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های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی بررسی رابطه قابلیت 

 شهرستان قائمشهر استراتژیک کارکنان آموزشگاه کامپیوتر
 

 3، مرضیه بهلولی اسکویی2، کیومرث نیازآذری1سعید یوسفی سعیدآبادی

 واحد ساری هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1

 حد ساریوا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 2

 واحد ساری کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی 3

 

 چکیده

های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک کارکنان آموزشگاه بررسی رابطه قابلیتهدف مقاله حاضر، 

کارکنان کلیه امعه آماری شامل است. جنوع همبستگی پژوهش توصیفی از  این باشد.، میکامپیوتر شهرستان قائمشهر

-نفر با روش نمونه 84حجم نمونه به تعداد  بود.نفر  144به تعداد  1377-76در سال  آموزشگاه کامپیوتر شهرستان قائمشهر

ای و میدانی بوده است. ابزار ها به صورت کتابخانهروش گردآوری دادهای بر حسب جنسیت انتخاب شد. گیری تصادفی طبقه

(، استراتژی منابع انسانی 1373های سازمانی جمشیدی و همکاران )های استاندارد قابلیتپرسشنامهها شامل یری دادهگاندازه

توسط متخصصان از ها پرسشنامهروایی (، بود. 1374مقیمی و رمضان ) ( و مزیت رقابتی استراتژیک2447ادوارد و همکاران )

، مدیریت 72/4های سازمانی برابر قابلیت هایپایایی پرسشنامهفای کرونباخ، جمله استاد راهنما تایید شد و با محاسبه آل

ها از پایایی نسبتاً باالیی محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه درصد 86/4مزیت رقابتی استراتژیک برابر  87/4استراتژیک برابر 

صیفی )محاسبه فراوانی، درصدها و انحراف های آمار توها استفاده از روشتجزیه و تحلیل داده برخوردار هستند. روش

-و اسپیرمن( از طریق برنامه نرم آزمون ضریب همبستگی پیرسونکولموگروف اسمیرنوف و آزمون استاندارد( و آمار استنباطی )

 های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیکها نشان داد که بین قابلیتیافتهبود.  SPSS 22 افزاری

های سازمانی با ابلیتچنین نشان داد بین متغیرهای قوجود دارد. هم کارکنان آموزشگاه کامپیوتر شهرستان قائمشهر رابطه

 وجود دارد. مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی رابطه

 

 های سازمانی، مدیریت استراتژیک، مزیت رقابتی استراتژیکقابلیتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

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

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

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

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

 (.1372)آقاجانی و همکاران، 

های فناوری و هافلسفه سو، یک از کنند.می نرم وپنجه دست با چالش جهت دو از رمعاص تولیدی هایسازمان یا هاشرکت 

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

 در باید هستند مراجعه آن با هاشرکتکه  هایچالش با مقابله و سازمان بقای منظور به و دارند شدت بیشتری کوتاه، زمانی

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

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

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

 عرضه سازمان، برای را تازگی از و درجه افزوده ارزش خدمات، و محصوالت ها،حلراه راهکارها، ایجاد و جدید دادوستد های

 (.1375ضوی و همکاران، آورد )مرتمی 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

تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. امروزه ماهیت متالطم تجارت جهانی، ترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه میو اساسی

سازد ها سازمان را ملزم میهای متعددی روبرو ساخته است. این چالشتولید، صنعت و بازار محصوالت را با چالش هایبخش

سازی آنها در عمل، پایگاه خویش را در این محیط ناپایدار مستحکم نمایند و های جدید مدیریتی و پیادهکه با بکارگیری سیتم

 (.1372ابند )نصیری، به موفقیتی همراه با پیشرفت مستمر دست ی

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

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

 (. 1373 همکاران، و فرد است )دانایی معین اهداف به

 نیست، مزیت برای کسب 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 ار خود های رقابتیتوانمندی و هاقابلیت باید همواره که دانندمی هاشرکت ترینموفق و بهترین بلکه

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

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

 (.1377سازمانی حیاتی هستند )ولیان و همکاران،  مشکالت موثر حل توانایی برای سازمانی هایمندیتوان اند.کرده

های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک کارکنان آموزشگاه بررسی رابطه قابلیت هدف ما در این مقاله

