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زیت رقابتی متاثیر مدیریت استراتژیک و قابلیتهای سازمانی با رویکرد  

 استراتژیک کارمندان یک شرکت دانش بنیان

 

 عابد صالحی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه آزاداسالمی تهران مرکز  

 

 چکیده

 کیکارمندان  کیاستراتژ یرقابت تیمز کردیبا رو ینسازما یتهایو قابل کیاستراتژ تیریمد ریتاث یبررس ،هدف پژوهش حاضر

یک شرکت دانش  کارکنانکلیه جامعه آماری شامل  .استنوع همبستگی پژوهش توصیفی از  این .باشدمی ،انیشرکت دانش بن

سب ای بر حطبقهگیری تصادفی نفر با روش نمونه 84تعداد حجم نمونه به  .بودنفر  344به تعداد  3043در سال  بنیان

ها شامل گیری دادهابزار اندازه .ای و میدانی بوده استها به صورت کتابخانهروش گردآوری داده .انتخاب شدت جنسی

 (6442ادوارد و همکاران ) یمنابع انسان یاستراتژ ،(3181و همکاران ) یدیجمش یسازمان یهاتیقابلهای استاندارد پرسشنامه

توسط متخصصان تایید شد و با محاسبه آلفای ها پرسشنامهروایی  .بود ،(3184) مضانو ر یمیمق کیاستراتژ یرقابت تیو مز

برابر  کیاستراتژ یرقابت تیمز 88/4برابر  کیاستراتژ تیریمد ،86/4برابر  یسازمان یهاتیقابل هایپایایی پرسشنامه ،کرونباخ

ها تجزیه و تحلیل داده روش .برخوردار هستندیی نسبتاً باالها از پایایی محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه درصد 87/4

کولموگروف آزمون ( و آمار استنباطی )و انحراف استاندارد درصدها ،های آمار توصیفی )محاسبه فراوانیاستفاده از روش

بین اد که ها نشان دیافته .بود SPSS 22 افزاری( از طریق برنامه نرمرمنیو اسپ یرسونآزمون ضریب همبستگی پاسمیرنوف و 

 همچنین .وجود دارد رابطه شرکت دانش بنیانکارکنان  کیاستراتژ یرقابت تیو مز کیاستراتژ تیریبا مد یسازمان یهاتیقابل

 .وجود دارد رابطه یرقابت تیو مز کیاستراتژ تیریبا مد یسازمان یهاتیابلنشان داد بین متغیرهای ق

 

 .زیت رقابتیم ،دانش بنیان ،سازمانی قابلیتهای ،مدیریت استراتژیکهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

-محیط تغییر ،نوآوری واسطه به که هستند روبرو نامطمئنی و پایدار ،فزاینده رقابت با هاشرکت و هانسازما از بسیاری امروزه

-سازمان ،فنّاورانه ،یعلم تحوالت و تغییرات این به توجه با و است یافته شدت مشتریان تغییر حال در نیازهای و بازاری های

 در را هادگرگونی و تغییرات مسیر بتوانند امروز جامعه تحوالت با هماهنگی بر عالوه که روندمی شمار به کارآمد و موفق هایی

 کنند هدایت بهتر ایآینده ساختن برای مطلوب تحوالت ایجاد جهت در را تغییرات این که باشند قادر و کرده بینیپیش آینده

 . (3186 ،و همکاران یانآقاج)

 هایفناوری و هافلسفه ،سو یک از .کنندمی نرم وپنجه دست چالش با جهت دو از معاصر تولیدی هایسازمان یا هاشرکت 

 دوره یک در جدید خدمات و محصوالت تقاضای در امروزی مشتریان دیگر سوی از و آیندمی وجود به تولید از جدیدتری

 در باید هستند مراجعه آن با هاشرکت که هایچالش با مقابله و سازمان بقای منظور به و دارند تریبیش شدت ،کوتاه زمانی

 ارزش ایجاد در هاشرکت توانمندسازی مهم عامل عنوان به نوآوری .دهند انجام اقداماتی خود بازار رقابتی هایوضعیت با رابطه

 یا موفقیت کلیدی عامل نوآوری .است شده شناخته تغییر حال در سرعت به و پیچیده بسیار محیط در رقابتی مزیت حفظ و

-روش توسعه طریق از که است فرایندی نوآوری .شودمی تلقی رقابتی مزیت اصلی منبع و رقابت عرصه در هاسازمان شکست

 عرضه ،سازمان برای ار تازگی از درجه و افزوده ارزش ،خدمات و محصوالت ،هاحلراه ،راهکارها ایجاد و دادوستد جدید های

 . (3181 ،و همکاران مرتضوی) آوردیم فراهم مشتریانش و کنندگان

ترین عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته و از مهم ناپذیری است که جهان امروز بههای اجتنابتوسعه کشورها از ضرورت

 ،جهانی تجارت متالطم ماهیت امروزه .دجانبه کشور باش تواند توسعه همهسازمان و جامعه می ،گروه ،ترین اهداف فردو اساسی

 سازدمی ملزم را سازمان هاچالش این .است ساخته روبرو متعددی هایچالش با را بازار محصوالت و صنعت ،تولید هایبخش

 و نمایند مستحکم دارناپای محیط در این را خویش پایگاه ،عمل در آنها سازیپیاده و مدیریتی جدید هایسیتم بکارگیری با که

