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  چکیده
ایجاد ، گذارند براي رقابت در یک بازار به شدت رقابتی که همواره محصوالت و رقباي جدید پا به عرصه ظهور می

در  یابد. اهمیت می حفظ جایگاه سازمان در بین مشتریان و کسب مزیت رقابتی، بازار سهمنوآوري به منظور باال بردن 
هدف از پیوسته در حال توسعه است. که  است نظیر یک سازمان در برابر رقبایش بی مزیت رقابتی پایدار موقعیت، واقع

 صـنایع  تعاونیهاي  شرکت در رانهفناو کارآفرینی هايقابلیت اساس بر پایدار رقابتی مزیت الگوي بررسی این پژوهش
 و از نظـر هـدف   پیمایشی –توصیفییک تحقیق به لحاظ روش ، این پژوهش. بود و گلستان مازندران هاي استان لبنی

بخش   مرتبط با وکار نوپاي فناورداراي کسب هايشرکتنفر از مدیران  150را جامعه آماري این پژوهش . بودکاربردي 
 جدول اساس بر ايطبقه تصادفی گیرينمونه روش از با استفاده .دادتشکیل  مازندران و گلستانهاي صنایع لبنی در استان

هاي تحقیـق،  ابزار گردآوري داده. شد نمونه آماري انتخاب عنوانه شرکت ب 108تعداد  گیري کرجسی و مورگاننمونه
. بهره گرفته شد Smart PLS3ي تحقیق از نرم افزار ها به منظور آزمون فرضیات و ارزیابی مدلپرسشنامه استاندارد بود. 

، )=894/0βمدیریتی (، )=857/0βهاي فردي ( قابلیت شامل، )=790/0βهاي کارآفرینی فناورانه ( ابلیتق ندداد نتایج نشان
، )=873/0βبر مزیت رقابتی پایدار با ابعاد شرایط تقاضا (، )=766/0βمحیطی (، )=835/0βفنی (، )=803/0βاستراتژي (

تأثیر معناداري ، )=796/0βکننده (و صنایع پشتیبانی، )=798/0βاستراتژي و ساختار صنایع (، )=883/0βعوامل درونی (
. شود محسوب مزیت رقابتی پایدار در صنایع راهکارهاي از یکی عنوان به تواند می هاي کارآفرینی فناورانهقابلیت. داشت

، آن توسـعه  بـراي  مناسب بستر ایجاد و فناورانه کارآفرینی تقویتبا  و شود رینانکارآف به خاص توجهبایستی بنابراین 
   .را فراهم نمود توسعه حال در کشورهاي ویژه به کشور اقتصادي پیشرفت موجبات
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 مقدمه
ــرات  اجتمــاعی و هــاي  و تحــوالت در نظــامتغیی

 أتجامعـه نشـ   عنوان ارکـان اساسـی هـر   هب، اقتصادي
ــرفت ــه از پیش ــاي  گرفت ــ ه ــی و فن ــتوري اعلم ، اس

به ناچار براي پاسخگویی و تداوم حیـات و  ها  سازمان
لـذا  . نیازمند انطبـاق بـا شـرایط هسـتند    ، ایجاد ارزش

براي تحقق این مهـم دسـت بـه نـوآوري و     ها  سازمان
خــدمت و ، در محصــول کـارآفرینی ، اع و در کــلابـد 

نـوآوري  . )Arvidsson et al., 2015( زننـد  مـی  فرآیند
محصول یک ابزار کلیدي براي انطباق بـا تغییـرات در   

 ,Danneels( تغییرات فناورانـه و رقـابتی اسـت   ، بازار

هـا بـه   نوآوري در بازارهاي رقابتی که شرکت). 2002
بسیار حـائز اهمیـت    دنبال کسب مزیت رقابتی هستند

گردد. در این میان مزیت رقـابتی پایـدار از طریـق    می
، دیگـر   بیـان   بـه ؛ گیـرد الگوي توسعه منابع شکل مـی 

بـازاري   موقعیت و ها تیظرف تشخیص را رقابتی مزیت
 بـا  مقایسـه  در بنگـاه  برتـري  موجب که کنند یم تلقی

 از یکـی . )Klein and Klein, 2001( شود یم رقبایش
توسـعه مزیـت رقـابتی     جهـت  در راهکارها ینمهمتر

 فناورانـه  کـارآفرینی هاي  قابلیت توسعه رشد و، دارپای
 هـاي فنـاور  شـرکت  بـراي  چالشی که مهمترین. است
 مناسـب بـراي   اتخاذ اسـتراتژي  چگونگی، دارد وجود

 جدیـد  بـه محصـوالت  ها  فناوري انتقال وبرداري  بهره
  . )1396 پور نرگسی و همکاران،(رمضان باشد می

هـا بـه منظـور حفـظ بقـا و      بر این اساس، شرکت
هـاي  هاي رقـابتی نیازمنـد اسـتراتژي   حصول موفقیت

مند از مزیت رقابتی پایدار باشد مناسبی هستند که بهره
گیري عملکـرد بهتـري بـراي آنـان در     و موجب شکل

 ,.Talebi et alمقایسه با رقبایشان در صـنعت گـردد (  

نگرشی  با فناورانه کارآفرینی به توجه بنابراین. )2015
 بسـیار  اهمیـت  از صنعت لبنی در موجود مشکالت به

 بـدون  صـنعتی  هـیچ  امـروزه . اسـت  برخوردار زیادي
 نقشـی  توانـد  نمـی ، ابزارهـاي فناورانـه   ازبرداري  بهره

 کنـد  ایفـا  فراملـی  و ملـی هـاي   رقابت در کنندهتعیین
 ایـن  زا نیـز  صنایع لبنی. )1398(محمدپور و کمالیان، 

 بـه  صنایع لبنـی  توسعه آنجا که از. ندنیست مستثنی امر
هـاي   چـالش  از یکی، اقتصاديبخش   ترینمهم عنوان

 موفـق  کشـورهایی ، است دنیا در اقتصادي مهم توسعه
 ایـن  در ابزارهـاي فناورانـه   کـارگیري  به با کهاند بوده

 از مطلـوب  نحـو  بـه  جدیـد هـاي   یافتن راه و صنعت
 (محمـدیان و  انـد  بـرده  بهـره بخش   این هايتوانمندي
  . )1399، همکاران

صنایع دامداري و صنایع وابسـته در زمـره صـنایع    
است که پس از صنعت نفت بیشترین زا پویا و اشتغال

(اکبـرزاده و   سرمایه را بـه خـود جـذب کـرده اسـت     
از . )1398؛ قدس علـوي و همکـاران،   1399صفایی، 
سـالمت جامعـه    که با امنیت غـذایی و اینتر  همه مهم

 تـرین  گره خورده اسـت و بـه عنـوان یکـی از اصـلی     
در اي  مـذکور صـنایع لبنـی اهمیـت عمـده     هاي  بخش 

بـر  . )1393، دارد (کرباسـی و گرگـانی  ها  تغذیه انسان
هاي لبنی وجـود  این اساس رقابت زیادي میان شرکت

ها براي باال بردن سهم بـازار  داشته و دارد. این شرکت
دنبـال کسـب مزیـت رقـابتی هسـتند.      خود همواره به 

امروزه با رشد فناوري، شاید بتوان این مزیـت رقـابتی   
در این تحقیق سعی شـده  ها پایدار نمود. را در شرکت

الگوي مزیت رقابتی پایدار بر اسـاس   به بررسیاست 
تعـاونی  هاي  فناورانه در شرکت کارآفرینیهاي  تلیقاب

نظر گـرفتن  پرداخته شود. هدف در  لبنی شمال کشور
متغیرهاي کمتر دیده شده و مهمی بوده است که ابعاد 

اد بعـ سـازمانی (بـه عنـوان ا   ، مـدیریتی ، مختلف فردي
بـر گیـرد.  همچنـین در     داخلی) تا ابعاد محیطی را در

موجود و نوع تعاریف هاي  به ظرفیتطراحی این الگو 
شـده  پرداختـه   نیـز  تعـاونی هـاي   ارائه شده از شرکت

تحقیق سعی دارد براي مدیرانی که قصد لذا این . است
توسعه مزیت رقابتی پایدار از طریق کارآفرینی فناورانه 

عبارت دیگـر ایـن   هب. نماید ایجاد شدانش و بین دارند
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پژوهش قصد دارد نقش عوامل کارآفرینی فناورانـه را  
  .در توسعه مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه قرار دهد

ــاکنون هــاي صــورت گرفتــه نشــبررســی ان داد ت
 بـه  توجـه  پایدار بـا  رقابتی پژوهشی به بررسی مزیت

کارآفرینی فناورانه  نپرداخته است؛ بـا توجـه بـه     نقش
مطالب یاد شده انجام پژوهشی به این عنوان ضـروري  

