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 محیط ی پویا در پویایی فنی و بازاریها تیقابلکارایی 

 
 ،***چه، منیژه قره**، سید محمود حسینی*زادهمریم نکوئی1

 ****کریمیعباسعلی حاجی
 

 چکیده
ی پویا مفید ها تیقابلای که تحقیق حاضر با آن مواجه است این است که چه بافت و محیطی برای مسئله     

ی فنی و بازاری ها ییایپوی پویای مشابه در ها تیقابلو مناسب است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات 
ی پویا در نظرگرفته شده و نقش تعدیلگری ها تیقابلرو عملکرد شرکت به عنوان پیامد محیط است. از این

ی تولیدی فعال در بورس اوارق ها شرکتآماری تحقیق  جامعهپویایی محیطی آن مورد بررسی قرار گرفت. 
 ایپاداده بقیه متغیرها از پرسشنامه روا و  و ها شرکتی عملکرد از ترازنامه مالی ها داده. باشند یمبهادار تهران 

ی پویا بر عملکرد همچنین نقش ها تیقابل ریتأثاستخراج گردید. مدل در قالب دو فرضیه  %(13آلفای کرونباخ )
که پویایی  دهد یمی پویا و عملکرد تحلیل شد. نتایج نشان ها تیقابلتعدیلگری پویایی محیطی در رابطه 

ی پویا ها تیقابلی پویا و عملکرد شرکت دارد. همچنین رابطه ها تیقابلمحیطی اثر تعدیلگری مثبتی در رابطه 
 پویا این رابطه معنادار است. نسبتاًی پویا و ها طیمحی ایستا معنادار نبوده اما در ها طیمحو عملکرد در 
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 مقدمه .1

ی پویا، این موضوع به یکی از ها تیقابل( درباره 9111همکاران )از زمان نشر ایده تیس و      
 (9111شوئن )ی تحقیقاتی در رشته مدیریت راهبردی تبدیل شد. تیس، پیسانو و ها حوزه نیتر فعال

واژه پویا را  ها آن .دانند یمی پویا ها تیقابلی پویا را به عنوان تابعی از ها طیمحمزیت رقابتی در 
[. 90سازند ]برای سازگاری با محیط متغیر را منعکس  ها تیقابلاستفاده کردند تا ظرفیت بازسازی 

 ی پویا ارائه شده است.ها تیقابلتعاریف گوناگونی از 
[. در 2شوند ] یمنیز تعریف  ها نیروت(، فرایندها یا ها تیظرفیا ها ) ییتوانای پویا به عنوان ها تیقابل     

ی پویا را ها تیقابل( 2661) سیت( و 2663) نتریو(، 2666) نیمارتاین تحقیق با پیروی از آیزنهارت و 
ی عملیاتی خود را ها تیقابلتا  کند یمکه به شرکت کمک  میکن یمیی تعریف ها تیقابلبه عنوان آن 

ی ها تیقابلیا اصالح نماید تا با تغییر بازار منطبق شده یا حتی آن را خلق نماید. این ایجاد، گسترش 
دهی مجدد منابع و شکل ها فرصتی درک، استفاده از ها تیقابلی پویا شامل ها تیقابلتشکیل دهنده 

 بر عملکرد شرکت تاثیرگذار باشند. تواند یمکه به طور مستقیم نیز  باشد یم
قابلیت درک توانایی سازمان برای اسکن، پاالیش، ارزیابی، خلق، یادگیری، تفسیر، درک و      

توانایی سازمانی برای پرداختن به  ها فرصت. قابلیت استفاده از باشد یمو تهدیدات  ها فرصتسنجیدن 
دهی ی بالقوه از طریق محصوالت جدید، فرایندها یا خدمات جدید است و قابلیت شکلها فرصت

و ساختارهای سازمانی  ها ییدارادهی مجدد جدد منابع، توانایی سازمانی برای ترکیب مجدد و شکلم
[. هر تحولی از بررسی شرایط موجود آغاز و به اتخاذ تصمیمی منجر 29است ]هنگام تغییرات محیطی 

ط موجود ید تا به تحول در شرایآآنگاه در مرحله اقدام تصمیم اتخاذ شده به اجرا در می شود یم
منظور از پویایی محیطی میزان نوسانات در محیط به خاطر تالطم [. شایان ذکر است، 3] انجامدیب

 فنی و تالطم بازار است.
ی ها تیقابلی پویا این است که آیا کارایی و ارزش ها تیقابل حوزهی تئوریکی در ها چالشیکی از      

تنوع زیادی در  سؤالدر پاسخ به این [. 93]دارد پویا به سطح پویایی محیط کسب و کار بستگی 
دانند و برخی  یمهای پویا  یطمحمناسب  صرفاًهای پویا را  یتقابلادبیات وجود دارد. برخی از محققان 

هدف اصلی این مقاله بررسی این کنند.  یمهای ایستا نیز ارزشمند تلقی  یطمحدیگر آن را حتی در 
خواهیم بدین  یمهای پویا مناسب است؟ در واقع  یتقابلچه بافت و بستری برای موضوع است که 

ها از بسیار پویا تا ایستا مورد  یطمحتوان در تمامی  یمهای پویا را  یتقابلچالش پاسخ دهیم که آیا 
توان از این چارچوب استفاده کرد؟ با بررسی  یمها  یطمحدر برخی از این  صرفاًتوجه قرار داد یا 

ی پویا و پویایی محیطی دست ها تیقابلدرک بهتری از ارتباط میان ن به توا یمتجربی این موضوع 
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ی پویا در نظر گرفته شده و ارزش ها تیقابلرو متغیر عملکرد شرکت به عنوان پیامد یافت. از این
یی را که ها پرسش. ردیگ یمی پویا با توجه به تأثیرگذاری آن بر عملکرد مورد بررسی قرار ها تیقابل

 اینگونه بیان نمود: توان یمبا آن مواجه است این تحقیق 
 های پویا چه تأثیری بر عملکرد شرکت دارد؟ یتقابل. 9

