
  321-339 ص، از 1400 تابستان ،2 ةشمار ،14 ةدور ،کارآفرینی توسعه

 

  
  بررسی تاثیر نوآوري مدل کسب و کار بر خلق مزیت رقابتی 

  گري توانمندي کارآفرینانه با نقش میانجی
  بنیان حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات) هاي دانش (مورد مطالعه: شرکت

 

   3علی داوري -2طالبی کامبیز -1رضا محمدکاظمی
  4عامر دهقان نجم آبادي

  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دانشیار. 1
  استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. 2

  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران . استادیار3
  دانشگاه تهران. دانشجوي دکتري کارآفرینی 4

  6/12/1399: افتیدر خیتار
 8/3/1400: رشیپذ خیتار

  
  چکیده

پیمایشی بود به بررسی  - ها از نوع توصیفی آوري داده پژوهش حاضر که از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر روش جمع
گري توانمندي کارآفرینانه پرداخته است. جامعه  تاثیر نوآوري مدل کسب و کار بر خلق مزیت رقابتی با نقش میانجی

 55به تعداد  1399یان حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات شهر یزد در سال بن هاي دانش آماري تحقیق شامل مدیران شرکت
ها و براساس روش سرشماري، پرسشنامه نزد تمامی آنها توزیع و تکمیل شد. ابزار نفر بود که با توجه به کم بودن تعداد آن

)، توانمندي 2019ان (هاي استاندارد نوآوري مدل کسب و کار پانگ و همکار ها شامل پرسشنامه گردآوري داده
) بود. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از 1391) و مزیت رقابتی طبرسا و همکاران (2018کارآفرینانه هنانوزاپاتا و پیرو (

تاثیر مثبت و معنادار نوآوري   دهنده انجام شد. نتایج تحقیق نشان Smart PLS2 افزار روش حداقل مربعات جزیی و نرم
ر بر خلق مزیت رقابتی و توانمندي کارآفرینانه و تاثیر مثبت و معنادار توانمندي کارآفرینانه بر خلق مزیت مدل کسب و کا

بنیان حوزه فناورزي اطالعات و ارتباطات است. همچنین نتیجه گرفته شد که نوآوري مدل هاي دانشرقابتی در شرکت
  توانمندي کارآفرینانه دارد.کسب و کار تاثیر غیرمستقیم بر خلق مزیت رقابتی از طریق 
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  مقدمه
از کشـورها   ياریحرکت جهان به سمت اقتصاد دانش محور باعث شده است تـا بسـ  امروزه 

اجـازه   شـرفته یپ يهـا ها به کشورنوع شرکت نی. ااورندیب يرو بنیانهاي دانششرکتبه توسعه 
 يرویـ ن نـه یهـا هز در حال رشـد کـه در آن   يهاخود را در مقابل اقتصاد يریپذدهد تا رقابتیم

 ابنـد یدسـت   یـی زااز اشـتغال  یبـه سـطح مطلـوب    زیـ کمتـر اسـت حفـظ کننـد و ن     دیو تول یانسان
اي اسـت کـه   ). در عصر حاضر شدت تغییـرات فنـاوري بـه گونـه    1396(منصوري و همکاران، 

هایی که با فناوري سرو کار دارند، بایستی دست بـه  بنیان به خصوص شرکتدانش هاي شرکت
هایی بزنند تا نسبت به رقباي قوي خود از بازار عقب نیفتاده و مزیت رقابتی را اقدامات و فعالیت

رسـیدن بـه    بـراي  هاشرکت مهم هاياستراتژي از خلق نمایند. توجه به مزیت رقابتی،براي خود 
 یـک  توسط شده کسب برتري عنوان مزیت رقابتی به .)Ferreira et al, 2019( است شاناهداف
 قیمـت  بـا  امـا  دهـد  ارائـه  را خـود  رقباي با برابر ارزشی بتواند که شودمی تعریف زمانی شرکت

. کنـد  تحمیـل  را بـاالتري  هـاي قیمـت  تمـایز،  طریـق  از بیشـتر  ارزش ارائه با تواندمی یا تر،پایین
  ).Amalia et al, 2020شود (می حاصل هافرصت با اصلی هايشایستگی تطابق از مزیت رقابتی

ها براي اینکه بتوانند مزیت رقابتی را براي خود به ارمغان بیاورند باید از سوي دیگر شرکت
ها هاي بیرونی خود توجه داشته باشند. توجه به این قابلیتي درونی و هم قابلیتهاهم به قابلیت

که مـدیران   شود. توانمندي کارآفرینانه عاملی استدر رویکرد توانمندي کارآفرینانه مطرح می
-کند که این دو در نهایت منجر به ایجاد ایدهو کارکنان را تشویق و تمرکززدایی را تسهیل می

 ,Henao-Zapata and Peiróشـوند ( هـا مـی  پذیري شرکتنوآوري و حفظ رقابت هاي جدید و

دهد تا هاي درونی و بیرونی، به مدیران اجازه میتوانمندي کارآفرینانه با افزایش قابلیت). 2018
پـذیري  هـاي محـیط رقـابتی عمـل کننـد و راه رقابـت      به سرعت و به درستی در پاسخ به پویایی

  ). Akinyemi, 2016کنند (شان را هموار شرکت
-دستیابی به مزیت رقابتی و توانمندي کارآفرینانه متأثر از عوامل مختلفـی مـی  در این میان، 

باشد. یکی از این عوامل که توجه زیادي را در تحقیقات امروزي به خـود جلـب کـرده اسـت،     
رده و آفرینـی کـ   توانـد ارزش نوآوري مدل کسب و کار است. نوآوري مدل کسب و کـار مـی  