  رسد. به نظر می
   

  بانی نظري تحقیقم
 هـر  موفقیـت ، کنـونی  رقـابتی  و پویـا  محـیط  در

 بهبـود  و م بـازار سـه  حفـظ  و افـزایش  جهت سازمانی
 کـه  اسـت  عـواملی  شناسـایی  گرو در رقابتی وضعیت
ــاد باعــث ــابتی ایج ــت رق ــی مزی ــدم ــب. گردن  کس

 از یکـی  بـه  امـروز  جهـان  در رقـابتی  هـاي  توانمنـدي 
. اسـت  شـده  تبـدیل  مختلـف  صنایع هاي اصلی چالش
 زمرة در توانندرقابتی نمی مزیت داشتن بدون هاشرکت

 کـه  هاییشرکت دیگر بارتع به؛ گیرند قرار هابهترین
 مزیـت  داراي هسـتند  هـا بهتـرین  جزو اند وبوده موفق

 مزیـت . )1398(شـیرازي و همکـاران،    هستند رقابتی
 که است هاییتوانمندي یا مجموعه عوامل شامل رقابتی

از  بهتـر  عملکـردي  دادن نشـان  بـه  را شـرکت  همواره
 زا یکـی  عنوان به نوآوري؛ سازدمی قادر رقبا و دیگران

حـال   در محیط در رقابتی مزیت کلیدي و حیاتی منابع
 محققان نظر طبق. شود می محسوب امروز فزایندة تغییر

 بـر  مـؤثر  عامـل  تـرین نـوآوري مهـم   قابلیت، مدیریت
(پورسعید بناب و همکاران،  است سازمان یک عملکرد

 یکـی از  عنـوان  بـه  ايفزاینده طور به نوآوري؛ )1397
 بازارهـاي  در ها شرکت ندمدتبل موفقیت اصلی عوامل
ایجـاد   در مهمـی  نقش نوآوري؛ است شده بدل رقابتی
 بـه  کـه  نـوآوري . دارد رقـابتی  مزیـت  کسـب  و ارزش

 در نـو  روش یا خدمت، جدید محصول از یک استفاده
 دارد بـر  اشـاره  کـار  و کسـب  کارکردهـاي  و هـا رویه

 زایندهف بازارهاي در بازار سهم و اقتصادي هايموفقیت

زاده شـهري و  (حسـین  گـذارد مـی  تأثیر جهانی تیرقاب
 خـدمات  و تولیـدات  ارائـۀ  رو از این. )1397شاهینی، 

آوردن  دسـت  بـه  و رقـابتی  مزیـت  کسـب  بـراي  بهتر
 دنیـاي  در سرعت به منوط مشتریان وفاداري و رضایت
 رقـابتی  دنیاي این در بر نوآوري که است مالی خدمات

بـه معنـاي    هاتشرک در در واقع، نوآوري. است متکی
ــه ــق ب ــاوري در خل ــارگیري فن ــدهک ــاای ــدهاآفر، ه ، ین

 اسـت  جدیـد  خـدمات  و محصـوالت ، هـا تکنولـوژي 
ــاران،  ــوي و همک ــابراین، . )1395(مرتض ــوآوريبن  ن

 تازگی شرکت براي که است هاییکاربرد ایده، فناورانه
سیسـتم   بدنـۀ  در تـازه  هـاي ایده ایناستفاده از  و دارد

 بازاریــابی سیســتم و خــدمات ،ینــدها، فرآمــدیریت
 ایجاد موجب تواند می است و ضروري بسیار هاشرکت
 شـود  بیشـتر  بـازار  سـهم  بـه  دسـتیابی  و رقابتی مزیت

   .)1399(رضایی زیوالیی و زندحسامی، 
ها براي مصون مانـدن  صاحبنظران معتقدند سازمان

از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاري با الزامـات  
رقابتی پایدار  مزیتجز کسب و تداوم  اي رقابتی چاره

ها یـا ابعـاد هـر    مزیت رقابتی تمایز در ویژگی. ندارند
شرکتی است که آن را قادر به ارائـه خـدمات بهتـر از    

 ، Barney.سـازد  مـی  ارزش بهتـر) بـه مشـتریان   (رقبـا  
 تقسـیم  دسته سه به را رقابتی مزیت الگوهاي)، 1996(

 2مـدار گـوي منبـع  ، ال1صـنعتی  کند: الگوي سـازمان  می
). Chabert, 1998( 4شـومپترین  الگـوي  و 3چمبرلینـی 

 آن در کـه  اسـت  الگـوي سـازمان صـنعتی، دیـدگاهی    
ایـن الگـو توسـط     .است اهمیت حائز صنعت ساختار
پرداز معروف، پورتر، بیان شد. در ایـن دیـدگاه،   نظریه

 موانع وجود از اند صنعت عبارت ساختاري هاي ویژگی
 وجود ها، آن نسبی ي اندازه ها وبنگاه تعداد ورود، براي

 .)Porter, 1980( صـنعت  در محصول تمایز ي درجه و

                                                             
1. Industrial Organization(I/O) 
2. Resource-based View (RBV) 
3. Chamberlinian 
4. Schumpeterian 
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رقابـت   بیرونـی  تحلیل و  تجزیه بر الگو این تأکید اولیه
 بـه . )De Toni and Tonchia, 2003( اسـت  متمرکـز 

 1980ي  دهـه  اواخر در پورتر، الگوي هاي یکاست علت
شـده کـه    ی مطرحزمینه مزیت رقابت تئوري جدیدي در

 مـدار، منبـع  دیدگاه در معروف شد. دارممنبع الگويبه 
 و ضـعف  نقاط به پایدار رقابتی مزیت به دستیابی براي

 تأکیـد  دیدگاه این. است شده توجه ها بنگاه قوت درون
 بـراي  بنگـاه  منابع موردنیاز به بنگاه رقابتی محیط از را

 روي مدار عمنب دیدگاه مشخصاً، دهد. یم انتقال رقابت،
 درحـالی  متمرکزشـده،  ها آن رفتار و جذاب منابع گروه

 یـک  رفتارهـاي  توصـیف  بـر  بیرونـی  تحلیل روش که 
به  .)Strand, 2006( است شده متمرکز جذّاب صنعت

مـدار در توضـیح کامـل    هاي الگوي منبـع علت کاستی
مزیـت رقـابتی و عملکـرد بنگـاه، الگـوي شـومپترین       

بیـان شـد.    ،Schumpeter and Nichol (1934) توسط
 درگیـرد.   ینظر م در ثبات بی را محیط معموالًالگو  ینا

 اساس بر را اش ياستراتژ باید بنگاه هر چارچوب، این
. کنـد  ریـزي  پایـه  محـیط  و تهدیدهاي ها فرصت منابع،
محـیط   در تحـوالتی  کـه  کند یم بیان شومپترین تئوري
 ،اهـ  یدگرگـون  ایـن  و هسـتند  تصـادفی  که دارد وجود

ي ها فرصت و تهدیدها در را بینی پیش  غیرقابل تغییرات
ـ  ایجـاد  بنگـاه   صـل ). اDe Chabert, 1998( کننـد  یم

 اسـاس  بـر . اسـت  نـوآوري  شومپترین، تئوري اساسی
 زمـانی  کوتـاه  وقفـه  یـک  با ها ينوآور شومپیتر، الگوي
 مزیـت  یـا اي  ینـه هز مزیـت  موجـب  و شوند می ایجاد

 هـاي  یژگـی و مجمـوع،  درشوند.  یم صنعت در کیفیت
  : از اند عبارت نوآوري شومپترین

  ؛باشد متفاوت اساساً تکنولوژي بر مبتنی )1
 کاالهـا،  در جانشـینی  از تهدیـد ناشـی   عنـوان   بـه  )2

  ؛شود مطرح موجود تولید فرآیندهاي یا و خدمات
 Schumpeter( شـود  جدیـد  صنعت ظهور موجب )3

and Nichol, 1934.(  

مـورد مزیـت رقـابتی    توجه به تعاریف ارائه شـده در  
هـاي مـورد   گویاي این است که ارتباط مستقیم ارزش

ــتري ــر مش ــرکت و  ارزش، نظ ــده ش ــه ش ــاي عرض ه
هاي عرضه شده توسط رقباي شرکت الزامات و  ارزش

چنانچه از دیـدگاه  . کند می ابعاد مزیت رقابتی را تعیین
هـاي عرضـه شـده شـرکت بـا      مشتري مقایسه ارزش

هاي مـورد  شتر به ارزشبیهاي عرضه شده رقبا ارزش
توان  می تر باشدات او سازگارتر و نزدیکرنظر و انتظا

گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخص نسبت بـه  
رقباي خود داراي مزیت رقابتی است به نحوي که این 

شود که شرکت در عرصه بازار نسبت  می مزیت باعث
 کسب رضایت به رقباي خود در نزدیکی به مشتري و

