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خالصه 

مزیت رقابتی، . بحث رقابت پذیري یکی از مهم ترین دغدغه هاي تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است

رقابت پذیري . تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند

 قیهدف از تحقاز اینرو . ن طریق بهتر از دیگري عمل کند و از وي پیشی بگیردفرایندي است که هر نهادي می کوشد تا از ای

تحقیق حاضر مطالعه . است یرقابت تیبر مز،نوآوري فناورانهبا ابعاد نوآوري در محصول و نوآوري در فرایندریتاث یحاضر بررس

مزیت رقابتی، مدل ها و نظریه هاي مطرح شده در اي توصیفی است که در آن به بررسی ادبیات و تحقیقات پیشین در رابطه 

و تاثیري که توجه و سرمایه گذاري در راستاي نوآوري می تواند در این قدرت رقابتی در شرکت ها این رابطه، نوآوري فناورانه، 

  .پرداخته شده استداشته باشد، 

.یرقابت تیزم نوآوري در محصول، نوآوري در فرایند، ،نوآوري فناورانه: کلمات کلیدي
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  مقدمه .1

درباره  ديیاهاي ز ثبحو  گرفتهارقابتیقرر يهايتژاسترا کثرا مرکزبحثدر  قابتیر مزیت،خیرا يهالطیسا

 هانمازصلیکلیهساا فهد،قبار برابردر  شرکتدعملکرءتقاو ار قابتیر ستیابیبهمزیتد. است هشدحقابتیمطرر مزیت

: دکرنقابتیبیار بیبهمزیتایدست ايبراملزا رچهابر منبع  یمبتن يرطبق تئو. میکنندشتالآن  بهنیدـسر ايستکهبرا

 غیردر  باشندارزش  منابعبایدبا. دنغیرقابلجایگزینبودن،غیرقابلتقلیدبودن،بوبکمیادن،بوارزش  با

 يهانمازسارتینصوا غیردر  باشندبمنابعبایدکمیا. وندـنمیشبمزیتمحسوايمنبعیبرانبهعنورتینصوا

و  کننددیجاا رهبارا دو نندمنابعاقبانتور بایستیغیرقابلتقلیدباشندتا. کننداستپیدد هاآن  بهنندایگرمیتود

از  یرقابت تیبه کسب مز ازین ن،یبنابرا].1[ کننداستفاده  نیگزیاز منابع جا انندقبانتور بایستیغیرقابلجایگزینیباشندتا

و  شرفتیبقاء، پ يرا برا نهیکه زم یرقابت يو بازارها ایپو يها طیدر مح زیماو مت نیخلق محصوالت و خدمات نو قیطر

برخوردار  یرقابت يو ابزارها کردهایکه از رو ییها چرا که شرکت. است يو ضرور یهیبد ند،یبهبود عملکرد فراهم نما

در بعد فناورانه چه  ينوآور هک یگاهیو ارزش و جا. برخوردار خواهند بود ياز عملکرد باالتر نیریباشند، نسبت به سا

حاضر  قیداشته باشد، منجر به انجام تحق ریمس نیتواند در ا یم ندیدر فرا يدر محصول و چه در بعد نوآور ينوآور

.استشده 

و  هپیچیدرمحیطبسیادر  قابتیر حفظمزیتارزش و  دیجادر ا شرکتهازينمندسااعاملمهمتوانبهعنوآورينو

 منبعو  قابتر عرصهدر  هانمازموفقیتیاشکستسايعاملکلیدآورينو .ستا هتغییرشناختهشدلحادر  بهسرعت

راه  ،هارهکارا دیجاو ا ستددادو جدیديهاروش  طریقتوسعهاز  ستکها يیندافرآورينو. دقابتیتلقیمیشور صلیمزیتا

آورد  هممیامشتریانشفرو  نعرضهکنندگان،مازساايبررا  گیزتااز  جهو در ودهفزارزش ا ت،خدماو  تمحصوال،حلها

. کند یکمک م یرقابت تیبه توسعه و حفظ مز ز،یو تما نهیهز يرهبر يها ياستراتژ قیاز طر یابیبازار ينوآور]. 2[

و ) 1995( یام س يا. دارد اجینو احت ةدیا جادیبه ا ،یرقابت تیو کسب مز يارتقاء ارزش مشتر يشرکت برا کی

 داریپا یرقابت تیتواند مز یفناورانه، م ریو خواه غ هخواه فناوران يکنند که موضوع نوآور یاشاره م) 1990( نینیواریها

 ينوآور نیهمچن. در راه عملکرد بهتر باشد یرقابت تیتواند به عنوان منبع مهم مز یم ينوآور. شرکت را ارتقاء دهد

تداوم  یامر تا زمان نیحاصل کنند ا نانیاطم کیاستراتژ يها ییدارا دیتقل ياست تا از دشوار یزمیشرکت ها مکان يبرا

 يشرکت برا کی. افزوده شود کیاستراتژ يها ییدارا يمنابع به موجود انیادامه داشته باشد و جر يکه نوآور ابدییم

 یوابستگ یرقابت تیمز يندهایو فرآ ينوآور. را حفظ کند داریپا یرقابت تیمنبع مز دیبرسد با يبتواند به نوآور نکهیا

 تیفعال میتنظ يآن ها برا قیکه شرکت ها از طر يدیجد يها وهیاز ش کیکند هر  یم انیپورتر ب. به هم دارند يادیز