را  ،اسـت  نگرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  رقبـا  توسـط  که بازار از يبرداربهره يبراتشخیص فرصت 
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معمـاري   عنـوان  ). نـوآوري مـدل کسـب و کـار بـه     Latifi and Bowman, 2018افزایش دهـد ( 
 بـراي  را هـایی ارزش توانـد مـی  شـرکت  چگونـه  دهـد مـی  نشـان  کـه  است شده تعریف شرکت
ها با توجه به نوآوري در مـدل کسـب و   شرکت. )Anwar, 2018دهد ( تحویل و ایجاد مشتریان

هاي خودشان تسهیل کرده توانند فرآیند کارآفرینی در شرکت را با توجه به قابلیتکارشان می
  ).Pedersen et al, 2018پذیري خودشان را باال ببرند (و از این طریق رقابت
، 1399ري ریاسـت جمهـوري در سـال    هاي موجود معاونت علمـی و فنـاو  بر اساس گزارش

بنیان در ایران مشغول فعالیت بوده که بنابر گزارش ارئـه شـده   کسب و کار دانش 5700بیش از 
اطالعـات و   يدر حوزه فناور ایران انیبن دانش يها درصد شرکت 40از  شیباز سوي معاونت، 

محـور توجـه بـه    اد دانـش دهد کـه در اقتصـ  این امر نشان می مشغول به فعالیت هستند. ارتباطات
توانـد داشـته   اي براي حل مشکالت کشور مـی حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات جایگاه ویژه

هـاي  باشد. شواهد دال بر مسئله حاکی از این اسـت کـه بـا وجـود اهمیـت بسـیار زیـاد شـرکت        
از ایـن  انـد کـه درصـد زیـادي     هـا نشـان داده  بنیان در اقتصاد کشورها، مطالعات و بررسیدانش

-)، بیان کـرده 1391شوند. آذر و همکاران (هاي ابتدایی با شکست مواجه میها در سالشرکت
درصـد   80گـذرد و همچنـین   هـا مـی  ها کـه یکسـال از تاسـیس آن   درصد از شرکت 11اند که 
هـا بیـان   شـوند. آن گذرد با شکست مواجه مـی ها میسال از عمر آن 5هاي جدیدي که شرکت

بنیان موفق در هر بخشی از صنعت کار پیچیده و دشـواري  هاي دانشیجاد شرکتاند که اکرده
کننـد بـه دلیـل پویـایی و     هایی که در حوزه فناوري کار مـی است و این پیچیدگی براي شرکت

  ).1391(آذر و همکاران،  تغییر سریع بازار و دوره کوتاه عمر محصوالتشان، بیشتر است
هـاي  کـه شـرکت   شود می ناشی آنجا از موضوعی چنین طرح از پژوهشگر دغدغه واقع در
زیادي از قبیل نبود چرخـه کامـل توسـعه محصـوالت جدیـد، نـوآوري        مشکالت بنیان بادانش

هـا در طـول   مداوم در محصوالت و خدمات و توانمندي کارآفرینانه پایین برخی از این شرکت
ها بـا رویکردهـاي جدیـد هماننـد     باشند. توجه به مسائل و مشکالت این شرکتمی زمان مواجه

ها و معضالتی تواند چالشها، میتوسعه مدل نوآوري کسب و کار و توانمندي کارآفرینانه آن
هـاي  ها با آن روبرو هستند راکاهش دهد. با توجه به اینکه استان یزد رتبـه سـوم شـرکت   که آن
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ها به دلیـل شـدت   ین شرکتبنیان در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات را دارا است و ادانش
هاي زیادي هستند، از اینرو تحقیق حاضـر بـا توجـه بـه اهمیـت      رقابت داراي مشکالت و چالش

موضوع به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا نوآوري مدل کسب و کار بر خلق مزیت 
قــش بنیــان حــوزه فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات اســتان یــزد بــا ن هــاي دانــشرقــابتی شــرکت

  گري توانمندي کارآفرینانه تاثیر دارد؟  میانجی

  تحقیق مروري بر مبانی نظري و پیشینۀ

  نوآوري مدل کسب و کار
 مـدل  قیـ طر از کـه  هسـتند  ياقتصـاد  ارزش يدارا یزمـان  تنهـا  يتجار يهايورافن و هادهیا

 قابـل  ياقتصـاد  ارزش خـود  يخـود  بـه  يفناور نظر، نیا از. شوند يتجار شرکت کار و کسب
مـدل   بـه  يادیـ ز حـد  تا ،آمیزتیموفق ينوآور ای دیجد يفناور کی از استفاده و ندارد یسنجش

کـه مـدل کسـب و کـار      اسـت  يضـرور  هـا شـرکت  يبـرا و  است مربوط شرکتکسب و کار
 کـار  و کسب مدل در ينوآور ).Chesbrough, 2010(خودشان را به صورت مداوم بهبود دهند 

 نحـوه  و شـود یمـ  گرفته نظر نظر در ينوآور قاتیتحق در یقاتیتحق انیجر نیتریاصل عنوان به
 بـومن و همکـاران  ). از دیـدگاه  Kraus et al, 2020( کنـد یمـ  فیتوصـ  را هـا ينـوآور  ياجـرا 

 یـا  شـرکت  مـدل کسـب و کـار    معماري در تغییر عنوان به کسب و کار)، نوآوري مدل 2019(
 در مشـاهده  قابـل  تغییراتـی  بـه  منجـر  و است جدید شرکت براي شود کهمی تعریف آن اجزاي

