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 و کوچک های شرکت در سازمانی ساختار و رقابتی استراتژی بین رابطه بررسی

  (شیمیایی مواد صنعت) متوسط
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 چکیده

مًاد کًچک ي متًسط در صىعت  َای ضزکتایه پژيَص تٍ تزرسی راتطٍ تیه استزاتژی رقاتتی ي اتعاد ساختار ساسماوی در 

ای تیه استزاتژی رقاتتی ي ساختار  اساسی تحقیق تزرسی ایه مًضًع است کٍ اساساً آیا راتطٍ سؤالپزداسد.  ضیمیایی می

تاضىذ ي تا استفادٌ اس  کًچک ي متًسط صىعت مًاد ضیمیایی می َای ضزکتساسماوی يجًد دارد یا خیز. جامعٍ آماری تحقیق 

َا پزسطىامٍ تًدٌ ي ريش تحقیق ویش  وٍ معزف پزداختٍ ضذٌ است. ريش گزدآيری دادٌگیزی تصادفی تٍ تعییه ومً ريش ومًوٍ

ضزکت ایه صىعت را پس اس تزرسی  822ضزکت اس  262گیزی تصادفی سادٌ تعذاد  تاضذ. لذا تٍ ريش ومًوٍ میذاوی می-تًصیفی

تًسیع گزدیذ.  َا آنَای پژيَص تیه  پزسطىامٍ ومًدٌ ي اوتخابَای مًرد استفادٌ در ومًوٍ مقذماتی،  ريایی ي پایایی پزسطىامٍ

َا، محاسثٍ ضزیة َمثستگی، میاوگیه، اوحزاف معیار  َای آماری مًرد استفادٌ در ایه تحقیق محاسثٍ درصذ فزاياوی دادٌ ريش

آسمًن َمثستگی اسپیزمه تزای تزرسی يجًد َا ي  دادٌ تًسیعجُت سىجص وحًٌ  (KS) فاسمیزوً-کًلمًگزيف آسمًني 

ایه مطلة است کٍ  مؤیذدَىذٌ مذیزان ي کارضىاسان است. وتایج حاصل اس جذايل آماری  دار میان دي گزيٌ پاسخ تالف معىیاخ

ساختار ساسماوی یعىی رسمیت راتطٍ معىادار در صىعت مًاد ضیمیایی   ضاخص مطارکت ي تمزکش میان دیگز ضاخص جش تٍ

 يجًد دارد.
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