شواهد . باشد یم ياقدام نوآور کیکنند،  یم جادیا یرقابت تیمز ان،یارزش و ارائه ارزش بهتر به مشتر رهیها در زنج

کنند  یم یبانیشود پشت یم یرقابت تیمنجر به مز يکه نوآور دگاهید نیاز ا یتجرب

و  صلیا ملاعواز  یکی،ینابنابر. هندد محیطیتطبیقتبانوسانارا  دنندخواهاکمکمیکندتابتونمازبهساآورينو].3[

 محیطدر  بقاايبر. ستا آورينو،پویايهازاربادر  هیژو بهر،کاو کسبدر  تموفقیتبلندمديکلید

 تیرعبابه. شتهباشندرا دا سریعاتتغییرو  هینداناییتحملپیچیدگیفزاهابایدتونمازسا،قابتیر

و  هندد محیطیپاسخيتهدیدهاو  سریعتربهچالشهادهندبواخودرقاآوريشرکتهاباقابلیتنو،یگرد

و  صحت(].4[ندینما يمناسب تر يبازار بهره بردار يها فرصتو  جدیدتمحصوالاز  آوري،فاقدنوينسبتبهشرکتها

  ). 1394همکاران، 
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  قیتحقاتیادب. 2

  یرقابت تیمز. 2-1

در  زادظرفیتماو  هنبوا تولیدد،قتصاا نجهانیشدنشگرفیچواتمیکندکهتغییرمشخصننگاهینافذبهجها

چگی رمربیانگریکپاا ینا. ستا هشددیجاا  نشو دا تتباطاار ییرآکاو  تطالعاا هنبوا ن،ماز يقابتبرمبنار ،هازاربیشتربا

در .هاستنمازساو  شرکتهاارويپویاییمحیطفرو  هازارباونفززارو پیچیدگیو  جهانیيهازاربا

. کنندذتخاا يجدیديهايتژاسترا مستمربایديکسبموفقیتهاو  حفظبقاايبرانچنینفضاییمدیر

و  سهمگینمحیطیاجمواز ا نماندنمصوايهابرنمازمییابیمکهسادر  تژیکاسترا متخصصینمدیریتتسینظریاربابر

 بدیهی. ندارندارپایدقابتیر جزکسبمزیتاي  رهچاوز،مرا ينیاد قابتیر محیطدر  حفظبقاو قابتیر تماالزا باريگازسا

و  جتماعیا نظرو از  مبهم،نظرعلیاز  ستکها نهاهوشمندرقابتیبسیار حیمسیراطرممستلزفینهدا بهنسیدر ستکها

و  لگوهاا ايجرا حیاطردر  نداییمیتوامحتويیژگیهاو و مشناختمفهول،ینحاا با. ستا همدیریتیپیچید

مزیت رقابتی عبارت است از ].5[راهگشا باشد  و موثررهابسیانمازساايبرارنیلبهمزیتپایدفقابتیباهدر مدراکايهاروش

میزان جذابیت پیشنهادهاي شرکت در مقایسه با رقبا از مشتریان، ضریب رقابتی، تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر 

ل یا مزیت رقابتی شامل مجموعه عوام. شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند

توانمندي هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردي بهتر از رقبا قادر می سازد؛ به عبارتی، مزیت رقابتی 

عامل یا ترکیبی از عواملی است که در محیط رقابتی، سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می کند و رقبا نمی 

یت رقابتی، ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می کند، به نحوي مز. توانند به راحتی از آن تقلید کنند

سازمان ها براي مصون ماندن از امواج . که در آن مقطع زمانی ارزش توسط رقباي بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود

 مزیت].6[ار ندارند سهمگین محیطی و نیز سازگاري با الزامات رقابتی چاره اي جز کسب و تداوم توانمندي رقابتی پاید

را  قبار بريبرترو  اهلخود يهازاربهباذنفوزهجاا ستکها ديقتصاا حدوا یکدمنحصربهفريناییهااتواي از  قابتیمجموعهر

از  بهترتئهخدماارا بهدرقاآن را  ستکها هرشرکتیدبعاا یژگیهایاوتمایز در ،قابتیر مزیت.آورد هممیاحدفرآن وا ايبر

 مانیز مقطعدر آن  کهيبهنحو؛عرضهمیکنددخونبهمشتریانمازستکهساا شیارز مزیت رقابتی .کندمینقبابهمشتریار

از  شرکتيهادبیتپیشنهاانیجذوفزانمیز،قابتیر مزیت .دیابالفعلعرضهنمیشوو  هبالقويقبار توسطارزش  ینا

ارزش  ینا کهيبهنحو،ستا نمشتریاايئهشرکتبرارا قابليهاارزش  ،قابتیر مزیت .ستا قبار مقایسهبادر  ننظرمشتریا

و  شایستگی،کیفیت،بعدهزینهربرحسبچهارا  قابتیر مزیت)2010(امبی ].2[ باالتر باشدیمشتريهزینههااز  ها

و  سختیتقلیدزار،موقعیتباآوري،بعدنورچهااز  قابتیر سنجشمزیتدر  ،)2001(ترنر و  دبیر .ستا هسرعتسنجید

و  دهقابتیتشریحکرر مزیتايتحقیقیبربچورچا، یک )2006(نش راهمکالی و . انددهنمودهستفاا هنبوا زيسارشسفا

