
 

  68 تا 53، از صفحه 1388، پاييز و زمستان 3، شماره 1نشريه مديريت صنعتي، دوره 
  

سازي كيفي مزيت رقابتي در صنايع مبتني بر  مدل
 *هاي پيشرفته آوري فن

  
 *4، علي حيدري3، علي محقر2، سيد محمود حسيني1محمود صارمي

  ، ايرانن دانشگاه تهرا،دانشكده مديريتگروه مديريت صنعتي، استاديار . 1
  ، ايران دانشگاه شهيد بهشتي، مديريت و حسابداريدانشكدهگروه مديريت بازرگاني، استاديار . 2

  ، ايران دانشگاه تهران،دانشكده مديريتگروه مديريت صنعتي، استاديار . 3
  ، ايراندانشگاه تهران ،دانشكده مديريتدانشجوي دكتري مديريت توليد و عمليات . 4

  )13/11/1388: اريخ تصويب، ت31/6/1388: تاريخ دريافت(
  
  

  چكيده
،  پيشرفتههاي آوري فنصنايع مبتني بر خاص هاي   مزيت رقابتي و ويژگيابعادبا توجه به پيچيدگي 

با و  هاي متاخر مزيت رقابتي  نگرش تركيبي به تئوري مبنايبردر اين تحقيق تالش شده است 
ي براي تبيين پديده مزيت رقابتي در سطح بنگاه يف كمدليك » نگاشت علّي«استفاده از متدولوژي 

پس از تبيين موضوع،  در ابتدادر اين راستا . دده گري پيشرفته اراهاي آوري فن مبتني بر صنايع در
توسط محققان  كه ،آن متاخر و شناخته شده نظريه چهارمباني نظريه بنگاه و مزيت رقابتي از منظر 

گرديده اند، بررسي  ه  گرفته شدكار بهنش بنيان در اين رابطه هاي پيشرفته و صنايع دا آوري فن
 و روش هي اوليه تحقيق اراچارچوب مفهوميبراساس مباني نظري و پيشينه تحقيق  در ادامه .است

تدوين و استخراج مدل براي  در اين تحقيق . شده استمورد استفاده در رابطه با آن بيانتحقيق 
تحليل «و » نگاشت شناختي«هاي مربوط به ادبيات نظري   و تكنيكاز ابزارهاكيفي مزيت رقابتي 

هاي  نتايج و يافتهبه توصيف  مقاله بخش اصلي و پاياني. ، استفاده شده است»هاي اجتماعي شبكه
   . اختصاص يافته استمزيت رقابتيسازي كيفي  فرايند مدلهاي  تحقيق در قالب گام

  
سازي   پيشرفته، مدلهاي آوري فنارآفرينانه، مزيت رقابتي، تئوري ك:  كليديهاي واژه

  علّيكيفي، نگاشت 
  
  Email: aheidary@ut.ac.ir                                نويسنده مسئول ∗

يشرفته گيري و تبيين مزيت رقابتي بنگاههاي صنعتي با تكنولوژي پ اندازه«اين مقاله بخشي از نتايج مرحله اول تحقيق رساله دكتري نويسنده چهارم با عنوان 
  .ه نموده استيارارا » براساس مدل طراحي شده با رويكرد نقشه علّي
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  مقدمه
 پيشرفته موجب افزايش درجه پويايي رقابت در محيط آوري فنظهور و توسعه دانش و 

 دچار  دهه اخير2طي الگوي رقابت و در نتيجه آن كسب و كار جديد گرديده است 
ا و در بستر اقتصاد دانش بنيان محيط كسب و در اين فض .]23[ شده استتحوالت اساسي 

هاي پيشرفته در سطح جهان  آوري فنكار شاهد رشد فزاينده سهم و نقش صنايع مبتني بر 
بر اين . ]25[ باشد ويژه در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي پيشرو در حال توسعه مي هب

 از عناصر اصلي و متمايز عنوان يكي به»  پيشرفتهآوري فن«و از منظر صاحبنظران،  اساس
 »جامعه فراصنعتي«گيري پارادايم جديد  كننده فضاي اقتصادي نوين، نقش اساسي در شكل

ريزي و تالش   و برنامهاقتصاد جهانيگونه صنايع در  نقش فزاينده اينبا توجه به . دارد
 بخش جديد اينو رشد گيري   دهه اخير براي شكل2گذاران صنعتي كشور طي  سياست

ل اساسي اين حوزه از صنعت از يبررسي و تحقيق در خصوص مسا، عت كشورصن
حاضر مقاله در اين راستا . هاي آكادميك در سطح كشور بايد باشد پژوهشهاي  اولويت

ل اساسي فرا روي يخصوص يكي از مسا درانجام شده حقيق تبخشي از نتايج تالش دارد 
پيشرفته، يعني موضوع مزيت هاي  آوري نفهاي صنعتي فعال در حوزه  مديران ارشد بنگاه

  .ه نمايديارا را رقابتي
 هاي آوري فن پيشرفته ناشي از دانش و آوري فنهويت صنايع مبتني بر  كه اينبا توجه به 

 و آوري فناساس رقابت در اين دسته از صنايع در لذا است، در حال ظهور و تكامل 
 ،»صنايع دانش بنيان« به الزامات عنايتبا . ت نهفته اسآوري فنتوسعه هاي مبتني بر  حل راه