  . ري داشته باشدوي برت
هـا   در صنایع مختلف بعضی از شـرکت ، از طرفی

ـ    که نظر از این صرف ا سود متوسـط آن صـنعت بـاال ی
این عملکرد برتر بـه  . اند سودآورتر از بقیه؛ پایین است

علت داشتن عوامل خاص و غیرقابل تقلید اسـت کـه   
ایـن  . دهـد  عملکرد بهتر نسبت به رقبـا را نتیجـه مـی   

فـرد منـابع مزیـت     هـاي منحصـربه   ییها و دارا مهارت
منـابع یـا   ). Bhardwaj and Brooks, 1993( اند رقابتی
که منبع مزیت رقابتی پایـدار باشـند   ها براي آن مهارت

  : باید چهار ویژگی اساسی داشته باشند
 ؛ ارزش باشند با  
 هاي موجود و رقباي بالقوه کمیاب  بین شرکت

  ؛ باشند
 ؛ راحتی قابل تقلید نباشد به 

  نباید معادل استراتژیک جایگزینی براي آن منبع یا
  .)Barney, 1991( داشته باشد مهارت وجود

تواند از حیـث   می مزیت رقابتی از هرنوع که باشد
مزیت . باشد د رقابتی به صورت پایدار یا موقتعملکر

موقتی اشاره به مزیتی دارد که کوتـاه مـدت و انتقـالی    
هوشـمند  اي  رو رایانـه سیسـتم رز ، عنوان مثال به. است
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در زمـــان معرفـــی از حیـــث » 1آمـــریکن ایرالینـــز«
از ظرفیت و دسترسی سریع به مشتریان و برداري  بهره

عملیاتی مزیتی را براي شـرکت ایجـاد   هاي  سایر جنبه
هـاي مشـهود و   توان گفت که هرچه ویژگـی  می. کرد

بـه طـور بـالقوه    ، ساده بودن مزیت رقابتی بیشتر باشد
اگر شرکت داراي ، وجود این با. بیشتر استقابلیت آن 

فرهنگ سازمانی نوآور محور و قابلیت نـوآوري بـازار   
تواند اوالً به صورت هوشـمندانه   می محوري باال باشد

از ویژگی پیش دستی خود بهره برده و مزیت موقعیتی 
کـه رقبـا بـه مزیـت     خود را ارتقا دهد ثانیاً قبل از ایـن 

جدیدي را خلق کـرده و   موقتی آن دست یابند مزیت
و  (بالنچارد رقبا را همواره پشت سر خود داشته باشند

  . )1391، گاتري
مزیت رقابتی پایدار ، در مقابل مزیت رقابتی موقتی

قرار دارد که اوالً از نظر زمانی طوالنی مـدت بـوده و   
زودگذر نیست و ثانیـاً بـه راحتـی توسـط رقبـا قابـل       

قـوي و   م تجـاري مثـال بـارز آن نـا   . دسترسی نیسـت 
شهرت کوکاکوال است که بیش از یک قرن است ادامه 

 بـه طـور کلـی   . شود می داشته و باعث غبطه همه رقبا
 یهـای توان گفت که مزیت رقابتی پایدار از ویژگـی  می

پـذیري   تحمـل ، قابلیت پدافندي باال، نظیر بادوام بودن
، قابلیــت زیســتی بــاال، داراي قابلیــت مــدارا، مناســب
، قابلیت پذیرش بـاال ، حمایتی و پشتیبانی زیادقابلیت 

تــوان ، مناسـب سـازي   و اقنـاع پـذیري   قـدرت توجیـه  
قابـل مالحظـه برخــوردار اسـت کـه البتــه     اي  مـذاکره 

متناسب با شدت و قدرت پایداري مزیت رقابتی همه 
هـاي فـوق در آن وجـود خواهـد     یا بعضی از ویژگـی 

رقبـا   اگـر سـازمان در مقابـل   ، به عنـوان مثـال  . داشت
هـاي خـود باشـد در ایـن     مجبور به حفاظت از ارزش

و قابلیـت  پذیري  صورت واژه پایداري بیشتر با تحمل
پدافندي سازگارتر اسـت یـا چنانچـه مزیـت رقـابتی      

باشد که او را قـادر بـه طراحـی و    اي  سازمان به گونه
                                                             
1. American Airlines 

مختلـف  هاي  تهاجمی در عرصههاي  اجراي استراتژي
یت رقـابتی بیشـتر در گـرو    بازار کند واژه پایداري مز

 یکی از صاحب نظران. قابلیت تهاجمی آن خواهد بود
)Grant and Baden-Fuller, 1995( ،  قابلیت پایـداري

تحـرك و  ، مزیت رقابتی را بـا ابعـاد طوالنــی بـودن    
  . )1392، گانی(ک گیرد می انعکاسی بودن در نظر

طوالنی بودن برحسب توانایی رقبا در تقلید یا بـه  
 وردن منـابع ایجادکننــده مزیـت رقـابتی بیــان   دسـت آ 

شود و گویاي این مطلب است کـه مزیـت رقـابتی     می
مـرتبط  2 پایدار اساساً با تعداد زیادي مجموعـه فرعـی  

هرکــدام از ابعــاد . بــوده و داراي ماهیــت پویــا اســت
پایداري مزیت رقابتی به ماهیت وظیفه اسـتراتژیک در  

همـین دلیـل    سطوح مختلف سازمان بستگی دارد و به
قابلیت پایداري به جاي مفهوم ایسـتا بـه عنـوان یـک     

تـوان گفـت    می شود و لذا می پویا درنظر گرفته فرآیند
که مزیت رقابتی پایدار یـک مقصـد بـا فاصـله معـین      

انتهـا اسـت کـه بسـتگی بـه       بـی  نیست بلکه یک سفر
این مفهوم  با. یابد می توانایی مسافر و اهداف وي ادامه

مزیت رقابتی پایدار مثل فردا اسـت کـه    باید گفت که
آید و این به خاطر ماهیـت   نمی نزدیک است اما هرگز

ــرات ســریع در خواســته  ــاي محــیط و تغیی ــا  پوی و ه
انتظارات بـازار و نیـز تغییـر الگـوي رفتـاري رقبـا و       
 همچنین ماهیت پیچیـده خـود مزیـت رقـابتی اسـت     

  . (همان)
رقـابتی   که بین مزیـت نکته حائز اهمیت دیگر این
ابطـه وجـود دارد بـه    ر موقتی و مزیت رقـابتی پایـدار  

نحوي که بعضی مواقع مزیت رقابتی پایدار از مجموع 
. شـود  مـی  هاي رقابتی موقتی حاصلیکسري از مزیت

به عنوان مثال در صنعت رایانه تسلط شرکت اینتل در 
ــه   ــق مجموع ــیله خل ــه وس ــه ارزان ب ــازار رایان از اي  ب

ل شده است کـه در ادامـه نیـز    هاي موقتی حاص مزیت
اســاس آن محصــول  مزیــت جدیــدي را خلــق و بــر

                                                             
2. Subset 
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کنـد و در نتیجـه آن    مـی  جدیدي را بـه بـازار عرضـه   
ــرداري  صــدد تقلیــد و کپــی رقبــایی کــه در هســتند ب

مجبورنــد بــراي دســتیابی بــه مزیــت جدیــد فعالیــت 
جدیدي را شروع کنند و این راز تداوم مزیت رقـابتی  

بوده  ابتی رایانه طی دو دهه اخیراینتل در صنعت فرارق
فرسایش و تحلیل مزیت رقابتی با پایـداري آن  . است

یک مزیت رقابتی به طرق مختلـف از  . متعارض است
غفلت یا عملکـرد غلـط   ، جمله تهدیدات تقلید رقابتی

، نشده محیطـی بینی  تغییرات پیش، جایگزینی، شرکت
ــی و  ــررات دولت ــوانین و مق ــره ق ــین غی ــی از ب  رود م

  . )1391، و گاتريبالنچارد (
هاي رقـابتی پایـدار   بنابراین تنها معدودي از مزیت

ها بـه دالیـل فـوق و دالیـل     مانند و بیشتر آن می باقی
 لـذا بـا  . رونـد  مـی  دیگر دچار فرسایش شده و از بین

هـا ضـمن   الزم اسـت شـرکت  ، توجه به این حقیقـت 
ــدار و    ــت پای ــیانت از مزی ــظ و ص ــراي حف ــالش ب ت

مناسـب از آن جهـت تحکـیم و توسـعه     ري بـردا  بهره
یافته سعی کنند موقعیت رقابتی همواره به صورت نظام

پتانسیل مناسبی از مزایاي بالقوه را ایجاد کرده و براي 
ایـن  . عملکرد عالی طوالنی مدت آمادگی کسب کننـد 

بـا انجـام آن در    1همان چیزي است که شرکت نایـک 
ي صـنعت  طول سه دهه توانسته اسـت در سـطح بـاال   

مهمترین . مزیت پایدار خود را نسبت به رقبا حفظ کند
مزیت این شرکت مزیت در هزینه و اسـم تجـاري آن   