  ].7[ نددفکرـتعریآن  ايبررا  زاربهبالئهمحصوارا نماو ز ل،محصوآورينو،تحویل دعتماا قابلیت،کیفیت،پنجبعدقیمت

  

  

  مدل هاي مزیت رقابتی. 2-2

  :جونزو  قابتیهیلر مزیتلمد

. ستا جونزو  قابتیهیلر مزیتلدـم،مبتنیبرمنابعدیکررو يهالمینۀمددر ز هئهشدارا يهالکاملترینمداز  یکی

 کاملتوضیحربهطورا  دآوريسوو  قابتیر مزیت،شایستگیها،قابلیتها،شاملمنابعنمدلشاايجزاز ا محققهریکدو  ینا

 هیددقابتیمعرفیگرر مزیتدبعاا انبهعنوآورينوو   نپاسخگوییبهمشتریا،ییراکا، بعدکیفیترچهال،ینمددر ا. ندداده ا
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 جونزو  هیللطبقمد. ستا گرفتهارسیقرربرو  بحثردشرکتبهتفصیلمودآوري،نهابرسوآ اريتأثیرگذةنحوو  ندا

 لمد) 1(شکل . باشدآن  متوسطصنعتاز  بیشترآن  دآوريسوخکهنردارد  قابتیر مانیمیگوییمیکشرکتمزیتز

در . هدد مینمبتنیبرمنابعنشاريتئوهیدگااز د قابتیر مینۀمنشأمزیترا در ز ینمحققینا ةئهشدارا

  ].4[هدشداختهخوداپرلینمدا ايجزاز ا ریکـریحهـهتشـمهبادا

  

  

  

  

  

منشأ مزیت رقابتی در رویکرد مبتنی بر منابع  - 1شکل 

  

را  کنندیاهزینههایشدیجاا شرکتتمحصوالايبرديیاز ينندتقاضااشمندهستندکهبتوارز مانیز ،منابع:منابع

 بهو  نباشندآن  سترسیبهد بهدرقباقار ینمعنیکها به،باشنددرناو  بتیکهکمیارصودر شمندارز منابع. ندورپایینبیا

.میشوندارقابتیپایدر حتیقابلتقلیدنباشندمنجربهمزیترا

. ددنهابرمیگراز آ مؤثردةستفاآن و ا ماندهیمنابعزساو  دنهماهنگکردر  یکشرکتيهارتبهمها:قابلیتها

 يیندهاامدیریتفرو  يتصمیمگیرروش  شامل( نمازساديعايهانجریاو  یههارو ،نیناقودر  هارتینمهاا

. نددار دجوو) مانیزساافهدا ستیابیبهد رخلیبهمنظودا

و  ستا میاستخدا  يسیستمهاو  لکنتريسیستمها،یندهاافر،مانیزسارساختالمحصونمازاـسيکلیقابلیتهاربهطو

. مشخصمیکنندرا  نمازسايهارهنجاو  هاارزش  داش،پادر دادن  شرکترفتار ت،خذتصمیماا محلو  چگونگی

 شرکتتمحصوالايبرديیاز ينندتقاضااتندکهبتوـشمندهسارزمانیز ،قابلیتهانیزمانندمنابع. هستندسقابلیتهاناملمو

  .ندورپایینبیارا  هزینههایشاکنندیدیجاا

. دارد ارمتمایزقريقابتیبرپایۀشایستگیهار مزیت:متمایزيشایستگیها

 ايندبرانهاشرکتمیتوآ یلۀـسو شرکتهستندکهبهصخاتقوطمتمایزنقايشایستگیها

. ستیابدد قابتیر متمایزکندتابهمزیترا  محصوالتش،قبار پایینترنسبتبهيبههزینههانسیدر

  ].4[قابلیتهاستکهمکملهممیباشندو  حاصلمنابعن،مازمتمایزسايشایستگیها

  

  :پورتر کلیما یرقابت تیمدل مز

 ربهمنظورا  فعیاتهاجمییاتدتمااقدا قابتیر يتژاسترا تریکرقابتیمایکلپور مزیتلمدسساا بر

و  دموفقشودخورکاو  قابتمحیطکسبدر ر نداهدتابتود میمنجاا صنعتدر  یکموقعیتمناسبدیجاا

سودآوري

منابع

  کیفیت

  کارایی

  پاسخگویی

نوآوري

قابلیت ها

شایستگی 

  هاي متمایز

تمایز

هزینه پایین

خلق ارزش
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 ترمعتقدرپو. دباالتربررا  زدهباخنرو  سریعتررا  دخوي  سرمایهگشتزبدینترتیببا

  . دشوداـیجا يمشترايبرارزش  هـینکا مگرکند،  میننمیـتضرا  يتژارـستا یتـموفقل،زمحصوـستکهقیمتیاتمایا

  .تمرکز-مسو؛تمایز -؛ دوم هزینههادر  يهبرر -اول: دارد دجوو ساسیا قابتیر مزیت 3  تررپولمدسساا بر

 ستکهیکا ینمعناا به»  هزینهدر  يهبرر«  ستیابیبهد ):هزینههادر  يهبرر(اول  عقابتینور مزیت

 ستیابیبهد يهاراه  معموالً. دتبدیلشودصنعتخودر  باکمترینهزینههااي  هیاتأمینکنندهبهتولیدکنندرکاو  حدکسبوا

آن  نظایرو  منحنیتجربهس،مقیادر  صرفهجوییاز  دهستفاا ،ییرایشکاافزا زار،باي   هبرهزینهر بهنتبدیلشدو  ینمهما