بر رقابت قيمتي بنا شده است، رويكرد عمدتا كه اساس آنها رقابت الگوهاي نئوكالسيك 
ه منشاء ك و نگرش مبتني بر منبع قش كارايي در رقابت تاكيد داردنسازمان صنعتي كه بر 

كدام به تنهايي  چهيكند،  موفقيت را در داشتن يك مجموعه منابع خاص جستجو مي
 خلق و حفظ مزيت رقابتي براي صنايع مبتني بر توانند پاسخ مناسبي به مسئله منشأ نمي
 رقابت در صنايع مبتني بر هاي ضرورتبا توجه به .  نمايندهيهاي پيشرفته ارا آوري فن
به نظر  ، پيشرفته و شرايط خاص كسب و كار در اين حوزه از صنعت در ايرانآوري فن
براي اثربخشي و كارايي الزم را ه شده توسط محققان يارا پيشين هاي  و مدلالگوها رسد مي

  ه يك مدليارانخواهد داشت و نيازمند تبيين پديده رقابت و مزيت رقابتي در سطح بنگاه 
اي دانش و  با عنايت به هويت بين رشتهلذا .  هستيمفضاي جديدمفهومي براساس اين 
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اي از مفاهيم نظري  رشته رويكرد مطالعات بينراساس باين تحقيق در  پيشرفته، هاي آوري فن
 و نوآوري، كارآفريني آوري فنمديريت مديريت استراتژيك، مديريت توليد و عمليات، 

 ،اين راستادر . ه استشد استفاده مزيت رقابتي اوليه مدل عناصرين يبراي تبو بازاريابي 
با  پيشرفته، هاي آوري فن صنايع مبتني بر مزيت رقابتي در حوزهچارچوب مفهومي اوليه 

و است شكل گرفته محوريت بخشيدن به مفاهيم نوآوري و كارآفريني تكنولوژيك 
ختصاصي علّي ايك مدل  آمده از مصاحبه با خبرگان صنعت، دست بهمدل ذهني براساس 

  .ستشده اه يارااستخراج و  عتبراي اين حوزه از صندر رابطه با تبيين مزيت رقابتي 
  

  ني نظري تحقيقامب
  هاي بنگاه و مزيت رقابتي تئوري )الف

صورت مشخص  به. ترين مفاهيم اقتصادي است  قهساب مفهوم رقابت و مزيت رقابتي يكي از با
 مزيت مطلق آدام اسميت و نظريه مزيت نسبي يهرنظتوان در  سابقه مزيت رقابتي را مي

، 6[ه توسط صاحبنظران براي مزيت رقابتي ه شديبررسي تعاريف ارا. ريكاردو جستجو نمود
دهد كه تمركز اصلي سازه مزيت رقابتي بر داشتن برتري نسبت به  نشان مي] 29، 13، 9 ،7

   .باشد رقبا در يك يا چند عامل از عوامل مورد نظر مشتري مي
توسط برخي از آنها  كه ،هاي بنگاه و مزيت رقابتي چهار تئوري از تئوريابعاد كليدي 

براي تبيين و تحليل مباحث رقابتي اين حوزه از صنعت  ]30[ پيشرفته هاي آوري فنقان محق
با . ه شده استيارا )1( شماره نگارهدر اي  صورت مقايسه هباند  مورد استفاده قرار گرفته

مدل مفهومي اوليه تحقيق با محوريت تئوري كارآفرينانه و تركيبي از  كه اينتوجه به 
 مختصر ابعاد اصلي اين نظريه بيان طور بهها شكل گرفته است، لذا  عناصر ديگر تئوري

  .گردد مي
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  مزيت رقابتيدر رابطه با ي بنگاه ها ي عناصر اصلي تئور.1 نگاره
تئوري

  تئوري كارآفرينانه  نگرش مبتني بر دانش  ي پوياها يتوانمند تئوري مبتني بر منبع  عنصر