 . (3186 ،یری)نص یابند دست مستمر پیشرفت با همراه موفقیتی به

 مجهز هاییقابلیت     به باید منابع این از بهینه استفاده برای و دارند نیاز مختلفی منابع به خود بقای ادامه برای هاسازمان 

 برای هانارسایی و هامحدودیت تحمل و هاظرفیت ایجاد برای زماناس توان ،مدیران نظر از قابلیت .کنند تقویت را آنها و شوند

  .(3181 ،همکاران و فرد دانایی) است معین اهداف به رسیدن

 ،نیست مزیت کسب برای منبع یک بر اتکاء تنها موفقیت کلید باشد که صنعتی و مکان هر در شرکتی هر یا سازمان هر برای 

 از بتوانند و بخشند ارتقا را خود رقابتی هایتوانمندی و هاقابلیت باید همواره که دانندمی اهشرکت ترینموفق و بهترین بلکه

 برای سازمان یک توانایی عنوان به را سازمانی هایقابلیت پیتراف و هلفت .یابند دست بیشتری هایموفقیت به طریق این

 تعریف خاص نهایی ینتیجه یک به یابیدست منظور به و ،سازمانی منابع از استفاده با ،هماهنگ وظایف سری یک اجرای

 . (3182 ،و همکاران انیول) هستند یاتیح سازمانی مشکالت موثر حل توانایی برای سازمانی هایتوانمندی .اندکرده

 

 اهداف پژوهش

 الف( هدف کلی: 

  انیشرکت دانش بن کیکارمندان  کیاستراتژ یرقابت تیمز کردیبا رو یسازمان یتهایو قابل کیاستراتژ تیریمد ریتاث
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 ویژه: اهدافب( 

 . شرکت دانش بنیانهای رتبه باال با مدیریت استراتژیک در رابطه بین قابلیتتعیین  .3

 . شرکت دانش بنیانهای متوسط با مدیریت استراتژیک در تعیین رابطه بین قابلیت .6

 . شرکت دانش بنیانر دهای رتبه پایین با مدیریت استراتژیک تعیین رابطه بین قابلیت .1

 . شرکت دانش بنیانال با مزیت رقابتی استراتژیک در های رتبه باتعیین رابطه بین قابلیت .0

 . شرکت دانش بنیانهای متوسط با مزیت رقابتی استراتژیک در تعیین رابطه بین قابلیت .1

 . ش بنیاننشرکت داهای رتبه پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در تعیین رابطه بین قابلیت .2

 

 های پژوهشفرضیه

 :فرضیه اصلیالف( 

 . رابطه وجود دارد شرکت دانش بنیاندر  کیاستراتژ یرقابت تیو مز کیاستراتژ تیریبا مد یسازمان هایتیقابل نیب

 ویژه:های ب( فرضیه

 . رابطه وجود دارد شرکت دانش بنیانهای رتبه باال با مدیریت استراتژیک در بین قابلیت .3

 . رابطه وجود دارد شرکت دانش بنیانهای متوسط با مدیریت استراتژیک در لیتببین قا .6

 . رابطه وجود دارد شرکت دانش بنیانهای پایین با مدیریت استراتژیک در بین قابلیت .1

 . رابطه وجود دارد شرکت دانش بنیانهای رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک در بین قابلیت .0

 . رابطه وجود دارد شرکت دانش بنیانرقابتی استراتژیک در با مزیت  طهای متوسبین قابلیت .1

 . رابطه وجود دارد شرکت دانش بنیانهای پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در بین قابلیت .2

 

 (نظری)مفهومی تعاریف

 برای  ،وسلممریغ ایگسترش منابع ملموس برای  شرکت ظرفیت عنوان به سازمانی هایقابلیت ی:سازمان یهاتیقابل

 . (316: 3182 ،و همکاران انیول) اندشده فیتعر جهت بهبود عملکرد تیفعال ایکار  کیاجرای 

 مدوام و با  میبه تنظ ازیدرنظر گرفته شده است و ن ایپو تیفعال کیبه عنوان  کیاستراتژ تیریمد :کیاستراتژ تیریمد

 . (6: 3183 ،)بهرامی و همکاران ثبات سه قطب مهم و وابسته بهم دارد

 دن عملکردی هایی است که همواره شرکت را به نشان داتوانمندی مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا ی:رقابت تیمز

 . (81: 3183 ،و همکاران عطاران) سازدبهتر از رقبا قادر می

 

 ریف عملیاتیاتع

 پرسشنامه 3-11    هایلپاسخ به سوا آزمودنی ازنمراتی است که مجموع در این پژوهش منظور  :یسازمان یهاتیقابل

 . کندکسب می (3181) کلشتاجانی یدیجمش

 پرسشنامه 3-67    هایآزمودنی از پاسخ به سوالنمراتی است که مجموع در این پژوهش منظور  :کیاستراتژ تیریمد

 . کندکسب می (6442ادوارد و همکاران )
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 و  یمیمقپرسشنامه  3-31های آزمودنی از پاسخ به سوالکه  تنمراتی اسمجموع در این پژوهش منظور  :یرقابت تیمز

 . کند( کسب می3184) رمضان

 

 ایران:های انجام شده در پژوهش

  کی: یسازمان یها تیقابل قیاز طر تالیجیتسلط بر تحول د "پژوهشی با عنوان  6466کونوپیک و همکاران در سال 