 نماید؟ یمهای پویا و عملکرد شرکت را تعدیل  یتقابلآیا پویایی محیطی رابطه . 2
 
 و چارچوب نظری تحقیقمبانی  .2

ی ها بحثی اخیر صاحبنظران سازمان و مدیریت، ها دههدر  .نقش تعدیلگری پویایی محیطی
. هر محیطی اند کردهمطرح  ها سازمانای در زمینه ضرورت توجه به عوامل محیطی در مطالعه گسترده

. آورد یمیی را نیز برای آن فراهم ها فرصتو  ها تیموقعانتظارات خاصی از سازمان دارد و از طرفی 
از وجود تقاضاها و  ها آنرخدادهای محیطی و تحلیل و ارزیابی آوری اطالعات درباره سازمان با جمع

و راهبردی خود را با استفاده از این اطالعات برای رسیدن به هدف، به طور  ابدی یمآگاهی  ها تیموقع
ی پویا به عنوان توانی بالقوه که ها تیقابل[. در این میان رویکرد 2کند ] یمشایسته طراحی یا تعدیل 

ای برخوردار شده ، از اهمیت ویژهکند یمیی با محیط متغیر و انطباق با آن آماده ایرؤای سازمان را بر
 [.0است ]

توجه  ی پویا، برخی محققانی هنگامها تیقابلادبیات  حوزهدر راستای توجه به عوامل محیطی در      
ی ها تیقابلبه نقش پویایی محیطی، قائل به نقش تعدیلگری آن بوده و این نقش را در رابطه میان 

ی ها استدالل. در ادامه این تحقیقات و دهند یمپویا و مزیت رقابتی عملکرد شرکت مورد بررسی قرار 
 مربوطه آمده است:

یی دیده شوند ها نهیگزبه عنوان  توانند یمی پویا ها تیقابل کنند یم( بیان 2699) یساو آلپاولو و      
. هر چه درجه تالطم محیطی بیشتر باشد احتمال دهد یمی جدید بازار را ها فرصتکه توانایی تعقیب 

ی بیشتری ظاهر ها فرصتارزشمندتر شوند چون ممکن است  ها نهیگزبیشتری وجود دارد که این 
یی برای ها فرصتکم احتمال کمتری وجود دارد که ی با تالطم ها طیمحشود. از طرف دیگر در 

در یک بررسی تجربی از مدیران  ها آن [.90گردد ]ی عملیاتی موجود خلق ها تیقابلدهی مجدد  شکل
ی تک، تولیدی، خدمات پزشکی، کاالهای مصرفی، ها عیمختلف )صناتوسعه محصول جدید در صنایع 

واحد ی عملیاتی ها تیقابلی پویا بر روی ها تیقابلاثر مثبت صنایع ارتباطات( به این نتیجه رسیدند که 
 .شود یمتوسط سطح تالطم محیطی تعدیل توسعه محصول 
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( نیز نشان داد که در محیط ایستا رابطه میان 2699همکاران )( و درنویچ و 2696) ویوتحقیقات      
ی متالطم این رابطه مثبت ها طیمحی پویا و عملکرد شرکت معنادار نیست در حالی که در ها تیقابل

 [.92دارد ]بوده و نقش تعدیل کننده 

ی پویا، یادگیری آگاهانه و ها تیقابل"عنوان ای تحت ( نیز در مقاله2696برندز )رومه، زولو و      
ی پویا در ها تیقابلی عملیاتی و ها نیروتسازی شده از توسعه دانش، یک مدل شبیه "پویایی محیطی

در سطوح مختلف پویایی محیطی ارائه دادند. یکی از نتایج این مقاله این بود که پویایی  ها سازمان
 [.92] کند یمی پویا و مزیت رقابتی ایفا ها تیقابلمحیطی نقش تعدیلگر مهمی در رابطه میان 

ایستا است و هیچ پیشرفت  نسبتاً( نیز بیان کردند وقتی محیط 2661ابرل )شریوگ و کلیش      
ی پویا به ها تیقابل، دهد یمته فنی وجود ندارد یا تغییر بسیار اندکی در ترجیحات مشتری رخ برجس

ی پویا و ها تیقابلبنابراین رابطه میان ؛ ی نگهداری، گران یا حتی مخرب هستندها نهیهزدلیل وجود 
ی رقابتی ممکن است ضعیف تر یا حتی منفی شود. در حالی که در یک محیط به شدت ها تیمز

یی که به سرعت در حال گذر است و پیوسته از جانب رقبا تهدیداتی وجود دارد؛ ها فرصتخصمانه با 
را  مؤسسات، دهد یمی فعلی را کاهش ها تیقابلچنین تالطم محیطی موقعیت رقابتی و ارزش بالقوه 

ی تر مهمنقش  تواند یمی پویا ها تیقابلکه تغییرات مکرر و پیچیده انجام دهند بنابراین  کند یموادار 
( مشاهده نمود. تمامی این 9در جدول ) توان یمخالصه رویکردهای فوق را  [.92باشد ]داشته 

 ست.ی پویا و پیامدهای آن اها تیقابلنقش تعدیلگری پویایی محیطی بر رابطه  دهندهنشان ها دگاهید
 

 . دیدگاه محققان مختلف در رابطه با نقش تعدیلگری پویایی محیطی9جدول 
 دیدگاه محقق

 (2699) یساو آلپاولو و 

ی پویا ها تیقابلهر چه درجه تالطم محیطی بیشتر باشد احتمال بیشتری وجود دارد که 
ی بیشتری ظاهر شود. از طرف دیگر در ها فرصتارزشمندتر شوند چون ممکن است 

دهی مجدد یی برای شکلها فرصتی با تالطم کم احتمال کمتری وجود دارد که ها طیمح
 ی عملیاتی موجود خلق گردد.ها تیقابل

( و درنویچ و 2696) ویو
(2699همکاران )  

ی پویا و عملکرد شرکت معنادار نیست در حالی که در ها تیقابلدر محیط ایستا رابطه میان 
 کننده دارد.مثبت بوده و نقش تعدیلی متالطم این رابطه ها طیمح

 (2696برندز )رومه، زولو و 
ی پویا و مزیت رقابتی ایفا ها تیقابلمیان  رابطهپویایی محیطی نقش تعدیلگر مهمی در 
 .کند یم