  هويت بنگاه
 )چرا بنگاه وجود دارد(

اي مجموعــه عنــوان بــهه بنگــا
ــاهم ــابعن از گنـ ــشهود ومنـ  مـ

  نامشهود

اي پويا از   مجموعه عنوان  بهبنگاه  
  هاي انطباق با محيط توانمندي

 مكـانيزم خلـق،عنـوان   بهبنگاه  
ســازي و بكــارگيري يكپارچــه

  دانش

ــهبنگــاه  ــوان ب  مكــانيزمعن
خلــــق ارزش اقتــــصادي

  جديد

  مرزهاي بنگاه

يتمالك واسطه  بهمرزهاي بنگاه   
 تعريفبر تركيبي ايستا از منابع    

  شود مي

مالكيـتواسطه   همرزهاي بنگاه ب  
ــابع  ــا از من بــر تركيبــي نــسبتا پوي

  .شود تعريف مي

ــاه  ــاي بنگــ ــاسمرزهــ براســ
مالكيت بـر تركيبـي از دانـش

 تعريـــفضـــمني و صـــريح 
  شود مي

تا حـدوديمرزهاي بنگاه   
ــامعين اســت و براســاس ن

بصورتجريان اطالعات   
  شود  مي تعريفپويا

  سازمان دروني بنگاه

سازماندهي منابع بنگاه براساس
  نوع منبع و توان خلق ارزش

سازماندهي منابع بنگـاه براسـاس
ــوان ــق ارزش و تــ ــوان خلــ تــ

  پذيري و پويايي انعطاف

ــوان ــازماندهي براســـاس تـ سـ
جــذب و خلــق دانــش و تــوان

  بكارگيري دانش

دهي بنگاه بـا توجـهمان از
حل ه،به فرايند كارآفرينان  

وكارآفرينانـــــه مــــسئله  
ــايش  هــاي قــضاوتآزم
  كارآفرينانه

  فروض اساسي

  ناهمگني منابع
  ناپذيري منابع تحرك

عــدم تعــادل نهفتــه در محــيط
  كسب و كار

ــابع تحــرك ــت من ــذيري موق ناپ
  خلق تغيير

تـــرين منبـــع دانـــش كليـــدي 
  ور بنگاه بهره

دانش ضمني اهميـت بيـشتري 
  دارد

سـازي  توان جذب و يكپارچـه     
 مزيـتانش نقش اساسـي در    د

  رقابتي دارد

وضعيت متالطم و پويـاي 
  كسب و كار

فقدان دانش كامل در بين 
  فعاالن بازار

نـــــــامعيني نهفتـــــــه در 
ــب ارزش ــذاري تركيـ گـ

  كارآفرينانه منابع

  منبع مزيت رقابتي

ــ  ــق ارزش بـــ ــطه هخلـــ واســـ
  بكارگيري منابع استراتژيك

 باز تركيـبواسطه  بهخلق ارزش   
  ي منابعبند و بازپيكره

ــق ارزش  ــهخل ــطه ب ــوانواس  ت
سـازي دانـش  خلق و يكپارچه  

  ضمني

خلــــــق ارزش جديــــــد
ــه ــوان درك بـ ــطه تـ واسـ
هاي كسب و كـار  رصتف

ه يك تركيب بـديعيو ارا 
  از منابع

  مزيت رقابتي موقت  مزيت رقابتي موقت  مزيت رقابتي موقت  مزيت رقابتي پايدار  مزيت رقابتيپايداري

  
  اهتئوري كارآفرينانه بنگ

نگرش كارآفرينانه به بنگاه و مزيت رقابتي با تاكيد بر ضعف مفرط نگرش نئوكالسيك در 
 در رابطه با عدم ]22[گيري از نظريات نايت  تبيين اقتصادي پديده كارآفريني، با بهره

 در رابطه با فرايند ]21[ و كرزنر ]18[ در رابطه با نوآوري، هايك ]32[اطمينان، شومپتر 
هاي كارآفرينانه، به دنبال بازنگري اساسي در تعريف   و خلق ارزش از فرصتكارآفرينانه

 اساسي نگرش كارآفرينانه بعداولين . باشد بنگاه اقتصادي با تاكيد بر مفهوم كارآفريني مي
به بنگاه و مزيت رقابتي، نگرش فرايندي و پويا به رقابت است كه از نظريه فرايند رقابتي 

 كه كارآفرين به كمك هوشياري نموده است بيان ]21[كرزنر . ت آمده اسدست بهكرزنر 
برداري نشده را، كه بنگاه  شده و بهره هاي سودآوري شناسايي كارآفرينانه خود فرصت



  ...سازي كيفي مزيت رقابتي در صنايع مبتني بر مدل

 

57

دهد و از اين طريق بازار را به سمت  تواند از آنها استفاده كند، مورد توجه قرار مي مي
كارآفرين وظيفه به تعادل رساندن بازار را در به بيان ديگر . نمايد شرايط تعادل هدايت مي

اين نگاه در رابطه با نقش و كاركرد رقابت . زننده تعادل بر عهده دارد  مقابل عوامل بر هم
ها و ديگر مكاتب اقتصادي همسو با  گراي نئوكالسيك درست در نقطه مقابل نگرش تعادل

  .باشد آن مي
 ضمن ]31[روملت . استكارآفرينانه منفعت  بحث تئوري كارآفرينانه بنگاه، بعددومين 

نموده در تعريف آن بيان » منافع اقتصادي«به عنوان نوعي از » منفعت كارآفرينانه«معرفي 
ه يك يشود كه فعاالن اقتصادي اقدام به ارا منفعت كارآفرينانه زماني ايجاد مي «:است

 از اين تركيب جديد از تركيب جديد و متفاوت از منابع نموده و در عين حال ارزش ناشي
 منافع كارآفرينانه در شرايط عدم اطمينان يا ،بنابراين. » شناخته شده نباشدآنهاقبل براي 

  .]5[گردد  ايجاد مي» معيني نا«
فرينانه و خلق ارزش جديد هاي كارآ  تبيين رابطه بين فرصت،اين تئوري بعدسومين 

هاي   تئوريديگرآفرينانه به بنگاه با  كه به عنوان نقطه تمايز جدي رويكرد كارباشد مي
ه يك تركيب جديد از ياين موضوع بر نقش بنگاه كارآفرين در ارا. بنگاه مطرح است

، 28[باشد، تاكيد دارد  منابع، كه نتيجه آن محصوالت يا خدمات مورد تقاضاي مشتريان مي
33 ،34[.   