در مقاطع  یمختلف یها تیقابل ،کنند یم رییتغ ندیفرآازمان ها در طول سهمانطور که خود  .انجام دادند "ی چارچوب مفهوم

 دگاهیکه د دهد ینشان م جینتا .است ازیمورد ن تالیجیسازمان ها در طول تحول د یو توانمندساز یبانیپشت یمختلف برا یزمان

چارچوب  .است دیتحول مف ندیفرآطول  در یسازمان یها تیقابل ریمتغ یازهایمحاسبه ن یبرا تالیجیتحول د ندیمتفاوت در فرآ

 . دهد یم تالیجیتحول د ندیدر سراسر فرآ یسازمان یها تیتوسعه قابل یبرا ییها راهنما به سازمان افتهی توسعه یمفهوم

  اشتراک  ،یفرهنگ سازمان قیاز طر یرقابت تیگسترش مز "پژوهشی با عنوان  6463محمد عظیم و همکاران در سال

کار  یروین انیرا در م یدانش و نوآور یبه اشتراک گذار یها تیفعال یفرهنگ سازمان .انجام دادند "ی نزمااس یدانش و نوآور

 یدیتول یها تیبه قابل یابیدست یبرا تواند یکه م کند یسطح باال مرتبط م یتجار یندهایها را با فرآ و آن کند یم تیتقو

 یاست و به نظر م یکسب و کار ضرور یاتیعمل تیموفق یبرا یسازمان گمطالعه حاضر نشان داد که فرهن .باشد دیمف شرفتهیپ

 . باشد یرقابت تیکسب مز یبرا یدیکل یمحرک ها یسازمان یردانش و نوآو یرسد به اشتراک گذار

 جنتای .ها انجام دادندسازمان رقابتی مزیت ایجاد در استراتژیک مدیریت پژوهشی با عنوان نقش (3180) سبهانی عباسپور و 

 عملکرد مثل کارکنان فرد به منحصر استعدادهای .شودمی شرکت ارتقای استراتژی موجب انسانی منابع داد که استراتژی نشان

 هستند هاییروش جمله از ،مشتری به مستقل خدمات از باالیی سطح یارائه و توانایی خالقیت ،پذیریانعطاف ،وریهبهر ،برتر

 . کنند ایفا سازمان یک رقابتی موقعیت ایجاد در یدکلی نقش توانندمی کارکنان که

 انسانی انجام دادند نیروی عملکرد بهبود در استراتژیک مدیریت نقش پژوهشی با عنوان بررسی (3181) پور نیک ذبیحی و. 

 ارتقای ایرب مناسبی ابزار و است استراتژیک انسانی منابع مدیریت ویژه مباحث از یکی عملکرد نتایج نشان داد که مدیریت

و  طراحی سازمان در آن نیاز پیش و ملزومات با عملکرد مدیریت که صورتی در .آیدمی حساب به سازمان و عملکرد کارکنان

 .ارائه کند عملی کارهایراه آنها حل جهت در ،کرده شناسایی را سازمان مشکالت و مسائل از بخشی تواندمی ،شود اجرا

 هم و سازمانی فردی عملکرد بین مشخص سازوکارهایی با و دارد سازمان و افراد عملکرد به جامعی نگرش ،عملکرد مدیریت

 منبع یک مثل آنها با و باید اندافزوده ارزش خلق و رقابتی مزیت کسب در شرکت موفقیت پایة کارکنان .کندمی ایجاد افزایی

 اینها کارکنان باثبات روابط و کارگروهی ،پذیریاعطنا ،پاداش ،انگیزش ،آموزش بنابراین کرد برخورد مهم بسیار استراتژیک

 . شوندمی عملکرد بهبود موجب و کنندمی را تضمین خود اهداف به شرکت هایاستراتژی موفق یابیدست که هستند مسائلی

 ملکرد ع و یسازمان یهاتیقابل ،کیاستراتژ شاتیگرا نیروابط ب یبررس ( پژوهشی تحت عنوان3186و همکاران ) زاده بینا

گرایشات استراتژیک بر روی  نتایج نشان داد که .انجام دادند تیریمد یکنترل و حسابدار یهاستمیس راتییبا توجه به نقش تغ

 مدیریت حسابداری و کنترل هایسیستم تغییرات و های سازمانیداری دارد و از طریق قابلیتهای سازمانی تاثیر معنیقابلیت

تواند بر اساس نتایج بدست آمده شامل ارائه راهکارهایی در نهایت این تحقیق می .گذاردنیز تاثیر می روی عملکرد سازمانی بر

های تولیدی و نیز محققان و پژوهشگران قابل برای مدیران شرکت ،در حوزه حسابداری مدیریت ،برای بهبود عملکرد سازمانی

 . برداری و ارزشمند باشدبهره
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 پژوهش روش

استفاده  رابطه)چون در عنوان از کلمه  همبستگیاز نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش  ،اربردیز نظر هدف کااین پژوهش  

  .است است( همبستگیشد بنابراین روش پژوهش ما 

 

 روش گردآوری اطالعات

 :شد استفادهزیر آوری اطالعات مورد نیاز از دو روش در این پژوهش برای جمع 

آوری اطالعات مورد نیاز جهت تدوین طرح تحقیق و ادبیات پژوهش با به منظور جمع ،روش این در ای:( روش کتابخانه1