ابرل شریوگ و کلیش 
(2661) 

ی رقابتی ممکن است ها تیمزی پویا و ها تیقابل میان رابطهایستا است  نسبتاًوقتی محیط 
ی پویا ها تیقابلتر یا حتی منفی شود در حالی که در یک محیط به شدت خصمانه ضعیف

 ی داشته باشد.تر مهمنقش  تواند یم
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( برشمردیم پویایی محیطی را به 9همسو با نظر این محققان و منطبق با تحقیقاتی که در جدول )     
های پویا و عملکرد شرکت  یتقابلتواند بر رابطه  یمگیریم که  یمعنوان یک متغیر تعدیلگر در نظر 

ی مالی برای سنجش ها شاخصاز  صرفاًدر این تحقیق برخالف تحقیقات قبلی که  یر داشته باشد.تأث
محور نیز برای سنجش  ی بازارها شاخصی مالی؛ از ها شاخصکردند در کنار  یمعملکرد استفاده 

هتر رابطه تعدیلگری پویایی محیطی، این موضوع که عملکرد استفاده شده است. حال، جهت درک ب
 در ادامه به بحث گذاشته شده است. "های پویا مناسب است یتقابلچه بافت و بستری برای "
 

برای تحلیل منابع و عملکرد مهم باشد  تواند یمبافت محیطی  .ی پویاها تیقابلبافت و بستر 
همکاران ی متفاوتی از منابع است. به عالوه تیس و ها یابیارزی متنوع شامل ها طیمحطوری که 

ی متغیر ها طیمحرا برای کسب مزیت رقابتی در  ها آنی پویا و اهمیت ها تیقابل( نیز مفهوم 9111)
 [.90اند ] دادهتوضیح 

که یکی از الزامات  سازد یمی پویا آشکار ها تیقابلبررسی متون موجود در حوزه  همچنین     
ی پویای مشابه در شرایط محیطی متفاوت است. به عنوان ها تیقابلتحقیقی، بررسی و مقایسه اثرات 

ی مناسب ها طیمحتحقیقات بیشتری باید صورت گیرد تا انواع "که  کند یم( بیان 2699تو )باره مثال 
ی ها تیقابلبه طور صریح اثرات  ی پویا را مشخص سازد. مطالعات تجربی بایدها تیقابلبرای مفهوم 

ی ها دورهصنایع متفاوت یا در کند )مجزا مقایسه  کامالًپویا مشابه را در دو یا چندین شرایط محیطی 
یی برای ها طیمحتعیین کرد که چه  توان یمبا بررسی تجربی این موضوع  "زمانی متفاوت(.

 [.2است ]ی پویا بیشتر مفید و مرتبط ها تیقابل
ی پویا در صنایع ها تیقابلدر تحقیق حاضر این کار از طریق بررسی اثرات پویایی محیطی بر      

در مورد نوع محیط خارجی که  تا بتوان شرایط محیطی متفاوت را پوشش داد. گردد یممختلف انجام 
به چهار  توان یممرتبط با قابلیت پویا است تنوع بسیار زیادی وجود دارد. محققان در این حوزه را 

 (.2کرد )جدول دسته تقسیم 
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 [2] ی پویاها تیقابل. رویکردهای مختلف در ارتباط با بافت و محیط مناسب 2جدول 

 رویکردهای موجود چالش

بافت و محیط مناسب 
ی پویاها تیقابل  

ی پویا به طور صریح شرایط محیط خارجی را مورد ها تیقابلهای از برخی مفهوم سازی. 9
 به عنوان مثال ماکادوک(.اند ) ندادهتاکید قرار 

ی پویا و هم ها طیمحی پویا را هم با ها تیقابلیی هستند که ارتباط مفهوم ها آندسته دوم . 2
 .اند دادهایستا مورد تاکید قرار 

ی با پویایی باال ها طیمحاین مفهوم را به  صراحتاً( 2661) سیتدسته سوم برخی همانند . 3
 .دهند یمنسبت 

. برای مثال رندیپذ یمیی هستند که درجات متفاوتی از پویایی محیطی را ها آندر نهایت . 4
ی پویا نه تنها در بازارهای پویا بلکه ها تیقابلکه  کنند یم( استدالل 2666) نیمارترت و اآیزنه

 نیز مهم هستند. پویا نسبتاًدر بازارهای 

 
( مطرح شد در واقع در پاسخ به این چالش پدید آمدند 2رویکردهای چهارگانه ای که در جدول )     

پویا و ایستاتر مورد توجه قرار داد  نسبتاًی بسیار پویا، ها طیمحی پویا را باید در تمامی ها تیقابلکه آیا 
 ؟ها طیمحدر برخی از این  صرفاًیا 

بدون نیاز به یک  تواند یمی پویا ها تیقابلبر درون شرکت تمرکز داشته و معتقدند که گروه اول      
 .دهند یمعامل بیرونی پدیدار شود و نقش عوامل ساختاری را پررنگ نشان 

ی پویا در عین تفاوت در برخی جزئیات این ها تیقابلدر نقد این رویکرد باید گفت که تعاریف      
بنابراین ؛ [94است ]که هدف اصلی کسب و حفظ تناسب با یک محیط پویا  سازد یمنکته را برجسته 

ی پویا ندارد، رویکرد قابل قبولی در ها تیقابلاین رویکرد که شرایط محیط خارجی ارتباطی با بحث 
 ی پویا نیست.ها تیقابلمیان متون حوزه 

ین و میزان تغییر محدود است؛ ی ایستا اگر چه سرعت تغییر پایها طیمحدر گروه دوم معتقدند      
بنابراین ؛ ماند یمتعدیالت تدریجی و بهبود ذخیره منابع شرکت همچنان به عنوان یک الزام باقی 

ی پویایی ها تیقابلنیاز به بهبود مستمر وجود دارد و شرکت به  احتماالًی ثابت، ها طیمححتی در 
[. در خصوص این رویکرد نیز 4] دینمااحتیاج دارد که ذخیره منابع را به صورت تدریجی اصالح 

 :میکن یماکتفا  ها آنانتقاداتی مطرح شد که به یکی از 
برداری از قدرت ی بیشتری برای بهرهها فرصتایستا(  نسبتاًدر مقایسه با ) ریمتغی ها طیمحدر      