 شهرستان قائمشهر است. کامپیوتر

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

 از بتوانند و بخشند ارتقا را خود های رقابتیتوانمندی و هاقابلیت باید همواره که دانندمی هاشرکت ترینموفق و بهترین بلکه

 برای سازمان یک توانایی عنوان به را سازمانی هایقابلیت رافپیت و یابند. هلفت دست بیشتری هایموفقیت به طریق این
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 تعریف نهایی خاص ینتیجه یک به یابیدست منظور به و سازمانی، منابع از استفاده با هماهنگ، سری وظایف یک اجرای

 (.1377ران، سازمانی حیاتی هستند )ولیان و همکا مشکالت موثر حل توانایی برای سازمانی هایتوانمندی اند.کرده

 دادن ارزش دست از تهدید با سازمانی هایقابلیت نبود درصورت باشند، داشته متمایزی هایهرچند ویژگی منابع بنابراین، 

 بمانند، باقی رقابت عرصه در تغییر حال در دائماً و پویا محیط در آنکه بتوانند برای هاهستند. شرکت مواجه زمان طی در خود

 آگاه سازمان مشکالت اساسی با مقابله برای خود توانمندسازی در آنها نقش از و دهند توسعه را خود ازمانیهای سقابلیت باید

 (.2447 1گِرد، و )شوایناستاک شوند

 

 مبانی نظری:

 های سازمانیقابلیت

 ترینمهم و نسازما منابع ترینناملموس که شوندمی محسوب شرکت رقابت در ساخت حیاتی اجزای سازمانی، هایقابلیت 

 در طول و تدریج به که هستند ای ضمنی اجتماعی فرایندهای سازمانی هایهستند. بنابراین، قابلیت موفقیت از عناصر جنبه

های سازمانی، (. قابلیت1375حسینی و همکاران، نشود )شاه آنها وجود متوجه شرکت است ممکن و شوندمی پدیدار زمان

ای مناسب و پایدار از آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب استفاده افراد دارا هستند و به شیوه شوند کههایی محسوب میویژگی

ها و رفتارهای قابل مشاهده هستند که در محل کار منجر به تعالی ها، نگرشهای محوری همان دانش، مهارتکنند. قابلیتمی

تواند شامل باشد و میگیری است که برای عملکرد مناسب میزهشوند. در تعریفی دیگر، قابلیت یک ظرفیت انسانی قابل اندامی

 (.2447 2ها باشد )کوچران،ای از خصیصهدانش، مهارت یا توانایی واحد، یک ویژگی شخصی یا خوشه

 یعنی شود؛ محسوب توان شرکت آنچه هر را آن و است متمرکز سازمانی هایقابلیت رقابتی توان (، بر1780) 3ورنرفلت، 

کند )گروبلر  کمک بازار در شرکت موفقیت به و کند آن حمایت از دهد، شکل را شرکت راهبرد که بنگاه بالقوه رفتار هایحالت

 بندی منابع سازمانهای سازمانی ابزارهایی برای پیکره(. بنابراین قابلیت1375حسینی و همکاران، ؛ نقل از شاه2447 0و گروبنر،

 (.2448 5یابی به اهداف مشخص ارتباط دارند )لی و کلی،منابع و دست برای گسترش و با ظرفیت شرکت کنندایجاد می

 کیفی استانداردهای و هاشایستگی مهندسی به هاسازمان این است، سازمانی یادگیری روی بر سازمانی هایقابلیت اصلی پایه

 عملکرد کاهش از و شودمی آنها ترقی موجب یندهافرآ تمام یادگیری که اندهرسید نتیجه این به آنها پردازند.می هاپروسه

دهد )دهقانان و همکاران، می افزایش را کارایی سازمان در آنها گیریکار به و اطالعات آوریجمع چنینهم و کند.جلوگیری می

1387.) 