-های اطالعپایگاه ،نشریات ،اطالعات از طریق مطالعه کتب ،استفاده از مطالعات منابع موجود در ارتباط با موضوع مورد پژوهش

  .برداری و ترجمه متون خارجی اقدام گردیدفیش ،به تهیه آوری و پس از انتخاب منابع نسبترسانی و منابع اینترنتی جمع

 تیمز استراتژیک و مدیریت ،یسازمان یهاتیقابل هایهای پژوهش شامل پرسشنامهپرسشنامهدر این روش  ( روش میدانی:2

پس از اجرای  .دیدرآوری گتوزیع و جمع ،جنسیتبه تعداد مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری به تفکیک  کیاستراتژ یرقابت

افزار آوری شده به کامپیوتر وارد و از طریق نرمهای خام جمعمجموع داده ،جامعه آماریافراد منتخب ها در بین پرسشنامه

 . مورد تحلیل قرار گرفت SPSS 22آماری 

 

 ابزار گردآوری اطالعات

تحت سه بعد  3181در سال و همکاران  یتوسط جمشیدپرسشنامه این  :یسازمان یهاتیقابلاستاندارد پرسشنامه ( 3

 متوسط ،(6)ارزش  کم ،(3)ارزش  کمخیلی ضریب اهمیت بصورت  پنجدارای می باشد و  سوال 11شامل طراحی شد که 

   .است (1)ارزش  و خیلی زیاد( 0)ارزش  زیاد ،(1)ارزش 

این  .شد ساخته (6442)در سال ران اادوارد و همکتوسط پرسشنامه این : کیاستراتژ تیریمداستاندارد پرسشنامه ( 6

 ،(6)ارزش زیاد  ،(3)ارزش خیلی زیاد ضریب اهمیت بصورت  چهاردارای الف(  .به صورت )الف و ب( سوال 67پرسشنامه شامل 

 یک -1 ممکن تمرکز -6 نیست ما هایدر برنامه -3 ضریب اهمیت بصورت سهدارای و ب( ( 0)ارزش خیلی کم  ،(1)ارزش کم 

   .است اینده ممه تمرکز

طراحی شد  (3184در سال ) و رمضان یمیمق توسطپرسشنامه این  :کیاستراتژ یرقابت تیمز استانداردپرسشنامه ( 1

نه کامال  کامال موافقمنه  ،(6)ارزش  مموافق ،(3)ارزش  مموافقکامال  اریضریب اهمیت بصورت بس پنجسوال و  31شامل  که

 . است ،(1)ارزش  ممخالف اریو بس (0)ارزش  ممخالف ،(1)ارزش  مخالفم

 

  هاروش تجزیه و تحلیل داده

بعد از تحلیل  .های آماری مناسب تحلیل کندگردآوری شده را با استفاده از روشهای محقق باید داده ،هابعد از گردآوری داده 

 ،به عنوان یک فرایند علمی ،هاحلیل دادهتتجزیه و  ،بنابراین .های تحقیق پاسخ دهدتواند به سؤاالت و فرضیهها محقق میداده

های آماری مناسبی های گردآوری شده روشدادهبرای تجزیه و تحلیل  .های اساسی هر تحقیقی استیکی از مجموعه فعالیت

 . (3183 ،بینی شده است و کاربرد اصلی هر یک از آنها نیز مشخص شده است )حسن زادهپیش
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و آمار استاندارد(  انحراف و درصدها ،)محاسبه فراوانی آمار توصیفی هایها از روشلیل دادهحدر این پژوهش برای تجزیه و ت 

  .استفاده شد SPSS22 افزارینرمبرنامه  از طریق (ضریب همبستگی پیرسون و اسمیرنوف های کولموگروفآزمون) استنباطی

 

 آزمون کولموگروف

 . های نرمال تست گردیده استوجود توزیع ،(ksاسمیرنوف)-کولموگوروفاستفاده از آزمون با 

 فرضیه آماری عبارت است از:

 نرمال بودن متغیرهای پژوهش 

 نرمال نبودن متغیرهای پژوهش 

 

 های پژوهش رنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیراسمی-آزمون کولموگروف :1 جدول

 سطح معنی داری آماره کولموگروف متغیر

 481. 4 487. 4 قابلیت های سازمانی

 313. 4 446. 4 قابلیت های رتبه باال

 313. 4 446. 4 قابلیت های متوسط 

 332. 4 448. 4  قابلیت های پایین

 

باشد پس می .α < 4 .444=Sig=41. 4های متوسط و قابلیت های پایین قابلیت ،های رتبه باالچون در قابلیت ،3در جدول 

H0  هم .غیرهای پژوهش( رد می شود و از آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شودبودن مت)نرمال-

شود و از مال بودن متغیرهای پژوهش( رد نمی)نر H0باشد پس می .α > 4 .48=Sig=41. 4های سازمانی چنین در قابلیت

  .شودضریب همبستگی پیرسون استفاده می آزمون ناپارامتریک

 

 

شرکت دانش  کیکارمندان های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک در بین قابلیت: فرضیه اصلی -3

 . رابطه وجود دارد انیبن

   

 فرضیه های آماری عبارت است از:  ،جهت آزمون فرضیه اصلی  

 

  رابطه وجود ندارد ژیک در کارکنانهای سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتبین قابلیت 

  داردرابطه وجود  های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنانبین قابلیت

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 
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ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 

 استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک های سازمانی با مدیریتیتابل: بررسی همبستگی رابطه بین ق2جدول 

 

 متغیرها

 شاخص های آماری

n r Sig . 