ی پویا ها تیقابلی متغیر بر روی ها طیمحتر است که در عاقالنه ها شرکتبازار وجود دارد. برای 
 [.91دهند ]ایستا انجام  نسبتاًگذاری را در محیط گذاری کنند تا اینکه چنین سرمایهسرمایه
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 صرفاًی پویا را ها تیقابلعالوه بر دو رویکرد قبل محققان دیگری )از جمله تیس( وجود دارندکه      
جدول . این گروه در قالب رویکرد سوم در دانند یمی با پویایی باال، مناسب و قابل کاربرد ها طیمحدر 

 .اند شده( دسته بندی 9)
اگر محیطی که موسسه در آن قراردارد ثابت ":کنند یم( چنین استدالل 9111همکاران )تیس و      

بر اساس آن تنظیم و تعدیل شود به عالوه اگر یک موسسه  تواند یمباقی بماند نیاز به تغییر 
گاه استاندارهای خود را کنترل کند یا بتواند تا حدی به تثبیت و پایاسازی محیط خود کمک نماید آن

ی رادیکال نباشد. انتخاب ها لیبدممکن است نیازی به اکتشاف مستمر و پرهزینه در خصوص 
گذاری و تعقیب نوآوری ی مناسب راهبردی، سرمایهها میصمتی مناسب کسب و کار، اتخاذ ها مدل

رقابتی نگه دارد. اگر محیط ثابت باشد  کامالًیک موسسه را یک دهه یا بیشتر  تواند یمتدریجی 
 [.22]"منجر به آشفتگی داخلی و شکست عملکرد شود تواند یمتغییرات درونی افراطی 

( و آیزنهارت و 2661) ترافیپ(، هلفت و 2660) دسونیاودبرخی محققان از جمله زهرا، اسپینزا و      
( 2660همکاران ). برای مثال زهرا و اند کرده( مطالبی را در نقد این رویکرد بیان 2666) نیمارت

ی پویا ها تیقابلبینی است یا غیر قابل پیش کند یممعتقدند که وقتی محیط بیرونی به سرعت تغییر 
ممکن است بسیار ارزشمند باشد اما محیط متغیر یا متخاصم عنصر ضروری برای یک قابلیت پویا 

ی پویا مثل توسعه محصول جدید هم در ها تیقابلکه  کند یمو پیتراف نیز بیان  زهلفت [.22] ستین
 نیمارتزنهارت و [. به عالوه آی96دارد ]ی با سرعت باال کاربرد ها طیمحپویا و هم  نسبتاًی ها طیمح

ی ها تیقابلکه منطق منبع محور چارچوب تیس و همکاران در خصوص  کنند یم( نیز بحث 2666)
. این گفته از این مشاهده درک شود یمپویا در بازارهای با تالطم باال، با یک شرایط مرزی رو به رو 

. توصیف تیس و همکاران از کند یمی پویا با پویایی بازار فرق ها تیقابلدر  مؤثرکه الگوهای  شود یم
پویا هستند، درست باشد اما در بازارهای با  نسبتاًی پویا ممکن است هنگامی که بازارها ها تیقابل

یک ویژگی  ها تیقابلپذیری از الزامات راهبردی است؛ این تالطم باال، جایی که سرعت و انطباق
ی پیچیده، جزئی و تحلیلی نیست بلکه در ندهایفرای پویا ها تیقابل. در آنجا ردیگ یممتفاوت به خود 

بینی دارند. بقای خود عوض فرایندهای ساده، تجربی و ناپایداری است که پیامدهای غیر قابل پیش
ناپایدار و در  دائماًدر یک حالت  ها آنی پویا در بازارهای با تالطم باال مشکل است؛ زیرا ها تیقابل

 [.1هستند ]معرض فروپاشی بالقوه 
مبنایی برای تئوری مزیت رقابتی  توانند ینمی پویا ها تیقابلمفهوم بارز مطالب فوق این است که      

بنابراین در بازارهای با تالطم باال، جایی ؛ پایدار در بازارهای در معرض تغییر محیطی سریع ارائه دهد
ی پویا ناپایدار ها تیقابلی و خود بینی، زمان برای راهبرد حیاتغیر قابل پیش ذاتاًکه دوام مزیت رقابتی 
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کار آیزنهارت و مارتین از لحاظ روابط پویایی بازار [. 0شود ] یمهستند، منطق تیس و همکاران بی اثر 
پویا )تالطم باال(  کامالًپویا )تالطم کم( تا  نسبتاًبازارها را از  ها آنی پویا پیشتاز است. ها تیقابلو 

ی پویا نه تنها در ها تیقابلکه  کنند یم( استدالل 2666) نیمارتآیزنهارت و  [.92کردند ]شناسایی 
بینی کردند که بسته به پیش ها آنپویا نیز مهم هستند. به عالوه  نسبتاًبازارهای پویا بلکه در بازارهای 

جدول است )پویا، شکل قابلیت پویا متفاوت  نسبتاًاینکه شرکت در بازارهای پویا قرار دارد یا بازارهای 
ی ها تیقابلمشاهده کردند که  ها آن(. دهد یمی پویا را با سرعت بازار نشان ها تیقابلی ها یژگیو 3

نه خطی( ) یتعاملنه تحلیلی( و ) یتجربنه پیچیده( ساده )فرایندهای  پویا در بازارهای بسیار پویا
پویا  نسبتاًاز طرف دیگر در بازارهای که بر ایجاد دانش مربوط به موقعیت متکی هستند.  باشند یم

 ها آنیعنی ؛ ی سازمانی جای دارندها نیروتفرایندهای پیچیده وابسته به مسیر هستند که در  ها آن
که به طور گسترده بر دانش موجود، اجرای  باشند یمبینی ی تحلیلی، پیچیده و قابل پیشندهایفرا

 [.1هستند ]خطی و تکامل آهسته در طول زمان متکی 
 

 [1] ی پویا انواع بازارهای پویاها تیقابل. 3جدول 

 پویا نسبتاًبازارهای  
 بازارهای بسیار پویا

 با تالطم باال()