  . است
ــارآفرینی، از ســوي دیگــر ــه حــوزه ک ــین اي  فناوران ب

و رو به رشد است و به لحاظ نقشی کـه ایـن   اي  رشته
 ،کند می پدیده در نوسازي صنعتی و رشد اقتصادي ایفا

خیر از اهمیت بـاالیی برخـوردار گشـته    اهاي  طی دهه
تـوان ناشـی از    می فناورانه را یاهمیت کارآفرین. است

ایـن دو   .دانسـت  کـارآفرینی اهمیت یافتن فنـاوري و  
قیــت تمــامی فتوســعه و مو ،در رشــد ،عامــل کلیــدي

                                                             
1. Nike 

همیشـه  : اوالً. شـود  مـی  توسعه یافته دیـده هاي  کشور
وچـک تـا   کهـاي   کید دارند که از بنگـاه اندیشمندان تأ

منطقه و کشورهاي بزرگ باید بـراي رشـد و توسـعه    
هـاي   پایدار خود به دنبال تولید و به کارگیري فنـاوري 

عامل تغییر جهت توسعه ترین مهم: ثانیاً. مناسب باشند
شـود   مـی  معرفـی  کـارآفرینی در بسیاري از کشـورها  

ـ . )1391، و همکـاران  (احمدیان ایـن امـر   ، رون از ای
شده  2فناورانه کارآفرینیرشد  و بهباعث بروز حوزه ر

 فناورانـه  کـارآفرینی تعاریف محققین زیر براي . است
  . ارائه شده است

Hsu )2008 ( فناورانـه   کـارآفرینی کنـد   مـی  تأکیـد
و » نوآوري فناورانه«ي  موضوعی است که از دو حوزه

ت گرفته اسـت و بـراي شـناخت آن    أنش» کارآفرینی«
و مبتنـی بـر پدیـده    ي ا الزم است دیدگاهی بین رشـته 

 کـارآفرینی   Blanco)2007( ي بـه عقیـده  . اتخاذ شـود 
نو و  هاي یندي است که با شناخت فناوريفناورانه فرآ

فناورانـه بـا اکتشـافات جدیـد     هاي  حتی خلق فرصت
هاي بـازار  د و پس از ایجاد ارتباط بین نیازشو می آغاز

ز ابـرداري   کارآفرین فنـاور بـه بهـره   ، ها و این فناوري
ــۀهــا  فرصــت ــا ارائ  محصــوالت و خــدمات بهــایی ب

فناورانه یکی از  کارآفرینیاو اعتقاد دارد که . پردازد می
 مهمترین عوامل خلق ارزش اقتصادي و توسعه اسـت 

کارآفرین فناورانـه  ، Dorf and Byers )2005( .(همان)
 اسـت را یک سبک رهبري کسب و کار تعریف کرده 

به شدت فناورانه و که شامل شناسایی فرصت تجاري 
منابع مانند سرمایه و افراد آوري  جمع، داراي رشد باال

متخصص و در نهایت مدیریت رشد سریع و ریسـک  
گیري تصمیمهاي  قابل توجه آن با به کار گیري مهارت

پذیر است و رجنس این کسب و کارها خط. شده است
علمــی و فنــاوري هــاي  از پیشــرفتبــرداري  بــا بهــره

 دمات جدیـدي بـه مشـتریان عرضـه    محصوالت و خ
تمایـل   شود و رهبران این کسـب و کارهـا عمـدتاً    می

                                                             
2. Technological entrepreneurship 
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 .دارنـد هـا   شدید براي کسب موقعیت در این فعالیـت 
)2005(Dorf and Byers،   در ادامه تعریف قبلی خـود

د کـه ایـن فرصـت جـذاب     ناشاره به این موضوع دار
، پیشنهاد عـالی  تواند شامل یک ارزش می کسب و کار

یک سـرمایه فکـري   ، ت فناورانهمحصوالپذیري  امکان
یک بازار بالقوه بزرگ ، یک مزیت رقابتی پایدار، قوي

 این فرصـت . و یک مدل کسب و کار ثابت شده باشد
متحوالنه در فناوري و  نقاطهر یک از ۀ بر پایتواند  می

توانـد هـدف یـک     می پیشرفت باشد ویا سیر تکاملی 
یند این فرآ. جدید باشد موجود یا یک بازار کامالً ارزبا

هـاي   بنگـاه تواند در ارتباط با هـر دوي   می کارآفرینانه
  .(همان) تثبیت یافته باشدهاي  شرکت درو یا نوپا 

  
  یشینه تحقیقپ

تحقیقـات داخلـی و   ، در راستاي موضوع تحقیـق 
 ها اشـاره ترین آنخارجی انجام شده که در زیر به مهم

)، در تحقیقـی  1396( زادهخوراکیان و رضوي. کنیم می
بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی استراتژیک «با عنوان 

بــه بررســی نقــش » در کســب مزیــت رقــابتی پایــدار
ــابتی پرداخت   ــت رق ــب مزی ــوآوري در کس ــد ن و آن ن

تواند به مزیت  هایی که سازمان از طریق آن می نوآوري
. در نهایـت نیـز بـا    نمودنـد رقابتی دست یابد معرفـی  

یر سریع در کسب و کارها این نتیجـه  ش تغینقبررسی 
که بهترین ابزار براي رویارویی بـا چـالش    شدحاصل 

محمدپور  باشد. تغییر سریع، کارآفرینی استراتژیک می
کارآفرینی استراتژیک: «ی )، در تحقیق1398( و کمالیان

 را مورد »رویکردي نوین به سوي مزیت رقابتی پایدار
کـارآفرینی  اشـتند کـه   آنان اذعان د. قرار دادندبررسی 

استراتژیک به عنوان محرکی جهت دستیابی به مزیـت  
حـال توسـعه    یافتـه و در رقابتی در کشورهاي توسـعه 

بـه انجـام    )،1398رفیعـی کرکونـدي (   کنـد. عمل می
گیري کـارآفرینی،  ارتباط جهت« پژوهشی تحت عنوان

بازار، رویکردهاي مدیریت دانـش بـر مزیـت رقـابتی     

وي در نتـایج تحقیـق   . پرداخت» تر پاك پایدار با تولید
 معنـاداري بـین   کـه ارتبـاط   طور بیـان نمـود  این خود

 و مزیـت ، بازار، مدیریت دانش گیري کارآفرینیجهت
رضـائی و  در تحقیقی دیگر،  .وجود داردپایدار  یرقابت

تأثیر هوش تجـاري بـر   «به بررسی )، 1398( افشارنژاد
ــ    ــانجی گ ــش می ــا نق ــدار ب ــابتی پای ــت رق رایش مزی

گـواه آن   آنـان  هاي تحقیق . یافتهپرداختند »کارآفرینانه
مزیـت  و  که هوش تجاري بر گرایش کارآفرینانـه  بود

یش کارآفرینانه بـر مزیـت   اگر، همچنین رقابتی پایدار
. عالوه بر ایـن نقـش میـانجی    رقابتی پایدار تأثیر دارد

مزیـت   وهـوش تجـاري   رابطه در گرایش کارآفرینانه 
در ، )1399( محمـدیان و همکـاران   .شـد  تأییدرقابتی 
نـوآوري بـر ایجـاد مزیـت      تـأثیر «به بررسی  تحقیقی

لبنی فجـر  هاي  رقابتی پایدار مشتریان شرکت فرآورده
نشـان داد کـه   تحقیـق آنـان   نتایج . پرداختند» شاهرود

 تـأثیر نوآوري بر ایجاد مزیت رقابتی پایـدار مشـتریان   
ــت و ــود دارد مثب ــاداري وج ــوچ و . معن ــارانبل  همک

 کـارآفرینی تأثیر « به بررسی پژوهش خوددر ، )1399(
و مدیریت دانش بر مزیت رقـابتی پایـدار منطقـه آزاد    

 نتـایج تحقیـق  . پرداختنـد  »اروند با تأکید بر تولید پاك
بـه   کـارآفرینی گیـري  جهـت  حاکی از آن بود که آنان

 92گیـري بـازار بـه انـدازه     جهـت ، درصـد  52اندازه 
درصـد بـا    58دانـش بـه انـدازه     گیـري جهت، درصد

  . تولید پاك بر مزیت رقابتی تأثیر دارندگري  میانجی
Lee and Hsieh (2010) ، ــی در ــه  «بررس رابط

کارآفرینی، توانایی بازاریابی، توانایی نوآورانه و مزیت 
کـارآفرینی بـه    ، به این نتیجه رسیدند که»رقابتی پایدار

نوآورانـه و مزیـت    ترتیب بر توانایی بازاریابی، قابلیت
گـذارد. قابلیـت بازاریـابی و     رقابتی پایـدار تـأثیر مـی   

قابلیت نوآوري به طور غیرمستقیم بـر مزیـت رقـابتی    
گذارنــد. اگرچــه قابلیــت بازاریــابی  پایــدار تــأثیر مــی