نوآوري مدل . )Bouwman et al, 2019( شودمی شرکا و مشتریان به نسبت شرکت عملکردهاي
 بـراي  ارزش ایجـاد  و کـار  افتـد و نحـوه  مـی  اتفـاق  یـادگیري  فرایند یک طریق از کسب و کار

  .)Anwar, 2018دهد (سهامداران را نشان می
داده  هـا شـرکت  بـه  امکـان  نیـ ا ،نوآوري مدل کسب و کار زیآم تیموفق ياجرا صورت در

و رقبا به راحتـی نتواننـد از    بمانند زنده بازار در یحت ای شوند سازگار بازار راتییتغ با تا شودمی
 کـامالً  بازار امروزه. )1394ها تقلید کنند (کریمی و رحمانی، یک محصول یا فرآیند جدید آن

 مقاومـت  خود يهاياستراتژ و محصوالت با ها شرکت شودیم باعث نیا و است یرقابت و ایپو
 ایـ  موجـود  رییـ تغ کیـ  شامل است ممکن نوآوري مدل کسب و کار. کنند دشوارتر را بازار در
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 يبـرا  ارزش جـاد یا آن هـدف  حـال،  نیـ ا بـا . باشـد  دیجد کامالً مدل کسب و کار کی ياجرا
 یتیفعـال  عنـوان  به تواندیم که و کار نوآوري مدل کسب یاصل تیمز کی .است خود نفعانیذ

 قابـل  دیـ جد کـار  و کسب مدل کی ياجرا و یطراح ای موجود کار و کسب مدل اصالح يبرا
 جذب و جادیا يبرا دیجد يهاراه و دیجدهاي درآمد ییشناسا يبرا که است نیا باشد، درك
تـوان بیـان کـرد    نهایت مـی ). در Wirtz & Daiser, 2018کند (می دایپ خود نفعانیذ يبرا ارزش

سـازي و بازمهندسـی منـابع پیچیـده.     که نوآوري مدل کسـب و کـار رونـدي اسـت بـراي بهینـه      
آورد. اثربخشـی  گیري از نوآوري مدل کسب و کار سود بیشتري بـه دسـت مـی   شرکت با بهره

سـازد. ایجـاد مـدلی    نوآوري مدل کسب و کار خود را از تغییرات مدل کسب و کار متمایز می
تواند به روشنی رابطه بـین ارزش شـرکت و مـدل کسـب و     براي نوآوري مدل کسب و کار می

  ). 1395جهرمی، پژوهشکار شرکت را نمایان سازد (

  کارآفرینانهتوانمندي 
ــه  ا)، معتقدنــد 2012هاشــمی و همکــاران ( ز آنجاییکــه فشــارهاي رقــابتی زیــادي امــروزه ب

ین فشار را از طریق کارآفرینی و ارائه محصوالت ها بایستی اها وارد شده است، شرکتشرکت
 Hashemi et( و خدمات نوآورانه بواسطه رفتارهاي نوآورانه و پیشگامانه کارکنان تحمل کننـد 

al, 2012(        توجه به کارآفرینی براي داشـتن سـاختار اقتصـادي قدرتمنـد و مرفـه؛ امـري حیـاتی .
توانـد  این راستا توانمندي کارآفرینانـه مـی   ). در1397فرد و همکاران، شود (عسکريقلمداد می
بنیـان کمـک نمایـد تـا در محـیط رقـابتی پیچیـده و        هاي دانشها به خصوص شرکتبه شرکت

فرایندي دارد کـه از  پذیري خودشان را بهبود دهند. توانمندي کارآفرینانه اشاره به گویا، رقابت
ایـن معنـی اسـت کـه     رآفرینانـه بـه   توانمندسـازي کا شـود.  طریق فعالیت کارآفرینی تقویت مـی 

برداري هاي شناسایی شده، سعی در بهرهشرکت فرصتی را به دست آورده و با توجه به ریسک
  ).Hashim et al, 2018از این فرصت دارد (

توانمندي کارآفرینانه در دو مقوله قابلیت شناسـایی فرصـت و قابلیـت نـوآوري دیـده شـده       
بوط به توانمندسازي در تحقیقات مختلفـی اشـاره شـده اسـت     است. این دو بعد در تحقیقات مر

)Henao-Zapata and Peiró, 2018 هـاي  )، شناسایی فرصت2018پالکا و همکاران (). از دیدگاه
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کارآفرینانه شامل شناسایی و یافتن محصـوالت ارزشـمند و عـالوه بـر ایـن شناسـایی بازارهـاي        
ند نیازي از بازار را رفع کرده و دسـتیابی بـه   تواهاي تولیدي جدیدي است که میجدید و روش

 همچنین قابلیت نوآوري اشاره به پـذیرش  ).Pulka et al, 2018اهداف سازمانی را محقق سازد (
 اتخــاذ طریــق از تغییـر  بــه میــل و جدیـد  خــدمات یـا  تولیــدات فرآینــدها، هـا،  ایــده کاربسـت  و

 سـاختار  یـک  عنـوان  به توانددارد که می جدید مدیریتی هاي نظام و ها مهارت منابع، ها، فناوري
 Siguaw( کند شناسایی را بازار هايپویایی تا سازد قادر را شرکت که شود گرفته نظر در دانش

et al, 2006.(  
شود تا کارکنان توانمنـد عملکـرد خـود را بوسـیله     در واقع، توانمندي کارآفرینانه باعث می

