآوری مدل کسبقابلیت  تاثیرلذا،  
های پویا" و "مزیت  بر اساس نتایج فرضیه دوم، مسیر بین "قابلیت  (.2021؛ سلوک و همکاران،  2018تسه،  ؛  2020ویمن و همکاران،  )

  99%های پویا بر مزیت رقابتی پایدار در سطح اطمینان قابلیت تاثیر. لذا، (T-value = 3.310, β = 0.172) رقابتی پایدار" قابل توجه بود
مبتنی    .(2020؛ کریا و همکاران،  2020فریرا و کوئلهو،  ؛  2022نوروزی و همکاران،  )  های مطالعات قبلی همسو استتأیید شد که با یافته 

بنابراین،  ؛  (T-value = 2.877, β = 0.149)های پویا" و "عملکرد شرکت" نسبتًا قابل توجه بود  بر نتایج آزمون فرضیه سوم، مسیر بین "قابلیت 
رس و  )هرناندز لینا  های محققین پیشین استبا یافته   راستاهم تأیید شد که    99%های پویا بر عملکرد شرکت در سطح اطمینان  قابلیت   تاثیر

نشان داد    چهارم نتایج آزمون فرضیه    .(2020؛ کریا و همکاران،  2020فریرا و کوئلهو،    ؛2022نوروزی و همکاران،    ؛2021همکاران،  
نوآوری مدل   تاثیر. لذا،  (T-value = 3.190, β = 0.265)وکار " و "مزیت رقابتی پایدار" قابل توجه است  مسیر بین "نوآوری مدل کسب

  ؛ 2018)چیه و همکاران،    است  راستاهم های ادبیات پیشین  تأیید شد که با یافته  99%زیت رقابتی پایدار در سطح اطمینان وکار بر مکسب
" و "عملکرد وکار، مسیر بین "نوآوری مدل کسببر اساس نتایج فرضیه پنجم  (.2019؛ خان و همکاران،  2021محمدکاظمی و همکاران،  

 99%وکار بر عملکرد شرکت در سطح اطمینان  نوآوری مدل کسب  تاثیربنابراین،  ؛  (T-value = 5.034, β = 0.325)شرکت" قابل توجه بود  
؛ 2020؛ فانگستو و همکاران،  2019کالس و همکاران،    ؛2019،  )پنگ و همکاران  است   راستاهمهای سایر محققین  تأیید شد که با یافته

مبتنی بر نتایج فرضیه ششم، مسیر بین "مزیت رقابتی پایدار" و "عملکرد شرکت" .  (2021؛ رشوندی و همکاران،  2020و همکاران،  منتر  
تأیید شد که با   99%مزیت رقابتی پایدار بر عملکرد شرکت در سطح اطمینان  تاثیر. لذا، (T-value = 3.861, β = 0.202)قابل توجه بود 

؛ فریرا و  2022؛ نوروزی و همکاران،  2019؛ فریرا و همکاران،  2019)نه و همکاران،    باشدادوار گذشته همسو می   پژوهشگران  هاییافته
و همکاران،  2020کوئلهو،   و همکاران،  2020؛ کریا  رائوف  ارزیابی نقش همچنین، فرضیه  .(2019؛  به  پژوهش  یازدهم  تا  های هفتم 

پویایی محیطی درک شده بر روی رواتعدیل بین  بط هدف پرداختهگر  پویایی محیطی درک شده رابطه  نتایج فرضیه هفتم،  بر اساس  اند. 
با   راستاهم . نتیجه این فرضیه (T-value = 3.093, β = 0.253)نماید مثبت تعدیل می طوربه وکار را  های پویا و نوآوری مدل کسبقابلیت 

)کیت و همکاران،    های کیفی همسو شدنتایج فرضیه هشتم نیز با تأیید برخی از یافته.  (2014لی و لیو،  )  باشدنتایج تحقیقات قبلی می
-T)نماید های پویا و مزیت رقابتی پایدار را به صورت مثبت تعدیل میقابلیت  مابین و نشان داد که پویایی محیطی درک شده رابطه  (2018

value = 2.532, β = 0.346) پویایی محیطی درک شده   ،(2015)نکویی زاده و همکاران،    . در فرضیه نهم نیز همسو با مطالعات گذشته
های دهم و  . نتایج فرضیه (T-value = 2.723, β = 0.133)نماید مثبت تعدیل می طوربه ها را های پویا و عملکرد شرکترابطه بین قابلیت 

وکار و مزیت رقابتی پایدار"  پویایی محیطی درک شده به ترتیب در رابطه بین "نوآوری مدل کسب  تعدیل گریکه نقش  یازدهم نیز نشان داد  
(T-value = 1.297, β = 0.069)   وکار و عملکرد شرکت"  و رابطه بین نوآوری مدل کسب(T-value = 0.627, β = -0.025)   از نظر آماری

های پویا وابسته  جا که قابلیت توان گفت از آنمطابق با نظرات محققین میشد. در توجیه این نتایج،    بنابراین این دو فرضیه رد ؛  ضعیف است
و یا  ییبازآراایجاد،  منظوربه های پویا ها از میزان پویایی محیط فعالیت در راستای تغییر مناسب قابلیتبه متن هستند، درک درست شرکت