 

 مدیریت استراتژیک

کنند تا به عملکرد باالیی دست  ین و اجرا میهایی را تدو مدیریت استراتژیک فرآیندی است که به کمک آن مدیران استراتژی 

فرد یا سطح تحلیل   های مدیریت استراتژیک تمرکز منحصر به یابند و مزیت رقابتی پایدار خلق کنند. یکی از متمایزترین ویژگی

اشتغال،  متمرکز است. برای مثال، حوزه اقتصاد کالن، -یا خارج از شرکت -«کالن»آن است. علم اقتصاد بر موضوعات سطح 

                                                           
1-Schweinsteig and round  
2-Couchan  
3 - Vernerfleet 
4- Gruber and Grubbenner  
5  - Lee and Kelly  
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که کانون توجه حوزه اقتصاد خرد بر  دهد؛ درحالی المللی را مورد بررسی قرار می ها و رشد اقتصادهای ملی و بین سطوح قیمت

 (.1373)بیرامی،  های مختلف صنعتی متمرکز است صنایع و ماهیت رقابت در محیط

ه آن مدیریت عالی سازمان، عملکرد سازمانی و مدیریت استراتژیک در عرصه سازمان یک رویه و رویدادی است که بوسیل 

نمایند. مدیریت استراتژیک فرآیند اتخاذ تصمیماتی است که منجر به توفیق، ادامه گیری بلندمدت سازمان را مشخص میجهت

ست که ای چندگانه ا گردد. مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه حیات و یا مرگ مؤسسه می

 (.1370)بردبار،  های بلند مدت خود دست یابد سازد به هدف سازمان را قادر می

ها، از یک سری گیرد، اما متفاوت از این ویژگیهایی را که مدیریت کلی داراست در بر میمدیریت استراتژیک، ویژگی 

 توان بحث کرد.خصوصیات که مختص مدیریت استراتژیک است می

مدیریت استراتژیک یک وظیفه مدیریتی عالی )بلند پایه( است: مدیریت استراتژیک چون بطور کامل مربوط ( قبل از هر چیز 1

به متوجه آینده سازمان بوده و سعی در مشخص کردن راستا و جهت برای آن دارد، بدان جهت وظیفه اصلی مدیران بلند پایه 

 است.

اندیشد که در افق زمانی مشخص شده ان مربوط است: به این میهای بلند مدت سازممعطوف به آینده بوده و به هدف (2

 سازمان چه خواهد شد و برای گرفتن این نتایج چه کارهایی را باید انجام داد.

ها با محیطی که در آن قرار دارند در داخل هم نگرد: سازمانمدیریت استراتژیک سازمان ره به صورت یک سیستم باز می (3

گیرد سازمان نیز از آن تأثیر خواهد پذیرفت. بدین سبب مدیریت اشند. در محیط هر تغییری صورت میببستگی و تعامل می

 کند.استرتژیک محیط را از نزدیک تعقیب می

-کند: به عبارت دیگر مدیریت استراتژیک اهداف، تصمیم و فعالیتمدیریت استراتژیک مدیران رده پایین را راهنمایی می (0

کند )مومنی ترین سطوح برای هر کس نقطه شروع حرکت را تعیین میکند در داخل سازمان تا پایینمیهایی را که مشخص 

 (.1375پور، 

 

 های چند معیاره گیری کاربرد مدیریت استراتژیک در تصمیم

د گیرد و پس از پیشنها مدیریت استراتژیک ابتدا با تحلیل مسائل پیرامون محیط داخلی و خارجی سازمان، شکل می 

شود. همیشه انتخاب، مسئله مهمی در  ها و راهبردهای ممکن و تحلیل آنها، یک یا چند راهبرد بهینه انتخاب می استراتژی

های  شود. انتخاب هدف، انتخاب کارکنان، انتخاب تأمین کنندگان، انتخاب مشاوران و بسیاری از انتخاب مدیریت محسوب می

باشد. اساس مبحث  های انتخاب می ط شرکت یا سازمان و تسلط وی بر روشمدیریت مستلزم، دانش کافی مدیر به محی

نهایتاً به جدول  ریزی استراتژیک برنامههای انتخاب استوار است؛ و ابزارهای  های چند معیاره، بر انتخاب و روش گیری تصمیم

تواند براحتی از  ریزی استراتژیک دسترسی دارد می شود؛ و مدیری که به ابزارهای برنامه ختم می QSPM انتخاب راهبردها یا

 معیاره کمک بگیرد. های چند گیری آنها در حل مسائل تصمیم

های چند معیاره مورد استفاده قرار گیرد،  گیری ریزی استراتژیک و تصمیم تواند در مباحث برنامه یکی از ابزارهایی که می 

گیرند. البته این ماتریس،  ها در سطرها قرار می ها و گزینه ها در این ماتریس در ستون است. شاخص گیری متصمیماتریس 