هـاي نوآورانـه بـراي    از اشتباهات، و ایجاد طرح کشف سریع خطاها در ارائه خدمت، یادگیري
طراحی مجدد فرایندها و محصوالت بهبود بخشند. همچنین باید گفـت، در یـک بـازار اقتصـاد     
آزاد که در آن رقابـت بـاز بـه همـراه چـالش بـراي ارائـه محصـوالت و خـدمات بـا کیفیـت و            

دارد، وجــود کارکنــان همچنــین، میــزان بــاالي نــوآوري و آشــفتگی در محــیط کــالن وجــود  
توان بیان کرد، مدیریت و کارآفرینی نقش مهمـی  کارآفرین و توانمند الزامی است. در کل می

  ). Kurniati, 2015ها دارند (در توانمندسازي کارآفرینانه شرکت

  مزیت رقابتی
دارنـد  شود که سازمان به مشتریان خود عرضه مـی مزیت رقابتی به عنوان ارزشی شناخته می

شود. مزیـت  نحوي که در آن مقطع زمانی این ارزش توسط رقباي بالقوه و بالفعل عرضه نمی به
-روش به کـارگیري  و باالتر کارایی با سازد می قادر را شرکت یک که است وضعیتی رقابتی،

 بـراي  را بیشـتري  رقبـا سـود   بـا  رقابـت  در و نمایـد  عرضه باالتر کیفیت با را محصول برتر، هاي
 سـود  اسـتراتژي  بـه عنـوان یـک    مزیت رقابتی). 1391آورد (طبرسا و همکاران،  فراهم شرکت
 طراحـی  اسـتراتژي . تعریف شده اسـت  همکاري بازار در بیشتر رقابت براي که باشدمی شرکت

 شـود. موفقیـت   بـازار  رهبـر  موفقیـت،  بـا  تـا  یابـد  ادامـه  بایـد  مزیت رقابتی به دستیابی براي شده
 در بازار هاشرکت از مختلفی اقدامات که است شرایطی در قابتیمزیت ر به دستیابی در شرکت

 انجـام  را هـا تالش همان که شودمی انجام شرکت چندین دخالت با اقتصادي ارزش ایجاد براي
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 مختلـف  هـاي دیـدگاه  در تـوان مـی  را مزیـت رقـابتی   ). مفهـوم Sadalia et al, 2019دهنـد (  مـی 
 عـواملی  چـه  اینکـه  بر تمرکز با شرط یک عنوان به را مزیت رقابتی آنها از برخی. کرد مشاهده

 بـا  نگـرش  یـک  عنوان به را آن دیگران که حالی در. کنندمی تعریف شوند،می رقابت به منجر
 مـدت طـوالنی  عملکـرد  و آمیـز موفقیـت  نتیجـه  همچنـین،  یـا  آن بـه  دستیابی چگونگی به اشاره

). در Pratono et al, 2019کننـد ( می تعریفاست  بودن رقابت نتیجه که رقبا، به مربوط موضوع
 حفـظ  و تولیـد  یـا  خـوب  عملکـرد  توانـایی  عنـوان  به را توان مزیت رقابتیدیدگاهی دیگر، می

 بـه  همچنـین  و کـار  هايهزینه تجارت، شرایط و عملکرد مارك،فرآیند بنچ رقابتی، هايمزیت
 و شـرکت  استراتژي بین تطابق فرضیه داد. مزیت رقابتی قرار بررسی مورد وريبهره رشد عنوان

 اسـت  محیطـی  توسط استراتژي تنظیم و پذیرش و خارجی هايفرصت با داخلی هايشایستگی
 رشـد  و تضـمین  رقبـا،  برابـر  در پایـدار  رقابتی مزیت یک این. کندمی رقابت آن در شرکت که

  ).Caseiro and Coelho, 2018کند (می ایجاد سود ایجاد و بازار سهم
اند که بر اساس آن دسـتیابی  بـه مزیـت رقـابتی     ) مدلی ارئه کرده2019پراتونو و همکاران (

ها از طریـق توانمندسـازي کارآفرینانـه و قابلیـت بـازار و سـازمان فـراهم        پایدار را براي سازمان
زار، هاي بـا هاي کارآفرینانه و توسعه قابلیتاند که با گسترش فعالیتها بیان کردهاند. آنآورده

 بـازار  پیچیده محیط که توانند مزیت رقابتی را براي خود به ارمغان آورند. هنگامیها می سازمان
 سازه یک عنوان به کارآفرینی منابع هستند، ناپایدار رقابتی هايمزیت و کندمی تغییر سرعت به

شـوند.  می شناخته بزرگ عملکردي مسیرهاي به دستیابی براي هابنگاه توانایی درك براي مفید
شـود کـه رفتارهـاي نوآورانـه،     هایی اطالق مـی ها به فعالیتتوانمندي کارآفرینانه از دیدگاه آن

پـذیري  پذیري و پیشگامی را ترویج کرده و از این طریق باعث بهبود عملکـرد و رقابـت  ریسک
  ).Pratono et al, 2019شوند (ها میشرکت

مطالعات پیشین بر  تر بیشو انجام نشده است  این تحقیقموضوع   دربارهزیادي  هاي پژوهش
پیامدها و عوامل مـرتبط بـا    عنوان یک متغیر اصلی تمرکز داشته و به نوآوري مدل کسب و کار

  اند. گیري نوآوري مدل کسب و کار را مورد بررسی قرار دادهشکل
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ش را )، پژوهشی با عنوان نوآوري مدل کسب و کار و خلق ارز2018( 1پدرسن و همکاران
تواند براي سه دسته از افراد ها نتیجه گرفتند که نوآوري مدل کسب و کار میاند. آنانجام داده