و  توسعهو  تحقیقروي  تبعیتمیکنندکمتربريتژاسترا یناز ا هاییکهرکاو  کسبنصاحبااردکثرمودر ا همچنین. ستا

در  يهبرر ،شتدا بایدتوجه. میکننداريسرمایهگذهغیرو  وشترفیعفريهاروش 

را  لباکمترینهزینهمحصواي  هستتولیدکنندا ممکن؛نیستزاربادر  بهپایینترینقیمتوشفريماًبهمعناوهزینههالز

از  گربیشا. ستا بستهوا رکاو  کسبيهايتژاسترا بهعینموضوو ا تریننباشدارزان   وشقیمتفردر  ماا ،تولیدکند

 کسبنصاحباايیطخطرناکیبرامعموالًشر،کنندشهزینههاتالدر  يهبرر بهنسیدر قابتیجهتر يیکفضادر  یکشرکت

 وينیر 5(  قابتیر يهاویطیکهنیراشردر  ستیابدحتید هزینههادر  يهبرر بهمزیتشرکتیکه. میکنددیجاا هارکاو  

 ارد،ینموا متمادجوو ماباا. دبگیردینمزیتخواز ا يندنتایجمفیداباشندنیزمیتويقو) تررقابتیپور

  .شود دیتهد تقبابهشدر یکیژتکنولويندتوسطپیشرفتهااینمزیتمیتوا

 ستکهیکا ینمعناا به»تمایز« ستیابیبهمزیتد ):یاخدمتلمحصودر  تمایزدیجاا(دوم  عقابتینور مزیت

و  کامالًمتمایز،یژگیمهمو یکدر  ارانخریدو  نکنندگافنظرمصراز  تولیدکندکهرا  محصولیرکاو  حدکسبوا

از  لینمحصوا بایدعمجموو در  کندابخررا  لنبایدموقعیتقیمتیمحصولمحصودر  ستیابیبهتمایزد. باشددمنحصربهفر

در  ندامیتووتینتفاا ماا متمایزلمحصو،هرچندمامیگوییم. توجیهپذیرباشديخریدهکنندفمصرايقیمتینیزبرظلحا

  .یگرباشدد اردموو  وشفرل،محصويیژگیهاو ل،محصواز  هنیذ تصویر،یابیزاربا،یعزتو،ییراکا،کیفیت

. ستا زاربااز  صیکبخشخادر  بهبهترینشرکتنتبدیلشد،تمرکزاز  رمنظو):تمرکز( مسوعقابتینور مزیت

  ].8[تمایزباشددیجاروي ا یاتمرکزبرو  هزینههاروي  تمرکزبررتندبهصواتمرکزمیتو

  

  یبارن یرقابت تیمدل مز

ها  تیظرف نیکند که ا یم فیتعر) ممتاز( یاختصاص يها تیبنگاه را ظرف یرقابت تیمز) 1993( یبارن دهیعق به

 یبر اساس نظر بارن. هستند نیو مع داریپا نیباشند و همچن یبنگاه ها فاقد آنها م ریاست که سا ییاز رفتارها یناش

  :باشد یم ریز يمولفه ها يدارا یرقابت تیمز

 داريبرهبهرارزش و  بانمشتریابجذو  شناساییدر  ناییشرکتاقابلیتهابیانگرتوعیننوا :فرینیرآکايقابلیتها

  .ستا جدیديفرصتهادیجاو ا زاربادموجويفرصتهااز 

 ،ییراکا،خالقیتيتقاو ار قابلیتهاباعثتوسعهعیننوا :فنیيقابلیتها

  .ددشرکتمیگرتکیفیتمحصوالدنیزبهبوو  شرکتيیندهااسرعتیاکیفیتفري،پذیرفنعطاا

و  كتحرايستکهبرا نمازفرهنگیساو  ريساختايیژگیهاو قابلیتهاشاملعیننوا :مانیزسايقابلیتها

  .الزم است يضرور اتتسهیلتغییرو  مانیزسریعترسايگیردیان،کنارپویاییکا
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و  نشدا موثرو  مدرآکايهماهنگیهاو  بخشیمنسجاا د،یجاا ايقابلیتهابرعیننوا :تژیکاسترا يقابلیتها

و  اتتغییرازاتنهابهموآ موثرلنتقاو ا نقلو  كتحردیجاو ا دهیمجدردنیزساختاو  شرکتنگوناگويشایستگیها

  ].9[ضرورت دارد  ،يفرارو يها فرصتو  محیطیيپویائیها

  

  آکر.آ دیوید یرقابت تیمدل مز

: ندا همعرفیشدارقابتیپایدر مزیتدبعاا انکرپنجعاملبهعنوآ. آ یویدد لمددر

  .ییافزا همو  وحرکتپیشر،کاهشهزینه،تمرکز،تمایز

. بیهمتاباشد،ستا صنعتلمحصوارانتوجهخریدردکهموديبعادر ا شرکتمیکوشدتايتژاسترا یندر ا :تمایز

 خدماتیکهتوسطشرکتو  تمحصوالدر آن  کهدمیشوقطالا هاییيتژاستراز ا ستهآن د تمایزبهيتژاسترا

ارزش  نمربایدتوسطمشتریاا ینو ا باشدوتندمتفادار ارقرزهیکحودر  قباکهر تخدماو  تبامحصوالدئهمیشوارا