پس با این  شود. های دیگری انجام می گیری با روش باشد و در نهایت تصمیم های چند معیاره می گیری ای در تصمیم ابزاری پایه

نظران های چند معیاره کامالً واضح است. البته برخی از صاحب گیری در تصمیم ریزی استراتژیک اوصاف ارتباط تنگاتنگ برنامه
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ریزی استراتژیک، در سطح تعیین و مشخص نمودن راه و مسیر  کنند که برنامه این دو مقوله را از هم جدا فرض کرده و ابراز می

، برای اتخاذ تصمیم مناسب و بهینه از مسائل گیری چند معیاره تصمیمرود در حالی که  پیش روی سازمان یا شرکت بکار می

 (.1386)سیدکاللی، رود  )اغلب( کوتاه مدت سازمان بکار می

 

 رقابتی مزیت

 چقدر هر هایمقایس طیف در یک که نحوی به دارد؛ مشتری نظر مورد هایارزش با مستقیم ارتباط رقابتی، مزیت مفهوم 

 سازمان که گفت توانمی باشد ترمنطبق آن با یا ترنزدیک نظر مشتری مورد هایارزش به سازمان یک شده عرضه هایارزش

 گرو رقابتی در مزیت مفهوم روشن بیان اینحال با است. مزیت و برتری دارای رقابتی معیار چند یک یا در خود بایرق به نسبت

 (.1388گردد )میرحسینی، می بیان آن ابعاد اختصار به که است آن مختلف زوایای تشریح

است.  باالتر مشتری هایهزینه ها ازارزش این که نحوی به باشدمی مشتریان برای شرکت ارائه قابل هایارزش رقابتی، مزیت 

 مجموعه شامل رقابتی است. مزیت مشتریان نظر از رقبا با مقایسه شرکت در پیشنهادهای جذابیت فزونی میزان رقابتی، مزیت

ران، و همکا سازد )عطارانمی قادر رقبا از بهتر عملکردی دادن نشان به را شرکت همواره که است هایییا توانمندی عوامل

1371.) 

 گرفته قرار تأکید مورد بازاریابی استراتژیک و مدیریت ادبیات در اخیر هایسال در که است مهمی موضوعات از رقابتی مزیت 

 هایتئوریسین که جایی است؛ شده ارائه مؤثر و تعیین کننده به عوامل نسبت متفاوتی اندازهایچشم رابطه، این در است.

 (. 1388دانند )مهری و خداداد حسینی، می رقابتی مزیت تعیین کننده و مسلط عوامل را یطیعوامل مح صنعتی، سازمان

 بندی کرد.باتوجه به مبانی نظری موضوع و پویائیهای واقعی و عینی رقابت می توان مزیت رقابتی را به پنج نوع کلی زیر تقسیم

 مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی )پویا(؛ -الف 

 تجانس در مقابل مزیت نامتجانس؛مزیت م -ب 

 مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود؛ -ج 

 مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب؛ -د 

 مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار؛ -ه

 

 رقابتی مزیت منشاء به موجود هاینگرش

 به اکنون مدار. منبع و تئوری صنعتی سازمان تئوری است: زیر تئوری دو تسلط تحت رقابتی مزیت باب در استراتژی ادبیات 

 پردازیم.می هاتئوری این از کدام هر بررسی

 است. شرکت عملکرد اقتصادی کننده تعیین صنعت، خارجی ساختار تئوری این اساس بر صنعتی: سازمان تئوری اول(

 به وجه بهترین به که ندکمی تأکید رقابت تحلیل خارجی و تجزیه بر ابتدا صنعتی، سازمان نگرش یا صنعتی سازمان تئوری

 باشندمی صنعتی سازمان نگرش اساس بر که هاییمدل در است. شده بیان در صنعت پورتر رقابتی نیروی پنج چارچوب وسیله

 غیرمتمایز عرضه محصوالت طریق از کار و کسب یک که برتری عملکرد به یابیدست برای موقعیتی از رقابتی عبارتست مزیت

 در یابد.می دست بدان است، آن قیمت تفاوت به پرداخت حاضر مشتری که متمایز محصوالت ارائه راه از یا و پایین قیمتی با