کنندگان و خریداران خلق ارزش نماید و براي هرکدام مزیتـی را ایجـاد   یعنی سهامداران، تامین
آن بـر  )، نیز در پژوهشی با عنوان بررسی نوآوري مـدل کسـب و کـار و تـاثیر     2018کند. انور (

عملکرد شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانحی مزیت رقابتی نتیجه گرفت که مزیـت رقـابتی بـه    
در کنـد.  عنوان نقش میانجی بین رابطه نوآوري مدل کسب و کار و عملکـرد ایفـاي نقـش مـی    

)، عوامل درونی و پیامدهاي مرتبط با نوآوري مدل کسـب و کـار   2019( 2بشیر و ورماپژوهشی 
را مــورد بررســی قــرار داده و نتیجــه گرفتنــد کــه عــواملی از قبیــل ســاختار ســازمانی، فرهنــگ  
سازمانی، رهبري، فناوري، اندازه و تجربه شرکت بر نوآوري مدل کسـب و کـار مـوثر هسـتند.     

پـذیري  مـدل کسـب و کـار باعـث افـزایش انعطـاف       ها همچنین نتیجه گرفتنـد کـه نـوآوري   آن
)، پژوهشی را با عنـوان چگـونگی   2019شود. بومن و همکاران ( استراتژیک و مزیت رقابتی می

هاي دیجیتالی مـورد بررسـی قـرار    هاي نوآوري مدل کسب و کار بر عملکرد شرکتتاثیر شیوه
کسب و کـار و تجربیـات اسـتفاده     هاي بکارگیري استراتژي مدلو  نتیجه گرفتند که شیوه داده

ها تاثیر مثبتـی داشـته باشـند. آمالیـا و     تواند بر نوآوري و عملکرد کلی شرکتها میاز این مدل
)، پژوهشی را با عنوان مزیت رقابتی و عملکـرد بـا نقـش میـانجی کـارآفرینی      2020( 3همکاران

توانـد بـه   اد که مزیت رقـابتی مـی  ها نشان داند. نتایج مطالعات مروري آناستراتژیک انجام داده
ها همچنین نتیجـه گرفتنـد کـه    شود. آنعنوان عاملی شناخته شود که منجر به بهبود عملکرد می

  کند.  گري بین مزیت رقابتی و عملکرد ایفا میکارآفرینی استراتژیک رابطه میانجی
ل کسـب و  )، پژوهشی با عنوان نوآوري در مد1395جهرمی (در تحقیقات داخلی، پژوهش

کار را بعنوان عامل جدید مزیت رقابتی مورد بررسی قرار داده است. او نتیجه گرفته اسـت کـه   
ها در نظر گرفتـه شـود.   تواند به عنوان مزیت رقابتی براي شرکتنوآوري مدل کسب و کار می

پیشـرو را   هـاي چالش و پایدار توسعه رویکرد با کار و کسب مدل در )، نوآوري1397خدایی (
                                                        

1 Pedersen et al 
2 Bashir & Verma 
3 Amalia et al 
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 بـا  پایـدار  نـوآوري  کـار  و کسب مدل ورد بررسی قرار داده است. او  نتیجه گرفت که اجرايم
 در کـار  و کسـب  هـاي مـدل  نـوآوري  موفقیـت  از مـانع  کـه  روبروست ها چالش از ايمجموعه
 کسـب  بـازار  در شکست و مفاهیم اجراي عدم ها،ایده کافی پیگیري عدم به توجه با ها سازمان

 مـدل  نوآوري بر موثر اي با عنوان عوامل) نیز مطالعه1397عبدالهی و همکاران (. شود می کار و
 را مورد بررسی قرار داده و نتیجـه گرفتنـد کـه نـوآوري     بنیان دانش هاي شرکت در کار و کسب

 بـراي  توسـعه  هـاي  نظریـه  در جدیـد  راهکـاري  بنیـان  دانـش  هـاي  شـرکت  در کـار  و  کسـب  مدل
شـیرازي و همکـاران    .اسـت  پایـدار  توسـعه  به دستیابی راستاي رد سازي ظرفیت و توانمندسازي

 بنیـان  دانـش  هـاي  شرکت مزیت رقابتی خلق در نوآوري قابلیت و سازمانی منابع )، نقش1397(
  اند. را تایید ساخته نوپا

الزم   پـژوهش، زمینـه  ایـن  چنین مطالعات قبلی مـرتبط بـا    مروري بر مبانی نظري پیشین و هم
بندي مطالعات قبلی و تبیـین منطـق   توان براي جمعمی. کردتحقیق را فراهم  فرضیاته یبراي ارا

تواننـد  ها با توجه به نـوآوري در مـدل کسـب و کارشـان مـی     شرکتمدل اینگونه بیان کرد که 
هاي خودشان تسـهیل کـرده و از ایـن طریـق     فرآیند کارآفرینی در شرکت را با توجه به قابلیت

در نظـر گرفتـه    حاضـر  بر این اساس فرضیات زیر بـراي پـژوهش  باال ببرند. شان را مزیت رقابتی
  شده است:
  دارد. و معناداري تأثیر مثبت نوآوري مدل کسب و کار بر خلق مزیت رقابتی: 1  فرضیه
  دارد. و معناداري تأثیر مثبت نوآوري مدل کسب و کار بر توانمندي کارآفرینانه: 2  فرضیه
  دارد. و معناداري تأثیر مثبت آفرینانه بر خلق مزیت رقابتیتوانمندي کار: 3  فرضیه
از طریـق متغیـر    غیرمستقیم بر خلق مزیـت رقـابتی  تأثیر نوآوري مدل کسب و کار : 4  فرضیه