 رمانیبهطوز تمایزيتژاسترا. اردنهاتاثیرگذآ ضایتر نهایتبرو در  نمشتریابنتخاا بایدبروده،فزو ارزش ا دشواريگذ

 طریقاز  نبهمشتریارا  ديمنحصربهفرو  دهلعاا قفوارزش  زارکهبادمیشواجرا ثربخشا

 شرکتهاییکه. همکندافروشفراز  پستخدماو  وتمتفايیژگیهاو و تخصوصیا،باکیفیتباالتئهمحصوالارا

 بردخوتخدما/ تمحصوالاينندقیمتباالییبرامیتو،میکنندلنبارا د تمایزيتژاسترا

 قعییابروا ستا کیفیتممکن؛نظربگیرنددر  یعزتويهالیاکاناتماکیفیتخد،سیستمتحویلل،محصوتخصوصیاسساا

 ینا تمایزيتژاسترا دبررنشکاو دا فلسفه. باشديمشترو درك  رتصو،هنیتذ ري،تجامنا،مدسساا

/ لمحصوآن  ايختقیمتباالییبرداحاضربهپرو  دهبودمنحصربهفرو  باکیفیتباالتعالقمندبهمحصوالنتریاـستکهمشا

  .باشند خدمت

دو  تمرکزبهيتژاسترا. شتهصنعتیتاکیدمینمایدر یکدر درون  ودقابتمحدر منهدا برگزینشيتژاسترا نیا :تمرکز

در  که،تمرکزبرتمایز. ستا نظرردموودمحدزاربادر  يپیبرتردر  شرکتيتژاسترا عیننودر ا تمرکزبرهزینهکه: ستا گونه

   .ابدیدست  لبهتمایزمحصودخوودمحدزاربادر  موسسهمیکوشدآن 

آورده و  پایینرا  تئهخدماو ارا تمحصوالاز  حدوا میکنندتاهزینهتولیدهرشهزینهتالانهبرر :کاهشهزینه

 منجارا ا هزینهدر  صرفهجوییيشرکتسعیمیکندتافعالیتهايتژاسترا یندر ا. متنمایندوقبامقار مقابلدر  نندابتو

 ايهزینههابربررتنظاو  ي،باالسرو  تولیديههاـشدیدهزینلکنتررا،مقیاسیکاتهندکهشاملساختتسهیالد

. ندآور همافر،هنددترجیحمیرا  قابتیپایینترر مشتریانیکهقیمتايقابلقبولیبريیژگیهاو تاتمحصوالزيسااردستاندا

 کاهشدي،قتصاا سصرفهجوییبهمقیا،منافعمنحنیتجربهآوري،پیشرفتنواز  هزینهيهبرو ر هزینهپایینيماتاکتیکهاا

  .دتیجهمیشوندمهندسیمجديفعالیتهاو  هزینههاو  لحیمحصواطرنماز

و  کسبزهحودر  ستکها يجدیديتژاسترا دبررقعکادر وا زار،بايهبرر یاوتژیکپیشراسترا حرکت:وحرکتپیشر

 کهآوردمیدجوو بهرا  تیرمهاو  ییدارا ،ستا لینحرکتاو ینکها لیلد بهو  دگرفتهمیشورنظربهکاردمورکا

در  دنبووپیشر،یکیژتکنولويهبراز ر ندامیتوهکنندامقدا لیناو ارمزیتپاید. نیستندآن  یامقابلهباو  داريبهکپیبردرقباقار

و  تغییر،صنایعجدیدو  تمحصوالزار،باوپیشريشرکتها. دحاصلمیشوار،جابهجاییخریديیاهزینههاو  ییهادارا

   :میگیرندربهکارا  يکلیديتژاسترا ینشرکتهاسها میکننددیجاا دقتصادر ا جدیديهاآورينو

هنددتوسعهمیرا  یدمشخصد نهایکآ.  

باشندازندراه ا دمدیریتمیکنندیاسعیمیکنندخورا  نقدینگیريبتکاا ربهطو.  
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متعهد شوند یاجتماع ياز مهارت ها دهستفاا اتکسبجرايترغیبکنندبررا  انیگرد هستندتادهماآ نهاآ.  

 جدیديیندهاایافرو  اتتولیدژي،شرکتهاییکهتکنولودر  وگرفتحرکتپیشرمنجاا نبینسورا کهتوسطايمطالعهدر

  .دمیشوهیدد ،ندهد ئهمیارا

 ريحدتجادو وا ربدینترتیبنتیجهکا. باشدآن  اءجزا عمجمواز  بیشيیعنیکلچیز،ییافزاهم:ییافزاهم

دو  مانیکههمینز نسبتبه،میکنندرکهباهمکا) زاربا- لمحصويتژاستردو ا یا( تژیکاسترا

از  ايمجموعهرشیعنیسفال،محصوهیدگااز د ییمثبتافزا هم. دهدبوابهترخو،مستقلعملمیکنندرتحدبهصووا

. دهدبوابرترخو،میشدندداده  رشگانهسفااجدربهطوتمحصوالاز  اممانیکههرکدز نسبتبه،نددار باالییزدهکهبات،محصوال

 دعملکراز  برترر،کاو  یککسبدر  هازاربااي از  مجموعهدیعنیعملکرزارباهیدگااز د ییافزاهمچنینهم

  ].10[دهدبوامستقلخورنهابهطوآ

  