 

 

 

293 

یت 
قابل

ثیر 
تأ

کت 
شر

رد 
ملک

ر ع
یا ب

ی پو
ها

جی 
میان

ا با 
ه

دار 
 پای

تی
رقاب

ت 
مزی

ر و 
و کا

ب 
کس

دل 
ی م

آور
ی نو

گر
 

نماید که این نیز بستگی به میزان درک و تفکر شهودی  وکار با هدف نوآوری مناسب با نیاز مشتریان کمک میکسبهای  تجدید نظر در مدل 
(. بر این  15تا    12های  در آخر، روابط میانجی ارزیابی شدند )فرضیه   .(2021)یوآن و همکاران،    ها از تحوالت صنعت دارد مدیران شرکت
های پویا و مزیت رقابتی پایدار"  وکار در رابطه بین "قابلیتپژوهش، نقش میانجی نوآوری مدل کسب  13و    12های  ب فرضیهاساس، در قال

"قابلیت  بین، فرضیه  و  این  قرار گرفت. در  بررسی  پویا و عملکرد شرکت" مورد  نشان می (VAF<0.2)رد شد    12های  نتیجه  این  دهد  . 
ها به مزیت رقابتی پایدار باشند، در صدر عوامل اصلی و مستقیم  ملی غیر مستقیم برای دستیابی شرکتهای پویا بیش از آنکه عاقابلیت 

وکار امروزی جهت دستیابی به جایگاه رقابتی قرار دارند. لذا باید در اولویت اقدامات مدیریت  ها در محیط پویای کسبآوری شرکتتاب
که نشان   (VAF>0.2)پژوهش تأیید گردید  13فرضیه   حالبااینعملکرد این گونه بود(. -میتکه قباًل در ماتریس اه طور همانقرار گیرند )

مثبت   تاثیرهای بیمه  بر بهبود عملکرد شرکت  وکارکسبمستقیم و هم از طریق تقویت نوآوری مدل    طوربه های پویا هم  دهد قابلیتمی
. لذا این  (VAF<0.2)گری ندارد  ت رقابتی پایدار از نظر آماری، نقش میانجی پژوهش نیز نشان داد که مزی   15و    14های  دارد. نتایج فرضیه

در بهبود   وکارکسبهای پویا و نوآوری مدل  تواند به این دلیل باشد که اثرات مستقیم قابلیت دو فرضیه رد شدند. به عبارتی، این نتایج می
عملکرد نیز مشخص است مزیت  -همانگونه که در بخش ماتریس اهمیتاست.    هاآنهای بیمه بیشتر از اثرات غیر مستقیم  عملکرد شرکت

ها که به  وکارکسبافزون دیجیتالی شدن تواند به این دلیل باشد که امروزه با توجه به شتاب روز رقابتی پایدار در اولویت آخر است. این می 
فناوری و تحوالت محاسباتی جدید، با ایجاد    ت، پیشرفتانقالب صنعتی چهارم شهرت یافته و در حال از بین بردن موانع سنتی صنایع اس 

کنندگان محصوالت شده است. این ، منجر به تغییر در تعامل سنتی بین مشتریان و تأمین وکارکسبهای ارتباطی جدیدی در محیط رژیم
های توأم با  تدوین و به کارگیری استراتژی ها را در گروتر کردن مفهوم مزیت رقابتی پایدار، حفظ جایگاه رقابتی شرکتتغییرات با کم رنگ 

 نوآوری و بهبود مستمر قرار داده است. 

های اصلی استفاده کنند.  ها جهت دستیابی مزیت رقابتی بلندمدت باید از شایستگیهای پویا این است که شرکتفرض اساسی قابلیت
کند  را متمایز می  هاآنهایی را که  تمامی قابلیت  1VRIOه از چارچوب  بنیان در ابتدا با استفادهای دانش گردد مدیران شرکتلذا توصیه می

ها تدوین  های همسو با هر یک از این قابلیتها، استراتژیشناسایی کنند. در مرحله بعد، پس از تحلیل اولیه، با شناسایی منشأ قابلیت
کننده   های تدوین شده باید بر روی فرآیندهای تقویتی استراتژیبنیان در کنار توجه به محتواهای دانش شود. در این مرحله مدیران شرکت

استفاده   2SWOTتوانند از ماتریس  بنیان میهای دانشها و شیوه به کارگیری منابع متمرکز شوند. به این منظور مدیران شرکتمنشأ قابلیت 
تواند با بحث و  های پویا می های پویای شرکت را از آن استخراج نمایند. همچنین قابلیتنمایند تا نقاط قوت خود را بشناسند و قابلیت

کند تا بهترین راه را  بنیان کمک میهای دانشتکمیل شود. استفاده از ماتریس آنسوف به مدیران شرکت بررسی در قالب ماتریس آنسوف 
شود در مواردی از  وکار پیشنهاد میدر رابطه با نوآوری مدل کسب وکار را در نظر بگیرند.های پویا برای رشد کسبی استفاده از قابلیتبرا