  دارد. میانجی توانمندي کارآفرینانه
اند، چارچوب نظري با توجه به فرضیات پژوهش که از مرور مبانی نظري پیشین تدوین شده

  ) نشان داده شده است. 1در شکل (
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  چارچوب نظري پژوهش. 1شکل 

  شناسی  روش
 -ها از نـوع توصـیفی  برمبناي هدف از نوع کاربردي، از حیث گردآوري داده تحقیق حاضر

هـاي  . بـراي تحلیـل داده  باشـد  می مـی آوري شده از نوع کهاي جمعو از نظر نوع داده پیمایشی
ی و یـ جز مربعـات  بـا رویکـرد روش حـداقل    معادالت ساختاريسازي مدل روشنامه از  پرسش

هـاي  استفاده شده است. دلیل استفاده از این روش، قابلیـت تحلیـل مـدل    Smart PLS 2افزار نرم
نوآوري مدل کسب  است. متغیر هاپیچیده با حجم اندك و عدم حساسیت به توزیع نرمال سازه

سوال،  6با  )2019( پانگ و همکاراناستاندارد   نامه براساس پرسشبه عنوان متغیر مستقل  و کار
هنانوزاپاتـا و  اسـتاندارد    نامـه  براساس پرسـش توانمندي کارآفرینانه به عنوان متغیر میانجی  متغیر
  نامـه  پرسـش  بـا  مزیت رقابتی بـه عنـوان متغیـر وابسـته     متغیرنین چو هم سوال، 5با  )2018( پیرو 

متغیـر کنتـرل نیـز در تحقیـق     انـد.  سـنجیده شـده   سوال 4) با 1391طبرسا و همکاران (استاندارد 
ها بـراي تحقیـق حاضـر در    منظور تنها مدیران شرکتحاضر متغیر سطح سازمانی است که بدین

حـوزه فنـاوري   بنیـان  هاي دانشمدیران شرکت  هرا کلی تحقیقآماري   جامعهاند. نظر گرفته شده
بـا توجـه بـه کـم بـودن      داده کـه  تشکیل  1399در سال  نفر) 55شهر یزد ( اطالعات و ارتباطات

آوري  افراد جامعه توزیـع و جمـع    ها میان کلیهنامه حجم جامعه، با استفاده از سرشماري، پرسش
  شد.
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ی استفاده شـد.  ینامه از معیارهاي روش حداقل مربعات جز براي بررسی میزان پایایی پرسش
) پایـایی ترکیبـی   2) آلفـاي کرونبـاخ،   1: شـود  مـی در این روش پایایی توسط دو معیار سنجش 

)CR(1االت در تبیـین مناسـب ابعـاد مربـوط بـه      ؤ. ضریب آلفاي کرونباخ بیانگر میزان توانایی س
دیگـر بـراي    االت یـک بعـد بـه یـک    ؤخود است. ضریب پایایی ترکیبی نیز میزان همبستگی سـ 

). نتـایج  Fornell & Larcker, 1981کنـد ( گیـري را مشـخص مـی   هـاي انـدازه  برازش کافی مدل
) نشان داده شده 1(شماره در جدول  یادشدهتوسط دو معیار  تحقیق  نامه مربوط به پایایی پرسش

  است. 
ی یگرا و با استفاده از روش حداقل مربعات جز توسط معیار روایی همنیز نامه  روایی پرسش

هـاي یـک بعـد در تبیـین آن بعـد      میزان توانـایی شـاخص    هدهندگرا نشان . روایی همشدبررسی 
شود کـه   شده) بررسی می(میانگین واریانس استخراج AVE2گرا از طریق معیار  روایی هم است.

شـود  گیـري تأییـد مـی   گـراي ابـزار انـدازه    ، روایـی هـم  5/0 در صورت بیشتر شدن این معیـار از 
)Hulland, 1999.(  

  نتایج روایی و پایایی متغیرهاي تحقیق .1 جدول
ایی همگرا رو

)AVE(  ) پایایی ترکیبیCR( متغیرها کرونباخ يآلفا 

 نوآوري مدل کسب و کار 801/0 779/0  553/0
 توانمندي کارآفرینانه 824/0 804/0  594/0
 خلق مزیت رقابتی 813/0 793/0  557/0

  ها یافته

  شناختی الف) توصیف جمعیت
درصـد   64از نظر سنی  اند.تشکیل دادهدرصد زن  16مرد و آماري را  درصد افراد نمونه 84

انـد. از نظــر ســطح  ســال سـن داشــته  40کمتــر از درصــد از آنهـا   37سـال،   40از  بیشــترسنشـان  

                                                        
1 Composite Reliability 
2 Average Variance Extracted 
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درصـد هـم    25کارشناسی ارشـد و دکتـرا و   مدارك داراي ها درصد آن 75بیش از  تحصیالت
درصـد   46سـال،   7ا ت 1درصد بین  22اند. از نظر سابقه اجرایی، داراي مدرك کارشناسی بوده

  اند.سال سابقه اجرایی داشته 15درصد نیز بیشتر از  32سال و  15تا  8بین 

  هاي توصیفی ب) توصیف شاخص
هاي توصیفی نشان داد که نوآوري مدل کسب و کار نتایج به دست آمده از تحلیل شاخص