  :قابتیملتهار مزیتلمد

 ورتضرو  یددگرانعنو) 1980( لسادر  لمللا بینرتتجاصخصودر  نظریههانشدحمطراز  پسلمدینا

 تررپو،صحنهعملشوندوارد  تژیکاستراي ا ملیبایدبهگونههفاو ر ريتجاتبرجریانااريتأثیرگذايکهشرکتهابرعینموضوا

  .ستا ساختهحمطررا  یرز ساسیا الترسهسؤرپو. هدد ارقرينگرزباردمورا  ینمباحثا تادترغیبنمورا 

د؟جهانیموفقمیشويعرصههادر ) خاص یاصنایعی( صصنعتیخادر  ریککشواچر  

؟ندآن دار مختلفيهاو بخش  صصنایعخادر  قابتر لتهاچهتأثیربردو  

؟گزینندیمبراي را  هیژو يهايتژاسترا ریککشودر  شرکتهااچر

و  لتدو تمااقدا نملیچواعوتررپوي،بعدپچادر  ،گرفتیمبررا در  سلماا عاملرترتنهاچهارییپوابتدا لمد

 هئهشدارا قابتملیر مزیتکننده   ملتعییناعوریز شکلدر . دضافهنموا دخوسلماا لبهمدرا  تفاقیو ا شانسیيهاادیدرو

  ].11[ است

  

  :منبع محور یرقابت تیمز دگاهید

و  ارقابتیپایدر مزیتآوردن  ستد بهرمنابعشرکتبهمنظواز  داريبرهبهررمنبعمحوهیدگاد صلیا فهد

 برريینتئوا. ستا ارقابتیپایدر مزیتحشريجستجودر  رمنبعمحوهیدگاد. است برتردستیابیبهعملکرد

را  نمازمنابعسادنغیرقابلتقلیدبوو  غیرقابلجایگزینیدن،بوبکمیادن،بوارزش  شاخصبارچهاسساا

 شرکتزارهاییکندکهبايتژاسترا زيسادهبهپیادرقارا  هستندکهشرکتارزش  تیبارصودر  منابع. هددمیارسیقرربرردمو

 ايبرهبالقويقبار ندکها بتیکمیارصودر  منابع. دهد تقاار موثرو  راکارتبهصورا 

 علیمبهاا ،تقلیدمترینعاملعدمهم. هانباشندآن دنبهتقلیدیاجایگزینکردرقا،ستیابیبهموقعیتیمشابهد

 پیچیدگیو داراي  نشدا گرمنابعشرکتبرپایۀا. باشد یم قابتییکشرکتر مزیتدنناشناختهبويستکهبهمعناا

از  برخیرو  یناز ا. باشند میهیژواي  هیاشیوصخايفکرزبستهبهطروا ایرز ؛هدد میرخ  علیبیشترمبهاا جتماعیباشندا

 برابردر  متومقاايبروت،متفادعملکرو  منابعدیجاا. ننددا میرمنبعمحودیکررو ساسیا طشررا  نشیدا محققینمنابع

 یشافرا موجبتخدماو  تکنندیامحصوالدیجاا قابتیر شرکتمزیتايهزینهبرطریقکاهشاز  گرمنابعا. ستا زمقباالر

 ملیاشناساییعورمنبعمحوريصلیتئوا تمرکز. قباهستندر رختیادر ا منابعاز  برتر،شونديمشترايبرهشددیجاارزش ا

  ].5[قابتیمیکنندر مزیتدیجاا ،طریقمنابعاز  ستکها
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  نوآوري . 2-4

و  ازهایسخت شده است، ن اریو بس یبه سرعت در حال رشد است، رقابت جهان يامروز، تکنولوژ يایدر دن

. است، و چزخه عمر محصوالت کوتاه گشته است رییو تغ شیانتظارات مصرف کنندگان بطور مداوم در حال افزا

سهم بازار  شیشده، و حفظ و افزا بکس تیساختن مز داریپا ،یرقابت تیبه منظور حفظ بقا، کسب مز دیسازمان ها با

 یطیشرا نیدر چن. واکنش نشان دهند طیشرا نیرا اتخاذ کرده و با محصوالت نو و خالقانه به ا ایخود، ساختار بازار پو

 باتوسعۀرا  آورينواو . دتعریفکررا  آورينومشومپیترمفهورنخستینبا].12[سازمانهاست  يبرا یاتیح يامر ينوآور

وي در  قعدر وا. دمعرفیکروتمنابعمولدثراز  يکیبجدیدترانبهعنوو آن را  نستدا مرتبطديقتصاا

. دهاپیبررشدکشودر ر آوريهمیتحیاتینوو ا ستابهنقشرا یندرا کهدهابورکشوديقتصاا شدر ملمؤثربراپیشناختعو

  :دشرکتهاظاهرمیشودر  یرز لشکااز ا بهیکیآورينووي،  نظریۀسساابر

د؛موجوتخدماو  تمحصوالدبررکادر  یـساسا دیاخدمتجدیدیابهبولمحصودنکرريتجاو  معرفی  

د؛موجوريکايیندهاافردر  ساسیا دیندتولیدجدیدیابهبوامعرفیفر  

؛جدیدزاربايهادر دنگشو  

لیهاو ادمانندموهتوسعۀمنابعجدیدتأمینکنند،  

؛هاورودي  یگرو د زاتیتجه  

مانیزساو  صنعتیيهارساختادر  ساسیا اتتغییردیجاا.  