 شود.می گرفته نظر در بازار صنعت، الزامات به شرکت عمدی یک پاسخ عنوان به استراتژی مدل، این

file://wiki/ØªØµÙ�Û�Ù�â��Ú¯Û�Ø±Û�_Ú�Ù�Ø¯_Ù�Ø¹Û�Ø§Ø±Ù�


 مطالعات مدیریت و کارآفرینی

76-85، صفحات 1041، بهار 1، شماره 8دوره   

62 

 

 کننده تعیین عامل تنها تواندصنعت نمی ساختار که داردمی بیان متوالی صورت به تجربی مدارک مدار: منبع تئوری دوم(

 که نمایند ثابت تا آمدند وجود به مدار منبع هایتئوریسین از دلیل گروهی همین به باشد رقابتی عملکرد و رقابتی استراتژی

 یقاًنگرش دق این است. عملکرد و استراتژی کننده تعیین عامل تریننهائی استراتژیک، منابع مواهب متمایز از برخورداری

-می که آنچه به سازمان یک دراز مدت موفقیت که داردمی بیان رقابت اینگونه است. دانش مبنای بر رقابت پدیده با همخوان

 خود رقبای برابر در موفقیت برای کلیدی عنوان به هاو صالحیت هاقابلیت به رقبا دلیل همین به است وابسته فهمدمی و داند

 (. 1371کاران، و هم کنند )عطارانمی نگاه

 

 پایدار رقابتی مزیت توسعه مفهومی مدل

 مبنای بر رقابتی مزیت کند. زمانی ایجاد را پایداری رقابتی مزیت بایستی برتر، عملکرد به یابیدست منظور به کار و کسب یک 

 هاییقابلیت سمت به وزامر اما شد،می حاصل تولید خط یا گسترش مقیاس، به صرفه بازار، قدرت مانند ساختاری هایویژگی

 پایداری مزیت کند. تضمین ارایه ارزش مشتریان به مستمر طور به تا سازدمی قادر را کار کسب و که است داده جهت تغییر

 طور به مزیتی هیچ که است نیاز دارد. واضح تقلید برای موانع ایجاد منظور به سازمان سوی از ایعمده گذاریسرمایه به رقابتی

 است: زیر موارد شامل که دارد وجود دار مدت رقابتی مزیت ها جهتشرکت برای گزینه چندین نیست، پایدار نامحدود

 به مطلب این است. مزیت مبنای کدام بر هاصالحیت که شوندنمی متوجه رقبا که است زمانی تقلید، برای موانع مؤثرترین 

 کرده ایجاد بردمی بهره آن از که را مزیتی شرکت که چگونه است مشکل رقبا برای آنها درک که دارد اشاره هاییموقعیت

 عوامل با مشخص زمان به تنها دهندمی تشکیل را رقابتی مزیت که تجارت هایو مدل هاشیوه کریستنسن، نظر طبق است.

 ر نیست.پایدا خودش در رقابتی مزیت بنابراین هستند. وابسته اطمینان، شرایط تحت و کردن ایفا در نقش مشخص

 عوامل تغییر چگونگی با را خود و کنند بپردازندمی پشتیبانی را رقابتی مزیت که عواملی کردن مشخص به باید هااستراتژیست

 تعاریفی فیزیکی و فرد به منحصر دهند. منابع وفق ها،موقعیت و این عوامل با مستمر تطابق استراتژی و العاده فوق زمان در

های موقعیت مثل کنندمی ذکر را فیزیکی بفرد منحصر منابع از هاییمثال رابینسون و پیرس یدند.غیرقابل تقل که هستند

 فقط که کنندمی تصدیق آنها حقوق ذاتی، و برداری کپی حق اختراع، حق استراتژیک، طور به شده جایگذاری حقیقی دارایی

 شایستگی( و )دانش نامشهود منابع از شوند. پیروی گرفته نظر در به فرد منحصر فیزیکی طور به توانندمی منابع نادر موارد در

 تقلید مهندسی نمود. مجدداً توان می را محصوالت جدید هایباشد. طرحمی فیزیکی منابع از برداری کپی دشوارتر از مراتب به

 قابلیت از تقلید شود.می نامیده" دانش ضمنی" دانشی چنین است، دشوار بسیار باشد نشده ثبت که دانشی ویژه به دانش از

 از آنها برداری کپی از مانع دارد وجود متفاوت افراد در که های دانشیقابلیت اکثراً و است دشوار بسیار ضمنی دانش کسب