گذارد، امـا از   مستقیماً بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر نمی
زایـاي  طریق قابلیت نوآورانه به طور غیرمسـتقیم بـر م  
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گذارد. از طرف دیگـر، توانـایی    پایدار رقابتی تأثیر می
ــأثیر    ــدار ت ــابتی پای ــت رق ــر مزی ــه مســتقیماً ب نوآوران

 بررسـی در ، De Guimaraes et al. (2018) گذارد. می
هاي کارآفرینی، بازار، مدیریت دانش بـر   تأثیر گرایش«

 –سـود  -فایـده  -(مزیـت  تر و رقابت پایدار تولید پاك
هـاي   محركکه تأثیر شدید قبلی  دادندشان ن »منفعت)

همچنین نتایج وجود دارد، تر  پاكاستراتژیک بر تولید 
هـاي تحقیـق شـده از     کـه شـرکت  حاکی از آن است 

هـاي اسـتراتژیک بـه طـور جداگانـه اسـتفاده        محـرك 
احتمال موفقیـت در   هااین محركترکیب با کنند و  می

پایدار بـراي   تولید، با افزایش قابل توجه مزیت رقابتی
 Pratono et وجود دارد. هاي کوچک و متوسط شرکت

al. (2019)،  دسـتیابی بـه   « به بررسـی تحقیق خود در
مزیت رقابتی پایدار از طریق گرایش کارآفرینی سبز و 

، نـد نتایج این تحقیـق نشـان داد  . پرداختند »بازارگرایی
گر با یادگیري بین سازمانی به عنوان یک متغیر مداخله

ــري کــارآفرینی ســبز و افــت ورودي از جهــتدری گی
نقـش محـوري ایفـا    در این ارتبـاط  گیري بازار، جهت

باعث ، کند. از این رو، یادگیري بین سازمانی بیشتر می
ها به مزیت رقـابتی پایـدارتري دسـت     شود شرکت می

بـه  ، Khouroh et al. (2020) در تحقیقی دیگر، یابند.
در رابطـه   کارآفرینیبی بازاریااي  تأثیر واسطه« بررسی

: پویا با مزیت رقـابتی پایـدار   قابلیتتالطم محیطی و 
هـاي خـرد، کوچـک و    شرکت یک مطالعه تجربی در

 نشـان هـا   یافتـه . پرداختنـد  »کشـور انـدونزي  1متوسط
د که تالطم محیطی رابطه معنـاداري بـا مزیـت    نده می

قابلیت پویا با مزیت رقابتی پایدار . رقابتی پایدار ندارد
بازاریابی رابطه بـین   کارآفرینی .داردرابطه معنی داري 

پویاي محیطی و مزیـت رقـابتی پایـدار را    هاي  قابلیت

                                                             
1. Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) 

همچنین تجزیـه و تحلیـل دادهـا     . کند میگري  واسطه
بـه   کارآفرینیپویا و بازاریابی  قابلیتدهد که  می نشان

 این نشان. دنیک مزیت رقابتی بسیار پایدار گرایش دار
مـدل   کـارآفرینی پویـا و بازاریـابی    قابلیته دهد ک می

کوچک ، خردهاي  سیستماتیک براي حمایت از شرکت
براي ایجاد یک محیط کامالً حفـظ شـده و    و متوسط

 Hwang et al .دهـد  مـی  مزیت رقـابتی پایـدار ارائـه   

اي  نقش واسـطه « دیگر به بررسیدر تحقیقی ، (2020)
و مزیت  یکارآفرینهاي  قابلیت نوآوري بین شایستگی

کنـد کـه    مـی  ایـن مطالعـه بررسـی   . پرداختند »رقابتی
در ســطح فــردي و  کــارآفرینیهــاي  چگونــه توانــایی

ــطه      ــا واس ــازمانی ب ــطح س ــرکت در س ــرد ش عملک
ایـن   نتایج. شود می نوآوري سازمانی انجامهاي  قابلیت

کــه تـأثیرات غیرمســتقیم  تحقیـق حــاکی از آن اسـت   
نوآوري هاي  بلیتاز طریق قا کارآفرینی هايشایستگی

سازمانی بسیار بیشتر از تأثیرات مستقیم آن بـر مزیـت   
نـوآوري سـازمانی بـراي    هـاي   قابلیـت . رقابتی اسـت 

گـري  میـانجی  و پایداري موقعیت برتـر یـک شـرکت   
و مزیـت رقـابتی    کـارآفرینی  هايشایستگیرابطه بین 

   .مورد نیاز است
 کـه میـان   نـد که مطالعات نشـان داد با توجه به این

فناورانه و مزیت رقـابتی پایـدار    کارآفرینیهاي  قابلیت
بـر ایـن اسـاس در ایـن     . رابطه معناداري وجـود دارد 

تـأثیر   بررسی به قالب هدف و فرضیه اصلی تحقیق در
 فناورانه بر مزیت رقابتی پایـدار  کارآفرینیهاي  قابلیت

شکل  در مدل مفهومی پژوهش همچنین. اپرداخته شد
و  فناورانـه  کـارآفرینی هـاي   قابلیـت  گانهپنجابعاد  )1(

مزیت رقابتی پایـدار را مـورد بررسـی    گانه چهار ابعاد
  .دهدمیقرار 
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  مدل مفهومی تحقیق -1 کلش
  

 کلی هاي فرعی جهت رسیدن به هدف در ادامه فرضیه
  گردد.  و فرضیه اصلی مطرح می

فناورانه بـر مزیـت   هاي کارآفرینی  قابلیت: فرضیه اول
  رقابتی پایدار تأثیر معناداري دارد. 

کـارآفرینی فناورانـه بـر ابعـاد      هايقابلیت: دوم فرضیه
ــأثیر ، اســتراتژي، مــدیریتی، فــردي فنــی و محیطــی ت

  معناداري دارد. 
، مزیت رقابتی پایـدار بـر شـرایط تقاضـا    : سوم فرضیه

استراتژي و سـاختار صـنایع و صـنایع    ، عوامل درونی
  کننده تأثیر معناداري دارد. یبانیپشت

 
  شناسی تحقیقروش

پیمایشـی   توصـیفی ، روش تحقیق در این مطالعـه 
ــه. اســت ــق  جامع ــن تحقی ــاري ای ــه  ي آم ــامل کلی ش
و  مازنـدران  هاياستان لبنی تعاونی صنایع هاي شرکت

(طبق آمار گرفته شده از  شرکت 150به تعداد گلستان 
هاي مازندران انسازمان صنعت و معدن و تجارت است

کننــده در ایــن (افــراد شــرکت باشــد مــی و گلســتان)
که بر اساس  اند)ها بودهنظرسنجی مدیران این شرکت

تعـداد   )1974( گیري کرجسی و مورگانجدول نمونه
اي طبقـه گیـري تصـادفی   شرکت  به روش نمونه 108

ــدول ــدند   )1 (ج ــاب ش ــه انتخ ــوان نمون ــه عن ــه  ب ک
پاسـخگویان در بخـش    شـناختی هاي جمعیـت  ویژگی

ابزار . گردندنتایج آمار توصیفی با ذکر جزئیات بیان می
محقــق  هــا در ایـن تحقیــق پرسشـنامه   گـردآوري داده 

 مصاحبهبا استفاده از   که به روش کیفی بوداي  ساخته
ــا هدفمنـــد ــان بـ ــا دانشـــگاهی خبرگـ ــرد بـ  رویکـ
تهیه شد و روایـی و پایـایی آن مـورد     اسیـپدیدارشن

؛ بر اساس ایـن پرسشـنامه  . یید قرار گرفتآزمون و تأ
متشـکل از  ، گویه 36فناورانه شامل  کارآفرینیقابلیت 

قابلیـت مـدیریتی   ، گویه) 8قابلیت فردي (: هايمؤلفه
 7قابلیت فنی (، گویه) 6قابلیت استراتژي (، گویه) 11(

 همچنـین ، گویـه) بـوده   4و قابلیت محیطـی ( ، گویه)
: هـاي متشکل از مؤلفـه  ،گویه 30مزیت رقابتی پایدار 

، گویـه)  10عوامـل درونـی (  ، گویه) 9شرایط تقاضا (
ــنایع (  ــاختار ص ــتراتژي و س ــه) 6اس ــنایع ، گوی و ص

براي بررسی روایـی  . باشد می گویه) 5کننده (پشتیبانی
تحلیل عـاملی اکتشـافی   ، اعتبار محتوایی پرسشنامه از

)KMO
همچنین روایی همگرا (میـانگین  ، و بارتلت)  

نس اسـتخراج شـده و پایـایی مرکـب) و واگـرا      واریا
 ضـریب  استفاده شد و پایایی نیز با استفاده از آزمـون 