و   ؛ندا ختهداهاپرنمازساتطوالنیمديبقاايبرمنمفهوـیاز ا تیوتشریحمتفامختلفیبهاننشمنددا بهبعدآن  از

 آوريمهمنودیکردو رو هـبآورينوتبیادر اد ،گذشتهدر . ستا ههاشناختهشدنمازسادر   مهمیرعاملبسیاانبهعنوآورينو

آن  کهتمرکزرمحوعموضودیکردارد و رو  تمرکزدخوديبهخوآوريکهبرنورمحوفهددیکررو ،ستا هشدرهشاا

. نددار  هبرعهدرا  آورينوايجرو ا اعبدا ستکها هاییوهگرو  هانمازسا،صنعتر،موضوعاتیمانندکشوبر

 ].4[ ستا همانیتوصیفشدزمحیطسادر   مفیدو   مهم،جدیدتیاخدماتمحصواليشکلگیرانمانیبهعنوزساآورينو

 ينوآور. هستند دیو مف دیسازمان جد ياست که برا یمحصوالت ایفنون،  ندها،یها، فرا دهیا يریو بکارگ یمعرف ،ينوآور

 راهبه  ازین دیابتدا با) شامل افراد، گروه ها، و سازمان ها(نوآوران . خالقانه است يها دهیا يریو بکارگ جادیا ندیفرا

ها را مورد نقد و پردازش قرار داده و سپس راه  دهیا نیخالقانه ارائه دهند، ا يها دهیداده و ا صیرا تشخ دیجد يکارها

  ].13[ مناسب را به مرحله اجرا درآورند يحل ها

  

  

  نوآوري فناورانه. 2-5

 يکند و توسعه فناور یم فایرا ا يو صنعت قش موثر یدر سطح مل يریدر خلق ثروت و رقابت پذ يامروزه فناور

توان به  یفناورانه را م يتوسعه حوزه ها. باشد یکشورها م يتوسعه ا يبرنامه ها يبخش ها نیدارتر تیاز اولو یکیها 

 جادیو مقاوم که با هدف ا يچندمرحله ا ،یچند سطح ن،در طول زما وستهیپ ،یجیتدر يندهایاز فرا يشکل مجموعه ا

 نیاز ا يبه مجموعه ا اتیدر ادب. کرد فیتعر وستهیبه وقوع پ يو اقتصاد ،یفن ،یدر ابعاد اجتماع ریفراگ راتییتغ

و  دهیچیپ ستمیس کینوظهور،  يها يتوسعه فناور ندیموضوع که فرا نیبا توجه به ا. ندیفناورانه گو يگذارها ندها،یفرا

آن را داشته باشد و با  یستمیس تیدرك ماه تیقابل دیرود با یبکار م زیآن ن لیتحل يکه برا يکردیاست،  رو یتکامل
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 يکردیآن بتواند رو انیمختلف و روابط متفاوت م يو شامل شدن اجزا ،ينوآور ندیه فرانگاه کل نگر ب کیداشتن 

  ].14[باشد  لیتحل يمناسب برا

 یگوناگون مبدل شده است و اثربخش عیدر صنا یتن دادن به نابود، به موضوع مهم و بحران اییبه نوآور اقدام

کشورها،  ریعملکرد برتر در عرصه رقابت با سا يدارا ياغلب شرکت ها. شده است نیعج يکامالً با نوآور یسازمان

 .است يبر فناور یاز موارد مبتن ياریدر بس هنوآورانه هستند ک يها تیفعال ونیخود را مد تیبخش عمده موفق

به رشد و توسعه، و کسب  یسازمان، دسترس ياز بقا نانیباال جهت اطم يبا تکنولوژ يفناورانه در شرکت ها ينوآور

 طیا منجر به محیبشدت پو یو عوامل سازمان دیجد يها يوجود تکنولوژ. کند یم فایا یاتینقش ح داریپا یرقابت تیمز

 يبوده و نوآور عیسر يتا حدود یکیتکنولوز راتییبعالوه تغ. شود یکنترل م رقابلیو غ ریناگز سکیر ریبشدت متغ

 ریاخ يدر سال ها ].15[ یرقابت اریو بس یبازار جهان طیمحدر .. دهند، معموال  یقرار م ریرا تحت تاث یکیتکنولوژ يها

 يو نوآور يدر عرصه علم، فناور ياستگذاریو س لیجهت تحل يکردیفناورانه به عنوان رو يتوجه به مفهوم نظام نوآور

در . است دهیارائه گرد) 1991(روش ابتدا توسط کارلسون  در سال  نیا. به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است

 یمربوط م یخاص ياز فناور يبردار رهتوسعه انتشار و به د،یشبکه ها و نهادها که در تول یروش که بر اساس بررس نیا

 يتر یکل کردیکه رو یبخش يو نوآور ينوآور ینظام مل يها ینسبت به بررس يتر قیدق اریبس جینتا يشود، حاو

  ].16[باشد  یدارند، م

  

  

  یندافردر  آورينوو  لمحصودر  آورينو. 2-6

 ههمکنندافريتولیدآورينو. دوـمیشهیندسنجیدافردر  آورينوو  لمحصودر  آورينوقیفناورانه از طر ينوآور

در . دارد رهشاا یافتهدبهبوو  جدیدتخدماو  اتئهتولیدو ارا کهبهتوسعه،ستا لتولیدمحصوايبراريبزا