گيري و سازماندهي  تبيين شكلموضوع  ،بعد تئوري كارآفرينانهچهارمين و آخرين 
هاي كارآفرينانه  دهي فعاليت  در تبيين داليل گرايش به شكل]14[ كلينفاس و .  استبنگاه

بازار « بحث ،نكته اول. اند ده در چارچوب يك بنگاه جديد به دو نكته اساسي اشاره نمو
 ماهيت ، بدين مفهوم كه در فضاي نامعيني و تغيير؛است» ناقص قضاوت كارآفرينانه

هاي كارآفرينانه خود را  تواند ايده وت كارآفرينانه به شكلي است كه نه كارآفرين ميقضا
 را انهه نمايد و نه بازار در موقعيتي است كه قضاوت كارآفرينيبه بازار در حد مطلوب ارا

» هاي كنترل شده  بنگاه به عنوان آزمايش« بحث ،نكته دوم. گذاري نمايد ارزيابي و ارزش
شود كه اساس   انجام مييهاي كارآفرينانه بر اساس قضاوت  معني كه فعاليت بدين؛باشد مي

، قضاوت خود را به  آن درك كارآفرين از عدم اطمينان است و در حين انجام فعاليت
 مشاهدات و تجربيات ناشي از تعامل با محيط واجد عدم  گذاشته و در نتيجهمرحله آزمايش 

هاي كارآفرينانه جديدي را  ري قرار گرفته و فعاليتها مورد بازنگ اطمينان، اين قضاوت
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 مؤثر ايفاي ]35[از منظر زات و اميت . هاي پيشين است دهد كه متفاوت از فعاليت شكل مي
دهي منابع مشهود و نامشهود در درون مرزهاي بنگاه  نقش بنگاه كارآفرينانه مستلزم سازمان

هاي  دهي فعاليت  نحوه سازمانخصوصدر. باشد  در گستره مرزهاي آن ميچنين و هم
رويكرد اول به تفكيك : شود كارآفرينانه در درون بنگاه سه رويكرد كلي مشاهده مي

توجه » برداري بهره«و » جستجو يا كشف«شامل دام كارآفرينانه در دو بخش مجزا عناصر اق
كشف دارد و بر ايجاد يك طرح سازماني به منظور ايجاد تعادل در رفتارهاي مرتبط با 

هاي موجود يا استفاده  برداري از فرصت هاي كارآفرينانه با رفتارهاي مرتبط با بهره فرصت
 وسازمان د«شاره دارد كه تحت عنوان هاي موجود سازمان ا مطلوب از منابع و گزينه

 مطرح ]20[ رويكرد دوم كه توسط هسي و همكاران ].27 و 26[مطرح شده است » وجهي 
ويكرد حل رف فرصت و تبيين فرايند كشف فرصت به عنوان  موضوع كشه ب،شده است

اي   فعاليت كارآفرينانه اقدامي است براي حل مسأله،نگاهبر اساس اين . كند نگاه ميمسأله 
رويكرد سوم تأكيد دارد كه حلقه مفقوده و نقطه . تمركز دارد خلق ثروت بر كه است

شود به  كارآفرينانه مربوط ميهاي  ضعف اصلي تحقيقات مرتبط با سازماندهي فعاليت
بر اساس . گيري قضاوتي و نقش كارآفرين در تصميم» قضاوت كارآفرينانه«غفلت از بحث 
گيري قضاوتي كارآفرين در  هاي كارآفرينانه بر تصميم  تمركز اصلي تالش،اين رويكرد

» نامعيني«، كه با عنايت به پديده  استهاي مشهود و نامشهود رابطه با نحوه تركيب دارايي
  .]15[ گيرد نهفته در بطن فعاليت كارآفرينانه انجام مي

   چارچوب مفهومي)ب
نتايج تحقيقات پيشين، چارچوب مفهومي اوليه تحقيق ي معرفي شده و ها يتئور با توجه به

شود اين چارچوب مفهومي   كه مشاهده ميطور همان. ه شده استيارا) 2( شماره نگارهدر 
هاي اساسي بنگاه،  اي بنگاه، توانمندي  بخش با عنوان عوامل زمينه5  متغير در35مشتمل بر 
  .باشد  و عملكرد رقابتي بنگاه ميهاي كسب و كار تكنولوژيك بنگاه توانمندي

  
  روش تحقيق
از منظر متدولوژيك اين تحقيق ]. 3[ اين تحقيق از نوع تحقيقات بنيادي است ،از بعد هدف

هاي تحقيق مختلف را  شود، زيرا تركيبي از روش م ميانجا» تحقيق آميخته«براساس روش 
 ، گرفته و نتيجه نهايي حاصلكار بهطي چند مرحله و براساس يك طرح از پيش تعيين شده 
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 در ، قبال بيان شد كهطور همان]. 2[هاي تحقيق است نه يك روش خاص  تركيبي از روش
ه شده كه بر مبناي ياي ارا  بخشي از نتايج مرحله اول يك تحقيق دو مرحله،اين مقاله

 فرايند ،به منظور رعايت اختصار.  آمده استدست به ]19، 11و4[دولوژي نگاشت علّي مت
  .اجرايي تحقيق همراه با نتايج مربوطه در بخش بعد بيان شده است

  چارچوب مفهومي تحقيق .2 شماره نگاره
  عامل فرعي  عامل    عامل فرعي  عامل

  فضاي نوآوري    پويايي بازار
  استراتژي نوآوري    پويايي تكنولوژيك

طي
محي

مل 
عوا

  

  نظام مديريت نوآوري    شدت رقابت
  كننده نوآوري منابع پشتيباني    گيري استراتژيك جهت