 اساس سیستم بر که هاییقابلیت است. شماری بی افراد ذهن از پیروی مستلزم ایشده دانش توزیع چنین گردد.می دیگران

 ترسودمند کار انجام به قادر های فعلیسیستم سایر همکاری بدون عنصر یک آن در که سیستمی یعنی است توزیعی دانش

 دلیل است. به آن فرهنگ شرکت، ضمنی دانش سیستم رود. متصورترینمی شمار به رقابتی مزیت جهت خوبی منبع نباشد،

 نمایندکار می شرکت یک داخل در که افرادی نیست، مستند و شفاف صورت هیچ به تقریباً در فرهنگ مشترک ادراک اینکه

مزیت رقابتی باشد چنین سیستمی معیار  پشتوانه فرهنگ اگر بنابراین کنند.می تلقی سیستم ضروری عناصر را آن بندرت

 به و راییاستق صورت به اولیه مفهومی مدل بارنی مدل به توجه و منابع به اهمیت توجه آورد. باشایستگی ویژه را فراهم می

 پایدار مزیت رقابتی بر مؤثر عوامل شناسایی راستای در و نگارنده مطالعات به توجه با مدل این باشد.ذیل می نمودار شرح
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 برای مبنایی آنها، به مربوط عوامل صورت شناسایی در تواندمی مدل این چنین هم است. گردیده ارائه وی توسط خدمات

 .باشد متغیرها بین روابط تبیین

 
 مزیت رقابتی پایدار : مدل مفهومی1نمودار 

 هایویژگی با مشهود هایدارایی نامشهود و هایدارایی ها،قابلیت از مندیبهره پایدار، رقابتی مزیت هایعامل ترینمهم از یکی 

 مشاهده مفهومی مدل است. در کارگیری به و کردن قابلیت سازمانی و جایگزینی غیرقابل و تقلید غیرقابل کمیاب، ارزشمند،

 دانش عملیاتی، پذیریانعطاف نوآوری، مانند، هاییمؤلفه پایدار رقابتی مزیت در مؤثر یک بعد عنوان به هاقابلیت که شودمی

 کارگیری به توانایی هااین مؤلفه که هستند مدیریتی هایمهارت و یادگیری روحیه سازمانی، تاریخچه سازمانی، تیمی، فرهنگ

 نامشهود هایدارایی کنند.می ایجاد سازمان برای ایارزش افزوده که کنندمی فراهم ایگونه به را نامشهود و مشهود ایهدارایی

فکری،  هایآفرینش اعتبار، و شهرت مشتری، اعتماد مانند هاییمؤلفه شامل پایدار مزیت رقابتی در مؤثر دوم بعد عنوان به

 خدمات و قیمت رهبری، المللی، بازاریابی، بین ارتباطات شبکه کارکنان، توانمندی یده،پیچ هایشبکه اطالعاتی، هایپایگاه

 ارزش توانندمی مشهود هایدارایی کنار در هامؤلفه این در حقیقت که هستند سازمانی هویت و طوالنی، سابقه ها،فعالیت

مزیت  در مؤثر سوم بعد عنوان به مشهود هایدارایی ند.گردنمی ذکر هاسازمان ترازنامه و های مالیصورت در ولی کنند آفرینی

، ATMانواع خدمات، تعداد  کارکنان، تعداد شعب، تعداد ساختمان، تسهیالت، ها،سپرده مانند هاییمؤلفه شامل پایدار رقابتی

 هایمؤلفه عنوان به حقیقت در اینها که هستند تجهیزات افزاری، زمین، ساختمان وهای نرمافزاری، سیستمهای سختسیستم

 (.1371گردند )عطاران و همکاران، می درج هاسازمان و ترازنامه مالی هایصورت در و بوده معمولی

 

 پیشینه تحقیق:

 های انجام شده در ایران:پژوهش

 دند. ها انجام دا( پژوهشی با عنوان نقش مدیریت استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی سازمان1370) عباسپور و سبهانی

 مثل کارکنان فرد به منحصر شود. استعدادهایمی شرکت ارتقای استراتژی موجب انسانی منابع نتایج نشان داد که استراتژی

 هاییروش جمله مشتری، از به مستقل خدمات از باالیی سطح یارائه و توانایی پذیری، خالقیتوری، انعطافهبهر برتر، عملکرد