 و  تجزیـه . آلفاي کرونباخ مورد ارزیـابی قـرار گرفـت   

  
مزیت رقابتی 

 قابلیت فردي

 قابلیت مدیریتی

هاي قابلیت
 انهکارآفرینی فناور

 قابلیت استراتژي

 قابلیت فنی

 قابلیت محیطی

 شرایط تقاضا

 عوامل درونی

استراتژي و 
 ساختار صنایع

-صنایع پشتیبانی

 کننده
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معــادالت ســازي  مـدل  بـا اســتفاده از ، هــا تحلیـل داده 
بـا اسـتفاده از    ییساختاري تحت حداقل مربعات جز

  . انجام شد Smart PLS 3 افزارنرم
  

  نتایج
شـناختی  هـاي جمعیـت  بررسی ویژگی: آمار توصیفی

نفر  20، مردآنان %) 81نفر ( 88پاسخگویان نشان داد: 
%) داراي تحصیالت لیسـانس،  80نفر ( 86%) زن، 19(

%) 35نفـر (  38%) فوق لیسانس و بـاالتر،  20نفر ( 22
-20%) بـین  56نفر ( 60سال،  10داراي سابقه کار تا 

  اند.سال بوده 21-30 %) بین9(نفر  10سال، و  11
حاکی از آن است  3و  2ول انتایج جد: آمار استنباطی

) و عـدد  7/0 از (بزرگتـر  KMOبا توجه بـه عـدد   که 
گفت که  توان ی) م>05/0sig( معناداري آزمون بارتلت

و از  بـوده ها براي اجراي تحلیل عـاملی مناسـب    داده
  . باشند شرایط مورد نیاز برخوردار می

نشان داد مقـدار مـالك بـراي     5و  4نتایج جداول 
و عــدد  3/0مناســب بــودن ضــرایب بارهــاي عــاملی 

. در )Hair et al., 2014( باشــد یمــ 96/1معنـاداري  
تمامی اعـداد ضـرایب بارهـاي عـاملی      5و  4جدول 

بـاالتر   96/1بیشتر و عدد معناداري از  3/0سؤاالت از 
ـ   است که نشان از مناسب بودن گویه راي مرحلـه  هـا ب

جـدول   مقـادیر  ها دارد. همچنین مطابق بررسی فرضیه
آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی هر یـک از  ضریب ، 4

متغیرهاي تحقیق آمده است. با توجه به اینکـه مقـدار   
آلفاي کرونباخ و پایـایی ترکیبـی    ضریب مناسب براي

 این معیارهـا  4هاي جدول  است و مطابق با یافته 7/0

غیرهـاي مکنـون مقـدار مناسـبی را اتخـاذ      مورد مت در
ـ ، انـد  نموده تـوان مناسـب بـودن وضـعیت پایـایی       یم

 4 ولامتغیرهاي پژوهش را تأیید نمود. ستون آخر جد
مقدار روایی همگراي متغیرهاي تحقیـق را نشـان    5و 
 ،AVEدهد. با توجه به اینکه مقدار مناسـب بـراي    یم
 ایـن ، 5 و 4 هـاي جـداول   است و مطابق با یافته 5/0

معیار در مورد متغیرهاي مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ 
در نتیجه مناسب بـودن روایـی همگـراي    ، است نموده

بـه منظـور بررسـی روایـی     شود.  یمپژوهش نیز تأیید 
واگرا از روش فورنل الرکر استفاده شد کـه نتـایج آن   

 6جـدول   از کـه  گونه همانباشد.  می 6به قرار جدول 
 سـازه  هر AVE جذر، ستون هر در ،باشد می مشخص

 بیشتر دیگر هاي سازه با سازه آن همبستگی ضرایب از
 بـودن  قبـول  قابـل  از حـاکی  مطلب این که است شده

 روایـی  بررسـی  جهت. باشد می ها سازه واگراي روایی
 مقـدار . شـد  اسـتفاده  عـاملی  بارهـاي  از، مدل تأییدي
 3/0 ،یـعامل بارهاي ضرایب بودن مناسب براي مالك

 ايـارهـ ـب ضرایب اعداد تمامی 7جدول  در. باشد می
 مناسب از نشان که است بیشتر 3/0از  سؤاالت عاملی
 مـدل  نتـایج  اسـاس  بـر  همچنین. دارد معیار این بودن
 تمامی در) t آماره( استراپینگ بوت مقدار، گیري اندازه
 نشـان  کـه  است تر بزرگ 96/1 بحرانی مقدار از موارد

ـ  همبسـتگی  دهد می  بـا  مشـاهده  قابـل  متغیرهـاي  ینب
 بنـابراین ؛ است معنادار خود به مربوط پنهان متغیرهاي

 توسط درستی به مکنون متغیر هر گرفت نتیجه توان می
  . است قرارگرفته سنجش مورد خود آشکار متغیرهاي

  
  

   جامعه به تفکیک طبقات حجم تعیین حجم نمونه بر اساس -1 جدول

 طبقات
 نمونه جامعه

  فراوانی  درصد  نیفراوا
 65 60  90  استان مازندران

 43 40  60  استان گلستان
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   فناورانه کارآفرینیهاي  قابلیت نتایج تحلیل عاملی اکتشافی -2 جدول
 KMO 875/0آماره  KMOآزمون 

  آزمون بارتلت
 x2  018/2349آماره 

 630  درجه آزادي

 000/0  داري یمعنسطح 

  
   اکتشافی مزیت رقابتی پایدارنتایج تحلیل عاملی  -3 جدول

 KMO 880/0آماره  KMOآزمون 

  آزمون بارتلت
 x2  477/1717آماره 

 435  درجه آزادي

 000/0  داري یمعنسطح 

  
   فناورانه کارآفرینیهاي  قابلیت پایایی روایی همگرا و، نتایج تحلیل عاملی تأییدي -4 جدول

  عامل
  ضریب آلفاي کرونباخ

)Alpha>0.7(  
  یایی ترکیبیضریب پا

)CR>0.7(  
  میانگین واریانس استخراجی

)AVE>0.5(  
 581/0 813/0 727/0  قابلیت فردي

 539/0 806/0 780/0 قابلیت مدیریتی
 617/0 792/0 768/0  قابلیت استراتژي

 599/0 771/0 751/0  قابلیت فنی

 703/0 837/0 800/0  قابلیت محیطی

  504/0  901/0  887/0  هاي کارآفرینی فناورانه قابلیت
  

   پایایی مزیت رقابتی پایدار روایی همگرا و، نتایج تحلیل عاملی تأییدي -5 جدول
  ضریب آلفاي کرونباخ   عامل

)Alpha>0.7(  
ضریب پایایی ترکیبی 

)CR>0.7(  
میانگین واریانس استخراجی 

)AVE>0.5(  
 575/0 889/0 870/0  شرایط تقاضا

 561/0 799/0 780/0 عوامل درونی

 607/0 790/0 746/0  تژي و ساختار صنایعاسترا

 661/0 770/0 757/0  صنایع پشتیبانی کننده

  508/0  886/0  867/0  مزیت رقابتی پایدار
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   واگرا به روش فورنل الرکرنتایج روایی  -6 جدول
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  779/0  استراتژي و ساختار صنایع
          

          758/0  616/0 شرایط تقاضا
         813/0 593/0  548/0 صنایع پشتیبانی کننده

        849/0 622/0 666/0  599/0 عوامل درونی
       785/0 541/0 484/0 567/0  486/0 قابلیت استراتژي

      762/0 616/0 629/0 516/0 604/0  505/0 قابلیت فردي
     774/0 648/0 564/0 609/0 477/0 593/0  538/0 قابلیت فنی

    838/0 583/0 583/0 540/0 513/0 462/0 510/0  508/0 قابلیت محیطی
   734/0 610/0 674/0 683/0 663/0 640/0 534/0 615/0  569/0 قابلیت مدیریتی

 کارآفرینیهاي  قابلیت
 فناورانه

626/0  697/0 596/0 710/0 603/0 657/0 635/0 666/0 694/0 810/0 
 

 713/0 690/0 608/0 593/0 668/0 681/0 623/0 683/0 696/0 673/0  698/0  مزیت رقابتی پایدار

 
   گیريأییدي مدل اندازهنتایج روایی ت -7 جدول

 سطح معناداري آماره تی بار عاملی شاخص متغیر مکنون

  مزیت رقابتی پایدار

 تقاضا شرایط
 درونی عوامل

 صنایع ساختار و استراتژي
 کنندهپشتیبانی صنایع

873/0  
883/0  
798/0  
796/0  

202/59  
592/68  
432/36  
086/33  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

  شرایط تقاضا

  492/0 داخلی تقاضاي اندازه
489/0  
596/0  
554/0  
537/0  
500/0  
489/0  
513/0  
549/0  

456/7  
784/7  
954/11  
204/10  
096/9  
927/7  
219/8  
254/8  
694/8  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