  توان نوآوري در محصول    سرمايه انساني

ون 
 در

مل
عوا

اني
ازم
س

  توان نوآوري در فرايند    فرهنگ سازماني  
  توان نوآوري در نظام كسب و كار    توانمندي توليد

    توانمندي تحقيق و توسعه و تكنولوژيك

مند
توان

ها ي
ري

وآو
ي ن

  

  سازي نوآوري توان تجاري
  فضاي كارآفرينانه    توانمندي بازاريابي

  استراتژي كارآفريني    توانمندي دانش و يادگيري

وانم
ت

ها يند
ك 

اتژي
ستر

ي ا گاه
بن

  

  كننده كارآفريني منابع پشتيباني    اي انمندي رابطهتو
  خلق فرصت/كشف/توان شناسايي    اعتماد، تعهد و درك متقابل
  ها برداري از فرصت توان بهره    درك مشترك از هدف

    گذاري دانش به اشتراك

مند
توان

ها ي
ني 

فري
ارآ

ي ك ك
وژي

كنول
ت

  

  هاي كارآفرينانه فعاليت
  عملكرد نوآورانه    هاي هماهنگي و ارتباطات پايدار انيزممك

  عملكرد كارآفرينانه    همكاري و اشتراك مساعي

چه
كپار

ن ي
توا

 
د، 

تولي
ي 
ساز

سعه
 تو
ق و

حقي
 و ت

ابي
زاري

با
  عملكرد بازار    سازي هاي تكنيكي يكپارچه ها و روش پرتكل  

تي  
رقاب

رد 
ملك

ع
  عملكرد مالي  

  
ه خبرگان صنعتي و دانشگاهي كشور ك :ست از ا عبارتمورد نظر تحقيقجامعه آماري 

 اطالعات، اتوماسيون آوري فنچهار رشته ( پيشرفته هاي آوري فندر حوزه صنايع مبتني بر 
.  مناسب هستندمديريتيكاري و داراي تجربيات ) آوري فن و نانو آوري فنصنعتي، زيست 

 افراد مورد نظر براي مشاركت در ،برفي از بين خبرگان گيري گلوله براساس روش نمونه
  .شده استت رقابتي انتخاب لّي مزيساخت مدل ع
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   براساس روش نگاشت علّيسازي كيفي مزيت رقابتي مدل
 صنايع و نتايج آن در رابطه باسازي كيفي مزيت رقابتي  مدلهاي فرايند  گامدر اين بخش 

  .گردد  مختصر بيان ميطور به پيشرفته هاي آوري فنمبتني بر 

  )مزيت رقابتي(تدوين فهرست مفاهيم مرتبط با موضوع تحقيق  .1
 كه مشاهده طور همان.  تعيين موضوع مورد نظر و مفاهيم مرتبط با آن استمرحلهاولين 
 مفاهيم مرتبط با سازه نظري مزيت رقابتي همراه با عنوان به مفهوم يا عامل 35 ،شد

تحقيق از مباني نظري و پيشينه هاي سنجش مربوطه در قالب چارچوب مفهومي  شاخص
منظور تطبيق فهرست عوامل استخراج شده  به. ه گرديديارا) 2( شماره رهنگادر استخراج و 

هاي صنعتي  از ادبيات نظري و تحقيقات پيشين با فضاي صنعتي كشور و الزامات رشته
 ساعته 2 يك جلسه ، نفر از خبرگان صنعت3 با ، گانه4هاي  منتخب، در هر يك از رشته

 مفهوم 11 تعداد ، مفهوم35 از بين ، نتيجه آنيافته انجام گرفت كه در مصاحبه نيمه ساخت
 الزامات فضاي كسب و كار واسطه بهآن حذف و يا ادغام گرديد و دو مفهوم جديد نيز 

  . اضافه شد)محيطي(كشور به فهرست عوامل برون سازماني 

   استخراج نقشه علّي خبرگان و تحليل آن.2
 مصاحبه شوندگان در چهار ابتدا. ستا استخراج و تحليل نقشه علّي خبرگان ،دومين مرحله

سپس با كمك يك . انتخاب شدندگيري گلوله برفي  رشته مورد نظر براساس روش نمونه
 از طريق مربوطهو روابط علّي مزيت رقابتي عناصر مدل چارچوب از پيش تدوين شده 

ت  نقشه علّي مزي،قدم سومدر . از منظر خبرگان استخراج گرديدمصاحبه نگاشت شناختي 
از .  ترسيم شدDecision Explorerافزار  با كمك نرمرقابتي از منظر هر يك از خبرگان 

هاي خبرگان و  هاي تكميلي نقشه براي انجام تجزيه و تحليلنيز  ]CognizerTM ]10افزار  نرم
براي اطمينان از دقت نتايج .  استفاده شدي پيشرفتهها يآور فن دغامياستخراج نقشه ا

 ،قدم چهارمدر . مصاحبه، نقشه علّي ترسيم شده به تاييد خبرگان مربوطه رسانده شد
تجزيه و تحليل «و » تجزيه و تحليل قلمرو«هاي  از شاخصبراساس مباني نگاشت شناختي 