 444. 4 148. 4 84 مدیریت استراتژیک

 441. 4 168. 4 84 مزیت رقابتی استراتژیک

 

 

( را رد و ) رضیه صفرف هاداده ،(α=41. 4درصد ) 81نشان داد در سطح اطمینان  ،6 ها در جدول نتایج بررسی داده  

( و در مزیت رقابتی . α > 4 .444=Sig=41. 4چرا که در مدیریت استراتژیک ) ،نمایندتایید می( را ) فرضیه پژوهش

ت یریمد های سازمانی بابین بین قابلیتتوان ادعا نمود می ،بنابراین .باشدمی (. α > 4 .441=Sig=41. 4استراتژیک )

  .رابطه وجود دارد انیشرکت دانش بن کیکارمندان تی استراتژیک در استراتژیک و مزیت رقاب

 

 . رابطه وجود دارد انیشرکت دانش بن کیکارمندان های رتبه باال با مدیریت استراتژیک در بین قابلیت: 1فرضیه  -6

 

  فرضیه های آماری عبارت است از: ،3جهت آزمون فرضیه  

 

 های رتبه باال با مدیریت استراتژیک در کارکنان رابطه وجود ندارد بلیتقا بین 

  های رتبه باال با مدیریت استراتژیک در کارکنان رابطه وجود داردبین قابلیت

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 

 

 

 مدیریت استراتژیک در کارکنانهای رتبه باال با ن قابلیتبطه بیرا تگی: بررسی همبس3جدول 

 

 متغیرها

 قابلیت های رتبه باال

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 n 84 
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 مدیریت استراتژیک

r 4 .018 

Sig . 4 .444 

 

 

 ( را رد و) ها فرضیه صفرداده ،(α=41. 4درصد ) 81نشان داد در سطح اطمینان  ،1 ها در جدول نتایج بررسی داده  

بین می توان ادعا نمود  ،بنابراین .باشد( می. α > 4 .444=Sig=41. 4چرا که ) ،نمایندتایید می( را ) فرضیه پژوهش

 . های رتبه باال با مدیریت استراتژیک در کارکنان رابطه وجود داردقابلیت

 

 . رابطه وجود دارد انیشرکت دانش بن کیکارمندان های متوسط با مدیریت استراتژیک در تبلیبین قا: 2فرضیه  -1

 

  فرضیه های آماری عبارت است از: ،6جهت آزمون فرضیه  

 

 رابطه وجود ندارد های متوسط با مدیریت استراتژیک در کارکنان قابلیتبین 

  رابطه وجود دارددر کارکنان یک اتژهای متوسط با مدیریت استربین قابلیت

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 

 

 

 های متوسط با مدیریت استراتژیک در کارکنانقابلیت : بررسی همبستگی رابطه بین4جدول 

 

 متغیرها

 قابلیت های متوسط

 محاسباتیمقادیر  شاخص های آماری

 

  

 یریت استراتژیکدم

n 84 

r 4 .043 

Sig . 4 .444 

 

 

( را رد و ) داده ها فرضیه صفر ،(α=41. 4درصد ) 81نشان داد در سطح اطمینان  ،0 ها در جدول نتایج بررسی داده 

بین می توان ادعا نمود  ،بنابراین .د( می باش. α > 4 .444=Sig=41. 4چرا که ) ،نمایندتایید می( را ) فرضیه پژوهش
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 . رابطه وجود دارد انیشرکت دانش بن کیکارمندان های متوسط با مدیریت استراتژیک در قابلیت

 

 . رابطه وجود دارد انیشرکت دانش بن کیکارمندان های پایین با مدیریت استراتژیک در بین قابلیت: 3فرضیه  -0

 

 

 عبارت است از:  اریآم فرضیه های ،1جهت آزمون فرضیه   

 

 رابطه وجود ندارد های پایین با مدیریت استراتژیک در کارکنان بین قابلیت 

  رابطه وجود داردهای پایین با مدیریت استراتژیک در کارکنان بین قابلیت

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 

 

 

 های پایین با مدیریت استراتژیک در کارکنانقابلیت : بررسی همبستگی رابطه بین5ول دج

 

 متغیرها

 قابلیت های پایین

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 مدیریت استراتژیک

n 84 

r 4 .342 

Sig . 4 .108 

 

 

( را رد و ) داده ها فرضیه پژوهش ،(α=41. 4د )درص 81اطمینان نشان داد در سطح  ،1 ها در جدول نتایج بررسی داده  

-بین قابلیتمی توان ادعا نمود  ،بنابراین .( می باشد. α < 4 .108=Sig=41. 4چرا که ) ،تایید می نمایند( را ) فرضیه صفر

 . دنداررابطه وجود  انیکارمندان شرکت دانش بنهای پایین با مدیریت استراتژیک در 

 

 

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بنهای رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک در بین قابلیت: 4فرضیه  -1
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 عبارت است از: فرضیه های آماری  ،0جهت آزمون فرضیه 

 

 رابطه وجود ندارد های رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان بین قابلیت 