 تعریف بازار
ساختار صنعت ثابت، مرزها تعریف شده، 

ی کسب و کار روشن، بازیگران قابل ها مدل
 شناسایی، تغییر خط و قابل پیش بینی

کسب و کار  یها مدلساختار صنعت مبهم، 
سیال، بازیگران متغیر و مبهم، تغییر غیر 

 خطی و غیر قابل پیش بینی

 الگو
ی جزئی، تحلیلی که به طور گسترده بر ها نیروت

 دانش موجود متکی هستند
دانش تازه خلق شده که ویژه هر موقعیت 

 هستند

 تعاملی خطی اجرا

 خیر بله ثبات

 بینیغیر قابل پیش  قابل پیش بینی پیامدها

عامل کلیدی در 
 مؤثرتکامل 

 انتخاب به دقت مدیریت شده متنوع باًیتقرمستمر، 

 
که آیزنهارت و مارتین نیز از صاحبنظران پیشتاز در این خصوص -بنابراین در رویکرد چهارم      

. کنند یمی پویا در بازارهای با تالطم متوسط تا زیاد به خوبی عمل ها تیقابلکه  شود یمبیان  -هستند
ی پویا )از تدریجی تا ها تیقابل( که سلسله مراتب 2661همکاران )این گفته توسط امبروسینی و 

ی پویا برای ها تیقابلبازسازی و احیاکننده( را پیشنهاد دادند مورد حمایت قرار گرفت. همچنین با 
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جرجوری، رن و فیچ، بیان شده توسط فیشر، گبائر، جو )وجستی پویایی برای ها تیقابلبرداری و  بهره
ارائه شده توسط گاتل و البداهه )ی پویای فیها تیقابلی پویای روتین و ها تیقابل( و 2696

ای متفاوت همسو است. به گونه دهند یم( که به سطوح مختلف تغییر محیطی پاسخ 2696کولچنر،
ی پویا نیست و ها تیقابل( نیز بحث کردند که محیط متغیر عنصر ضروری 2660همکاران )زهرا و 

 [.20هستند ]منبع تغییر  ها تیقابلخود 

بنابراین تحقیق حاضر نیز همسو با تحقیقات ذکر شده و همچنین منطبق با نظر منون و موهانتی      
رویکرد  ی پویا پیشتاز است،ها تیقابلکار آیزنهارت و مارتین از لحاظ روابط پویایی بازار و که معتقدند 

. به عبارتی معتقدیم دهد یمرا به عنوان رویکرد انتخابی خود مدنظر قرار آیزنهارت و مارتین 
پویا نیز مهم هستند. به عبارتی نقش  نسبتاًی پویا نه تنها در بازارهای پویا بلکه در بازارهای ها تیقابل

 .باشد یمتعدیلگری پویایی محیطی که در بخش قبل توضیح داده شده یک اثر تعدیلی مثبت 

 

ی پویا بر عملکرد واحد توسعه ها تیقابل( برای بررسی اثرات 2699پاولو و الساوی ) .تحقیقپیشینه 
ی پویا را در قالب چهار قابلیت درک، ها تیقابل ها آن( را در نظر گرفتند. 9محصول جدید شکل )

و ی خدماتی ها شرکتدر میان  ها آنیادگیری، انسجام و هماهنگی مفهوم سازی کردند. نتیجه تحقیق 
ی عملیاتی توسط تالطم محیطی تعدیل ها تیقابلی پویا و ها تیقابلتولیدی نشان داد که رابطه میان 

 ها آنعالوه بر این  بیشتر است. ریتأث. همچنین هر چه تالطم محیطی بیشتر باشد شدت این شود یم
مثبتی  ریتأثی عملیاتی بر عملکرد شرکت ها تیقابلی پویا از طریق ها تیقابلبه این نتیجه رسیدند که 

 [.92دارد ]
 

 

 
 
 
 
 

[ 90]ی پویا در تالطم محیطیها تیقابل. یک مدل تحقیقی از اثرات 9شکل   

 
 

 تالطم محیطی

ی پویاهاتیقابل  

 

ی هاتیقابل
 عملیاتی

عملکرد واحد 
توسعه محصول 

 جدید
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ی پویا و مزیت رقابتی در بافت کشور ها تیقابلای به بررسی رابطه بین ( در مقاله2692) لئولی و      
سازی باره تو کمک گرفته و آن را به سه ی پویا از مفهومها تیقابلچین پرداختند. برای سنجش 

گیری به موقع، ظرفیت اجرای تغییر تفکیک نمودند. آن قابلیت ظرفیت درک راهبردی، ظرفیت تصمیم
ی پویا و ها تیقابلتری میان که هر چه پویایی محیطی بیشتر باشد رابطه مثبت قویدو معتقدند بودند 

اثر مثبتی بر  تواند یممزیت رقابتی وجود دارد. عالوه بر این خاطر نشان ساختند که پویایی محیطی 
به ( 2در قالب شکل ) توان یم[. روابط مورد بررسی در این تحقیق را 92باشد ]ی پویا داشته ها تیقابل

 تصویر کشید.
 

 

 

 

 

 

 

 
  [92]ی پویا بر مزیت رقابتی ها تیقابل. یک مدل تحقیقی از اثرات 2شکل 

 

 شناسی تحقیقروش .3

 این گونه بیان کرد: توان یمی تحقیق را ها هیفرضبا توجه به مطالبی که مطرح شد 
 مثبت دارد. ریتأثی پویا بر عملکرد شرکت ها تیقابل اول: هیفرض
 .کند یمی پویا و عملکرد شرکت را تعدیل ها تیقابلدوم: پویایی محیطی رابطه  هیفرض
 مورد SmartPLSافزار مسیری ساختاری و با کمک نرم یها با استفاده از تکنیک مدلساز یهفرض     

 ( مشاهده نمود.3) در قالب شکل توان یم. چارچوب مفهومی تحقیق را رندیگ یمآزمون قرار 
 
 
 
 
 
 

 مزیت رقابتی ی پویاهاتیقابل

 محیطی پویایی
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 . چارچوب مفهومی تحقیق3شکل 

 

پیمایشی -از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی است و از لحاظ روش تحقیق توصیفیتحقیق حاضر      
ی پویا و ها تیقابلی مربوط به متغیر ها داده. اند شدهآوری ی تحقیق نیز به دو صورت جمعها دادهاست. 