ليل ها در تح كاربرد اين شاخص. شداستفاده هاي علّي خبرگان  نقشهبراي تحليل » پيچيدگي
  . شود هاي بعد به آن اشاره مي باشد كه در بخش اي نقشه علّي خبرگان مي مقايسه
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   و تحليل آن پيشرفتههاي آوري فن استخراج نقشه علّي .3
 هاي آوري فناستخراج نقشه علّي ادغامي درخصوص هاي الزم  بررسيدر اين مرحله 

  .گرفته استم اصلي انجام از طريق دو گا پيشرفته
 آوري فنهاي چهارگانه   پيشرفته و نقشه ادغامي رشتههاي آوري فن نقشه علّي خبرگان تحليل. 1

  پيشرفته
هاي   علّي خبرگان و نقشه علّي ادغامي استخراج شده براي رشته براي بررسي و تحليل نقشه

 ،ها در اولين بخش از تحليل. فته است پيشرفته دو گروه تحليل انجام گرآوري فنچهارگانه 
هاي   پيشرفته بر شاخصآوري فنهاي چهارگانه  تعداد خبرگان در هريك از رشتهتاثير 

گيري   ضمن اندازه،دومبخش  در . استشدهساختاري نقشه علّي ادغامي آن رشته بررسي 
 هاي آوري فنهاي چهارگانه  و نقشه ادغامي رشتهشباهت و فاصله بين نقشه علّي خبرگان 

  .گرفته است قرار ارزيابيها مورد   اين دادهمناسب تحليلي ابزارهاياز پيشرفته، با استفاده 
هاي پيچيدگي و قلمرو نقشه علّي   شاخصدر رشته صنعت و تعداد خبرگان رابطه بينبررسي . 1- 1

  ادغامي
نتايج .  انجام گرفته استUcinetافزار  بررسي با استفاده از رويه تحليل واريانس نرماين 

دهد كه فرض صفر مبني بر همسان بودن ميانگين  مي نشان حاصل از تحليل واريانس
توان   پيشرفته را نميآوري فنهاي چهارگانه  هاي پيچيدگي نقشه علّي ادغامي رشته شاخص
هاي علّي ادغامي  هاي پيچيدگي نقشه  تعداد خبرگان تاثيري بر شاخص،بنابراين. رد نمود
ي با استفاده از رويه آزمون  ادغام تاثير تعداد خبرگان بر شاخص قلمرو نقشه. ندارد

 -آزمون كروسكاله  بنتايج مربوط.  انجام گرفته استSPSSافزار   نرم با واليس-كروسكال
دهد كه ميانگين شاخص قلمرو براي نقشه علّي ادغامي چهار رشته  نشان ميواليس 

و  تعداد خبرگان رابطه بين پيشرفته تفاوت آماري قابل توجهي ندارد و لذا آوري فن
 تعداد خبرگان ،بنابراين. دار نيست  علّي ادغامي از نظر آماري معني اخص قلمرو نقشهش

هاي چهارگانه   علّي ادغامي رشته ايجاد تفاوت در ساختار نقشهبراي  يتواند عامل نمي
  .باشد پيشرفته آوري فن

   علّي خبرگان تحليل شباهت و تفاوت نقشه. 1- 2
فارغ از ( پيشرفته آوري فن نفر خبره 39هاي  له نقشهشباهت و فاصدرجه گيري  براي اندازه

براساس فرمول  ( و شاخص نسبت فاصلهQAP از دو روش همبستگي ،)رشته تخصصي آنها
دهنده ميزان فاصله يا تفاوت بين   كه نشان) اسميت و ويرث-ه شده توسط لنگفيلديارا
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چند متغيري هاي آماري  رويه از چنين هم. شده است استفاده ]24[  استشناختيهاي  نقشه
براي بررسي الگوي حاكم بر شباهت و  »اي تحليل خوشه«و » مقياس پردازي چند بعدي«

ه نتايج حاصل.  گرفته شده استكمك پيشرفته آوري فنهاي علّي خبرگان  فاصله بين نقشه
توان الگوي مشخصي براي شباهت يا تفاوت  نمي  صنعتبراساس رشتهسازد كه  ميروشن 

دهد كه  هاي كمي نشان مي  تحليل،به بيان ديگر. ه نموديهاي علّي خبرگان ارا بين نقشه
توان به   پيشرفته را نميآوري فن نفر خبرگان 39هاي علّي  شباهت يا تفاوت موجود بين نقشه

 پيشرفته و استخراج آوري فن نفر خبره 39هاي علّي   داد و لذا ادغام نقشهنسبترشته صنعت 
 چنين هم .كند اشكالي ايجاد نمي پيشرفته هاي آوري فنصنايع مبتني بر نقشه ادغامي براي 

هاي چهارگانه نشان داد كه الگوي خاصي در رابطه با  تحليل شباهت نقشه ادغامي رشته
هاي چهارگانه ضرورتي  بندي رشته ، بنابراين گروهدها وجود ندار شباهت يا فاصله بين رشته

  .ندارد

  سازي آن  پيشرفته و مدلهاي آوري فنغامي استخراج  نقشه علّي اد. 2
 پيشرفته سه گام تحليلي انجام هاي آوري فنسازي نقشه ادغامي  براي استخراج و مدل

در . گردد استخراج ميمشترك  ادغامي اكثريت و نقشه ادغامي  در اولين گام نقشه. شود مي
 و شود تفاده ميبلوكي اسسازي   ادغامي از رويه مدل نقشهسازي ساختار  سادهبراي دوم گام 
هاي استخراج شده، مدل مناسب براي تبيين مزيت رقابتي  مدلتوان  با ارزيابي سومگام در 