 کنند. ایفا سازمان یک رقابتی موقعیت ایجاد در کلیدی نقش دتواننمی کارکنان که هستند

 ( پژوهشی با عنوان بررسی نقش مدیریت استراتژیک در بهبود عملکرد نیروی انسانی انجام 1373ذبیحی و نیک پور )

 برای مناسبی ابزار و است استراتژیک انسانی منابع مدیریت ویژه مباحث از یکی عملکرد دادند. نتایج نشان داد که مدیریت

 سازمان در آن نیاز پیش و ملزومات با عملکرد مدیریت که صورتی در آید.می حساب به سازمان و عملکرد کارکنان ارتقای
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ارائه  عملی کارهایراه آنها حل جهت در کرده، شناسایی را سازمان مشکالت و مسائل از بخشی تواندمی شود، و اجرا طراحی

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

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

 کارکنان باثبات روابط و پذیری، کارگروهیانعطا پاداش، انگیزش، آموزش، بنابراین کرد برخورد مهم بسیار استراتژیک منبع

-می عملکرد بهبود موجب و کنندمی را تضمین خود اهداف به شرکت هایاستراتژی موفق یابیدست که هستند مسائلی اینها

 شوند.

 ( پژوهشی تحت عنوان بررسی روابط بین گرایشات استراتژیک، قابلیت1372نایب زاده و همکاران )ازمانی و های س

های کنترل و حسابداری مدیریت انجام دادند. نتایج نشان داد که گرایشات استراتژیک عملکرد با توجه به نقش تغییرات سیستم

های کنترل و حسابداری و تغییرات سیستم های سازمانیداری دارد و از طریق قابلیتهای سازمانی تاثیر معنیبر روی قابلیت

تواند بر اساس نتایج بدست آمده شامل ارائه گذارد. در نهایت این تحقیق میسازمانی نیز تاثیر میمدیریت بر روی عملکرد 

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

 برداری و ارزشمند باشد.پژوهشگران قابل بهره

 

 روش پژوهش

پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش همبستگی )چون در عنوان از کلمه رابطه استفاده این  

 شد بنابراین روش پژوهش ما همبستگی است( است. 

 

 روش گردآوری اطالعات

 :استفاده شدآوری اطالعات مورد نیاز از دو روش زیر در این پژوهش برای جمع 

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

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

 برداری و ترجمه متون خارجی اقدام گردید. ع نسبت به تهیه، فیشآوری و پس از انتخاب منابرسانی و منابع اینترنتی جمع

های سازمانی، مدیریت استراتژیک و مزیت قابلیت هایهای پژوهش شامل پرسشنامهدر این روش پرسشنامه ( روش میدانی:2

پس از اجرای آوری گردید. رقابتی استراتژیک به تعداد مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری به تفکیک جنسیت، توزیع و جمع

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

 مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS 22آماری 

 

 ابزار گردآوری اطالعات

تحت سه بعد  1373جمشیدی و همکاران در سال : این پرسشنامه توسط های سازمانیپرسشنامه استاندارد قابلیت( 1

(، متوسط 2(، کم )ارزش 1سوال می باشد و دارای پنج ضریب اهمیت بصورت خیلی کم )ارزش  33طراحی شد که شامل 

 ( است. 5( و خیلی زیاد )ارزش 0(، زیاد )ارزش 3)ارزش 
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شد. این  ( ساخته2447همکاران در سال ) ادوارد واین پرسشنامه توسط : استاندارد مدیریت استراتژیکپرسشنامه ( 2

(، 2(، زیاد )ارزش 1سوال به صورت )الف و ب(. الف( دارای چهار ضریب اهمیت بصورت خیلی زیاد )ارزش  26پرسشنامه شامل 

یک  -3 تمرکز ممکن -2های ما نیست در برنامه -1( و ب( دارای سه ضریب اهمیت بصورت 0(، خیلی کم )ارزش 3کم )ارزش 

 ز مهم اینده است. تمرک

طراحی شد ( 1374مقیمی و رمضان در سال ) این پرسشنامه توسط مزیت رقابتی استراتژیک: استانداردپرسشنامه ( 3

(، نه کامال موافقم نه کامال 2(، موافقم )ارزش 1سوال و پنج ضریب اهمیت بصورت بسیار کامال موافقم )ارزش  15که شامل 

 (، است.5( و بسیار مخالفم )ارزش 0ش (، مخالفم )ارز3مخالفم )ارزش 

 