 داخلی تقاضاي شرایط کیفیت

 اجتماعی انتظارات سطح

 داخلی تقاضاي سالیانه رشد میانگین

 منطقه تحصیالت شاخص

 منطقه اهالی درآمد سطح

 منطقه در تقاضا قیمتی کشش

 منطقه در سرانه مصرف میزان

 فعلی تقاضاي مازاد وجود

  عوامل درونی

  549/0 جغرافیایی موقعیت
459/0  
516/0  
518/0  
518/0  
500/0  
591/0  

436/9  
195/7  
923/8  
379/9  
741/7  
284/8  
295/11  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

 کار نیروي

 سرمایه حجم

 بدهی حجم

 ارتباطی هايزیرساخت

 پرسنل عالی تحصیالت سطح

 فرآیند فناوري

 محصول فناوري
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  309/0 محصول سازيبهینه و پشتیبانی
560/0  
538/0  

159/4  
894/9  
930/8  

000/0  
000/0  
000/0  

 تولید هاينهاده به دسترسی

  استراتژي و ساختار صنایع

  545/0 داخلی رقابت میزان
598/0  
587/0  
546/0  
535/0  
507/0  

191/8  
346/10  
267/9  
074/8  
222/8  
937/6  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

 خارجی رقابت میزان

 کشور صنعتی توسعه استراتژي

 ملی تقاضاي شرایط

 کنندهمینأت و مرتبط صنایع

 )ادرات(ص ايواسطه تقاضاي میزان

  صنایع پشتیبانی کننده

  577/0 ايجاده ونقلحمل
665/0  
604/0  
564/0  
590/0  

556/10  
359/13  
502/9  
846/8  
923/9  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

 ارتباطات وضعیت

 المللیبین واییه ونقلحمل

 بنادر ونقلحمل

 هاي ملیزیرساخت

  فناورانه کارآفرینیهاي  قابلیت

 فردي قابلیت
 مدیریتی قابلیت

 استراتژي قابلیت
 فنی قابلیت

 محیطی قابلیت

857/0  
894/0  
803/0  
835/0  
766/0  

995/56  
240/71  
769/36  
649/40  
986/29  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

  بلیت فرديقا

  کنترل و نظم درونی
  پذیريریسک

  و خالقیت رينوآو
  توانایی اداره تغییر
  پشتکار و مقاومت

  مهارت رهبري و دوراندیشی
  طلبیاستقالل

  ارتباطات

663/0  
488/0  
437/0  
511/0  
555/0  
572/0  
587/0  
371/0  

111/14  
191/7  
392/6  
900/7  
940/8  
591/10  
503/10  
456/4  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

  قابلیت مدیریتی

  مدیریت تغییر
  بندي سرمایهبودجه

  هاي فناورانهبرداري از فرصتبهره
  سازيتیم

  تعامل با دانشگاه
  ها و تهدیداتشناسایی فرصت

  بسیج منابع و مدیریت سریع رشد
  وتوسعهمدیریت تحقیق

  هاي مالی و حسابداريمهارت
  مهارت بازاریابی

 ریزي و تعیین اهدافهبرنام

546/0  
466/0  
489/0  
478/0  
510/0  
385/0  
485/0  
553/0  
455/0  
476/0  
519/0  

697/8  
768/6  
373/7  
785/6  
645/7  
535/5  
876/6  
846/9  
286/6  
812/6  
094/8  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

  قابلیت استراتژي

  ائتالف متخصصان
  بی به منابع مالیدستیا

  سازي محصولتجاري
  توسعه محصول

572/0  
534/0  
536/0  

409/9  
662/7  
498/8  

000/0  
000/0  
000/0  
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  تحلیل روند نیازها
  توسعه بازار

573/0  
561/0  
598/0  

280/9  
258/8  
596/9  

000/0  
000/0  
000/0  

  فنی قابلیت

  وکارتوانایی فنی کسب
  وکارمحل کسب

  مهارت فناوري
  انتخاب فناوري

  استفاده از مشاوران و کارآفرینان فناور
  هاي موردنیازایجاد زیرساخت

  استفاده مناسب از تکنولوژي به روز

588/0  
603/0  
540/0  
647/0  
530/0  
387/0  
491/0  

210/10  
951/11  
233/8  
837/14  
360/8  
034/5  
776/6  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

  محیطی قابلیت

  یهاي دولتحمایت
  ايمراکز تحقیقاتی و مشاوره
  شناخت بازار و مشتریان

 قوانین و مقررات

511/0  
681/0  
695/0  
634/0  

473/7  
254/12  
634/13  
371/10  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

  

اسـتفاده   GOFبراي بررسی برازش مدل کلی از معیار 
عنـوان   بـه  36/0و  25/0، 01/0شود که سه مقـدار   یم

معرفی شده   GOFو قوي برايمتوسط ، مقادیر ضعیف
  : گردد یماست. این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه 

   ساختارينتایج برازش مدل  -8 جدول

    GOF 
586/0 689/0 635/0 

 
2RiescommunalitGOF   

ــتراکی    ــادیر اش ــانگین مق از می
با توجـه بـه   . آید یممتغیرهاي پنهان پژوهش به دست 

بـرازش   63/0 زانبه می GOFمقدار بدست آمده براي 
  . شود یمبسیار مناسب مدل کلی تأیید 

  

  
   پژوهش مستقیم و ضرایب معناداري فرضیات مدل رابطۀنتایج  -9 جدول

  نتیجه آزمون  معناداري  ضریب مسیر  مسیر  فرضیه ها
 قبول  489/33 790/0  مزیت رقابتی پایدار >-فناورانه  کارآفرینیهاي  قابلیت  فرضیه اول

  فرضیه دوم

  قابلیت فردي >-فناورانه  کارآفرینیهاي  یتقابل
  قابلیت مدیریتی >-فناورانه  کارآفرینیهاي  قابلیت
  قابلیت استراتژي >-فناورانه  کارآفرینیهاي  قابلیت
  قابلیت فنی >-فناورانه  کارآفرینیهاي  قابلیت
  قابلیت محیطی >-فناورانه  کارآفرینیهاي  قابلیت

857/0  
894/0  
803/0  
835/0  
766/0  

995/56  
240/71  
769/36  
649/40  
986/29 

  قبول
  قبول
  قبول
  قبول
 قبول

  فرضیه سوم

 قبول 202/59 873/0  شرایط تقاضا >- مزیت رقابتی پایدار 

 قبول 592/68 883/0  عوامل درونی >- مزیت رقابتی پایدار 

 قبول 432/36 798/0  استراتژي و ساختار صنایع >- مزیت رقابتی پایدار 

 قبول 086/33 796/0  صنایع پشتیبانی کننده >- تی پایدار مزیت رقاب

ــدول  ــایج ج ــان داد 9 نت ــیر و  ؛ نش ــرایب مس ض
 رابطـه  دهمعناداري بین متغیرهاي پـژوهش بـراي هـر    

کـه   بدست آمده اسـت  96/1 و 7/0 ترتیب باالتر از به

هـا   کلیـه فرضـیه   تأییـد این نشان از معناداري روابط و 
  . دارد
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  بحث و نتیجه گیري
الگـوي مزیـت رقـابتی     در این تحقیق به بررسـی 

هـاي کـارآفرینی فناورانـه در    پایدار بر اساس قابلیـت 
پرداختـه شـده    تعاونی صنایع لبنی کشـور هاي  شرکت

فرضـیه رابطـه میـان هـر یـک از       سهبر اساس . است
هـاي   یافتـه . متغیرهاي مذکور مورد بررسی قرار گرفت

ي مـورد مطالعـه   دهد بین کلیه متغیرها تحقیق نشان می
   . داري وجود دارد یک رابطه مثبت معنی

بلــوچ و  نتــایج ایــن تحقیــق بــا نتــایج تحقیقــات
، )1398( رضـــائی و افشـــارنژاد، )1399( همکـــاران

ــد ــان محم ــور و کمالی ــدي  ، )1398( پ ــی کرکون رفیع
بـه لحـاظ   ، )1396( زادهخوراکیان و رضوي، )1398(

همسو تی پایدار ارتباط کارآفرینی فناورانه و مزیت رقاب
در کشـــورهاي  فناورانـــه کــارآفرینی بــوده اســـت.  

به عنوان محرکی جهـت   یافته و در حال توسعه توسعه
به خصوص براي صنایع پویا  دستیابی به مزیت رقابتی

شناسـایی   با چرا که ،کندعمل می همچون صنایع لبنی
را ها فرصت جدیدهاي  فناوري بکارگیري ها وفرصت

تغییر سـریع  از طرفی  .نماید می تبدیلبه مزیت رقابتی 
وکارهـا  شود کسـب  می موجب ي لبنیوکارهادر کسب
موجود در بازار استفاده نموده و به بـاال  هاي  از چالش

خـود اهتمـام ورزنـد. نتـایج ایـن       بردن مزیت رقابتی
 .Khouroh et al تحقیق همچنین با نتـایج تحقیقـات  

(2020)، Kiyabo and Isaga (2020) ،Pratono et al. 