  .گردد  پيشرفته تعيين و معرفي ميهاي آوري فندر حوزه 
   پيشرفتههاي آوري فن ادغامي  استخراج نقشه. 2- 1

 در ادبيات نگاشت علّيي شناخته شده از دو الگوهاي علّي خبرگان  براي ادغام نقشه
نقشه مورد اجماع «و » نقشه مشترك«يا » نقشه مورد اتفاق آراء«ه عبارتند از كشده استفاده 
 سازي و مدل» گر شناخت«افزار  نرماز  براي اين منظور. ]8[ »نقشه اكثريت«يا » اكثريت

  .كمك گرفته شده استافزار اكسل  صفحه گسترده در محيط نرم
 رابطه علّي 96 مفهوم و 26 شامل ) درصد خبرگان70مورد توافق ) (1(اكثريت نقشه 

 معيار كف در استخراج نقشه اكثريت در نظر عنوان به ،آناست كه با توجه به تعداد مفاهيم 
 44 مفهوم با 20 شامل ) درصد خبرگان90مورد توافق ) (2(اكثريت نقشه . شود گرفته مي

 9نيز شامل  مشتركنقشه . ي داردتر ختار سادهرابطه علّي است كه نسبت به نقشه قبلي سا
ساختار كامال  ، ادغامي اكثريتهاي  نقشهدر مقايسه باكه است  رابطه علّي 11مفهوم با 



  ...سازي كيفي مزيت رقابتي در صنايع مبتني بر مدل

 

63

استخراج  »مرورگر تصميم«افزار  هاي ادغامي كه توسط نرم  تصوير نقشه.دارد يتر ساده
  .استنشان داده شده ) 3(الي ) 1(هاي شماره  نموداردر شده، 

   پيشرفتههاي آوري فن ادغامي  سازي بلوكي نقشه مدل. 2- 2
اي مفاهيم  هت رابطهبراساس نتايج تحليل شباهاي استخراج شده  سازي ساختار مدل ساده
مدل  يعني ؛Ucinetافزار  موجود در نرمبا استفاده از دو رويه آماري پيشرفته و   ادغامي نقشه

CONCORسازي  بهينه و مدل Tabu Search17[جام گرفته است  ان[.   
ه يك مدل ي موجب ارا،فوق با استفاده از دو مدل )1(اكثريت  نقشه تحليل ساختار

بندي  بلوك.  رابطه علّي است38 عنصر و 12شود كه شامل   ميآنبندي شده براي  بلوك
  رابطه علّي است20 عنصر و 12داراي مدل مربوطه  ،دهد نشان مي )2(اكثريت مفاهيم نقشه 

مشترك نقشه سازي بلوكي  مدل. دارد يتر ساده اي بت به مدل قبلي ساختار رابطهكه نس
  . آيددست به رابطه علّي 8 و عنصر 7 با شود يك مدل موجب مي

  
  1 نقشه ادغامي اكثريت .1 نمودار

  
  

  
  2 نقشه ادغامي اكثريت .2 نمودار
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   نقشه ادغامي مشترك.3 نمودار

  
  ي شده و انتخاب مدل مناسببند هاي بلوك  ارزيابي مدل.3- 2

 ]12[الگوي فاست و همكاران از  ،ه شده در بخش قبليارا  مدلسه گزينه ارزيابي براي 
شاخص اول قدرت .  استشده از سه شاخص استفاده براي اين منظور. شود مياستفاده 

 بابراي ارزيابي قدرت برآورد مدل، . كند را ارزيابي ميبندي شده   بلوكهاي برآورد مدل
جواري توليد شده توسط مدل   درجه شباهت ماتريس همQAPاستفاده از رويه همبستگي 

توان دوم ضريب همبستگي . شود گيري مي مربوطه اندازهجواري نقشه ادغامي  با ماتريس هم
قدرت برآورد سه مدل . دوش ميدر نظر گرفته به عنوان يك شاخص نيكويي برازش مدل 

دوم شاخص . نشان داده شده است) 3( شماره گارهنبندي شده در رديف اول  بلوك
 39متوسط درجه شباهت نقشه علّي توليد شده توسط مدل با نقشه علّي براساس توان دوم 

شود،   محاسبه ميQAP، كه با كمك رويه همبستگي  پيشرفتهآوري فننفر خبرگان 
سومين شاخص . ته گرديده اسيارا) 3( شماره نگاره در رديف دوم نتايج مربوطه. باشد مي

 نفر خبره 39نسبت به نقشه علّي جواري توليد شده از مدل  ماتريس همدرجه نمايندگي 
 Ucinetافزار   نرمQAP، كه از طريق رويه رگرسيون چندگانه باشد  پيشرفته ميآوري فن

صورت درصد ضرايب  هبچندگانه نتايج مربوط به تحليل رگرسيون . شود محاسبه مي
  . بيان شده است) 3( شماره نگارهدر رديف سوم  مدل براي سهدار  معني

 شاخص اول سومين مدل بهترين از بعددهد كه   نشان مينگارهه شده در ينتايج ارا
 مدل اول متوسط ،در رابطه با شاخص دوم.  برآورد داردقدرتوضعيت را درخصوص 