داراي میــانگین  )؛ توانمنــدي کارآفرینانــه9635/0) و انحــراف معیــار (4216/3داراي میــانگین (
) و انحراف معیار 2863/3) و مزیت رقابتی داراي میانگین (9541/0) و انحراف معیار (3654/3(
  ) است.9326/0(

  اجراي مدل در حالت اعداد معناداري .2شکل 

  ج) مدل ساختاري
بررسـی شـد    2روابط میان متغیرها با استفاده از مدل ساختاري در نرم افزار پی ال اس نسخه 

که در دو حالـت اعـداد معنـاداري و تخمـین اسـتاندارد نتـایج درج شـد. در ابتـدا، بـراي تأییـد           
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اسـتفاده شـد کـه     2پـی ال اس نسـخه    افـزار  نـرم  1هاي پژوهش از فرمان بوت اسـتراپینگ  یهفرض
+ و 96/1بیشـتر از   در بـازه  t). وقتی مقـادیر  2دهد (شکل را نشان می tخروجی حاصل ضرایب 

هـاي پـژوهش    یهفرضـ باشند، بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه و متعاقباً تأییـد    -96/1کمتر از 
سـه متغیـر اصـلی پـژوهش      بـین  tباشـد، ضـرایب   مشـخص مـی   2که در شکل  گونه هماناست. 

  هاي پژوهش است. یهفرضهستند که مبین پذیرش رابطه بین  96/1همگی باالي 
افزار، رابطه علت و معلـولی بـین متغیرهـا سـنجیده     بعد از تخمین استاندارد، با استفاده از نرم

ن (اجراي مدل در حالت تخمین استاندارد) نمایان است، رابطه بی 3که در شکل  همان طورشد. 
  سه متغیر اصلی پژوهش مستقیم و مثبت است.

  

  اجراي مدل در حالت تخمین استاندارد .3شکل 
  

  . )، نشان داده شده است2هاي پژوهش به صورت خالصه در جدول (نتایج فرضیه

                                                        
1. Bootstrapping 



  334 1400 تابستان، 2 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

انجـام   GOF : ارزیابی برازش کلی مدل با استفاده از شاخص نیکویی برازش برازش مدل
اسـتفاده شـده اسـت.     R2 و Communalityپذیرفت که براي محاسبه آن از دو شاخص میـانگین  

) بـاالتر اسـت.   36/0به دست آمـده کـه از حـداقل قابـل قبـول (      48/0نیکویی برازش در معادله 
 بنابراین، مدل پژوهش برازش مناسبی دارد.

  ها نتیجه آزمون فرضیه .2جدول 

ضرایب   tمقدار  فرضیه ها
 مسیر

نتیجه 
  آزمون

  تایید  53/0  54/6  دارد. و معناداري تأثیر مثبت نوآوري مدل کسب و کار بر خلق مزیت رقابتی: 1  فرضیه
  تایید  41/0  73/4  دارد. و معناداري تأثیر مثبت نوآوري مدل کسب و کار بر توانمندي کارآفرینانه: 2  فرضیه
  تایید  37/0  97/3  دارد. و معناداري تأثیر مثبت رقابتیتوانمندي کارآفرینانه بر خلق مزیت : 3  فرضیه
از طریـق متغیـر    غیرمستقیم بر خلـق مزیـت رقـابتی   تأثیر نوآوري مدل کسب و کار : 4  فرضیه

  تایید  68/0  -   دارد. میانجی توانمندي کارآفرینانه

 R2 و Communality مقادیر .3جدول 

  خلق مزیت رقابتی  کارآفرینانهتوانمندي   نوآوري مدل کسب و کار  متغیر
Communality  0.553  594./  557./  

R2   ---  448./  394./  
  

489/0421/0568/02  RcomGoF  
  گیري  بحث و نتیجه

 بـا  خلـق مزیـت رقـابتی    بـر  کار و کسب مدل پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نوآوري
اطالعـات و   فنـاوري  حـوزه  بنیان دانش هاي در شرکت کارآفرینانه توانمندي گريمیانجی نقش

ارتباطات انجام گردید. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر حاکی از ایـن اسـت کـه نـوآوري     
ها شود که کمتر در تحقیقات تواند منجر به توانمندي کارآفرینانه شرکتمدل کسب و کار می

زیـت رقـابتی   تواند منجـر بـه بهبـود عملکـرد و دسـتیابی بـه م      به آن پرداخته شده است و آن می
  ها شود.باالتري براي شرکت
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اول و دوم پژوهش نشان داد که نـوآوري مـدل کسـب و کـار بـر خلـق مزیـت         تایید فرضیه
 بـه بنیان تاثیر دارد. نوآوري مدل کسب و کار هاي دانشرقابتی و توانمندي کارآفرینانه شرکت

 بـراي  شـود کـه  مـی  تعریـف  آن اجـزاي  یـا  شـرکت  مدل کسب و کـار  معماري در تغییر عنوان
 مشـتریان  به نسبت شرکت عملکردهاي در مشاهده قابل تغییراتی به منجر و است جدید شرکت

 يسـازگار  و ينوسـاز  يبرا يابزاربه عنوان این تغییرات در مدل کسب و کار  .شودمی شرکا و
توانمندي کارآفرینانـه و دسـتیابی بـه مزیـت      جادیاشناخته شده که توانایی  رییتغ حال در بازار با

هـا همراسـتا بـا نتـایج تحقیقـات بشـیر و ورمـا        . نتایج به دست آمده از این فرضـیه دارد رارقابتی 
)، عبــدالهی و  2018)، انــور ( 2018)، لطیفــی و بــومن ( 2018)، پدرســن و همکــاران ( 2019(

انـد کـه   نـوعی بیـان کـرده    ) است کـه هـر کـدام بـه    1395جهرمی () و پژوهش1397همکاران (
هـاي کارآفرینانـه درون   توانند باعث افزایش فعالیـت ها با نوآوري مدل کسب و کار میشرکت

-توانند با نوآوري در مدل کسب و کار مزیت رقابتی و رقابـت شرکت خود شده و همچنین می
  پذیري خود را افزایش دهند.