ی مربوط به عملکرد نیز از پایگاه اطالع ها دادهپویایی محیطی از طریق پرسشنامه محقق ساخته و 
ی پذیرفته شده در بورس ها شرکترسانی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد. در این تحقیق کلیه 

 :اند شدهاوراق بهادار تهران که شرایط زیر را داشتند به عنوان جامعه آماری تحقیق پذیرفته 
 بورس اوراق بهادار تهران باشند.در تمام دوره تحقیق عضو پذیرفته شده در ـ 

 21به  ها آنباشند و سال مالی  نداده مالی سال ( تغییر19تا  02) قیتحقهای در تمام طول سالـ 
 اسفند منتهی باشد.

 شته باشد.ها در مرکز شهر تهران قرار دا دفاتر مرکزی آنـ 

 .باشد دسترس در مورد نظر یها دادهـ 

پرسشنامه  01شرکت حائز شرایط شدند. در نهایت  10شرکت فعال در بورس اوراق بهادار  399از      
برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه نیز با مورد تحلیل قرار گرفت. 
( مشاهده 4در جدول ) توان یمابعاد متغیرهای تحقیق را  % به دست آمد.13استفاده از آلفای کرونباخ 

 نمود.
 
 

 عملکرد شرکت
 عملکرد مالی -

 عملکرد بازار محور -
 

 پویایی محیطی

 پویایی فنیـ 

 پویایی بازارـ 

ی پویاهاتیقابل  

 لیت درکابق -

 هافرصتقابلیت استفاده از  -

 دهی مجدد منابعقابلیت شکل  -
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 گیری متغیرها در پرسشنامه. مقیاس اندازه4جدول 

 شماره منبع مقیاس ابعاد مفهوم

 
پویایی 
 محیطی

 پویایی فنی
 بینی آینده تکنولوژی در صنعتتوان پیش -

 تغییر تکنولوژی در صنعتسرعت  -

 ی فنی در صنعتها شرفتیمیزان پ -
[1[ ،]26] 

 پویایی بازار
 بینی کنش رقباقابل پیش -

 بینی تقاضا و ترجیحات مشتریپیشقابل  -

 ی محصولها یژگیودر ترجیحات مشتری در مورد تغییر  -

 
ی ها تیقابل

 پویا

 قابلیت درک

 مجموعه مدیریت با کارکنان شرکت ارتباط -

 ی تحقیق و پژوهشها تیفعالگذاری در سرمایه -

آوری اطالعات از منابع مختلف در مورد مشتریان، جمع -
 و رقبا ها کننده عرضه

 
 [29] 

قابلیت استفاده از 
 ها فرصت

 توسعه محصوالت یا خدمات جدید -

 ی جدید تولیدها روشتوسعه  -

 گیریارائه عقاید افراد درگیر در تصمیم آزادی در -

دهی قابلیت شکل
 مجدد منابع

 کاری و ...( یها هی)در ساختارها، فرایندها و رو یریپذانعطاف -

 دهی شده در حین کارخوب سازمانی ها آموزش -

 ی مدیریتها کیتکنپذیرش آخرین ابزارها و  -

 واگذاری افراد مناسب در وظایف مناسب -

 
 عملکرد

 عملکرد مالی
 بازده دارایی -

 بازده حقوق صاحبان سهام -

 حاشیه سود -
[9،] [99 ،]
[90[ ،]29،] 
[23[ ،]24] 

 عملکرد بازار
 رشد فروش -

 رشد سود هر سهم -

 بازده سهام -

 

 ها افتهتحلیل ی .4

 شناختی که مورد بررسی قرار گرفت شامل تحصیالت، سمت و تعداد کارکنانمتغیرهای جمعیت     
( 0ی مرکزی و پراکندگی نیز در جدول )ها شاخصباشد.  یم( قابل مشاهده 2جدول )است که در 

 آورده شده است.
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 شناختی نمونه. مشخصات جمعیت2جدول 

 فراوانیدرصد  سطوح 

 
 

 سطح تحصیالت

 9.2 دیپلم

 3 فوق دیپلم

 41.0 کارشناسی

 39.3 کارشناسی ارشد

 90.4 دکتری

 
 سمت سازمانی

 99.1 مدیر عامل

 26.1 مدیر

 91.1 عضو هیئت مدیره

 91.4 سایر

 
 تعداد کارکنان

 1.2 966کمتر از 

 43.3 266تا  966

 41.3 266باالتر از 

 
 ی تحقیقها سازهی مرکزی و پراکندگی ها شاخص. 0جدول 

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین سازه

 3021/6 99/9 1/2 قابلیت درک

 3614/6 1460/6 60/3 ها فرصتقابلیت استفاده از 

 3926/6 1122/6 91/3 قابلیت شکل دهی مجدد منابع

 2100/6 0091/6 12/2 پویایی فنی

 2122/6 1123/6 19/2 پویایی بازار

 

ی پویا و ها تیقابلبرای بررسی نقش تعدیلگری پویایی محیطی در رابطه میان  .ها هیفرضآزمون 
. بررسی این نقش در سه مرحله صورت میکن یماستفاده  SmartPLSافزار عملکرد شرکت از نرم

 :ردیگ یم

 

شود  یمگیری اولیه بدون حضور متغیر تعدیلگر ارزیابی ابتدا روایی و پایایی مدل اندازه .اول مرحله
 (.1)جدول 
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( استفاده نمودیم. نتایج را CRمرکب )برای بررسی پایایی سازه از آلفای کرونباخ و پایایی  .پایاییـ 
 ( مشاهده نمود.1جدول )در  توان یم
 