 به شاخص سوم  و نهايتا نتايج مربوطالتري را به خود اختصاص داده استدرجه شباهت با
سازد كه مدل دوم داراي بيشترين درصد ضرايب بتا معني دار با ضريب اطمينان  مشخص مي

قدرت برآورد و ضريب شباهت هر دو شاخص مهمي  كه اينبا توجه به .  درصد است95
قوت و ها واجد نقطه   يكي از اين شاخصدر رابطه بام هر يك سوهاي اول و  هستند و مدل
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درصد باالتر ضرايب با توجه به وجود ضعف است و ديگر داراي نقطه در رابطه شاخص 
از  براي تبيين پديده مزيت رقابتي   مدل مناسبعنوان بهدار براي مدل دوم، اين مدل  معني

  .گردد پيشنهاد ميهاي مورد مطالعه  هاي پيشرفته در رشته آوري فنمنظر خبرگان 

   مدل پيشنهادي3نتايج ارزيابي . 3نگاره 
 لمد

  3مدل   ∗2مدل   1مدل   شاخص

  قدرت برآورد مدل
  QAP(  0.444  0.594  0.837توان دوم ضريب همبستگي (

  ضريب شباهت مدل
ــهتــوان دوم متوســط ضــرايب شــباهت  ( مــده از  آدســت ب

  )QAPهمبستگي 
0.334  0.217  0.092  

  درجه نمايندگي مدل
 آمـده از رگرسـيون   دسـت  بـه دار   درصد ضرايب بتا معني   (

  )QAPچندگانه 
٪36  ٪49  ٪18  

  
هاي  مدل استخراج شده براي تبيين مزيت رقابتي در بنگاهتصوير با توجه به نتايج فوق 

در ترسيم شده است، » مرورگر تصميم«افزار  كه توسط نرم ، پيشرفتهآوري فنصنعتي با 
  .نشان داده شده است) 4( شماره نمودار

  
   پيشرفتههاي آوري نفرقابتي در صنايع مبتني بر   مدل مزيت.4 نمودار

  
  گيري بندي و نتيجه جمع
مزيت رقابتي تبيين  يك مدل كيفي براي هي، ارا در اين مقاله، كه مشاهده گرديدطور همان

در اين .  پيشرفته مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاي آوري فندر سطح بنگاه در حوزه 
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يشرفته  پهاي آوري فن براساس يك رويكرد كيفي و با استفاده از معدود خبرگان ،راستا
 تجربه مديريت در واسطه به كه با موضوع رقابت و مزيت رقابتي آشنايي دارند و يا كشور

 براي كيفياند، تالش شده است يك مدل  عنوان يك مسئله مواجه بودهه اين صنعت با آن ب
 ،رديدهاي قبلي بيان گ  كه در بخشطور همان. ه شوديتبيين مزيت رقابتي در سطح بنگاه ارا

 آوري فن : رشته صنعتي شامل4 پيشرفته در هاي آوري فن نفر خبره 39در اين رابطه 
 در اين تحقيق آوري فن و نانو آوري فن، اتوماسيون صنعتي، زيست )افزار نرم(اطالعات 

ه شده براساس متدولوژي نگاشت شناختي و با كمك يمدل كيفي ارا. اند مشاركت داشته
فرايند چند يك هاي اجتماعي و طي  تفاده در تحليل شبكههاي كمي مورد اس تكنيك
 اين مدل بر مبناي نگرش ، كه مشاهده گرديدطور همان. اي استخراج گرديده است مرحله

 بخصوص ،ه شده در رابطه با بنگاه و مزيت رقابتييي متاخر اراها يبه تئور] 16[تركيبي 
 تبيين مزيت رقابتي در . گرفته است شكل،ي پوياها يتوانمندتئوري كارآفرينانه بنگاه و 

با محوريت نوآوري و كارآفريني توسط اين مدل  پيشرفته يها يآور فنصنايع مبتني بر 
 قلب تئوري مزيت رقابتي در ،مدلاين  براساس ،به بيان ديگر. گيرد انجام ميتكنولوژيك 

  . استآوري فن توان خلق ارزش جديد مبتني بر ، پيشرفتههاي آوري فنصنايع مبتني بر 
مدل يك ه يراابا موضوع اي  دو مرحلهتحقيق از يك در اين مقاله نتايج مرحله اول 

با . ه گرديديارا پيشرفته و بكارگيري آن هاي آوري فندر حوزه كيفي براي مزيت رقابتي 
ه نتايج مرحله دوم تحقيق يدليل محدوديت حاكم بر حجم مقاله امكان ارا ه بكه اينتوجه به 

هاي منتخب در صنايع مبتني بر  ه شده براي تبيين مزيت رقابتي شركتيري مدل ارابكارگي(
توانند به اصل گزارش   فراهم نيست، لذا خوانندگان عالقمند مي) پيشرفتههاي آوري فن

  . مراجعه نمايند]2[تحقيق 
  

  منابع
 براي مطالعات برتر  رويكردي:آميخته تحقيق روش". )1387( عباس بازرگان هرندي .1

  .36 -19  ، ص81، شماره مديريت دانش، "ديريتم
هاي صنعتي با تكنولوژي  گيري و تبيين مزيت رقابتي بنگاه اندازه". )1388( علي حيدري .2

، رساله دكتري منتشر نشده، "پيشرفته براساس مدل طراحي شده با رويكرد نقشه علّي
  .دانشكده مديريت دانشگاه تهران
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