  رابطه وجود داردهای رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان بین قابلیت

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 

 

 

 رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنانهای : بررسی همبستگی رابطه بین قابلیت6جدول 

 

 رهاغیمت

 قابلیت های رتبه باال

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 مزیت رقابتی استراتژیک

n 84 

r 4 .083 

Sig . 4 .444 

 

 

( را رد و ) فرضیه صفرداده ها  ،(α=41. 4درصد ) 81نشان داد در سطح اطمینان  ،2 ها در جدول نتایج بررسی داده 

بین می توان ادعا نمود  ،بنابراین .( می باشد. α > 4 .444=Sig=41. 4چرا که ) ،تایید می نمایند( را ) فرضیه پژوهش

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بنهای رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک در قابلیت

 

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بندر  های متوسط با مزیت رقابتی استراتژیکبین قابلیت: 5فرضیه  -2

 

 

 عبارت است از: فرضیه های آماری  ،1جهت آزمون فرضیه 

 

 های متوسط با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان رابطه وجود ندارد قابلیتبین 

  ددار های متوسط با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان رابطه وجودبین قابلیت
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 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 

 

 

 مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنانهای متوسط با قابلیت : بررسی همبستگی رابطه بین7جدول 

 

 متغیرها

 قابلیت های متوسط

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 کمزیت رقابتی استراتژی

n 84 

r 4 .088 

Sig . 4 .444 

را رد و ( ) داده ها فرضیه صفر ،(α=41. 4درصد ) 81نشان داد در سطح اطمینان  ،7 ها در جدول نتایج بررسی داده  

بین عا نمود می توان اد ،بنابراین .( می باشد. α > 4 .444=Sig=41. 4چرا که ) ،تایید می نمایند( را ) فرضیه پژوهش

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بنهای متوسط با مزیت رقابتی استراتژیک در قابلیت

 

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بنهای پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در بین قابلیت: 6فرضیه  -7

 

 

 ت است از: عبارفرضیه های آماری  ،2جهت آزمون فرضیه 

 

 های پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان رابطه وجود ندارد قابلیتبین 

  های پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان رابطه وجود داردبین قابلیت

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 
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 مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنانهای پایین با قابلیت : بررسی همبستگی رابطه بین8دول ج

 

 متغیرها

 قابلیت های پایین

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 مزیت رقابتی استراتژیک

n 84 

r 4 .418 

Sig . 4 .243 

 

 

را رد و  () داده ها فرضیه پژوهش ،(α=41. 4درصد ) 81ان میننشان داد در سطح اط ،8 ها در جدول نتایج بررسی داده 

-بین قابلیتمی توان ادعا نمود  ،بنابراین .( می باشد. α < 4 .243=Sig=41. 4چرا که ) ،تایید می نمایند( را ) فرضیه صفر

 . ابطه وجود نداردر نایکارمندان شرکت دانش بنهای پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در 

کارمندان شرکت در  کیاستراتژ یرقابت تیو مز کیاستراتژ تیریبا مد یسازمان هایتیرابطه قابل یبررسهدف پژوهش حاضر 

  ویژه عبارت بود از: اهداف ،بر این اساس .باشدمی ،انیدانش بن

 انیکت دانش بنشر کارمنداندر های رتبه باال با مدیریت استراتژیک تعیین رابطه بین قابلیت . 

 انیکارمندان شرکت دانش بندر های متوسط با مدیریت استراتژیک تعیین رابطه بین قابلیت . 

 انیکارمندان شرکت دانش بندر های رتبه پایین با مدیریت استراتژیک تعیین رابطه بین قابلیت . 

 انیندان شرکت دانش بنارمکدر های رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک تعیین رابطه بین قابلیت . 

  انیکارمندان شرکت دانش بندر های متوسط با مزیت رقابتی استراتژیک قابلیتتعیین رابطه بین . 

 انیکارمندان شرکت دانش بندر های رتبه پایین با مزیت رقابتی استراتژیک تعیین رابطه بین قابلیت . 

 344به تعداد  3043در سال  انیکارمندان شرکت دانش بنامل ی شجامعه آمار .است همبستگیپژوهش توصیفی از نوع  این  

 81این جدول در سطح اطمینان  .در این پژوهش جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان مراجعه شد .بودنفر 

ر این د ،نینچمه .محاسبه شدنفر  84 نمونه برابر حجم ،بر این اساس .دهد( حداکثر حجم نمونه را نشان میα=41/4درصد )

 کارکنانجامعه آماری  ،بر این اساس .ای استفاده شد طبقه گیری تصادفیها از روش نمونهانتخاب آزمودنیپژوهش برای 

وری برای گردآ .گردیدبرآورد  نمونهحجم  ،طبقهمتناسب با حجم جامعه هر و  متناسب با جنسیت به دو طبقه تقسیم شد

-نامهپایان  ،مقاالت ،ای نسبت به فیش برداری از کتبروش کتابخانهدر  .میدانی استفاده شدو  ایاز دو روش کتابخانه ،اطالعات

شبکه  یابی به جدیدترین مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش ازچنین به منظور دستهم .نشریات داخلی و خارجی اقدام شد ،ها

هش در اختیار پاسخگویان های پژوپرسشنامه ،دانیمی در روش .های معتبر علمی( استفاده شداینترنت )جهت رجوع به سایت