-رآفرینانه بر خلق مزیت رقابتی شرکتسوم پژوهش نشان داد که توانمندي کا تایید فرضیه
هـا  هاي کارآفرینانه، شـرکت ها و توسعه توانمنديبنیان تاثیر دارد. با گسترش فعالیتهاي دانش

 سرعت به بازار پیچیده محیط که توانند مزیت رقابتی را براي خود به ارمغان آورند. هنگامیمی
 براي مفید سازه یک عنوان به کارآفرینی منابع هستند، ناپایدار رقابتی هايمزیت و کندمی تغییر

شـوند. نتیجـه   مـی  شـناخته  بـزرگ  عملکـردي  مسـیرهاي  به دستیابی براي هابنگاه توانایی درك
) 2020) و آمالیـا و همکـاران (  2019فرضیه حاضر همراستا با نتیجه تحقیق پراتونو و همکـاران ( 

ها از طریـق توانمندسـازي   پایدار براي سازماناند دستیابی به مزیت رقابتی باشد که بیان کردهمی
  شود.  هاي کارآفرینانه فراهم میکارآفرینانه و تشخیص فرصت

همچنین در رابطه با نقش میانجی توانمندي کارآفرینانه در رابطه بین نوآوري مدل کسب و 
توانـد  توان اینگونه بیان کرد که نوآوري مدل کسب و کار مـی کار و خلق مزیت رقابتی نیز می

 رقبـا  توسـط  کـه  بـازار  از يبـردار بهـره  يبراآفرینی کرده و تشخیص فرصت کارآفرینانه  ارزش
را افزایش دهد و از این طریق، منجر به خلق مزیـت رقـابتی بـراي     است نگرفته قرار توجه مورد
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هـا بـا توجـه    اند شرکت) که بیان کرده2018ها گردد. نتایج تحقیق پدرسن و همکاران (شرکت
تواننـد فرآینـد کـارآفرینی در شـرکت را بـا توجـه بـه        نوآوري در مدل کسب و کارشان می به

پذیري خودشان را باال ببرند، تاییدي بـر  هاي خودشان تسهیل کرده و از این طریق رقابتقابلیت
  باشد.نتیجه فرضیه حاضر می

 

  پیشنهادها
  گردد:بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می

  گردد بـا توجـه بـه تـاثیر و اهمیـت نـوآوري       بنیان پیشنهاد میهاي دانششرکتبه مدیران
فرآیند کار در زمینه  مدل کسب و کار بر خلق مزیت رقابتی، فرآیندهاي عملیاتی و شیوه

مدل کسب و کار مورد تجدید و بازبینی قرار گرفته و نوآوري در این فرآینـدها صـورت   
  گیرد.

  گـردد مـدیران   کارآفرینانه بر خلـق مزیـت رقـابتی پیشـنهاد مـی     با توجه به تاثیر توانمندي
بـرداري از  هایی همچـون شناسـایی و بهـره   توانمندسازي کارآفرینانه کارکنان را در حوزه

هـا ایجـاد شـده تـا از     هاي کارآفرینانه دنبـال نماینـد تـا بتواننـد ایـن قابلیـت در آن      فرصت
  ق نمایند.هاي بوجود آمده، مزیتی را براي شرکت خلفرصت

 ها و سمینارهاي مختلف آموزشی مرتبط با نوآوري مدل کسب و کار شرکت در کارگاه
  شود تا دانش خود را در این زمینه در جهت خلق مزیت رقابتی باال ببرند.  پیشنهاد می

 ها با استفاده از ظرفیـت کـارآفرینی، بـه صـورت پیوسـته محـیط       گردد شرکتپیشنهاد می
هــاي بــرداري از فرصــتیــه و تحلیــل کــرده تــا بتواننــد بــراي بهــرهعملیــاتی خــود را تجز

کارآفرینانه بـه آسـانی از دانـش و اطالعـات اسـتفاده کـرده و نیازهـاي آتـی مشـتریان را          
  شناسایی نمایند.  

    هــاي گــردد تـا بـا اسـتفاده از فاکتورهـا و شـاخص     هـا پیشـنهاد مـی   در نهایـت بـه شـرکت
، نیازهاي عملکرد را هم بهتر بشناسند و بهتر از رقبـا  کارآفرینی، عالوه بر نیازهاي اساسی
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ها را شناسایی و رفع کنند و بتوانند در شرکت خود خلق ارزش کرده و نهایتاً در مدل آن
  کسب و کار خود نوآوري ایجاد کنند.
گردد تا محققین رابطه بین نـوآوري مـدل کسـب و    همچنین براي تحقیقات آتی پیشنهاد می

بتی را با سایر متغیرها میانجی از قبیل مدیریت دانـش، قابلیـت بـازار و ... مـورد     کار و مزیت رقا
گردد تا با توجه به کمبود مطالعات در زمینه عوامـل  بررسی قرار دهند. عالوه بر این پیشنهاد می

موثر و پیامدهاي توجه به نوآوري مدل کسب و کار، محققین تحقیقاتی را در این زمینـه انجـام   
  دهند.
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