(2019) ،De Guimaraes et al. (2018) ،Lee and 

Hsieh (2010) ، ارتباط کارآفرینی فناورانه و از نظر نیز
 بین از، در واقع همسو بوده است.مزیت رقابتی پایدار 

 ورـمتصـ  ملـی  توسـعه  بـراي  که مختلفی رویکردهاي
ــت ــر، اس ــارآفرینی عنص ــه ک ــانآن فناوران  کــه چن

 و اجتمـاعی هـاي   عرصه نظران بصاح و اندیشمندان
 عنوان به تواند می، اند گردیده یادآور کرات به اقتصادي

 یـافتگی  توسـعه هاي  گزینه بهترین وترین  مهم از یکی
 در امروزه حقیقت در. گردد تلقی و کارهاي لبنیکسب

 کـارآفرینی  به خاصی توجه، انــجه ايــکشوره اکثر
 کـارآفرینی  یتتقو و شود می بخش لبنی کارآفرینان و

 ابـزار  از، آن توسعه براي مناسب بستر ایجاد و فناورانه
 ايــــ ورهـکش ویـژه  به و کشورها اقتصادي پیشرفت

 بـه  در صنایعی همچـون صـنایع لبنـی    توسعه حال در
 فناورانـه  کـارآفرینی قابلیـت  ، بنـابراین ، آیـد  می شمار

راهکارهـاي مزیـت رقـابتی     از یکی عنوان به تواند می
  . شود محسوب صنایعاین ر پایدار د

هاي فردي به عنوان یکـی  با توجه به اینکه قابلیت
گیـري مزیـت رقـابتی    هاي اثرگذار بر شـکل از قابلیت

هاي فردي همچـون  ویژگیپایدار شناخته شده است، 
پـذیري، داشـتن روحیـه    کنترل و نظم درونی، ریسـک 

نوآوري و خالقیت در میان مدیران و کارکنـان بخـش   
گیري روحیه کارآفرینی فناورانه تواند در شکللبنی می

هایی تأثیر بسزایی داشته باشد. همچنین وجود شاخص
سازي، بندي مناسب، تیمهمچون مدیریت تغییر، بودجه

ها و تهدیـدها نیـز در بخـش    شناسایی درست فرصت
هـاي  هاي مدیریتی مدیران و کارکنـان شـرکت  قابلیت

هاي لبنی به منظور تباشد. در شرک مؤثرتواند لبنی می
هـاي مناسـب شـاید الزم باشـد     دستیابی به اسـتراتژي 

هاي استراتژي نیز همچون ائتالف متخصصـان،  قابلیت
سازي محصول و دستیابی به منابع مالی مـدنظر  تجاري

هـا  قرار گیرد، چـرا کـه بـدون داشـتن ایـن شـاخص      
توان سوددهی بلندمدت را تضمین نمود. در میـان   نمی

هاي فنی و محیطی نیز ا، وجود شاخصهاین شاخص
وکـار، مهـارت فنـاوري    همچون توانـایی فنـی کسـب   

هــاي دولتــی، شــناخت درســت و کارکنــان، حمایــت
ــکل   ــز در ش ــتریان نی ــازار و مش ــب از ب ــري مناس گی

هاي لبنی بسـیار  هاي کارآفرینی فناورانه شرکت قابلیت
حائز اهمیـت شناسـایی شـده اسـت. در نهایـت ایـن       

ا ایجـاد روحیـه کـارآفرینی فناورانـه بـراي      ها بقابلیت
گیري مزیت رقـابتی پایـدار   شرکت لبنی موجب شکل

  گردد. ها میدر این شرکت
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این تحقیق نیز ماننـد هـر تحقیـق علمـی دیگـري      
. در انجـام تحقیـق بـوده اسـت    هایی  دچار محدودیت

ایـن تحقیـق   هـاي   محـدودیت ترین  شاید یکی از مهم
س کرونا و دسترسی دشوار همزمانی آن با بحران ویرو

موجب طوالنی شـدن  به اعضاي جامعه بوده است که 
همچنین تفاوت . گردیده استها  دادهآوري  جمعزمان 

تـرین   دهندگان نیز از جمله مهمدر سطح ادراکی پاسخ
موضوع که  دیگر این تحقیق بوده استهاي  محدودیت

هــاي غیـر قابـل جبرانــی بـوده و در تمــامی پـژوهش    
ــی  ــتیم.  پیمایش ــرو هس ــا آن روب ــر درب ــر عص  حاض
وکارهاي جدید مبتنی فناورانه با ایجاد کسب کارآفرینی

وکارهـا شـده   بر فناوري، موجب بهبود عملکرد کسب
هـاي بـه   کارآفرینی فناورانه با شناسایی فرصت است.

آوري شدت فناورانه و داراي قابلیت رشد بـاال، جمـع  
نهایــت منــابع مثــل ســرمایه و افــراد متخصــص و در 

مــدیریت رشــد ســریع و ریســک قابــل توجــه آن بــا 
گیـري ویـژه موجبـات    هاي تصمیمکارگیري مهارت به

وکارهـا  بتی پایدار را براي کسبرقا گیري مزیتشکل
بر این اساس، برخی از راهکارهاي  فراهم آورده است.

گیري بهتر از کارآفرینی فناورانه اجرایی به منظور بهره
ـ   ابتی پایـدار در ذیـل ارائـه    در جهت کسب مزیـت رق

  گردد: می
هـاي دولتـی بـه منظـور     توسعه آموزش و حمایت -

ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش کارآفرینی فناورانه 
از طریـق برگـزاري    هاي تعـاونی لبنـی  در شرکت

هاي آموزش کارآفرینی و خالقیت، و فناوري دوره

هــاي بـراي مــدیران، کارکنـان و اعضــاي شـرکت   
  ؛تعاونی

المللـی بـا   هاي تخصصـی بـین  نمایشگاه برگزاري -
استاندارد کارآفرینی فناورانه و فراهم نمودن زمینـه  

-هاي تعاونی لبنی در این نمایشگاهحضور شرکت

  ها؛
هاي پیشـرو و نـوآور در تولیـد و    توجه به شرکت -

  نوآوري؛
گیري از نظر متخصصان به خصوص نـوآوران  بهره -

  هاي تعاونی لبنی؛در شرکت
هــاي تحقیــق و توســعه در شــرکتایجــاد واحــد  -

  تعاونی لبنی؛
توجه مداوم به برند و ارتقاء کیفی محصـوالت بـه    -

هـاي  جهت پایدار نمودن مزیت رقابتی در شرکت
  تعاونی لبنی.

بـه   نسـبت شـود   مـی  همچنین به محققین آتی پیشنهاد
  : موارد زیر اقدام نمایند

مزیـت   بـر  مبتنـی  فناورانـه  کارآفرینی الگوي طراحی - 
  ؛یرقابت

ــه - ــوي ارائ ــارآفرینی الگ ــه ک ــا فناوران ــرد ب  رویک
  ؛تفسیري -ساختاري سازي مدل

رقـابتی   مزیـت  و کـارآفرینی  بـر  موثر عوامل بررسی - 
  ؛پایدار

 نظریـۀ  از استفاده با پایدار کارآفرینی مدل طراحی -
  ؛ها داده از برخاسته

مزیـت   در کـارآفرینی هـاي   مدل اثربخشی ارزیابی -
  .رقابتی پایدار
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Abstract 

To compete in a highly competitive market where new products and competitors are always 
emerging, it is important to innovate to increase market share, maintain the organization's 
position among customers, and gain a competitive advantage. A sustainable competitive 
advantage is an organization's unique position against its competitors that is constantly 
evolving. The purpose of this study is to investigate the pattern of sustainable competitive 
advantage based on technological entrepreneurship capabilities in dairy industries cooperatives 
in Mazandaran and Golestan provinces. This research is descriptive survey research in terms of 
method and applied in terms of purpose. The statistical population of this study included 150 
managers of technology start-up companies related to the dairy industry in Mazandaran and 
Golestan provinces. Using a stratified random sampling method based on Krejcie and Morgan 
sampling table, 108 companies were selected as a statistical sample. The research data 
collection tool was a standard questionnaire.  To test the hypotheses and evaluate the research 
models, Smart PLS3 software was used. The results show that technological entrepreneurial 
capabilities (β =0.790), including individual (β=0.857), managerial (β=0.894), strategic 
(β=0.803), technical (β=0.835), environmental (β=0.766) capabilities have a significant effect 
on sustainable competitive advantage with the dimensions of demand conditions (β=0.873), 
internal factors (β=0.883), strategy and structure of industries (β=0.798), and supporting 
industries (β=0.796). Technological entrepreneurship capabilities can be considered as one of 
the solutions for sustainable competitive advantage in the industry, so paying special attention 
to entrepreneurs and strengthening entrepreneurship, and creating a suitable environment for its 
development, is one of the tools of economic development of countries, especially developing 
countries. 
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