 ،جدیدتئهخدمادر ارا نمازساستکهتاچهحدا ینا يتولیدآورينواز  رگفتکهمنظوانقعمیتووا

:  از ندا رتینبعدعباا سنجشيکلیديشاخصها. ستا زینقبیلپیشتااز ا ارديموو  توسعهو  منابعمالیبهتحقیقصختصاا

 هاوهگرو  ادفرا زشموآ قالبدر  جدید) اتتولید( تتوسعهخدماايبرشتال؛جدید) اتتولید( تئهخدمادر ارا دنبوزپیشتا

در  پیشرفتقابلتوجهلمحصوآورينو. نمشتریااز  يجدیديهاوهگرايبر) تخدما( توسعهکاالن؛مازسادر 

 فنو  نشاز دا یالمحصوآورينو. ستا یافتهدبهبوديعملکريیژگیهاو یگرو در د ارفزا منراد،موو  تقطعا،فنیتمشخصا

 آورينو.  ترکیبمیکنددموجويهاآوري  فنو  نشرا دا جدیديهاآوري  فنو  نشدا میکندیادهستفاا جدیديهاآوري 

آوري،  فندتوسطپیشبرهتحریکشدارشود یندایکفرلمحصوآورينو. هدد پوششمیرا  تخدماو  همکااللمحصودر 

در  بهموفقیتبایدتعاملنسیدر ايبرو  ستا قابتجهانیر یشافزو ا تچرخهعمرمحصوالنشدهکوتاي،مشتريهازتغییرنیا

 نگوپاالکریشناو  رپونمادا نظراز  ].2[ باشديقونتأمینکنندگاو  نمشتریاو  همچنینبینشرکتو  خلشرکتدا

در  ؛کندیم رهشاا نمشتریايهارنتظاا پاسخگوییبهرجدیدبهمنظوتناییتوسعۀمحصوالابهتوآورينو) 2011(

بهبود  تولیدیاتحویلروش  دیجاا ففتهباهدرربهکايهاو روش  هاارفزا منرار،بزدر ا شاملتغییر،یندافرآوريحالیکهنو

 خصوصیتهاظلحااز  کهدشویم معنایخدمت یالمعرفیمحصولمحصودر  آورينو) 2005( سلوا لعملراستودر د. مییابد

 ،حدوا تولیدهرنهیهز کاهشریندبهمنظوافردر  يآورد و نوآور یم  اهبههمريچشمگیردستیابهبوا هاجدیددبررکاو 

در  آوريستنوا معتقد) 1389( شلینگ. دمیگیرارقرتوجه  نکانودر  جدیدتتحویلمحصوالو  یشکیفیتیاتولیدافزا

 کهرتبدینصو؛هدد میروي  پیوندبایکدیگردر  غلبا ،یندافرو  لمحصو

 يسوو از  جدیدشوندتنندسببتولیدمحصوالاجدیدمیتويیندهااسوییفراز
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توان  میرا  نهورافناآورينو،تعریفیجامعتردر . پذیرکنندنمکارا ا جدیديیندهاانندتوسعۀفراجدیدمیتوتمحصوال،یگرد

در  یندجدیدافرو وريفناعهرنوو  عملیيهاامقدا بهوپیشريفرصتهاتبدیلد،موجويهاوريفنادیندبهبوابرگیرندفردر

  ].17[است  تمحصوالدر  آورينوو  یندتولیدافردر  آورينهمشتملبرنوورافناآوريقعنودر وا. نظرگرفت

  نتیجه گیري. 3

رقابتی، مزیت . بحث رقابت پذیري یکی از مهم ترین دغدغه هاي تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است

رقابت پذیري . تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند

کسب توانمندي هاي . فرایندي است که هر نهادي می کوشد تا از این طریق بهتر از دیگري عمل کند و از وي پیشی بگیرد

 یکشرکت. ز چالش هاي اساسی کشورهاي مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده استرقابتی در جهان امروز به یکی ا

و  تمحصوالنکهمشتریاريبهطو،کنددیجاا دخونمشتریاايبريبیشترارزش  ،قبار ستمییابدکهنسبتبهد ابتیـقر مانیبهمزیتز

از  یاو  باقیمتپایینترت خدماو  تطریقعرضهمحصوالاز  ندامیتوارزش  خلق .ننداسایرشرکتهابداز  بهتررا  شرکتتخدما

 قابتیشاملقابلیتهاییر مزیت. دبیشترحاصلشوودهفزا منفعتو  باکیفیتباالترتخدماو  توالـطریقعرضهمحص

 بینیزبا .ستا شرکتديهبررایجیهاوخراز  یکیو  دهقبایشمتمایزکررا از ر دهدکهخود مینمکاا ستکهبهشرکتا

 يمنحصر به فرد يها تیمز ياز آنجاکه نوآور. است یرقابت تیسازنده و محرك مز نیمهم تر ينوآور هدکهد میننشاتبیااد

منحصر به فرد . باشد یرقابت تیمز یتواند به عنوان منبع اصل یم) که رقبا فاقد آن هستند ییها تیمز(دهد  یرکت مشبه 

 شیها نهیهز ایردیمحصوالتش در نظر بگ يرا برا يشتریب متیکند و ق زیدهد خودش را از رقبا متما یبودن به شرکت اجازه م

  .کاهش دهد شیاز رقبا شتریب یلیرا خ
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