 ی مدلها معرف. بررسی پایایی متغیرها و 1جدول 

 ی پایایی سازهها شاخص

7/0<CR 7/0<α ها سازه 

 عملکرد 0242/6 0139/6

 قابلیت پویا 1902/6 1212/6

 ها معرفپایایی >6/0

 ها معرف بار عاملی ها معرف بار عاملی ها معرف بار عاملی

101/6 ROE 423/6 dc7 140/6 dc1 

066/6 %EPS 060/6 dc8 011/6 dc2 

000/6 S_growth 021/6 dc9 132/6 dc3 

013/6 ROS 110/6 dc10 114/6 dc4 

  110/6 PM 114/6 dc5 

  006/6 ROA 121/6 dc6 

 
قرار  دییتأمورد  ها آنباالتر بوده لذا پایایی  1/6از میزان  ها سازه( مقدار پایایی 1) جدولمطابق      

که  dc7به جز معرف دارای پایایی الزم هستند،  ها معرفنیز همه  ها معرف. در مورد پایایی ردیگ یم
 .گردد یمحذف  ها لیتحل. در مراحل بعدی این معرف از باشد یم 0/6کمتر از آستانه 

 
 .میکن یمبرای بررسی روایی هم از روایی همگرا و هم روایی افتراقی استفاده  .روایی متغیرهای مدل

 

( استفاده AVEشده )متوسط واریانس استخراج برای بررسی روایی همگرا از  .روایی همگراـ 
 (.0جدول ) میکن یم

 
 . بررسی روایی همگرا0 جدول

 AVE>5/0 ها سازه

 2300/6 عملکرد

 2141/6 قابلیت پویا
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از روایی همگرا برخوردار هستند.  ها آنباالتر است لذا تمامی  2/6از میزان  ها سازهروایی تمامی      
جذر  شود یمطور که مشاهده در خصوص روایی افتراقی هم که در جداول زیر ارائه شده است همان

با سایر  ی رنگی( برای هر سازه از باالترین همبستگی هر سازهها شده )خانهمتوسط واریانس استخراج 
 .شود یم دییتأگیری نیز ی اندازهها مدلبنابراین روایی افتراقی ؛ ی مکنون بیشتر استها سازه

 

 الرکر(:-معیار فورنل) یافتراقروایی ـ 

 
 روایی افتراقی. بررسی 1 جدول

  قابلیت پویا عملکرد

 12061/6  قابلیت پویا 

132000/6  2920/6  عملکرد 

 
گیری، معناداری بارهای عاملی را با استفاده از ی اندازهها مدلپس از اطمینان از روایی و پایایی      

 شود یمطور که دیده (. همان1جدول ) میکن یمآماری بررسی  tبرای به دست آوردن مقادیر  BTرویه 
بیان داشت که رابطه  توان یم% 12(. از این روی با سطح اطمینان t>10/9هستند )معنادار  ها آنهمه 

 معناداری بین تمامی پارامترهای مور نظر با متغیر پنهان مربوطه وجود دارد.
 

 . معناداری متغیرهای آشکار در سنجش متغیرهای مکنون مربوطه96جدول 

 ها معرف اعداد معناداری تفسیر ها معرف معناداری اعداد تفسیر

 dc1 411/92 مناسب dc10 102/92 مناسب

 dc2 222/36 مناسب PM 940/92 مناسب

 dc3 441/92 مناسب ROA 912/96 مناسب

 dc4 290/92 مناسب ROE 290/92 مناسب

 dc5 90.302 مناسب EPS% 442/0 مناسب

 dc6 341/94 مناسب S_growth 000/91 مناسب

 Dc8 169/26 مناسب ROS 600/1 مناسب

 Dc9 361/22 مناسب   

 

. تمامی شود یمکننده ارزیابی در این مرحله مدل اثرات اصلی به همراه متغیر تعدیل .مرحله دوم
ی ها مدلروایی و پایایی مشابه مرحله اول اجرا شده و روایی و پایایی  دییتأی مربوط به ها گام
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به شکل زیر  صرفاًقرار گرفت. جهت جلوگیری از طوالنی شدن مطالب  دییتأگیری نیز مورد  اندازه
 اکتفامی کنیم.

 

  
 کنندهمدل اثرات اصلی به همراه متغیر تعدیل .4شکل 

 

گیری، معناداری بارهای عاملی نیز بررسی ی اندازهها مدلپس از اطمینان از روایی و پایایی      
 (.t>10/9هستند )معنادار  ها آنهمه  شود یمطور که دیده همان(. 2شود )شکل  یم
 

 
 معناداری بارهای عاملی مدل اثرات اصلی و متغیر تعدیلی .2شکل 
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 0شکل ) .میکن یمحال اثرات تعدیلی را وارد کرده و ضریب مسیر و معناداری بارهای عاملی را بررسی 
 (.1و 

در  عملکرد <--ی پویا * پویایی محیطیها تیقابلضریب مسیر رابطه  شود یمطور که دیده همان     
دهنده اثر تعدیلی ( است. این ضریب نشان=313/3tمعنادار )( و β=321/6مثبت )درصد  12سطح 

دوم(. به عبارتی هر چه  هیفرض دییاست )تأی پویا و عملکرد ها تیقابلمثبت پویایی بازار بر رابطه 
 تر است.ی پویا و عملکرد شرکت قویها تیقابلپویایی محیطی بیشتر باشد رابطه 

 

 
 مدل نهایی تحقیق() یلیتعدبارهای عاملی مدل اثرات  .0شکل 
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مکنمت  حا

 

 

 معناداری بارهای عاملی مدل اثرات تعدیلی .1شکل 

 

 :شود یماستفاده  f 2برای تعیین شدت اثر تعدیلی از ضریب 

 

𝑓2 =
Rincluded
2 − Rexcluded

2

1 − Rincluded
2 =

0.407 − 0.266

1 − 0.407
= 0.238 

 
. بنابراین دهند یمبه ترتیب اثرات ضعیف، متوسط و قوی را نشان  32/6و  92/6، 62/6مقادیر      

ی ها افتهی پویا و عملکرد شرکت دارد. خالصه یها تیقابلپویایی بازار اثر تعدیلی متوسطی بر رابطه 
 مشاهده نمود. 99در جدول  توان یمتحقیق را 