ها و محصوالت جدید به بازار، بهبود کارایی و نیز خلق تحول در  گویی به نیازهای موجود و برآورده نشده بازار، ورود فناوری قبیل پاسخ
وکار تمرکز نمایند. به این منظور  تر و ایجاد یک بازار کاماًل جدید مدیران بر نوآوری مدل کسبوکار مناسبمدل کسب بازار از طریقتوسعه  

وکار( استفاده نمایند الگوی متفاوت کسب  55وکار )شامل  گر کسبتوانند از ابزاری تحت عنوان هدایتبنیان میهای دانشمدیران شرکت
 وکار جدید را مد نظر قرار دهند. مدت مدل کسبوکار مناسب، فرآیندهای سازمانی نظیر ارزیابی مکرر نتایج کوتاه ی مدل کسب و با بازآرای

هایی است. در این زمینه، به دلیل  گیری، زمان )تحقیق پیمایشی مقطعی( و مدل تحقیق دارای محدودیتاین مطالعه از نظر روش نمونه 
رونا که بر فضای تحقیق سایه افکنده بود و به دلیل عدم دسترسی به همه جامعه آماری، محققین به ناچار از  مشکالت ناشی از اپیدمی ک 

بنیان های دانشجا که این تحقیق فقط در میان شرکتگیری در دسترس استفاده نمودند. همچنین در زمینه جامعه آماری از آنروش نمونه 
طعی( انجام شده است، لذا باید  حقیق در یک بازه زمانی کوتاه )مق رف دیگر، با توجه به اینکه این تمستقر در استان تهران انجام شد و از ط 

شود یک تحقیق با استفاده از روش  های این تحقیق باید با احتیاط رفتار شود. بر این اساس به محققین آتی پیشنهاد میدر تعمیم یافته
آماری از شانس برابر برای انتخاب شدن برخوردار باشند. همچنین تحقیقی مشابه با یک   گیری تصادفی انجام شود تا تمامی جامعهنمونه 

آماری   دانش   تربزرگ جامعه  میان  در  کشور  سطح  محیط  بنیان در  روزافزون  پویایی  دلیل  )به  طولی  مطالعاتی  از یک طرح  استفاده  با  ها 
ی( نیز باید انجام شود تا بررسی بهتری در مورد اثرات بلندمدت روابط آورتر شدن چرخه فنبنیان و کوتاه های دانشدر شرکت  وکارکسب

آوری باال برای تولید  بنیان را که از فنهای دانش متغیرهای مدل، با دقت و اعتبار باالتر حاصل شود. افزون بر این، این تحقیق صرفًا شرکت
کنند و مجبورند بر لبه نوآوری باشند،  ها فعالیت میوکار یگر کسبهای با پویایی بیشتر نسبت به دکنند و در محیطمحصول استفاده می
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تواند به نتایج که می مطالعه نمود، اما ممکن است برخی از نتایج تحقیق پیش رو در سایر صنایع که ثبات نسبی بیشتری دارند، تغییر نماید
ند که نیاز است تحقیق در سایر صنایع انجام شود تا نتایج پژوهش تحقیق حاضر خدشه وارد نماید. لذا برای اطمینان محققین بر این باور بود 

محکم  تجربی  و  نظری  پشتوانه  داده از  دیگر،  طرف  از  شود.  برخوردار  معتبرتری  و  نرم تر  یک  با  تحقیق  این  واریانس های  محور    افزار 
و گزارش نتایج استفاده   وتحلیلتجزیه یانس محور برای  کووار  کردی روشود از ابزار آماری مبتنی بر  اند، لذا پیشنهاد میشده   وتحلیلتجزیه
لی و لیو، )  های پویا باشدتواند عاملی موثر بر قابلیت دهد پویایی محیطی عالوه بر نقش تعدیلگر میاین، ادبیات نشان می  رازیغبهشود.  
)اکرم و همکاران،   هاتی پایدار و عملکرد شرکتتوانند بر مزیت رقاب. افزون بر این، سن و اندازه شرکت از عواملی هستند که می(2014
های پیش روی محققین در رابطه با طوالنی  اثرگذار باشند. با توجه به محدودیت (  2019،  )پنگ و همکاران  هاو نوآوری شرکت  (2018

گرفته نشد که ممکن است در نتایج دهندگان، این عوامل اثرگذار در مدل این تحقیق به کار  شدن پرسشنامه و احتمال عدم همکاری پاسخ
 گردد در مطالعات آتی این موارد مد نظر محققین آتی قرار گیرد. نهایی تحقیق اثرگذار باشند و نتایج تغییر کند. لذا توصیه می

 تشکر و قدردانی 

اندکاران و داوران نشریه  یر، دستاز تمامی عزیزانی که در انجام و بهبود کیفی محتوای این پژوهش به محققان کمک نمودند، به ویژه سردب
 .شودمدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، تشکر و قدردانی می 

 منابع مالی 

 .اندنویسندگان این اثر از هیچ حمایت مالی جهت تدوین و اجرای پژوهش استفاده ننموده 
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