 کیاستراتژ تیریمد ،ی سازمان های تیاستاندارد قابل هایپرسشنامه شامل ،هاداده گیریابزار اندازه ،در این پژوهش .قرار گرفت

 ،ه آلفای کرونباخاسببا مح و تایید شد روایی پرسشنامه توسط متخصصان ، کیاستراتژ یرقابت تیمحقق ساخته مزپرسشنامه و 

 87/4برابر  کیاستراتژ یرقابت تیمز 88/4 برابر کیاستراتژ تیریمد ،86/4برابر  یسازمان یهاتیقابل هایپرسشنامه پایایی
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روش ها استفاده ازجزیه و تحلیل دادهت روش .برخوردار هستندی از پایایی مناسبها پرسشنامهمحاسبه شد که نشان داد  درصد

 یهمبستگ بیضر -کولموگروف  آزمون) ( و آمار استنباطیو انحراف استاندارد ،ها ی )محاسبه فراوانی و درصدصیفهای آمار تو

  .بود SPSS22 ( از طریق برنامه نرم افزاریرمنیو اسپ رسونیپ

 

 های پژوهشیافته

 ها نشان داد که: الف( تجزیه و تحلیل توصیفی داده

 بود صد(در 23) زن ،هاآزمودنی جنسیت اکثریت . 

 بود درصد( 18سال ) 14کمتر از  ،هاآزمودنیاکثریت  سن.   

 بود درصد( 01)ارشد کارشناسی  ،یهاآزمودنی اکثریت سطح تحصیالت . 

 ها نشان داد که: ب( تجزیه و تحلیل استنباطی داده

 انیکارمندان شرکت دانش بندر  کیاستراتژ یرقابت تیو مز کیاستراتژ تیریبا مد یسازمان هایتیقابل نیب: اصلی فرضیه -3

 . رابطه وجود دارد

( را ( را رد و فرضیه پژوهش )داده ها فرضیه صفر ) ،(α=41. 4درصد ) 81در سطح اطمینان ها نشان داد که یافته  

. α > 4=41. 4تی استراتژیک )قاب( و در مزیت ر. α > 4 .444=Sig=41. 4چرا که در مدیریت استراتژیک ) ،تایید می نمایند

441=Sig .های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی بین بین قابلیتمی توان ادعا نمود  ،بنابراین .باشد( می

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بناستراتژیک در 

 . رابطه وجود دارد انیندان شرکت دانش بنارمکدر  کیاستراتژ تیریرتبه باال با مد هایتیقابل نیب: 3فرضیه  -6

تایید ( را ( را رد و فرضیه پژوهش )ها فرضیه صفر )داده ،(α=41. 4درصد ) 81در سطح اطمینان ها نشان داد که یافته  

های رتبه باال با مدیریت ین قابلیتبد توان ادعا نمومی ،بنابراین .باشد( می. α > 4 .444=Sig=41. 4چرا که ) ،نمایندمی

 . استراتژیک در کارکنان رابطه وجود دارد

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بندر  کیاستراتژ تیریمتوسط با مد هایتیقابل نیب: 6فرضیه  -0

( را ( را رد و فرضیه پژوهش )داده ها فرضیه صفر ) ،(α=41. 4)درصد  81در سطح اطمینان ها نشان داد که یافته  

های متوسط با مدیریت بین قابلیتتوان ادعا نمود می ،بنابراین .باشد( می. α > 4 .444=Sig=41. 4چرا که ) ،تایید می نمایند

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بندر استراتژیک 

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بندر  کیاستراتژ تیریدا مب نییپا هایتیقابل نیب: 1 فرضیه -1

 تایید( را ( را رد و فرضیه صفر )ها فرضیه پژوهش )داده ،(α=41. 4درصد ) 81در سطح اطمینان ها نشان داد که یافته  

های پایین با مدیریت بین قابلیتتوان ادعا نمود می ،ینبرابنا .باشد( می. α < 4 .108=Sig=41. 4چرا که ) ،نمایندمی

 . رابطه وجود ندارد انیکارمندان شرکت دانش بندر استراتژیک 

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بندر  کیاستراتژ یرقابت تیرتبه باال با مز هایتیقابل نیب: 0 فرضیه -2

تایید ( را ( را رد و فرضیه پژوهش )داده ها فرضیه صفر ) ،(α=41. 4درصد ) 81ن اطمینادر سطح  که داد نشان هایافته 

های رتبه باال با مزیت بین قابلیتمی توان ادعا نمود  ،بنابراین .( می باشد. α > 4 .444=Sig=41. 4چرا که ) ،می نمایند

 . داردابطه وجود ر نایکارمندان شرکت دانش بندر رقابتی استراتژیک 
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 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بندر  کیاستراتژ یرقابت تیمتوسط با مز هایتیقابل: 1 فرضیه -7

تایید ( را ( را رد و فرضیه پژوهش )ها فرضیه صفر )داده ،(α=41. 4درصد ) 81در سطح اطمینان  که داد نشان هایافته  

های متوسط با مزیت رقابتی بین قابلیتتوان ادعا نمود می ،بنابراین .باشد( می. α > 4 .444=Sig=41. 4چرا که ) ،نمایندمی

 . رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بندر استراتژیک 

 . بطه وجود داردرا انیکارمندان شرکت دانش بندر  کیاستراتژ یرقابت تیبا مز نییپا هایتیقابل نیب: 2 فرضیه -

( را را رد و فرضیه صفر ) (داده ها فرضیه پژوهش ) ،(α=41. 4درصد ) 81در سطح اطمینان  که داد نشان هایافته  

مزیت با های پایین بین قابلیتمی توان ادعا نمود  ،بنابراین .( می باشد. α < 4 .243=Sig=41. 4چرا که ) ،تایید می نمایند

 . رابطه وجود ندارد انیکارمندان شرکت دانش بندر رقابتی استراتژیک 

 

 تفسیر بحث و

در های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک بین قابلیتها نشان داد که یافته ،3اصلی  فرضیهدر بررسی  

 بینا ،(3180) سبهانی عباسپور و هایبا نتایج پژوهش مدهنتیجه به دست آ .رابطه وجود دارد انیکارمندان شرکت دانش بن

هم ( 6436) و همکاران یحسب الناب و( 6437مهمت و همکاران ) ،(3183و همکاران ) پورلیاسماع ،(3186و همکاران ) زاده

 . سو است

 .ک در کارکنان رابطه وجود داردتژیهای رتبه باال با مدیریت استرابین قابلیتنمود ها نشان داد که یافته ،3 فرضیهدر بررسی   

و همکاران  ایک یدیام ،(3183و همکاران ) این میرح ،(3181) پور نیک ذبیحی و هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش

 . هم سو است (6436و همکاران ) اسمادی و( 3183)

 انیکارمندان شرکت دانش بندر تراتژیک اس های متوسط با مدیریتقابلیتبین ها نشان داد که یافته ،6 فرضیهدر بررسی  

 ،(3183و همکاران ) ایک یدیام ،(3186و همکاران ) زاده بینا هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش .رابطه وجود دارد

 . هم سو است (6434همکاران ) و کومارو ( 3188) زاده یو قربان یفارسان یجعفر ،(3183و همکاران ) پورلیاسماع

رابطه  انیکارمندان شرکت دانش بندر های پایین با مدیریت استراتژیک بین قابلیت ها نشان داد کهیافته ،1 فرضیهسی برردر   

 پورلیاسماع ،(3186و همکاران ) زاده بینا ،(3180) سبهانی عباسپور و هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش .وجود ندارد

 . استهم سو ( 6436) و همکاران یحسب الناب و( 6437) مهمت و همکاران (3183و همکاران )

کارمندان شرکت دانش در های رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک بین قابلیت ها نشان داد کهیافته ،0 فرضیهدر بررسی   

 ،(3183مکاران )و ه این میرح ،(3181) پور نیک ذبیحی و هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش .رابطه وجود دارد انیبن

 . هم سو است (6436و همکاران ) اسمادی و( 3183و همکاران ) ایک یدیام

کارمندان شرکت دانش در های متوسط با مزیت رقابتی استراتژیک بین قابلیت ها نشان داد کهیافته ،1 فرضیهدر بررسی   

 ،(3183و همکاران ) ایک یدیام ،(3186و همکاران ) دهزا بینا هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش .رابطه وجود دارد انیبن

 . هم سو است (6434همکاران ) و کومارو ( 3188) زاده یو قربان یفارسان یجعفر ،(3183و همکاران ) پورلیاسماع

 انیانش بنت دکارمندان شرکدر های پایین با مزیت رقابتی استراتژیک بین قابلیت ها نشان داد کهیافته ،2 فرضیهدر بررسی   

 ،(3186و همکاران ) زاده بینا ،(3180) سبهانی عباسپور و هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش .رابطه وجود ندارد

همکاران  و کومارو ( 3188) زاده یو قربان یفارسان یجعفر ،(3183و همکاران ) پورلیاسماع ،(3183و همکاران ) ایک یدیام
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 . هم سو است (6434)

 

  :پژوهشگر تجارب بر مبتنی هایهادپیشن

توجه کافی  ،دهدرا افزایش می یسازمان هایتیقابلن هایی که امکاکارکنان آن باید به بکارگیری رویهو  شرکت هامدیران  -3

 . داشته باشند

غل ه شمندی بهای سازمانی مشغول به کار شوند که این باعث رضایت و عالقهمهارت در پستافراد با توجه به تخصص و  -6

 . گرددمی

ها و انجام حضور کارکنان در کالسهای آموزشی و کارگاه ،یسازمان هایتیقابلاعد و مناسب مربوط به های مسزمینه -1

 . های الزم مد نظر باشدحمایت

 

  پژوهشگران:سایر هایی به توصیه

 . بررسی شودنار پرسشنامه ر کهایی نظیر مشاهده و مصاحبه دگیری متفاوت و روشزارهای اندازهاین پژوهش با اب (3

 . و مقایسه نتایج آنها هاشهرها و شهرستانانجام پژوهش مشابه در سایر  (6

 . و مقایسه نتایج آنها مقیاس کشوریانجام پژوهش مشابه در  (1

 . های آماریروی سایر جمعیتی پژوهش مشابه بر اجرا (0

 . شودده های استاندارد شده استفار انجام پژوهش از پرسشنامهسعی شود د (1

 . بهتر است از روش گروه آزمایش و گروه گواه استفاده شود و نتایج با هم مقایسه و بررسی شود (2
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