 
 . نتایج نهایی نقش تعدیلگری پویایی محیطی99جدول 

 روابط
مدل 

 اصلی

مدل اصلی و 

 متغیر تعدیلی

مدل اثرات 

 تعدیلی

اعداد 

 معناداری
 /رددییتأ

 فرضیه اول() دییتأ 329/1 302/6 200/6 290/6 ع)ق.پ

 - - 609/6 361/6 - عپ.م

 فرضیه دوم() دییتأ 313/3 321/6 - - عپ.م*ق.پ

 ق.پ: قابلیت پویا؛ پ.م: پویایی محیطی؛ ع: عملکرد 

 
. حال برای دستیابی به گردد یم دییتأی تحقیق ها هیفرض، شود یمطور که مشاهده همان     
ایستا ) طیمحی پویا و عملکرد شرکت را در دو دسته ها تیقابلتر و بیشتر، رابطه ی عمیقها لیتحل
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. بدین منظور پرسشنامه تحقیق را بر اساس متغیر میده یمپویا( مورد تحلیل قرار  نسبتاً -همچنین پویا
و سپس  میکن یمبندی به دو دسته تقسیم split و دستور SPSSافزار پویایی محیطی و به کمک نرم
. نتایج میده یمدر هر دو دسته مورد بررسی قرار  SmartPLSافزار روابط مذکور را به کمک نرم

 آورده شده است. 92نهایی در جدول 
 

 ی مختلفها طیمحی پویا در ها تیقابل. بررسی اثرات 92جدول 

 تفسیر اعداد معناداری بارهای عاملی روابط نوع محیط

 نامناسب 163/9 343/6 ع)ق.پ محیط ایستا

 مناسب 411/1 001/6 عق.پ پویا محیط پویا و نسبتا

 ق.پ: قابلیت پویا؛ ع: عملکرد 
 

ی ایستا معنادار نبوده ها طیمحی پویا و عملکرد در ها تیقابلرابطه  شود یمطور که مشاهده همان     
ی پویا تنها در بازارهای ها تیقابلپویا این رابطه معنادار است. به عبارتی  نسبتاًی پویا و ها طیمحاما در 
 ی ایستا از کارایی برخوردار نیست.ها طیمحپویا مفید و ارزشمند است و در  نسبتاًپویا و 

 
 گیری و پیشنهاد یجهنت .5

ها  یطمحتوان در تمامی  یمهای پویا را  یتقابلبودیم که  سؤالدر این مقاله به دنبال پاسخ به این      
توان از این چارچوب  یمها  یطمحدر برخی از این  صرفاًاز بسیار پویا تا ایستا مورد توجه قرار داد یا 

های پویا و عملکرد  یتقابلاستفاده کرد؟ بدین منظور نقش تعدیلگری پویایی محیطی را در رابطه 
ی پویا در درجات مختلف تغییرات محیطی ها تیقابلارزش شرکت مورد بررسی قرار دادیم. همچنین 

های  طور که یافته. همانی پویا و عملکرد بهتر درک شودها تیقابلنیز بررسی گردید تا ارتباط میان 
یر مثبت دارد و این اثر به وسیله متغیر پویایی تأثهای پویا بر عملکرد شرکت  یتقابلتحقیق نشان داد 

توان چنین برداشت نمود که  یمشود. از آنجا که این اثر تعدیلی یک اثر مثبت بود  یممحیطی تعدیل 
تر است. وقتی های پویا و عملکرد شرکت قوی یتقابلبیشتر باشد، رابطه بین  هر چه پویایی محیطی

( مشخص شد که 99)جدول  یمکردهای پویا را در شرایط متفاوت محیطی بررسی  یتقابلدامنه عمل 
های پویا از  یتقابلهای ایستا  یطمحپویا معنادار بوده و در  نسبتاًهای پویا و  یطمحدر  صرفاًاین رابطه 

ی ایستا هیچ پیشرفت برجسته فنی وجود ندارد یا تغییر بسیار ها طیمح. در کارایی الزم برخوردار نیست
، اگر یک شرکت منابع قابل توجهی را برای توسعه و تغییر دهد یماندکی در ترجیحات مشتری رخ 
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که قابلیت صرف نماید، ممکن است عملکرد شرکت آسیب ببیند. در حالی که در یک محیط پویا 
تهدیداتی همیشگی از جانب رقبا وجود دارد، چنین تالطم محیطی؛ موقعیت رقابتی و ارزش بالقوه 

که تغییرات مکرر و پیچیده انجام  سازد یمرا وادار  مؤسساتو  دهد یمی فعلی را کاهش ها تیقابل
 تواند یم ها تیلقابی داشته باشند و ارزش بالقوه این تر مهمنقش  تواند یمی پویا ها تیقابلدهند لذا 

؛ 2699؛ درنویچ و کریاسیوناس،2699بسیار باال باشد. نتایج این تحقیق نیز با تحقیقات پاولو و الساوی،
میان  رابطهی ایستا ها طیمحدر تحقیقات خود نشان دادند که در  ها آننیز همراستاست.  2696ویو، 

که ابتدا تحلیل  شود یمتوصیه  ها شرکتی پویا و عملکرد شرکت معنادار نیست. لذا به ها تیقابل
عمیقی از پویایی فنی و پویایی بازار محیط خود داشته باشند، در صورتی که به این نتیجه رسیدند که 

ی ها تیقابلاعم از ) ایپوی ها تیقابلپویاست منابع خود را صرف توسعه و نگهداری  نسبتاًمحیط پویا یا 
 ها شرکتی کلیدی که ها تیفعالدد منابع( نمایند. از جمله درک، استفاده از فرصت و شکل دهی مج

توصیه  ها بداندر قالب موارد زیر  توان یمباید انجام دهند را  ها طیمحبرای بهبود عملکردشان در این 
 نمود:

 در علوم و تکنولوژی بیرونی ها شرفتیپفرایندهایی برای بهره برداری از ـ 

 ی بازار هدف، تغییر نیازهای مشتریها بخشفرایندهایی برای شناسایی ـ 

 ی جدید تولیدها روشتوسعه محصوالت یا خدمات جدید/توسعه ـ 
 شناسایی بازارهای جدیدـ 
 دهی شده در حین کاری خوب سازمانها آموزشـ 
 به کارگیری افراد مناسب در وظایف مناسبـ 
 فرهنگ نوآور محوری در مؤسسهـ 
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