  هاروش تجزیه و تحلیل داده

های آماری مناسب تحلیل کند. بعد از تحلیل های گردآوری شده را با استفاده از روشها، محقق باید دادهبعد از گردآوری داده 

ها، به عنوان یک فرایند علمی، تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق پاسخ دهد. بنابراین، تواند به سؤاالت و فرضیهها محقق میداده

های آماری مناسبی های گردآوری شده روشهای اساسی هر تحقیقی است. برای تجزیه و تحلیل دادهیکی از مجموعه فعالیت

 (.1371بینی شده است و کاربرد اصلی هر یک از آنها نیز مشخص شده است )حسن زاده، پیش

و انحراف استاندارد( و آمار  های آمار توصیفی )محاسبه فراوانی، درصدهاها از روشزیه و تحلیل دادهدر این پژوهش برای تج 

  استفاده شد. SPSS22 افزارینرمهای کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون( از طریق برنامهاستنباطی )آزمون

 

 آزمون کولموگروف

 های نرمال تست گردیده است.(، وجود توزیعksوف)اسمیرن-استفاده از آزمون کولموگوروفبا 

 

 فرضیه آماری عبارت است از:

 نرمال بودن متغیرهای پژوهش 

 نرمال نبودن متغیرهای پژوهش 

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش -: آزمون کولموگروف1جدول 

 اریسطح معنی د آماره کولموگروف متغیر

 48473 48486 قابلیت های سازمانی

 48131 48442 قابلیت های رتبه باال

 48131 48442 قابلیت های متوسط 

 48117 48447 قابلیت های پایین 

 

باشد پس می .α < 48444=Sig=4845های متوسط و قابلیت های پایین های رتبه باال، قابلیت، چون در قابلیت1در جدول 

H0  متغیرهای پژوهش( رد می شود و از آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود. هم)نرمال بودن-
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شود و از )نرمال بودن متغیرهای پژوهش( رد نمی H0باشد پس می .α > 4848=Sig=4845های سازمانی چنین در قابلیت

 شود. آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

 

آموزشگاه کامپیوتر  های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنانبین قابلیت: ه اصلیفرضی -1

 شهرستان قائمشهر رابطه وجود دارد.

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

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

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

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیکت: بررسی همبستگی رابطه بین قابلی2جدول 

 

 متغیرها

 شاخص های آماری

n r Sig. 

 48444 48347 84 مدیریت استراتژیک

 48443 48328 84 مزیت رقابتی استراتژیک

 

( را رد و فرضیه ر )ها فرضیه صف(، دادهα=4845درصد ) 75، نشان داد در سطح اطمینان 2نتایج بررسی داده ها در جدول  

( و در مزیت رقابتی استراتژیک .α > 48444=Sig=4845نمایند، چرا که در مدیریت استراتژیک )تایید می( را پژوهش )

(4845=α > 48443=Sig.می )و مزیت های سازمانی با مدیریت استراتژیک بین بین قابلیتتوان ادعا نمود باشد. بنابراین، می

 آموزشگاه کامپیوتر شهرستان قائمشهر رابطه وجود دارد.  رقابتی استراتژیک در کارکنان

 

 های رتبه باال با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه وجود دارد.بین قابلیت: 1فرضیه  -2

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

 ای رتبه باال با مدیریت استراتژیک در کارکنان رابطه وجود ندارد هبین قابلیت 

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

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 
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 های رتبه باال با مدیریت استراتژیک در کارکنانین قابلیت: بررسی همبستگی رابطه ب3جدول 

 

 متغیرها

 قابلیت های رتبه باال

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 مدیریت استراتژیک

n 84 

r 48038 

Sig. 48444 

 

( را رد و فرضیه صفر ) ها فرضیه(، دادهα=4845درصد ) 75، نشان داد در سطح اطمینان 3نتایج بررسی داده ها در جدول  

های بین قابلیتباشد. بنابراین، می توان ادعا نمود ( می.α > 48444=Sig=4845نمایند، چرا که )تایید می( را پژوهش )

 رتبه باال با مدیریت استراتژیک در کارکنان رابطه وجود دارد.

 

 رابطه وجود دارد.ریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر های متوسط با مدیبین قابلیت: 2فرضیه  -3

  ، فرضیه های آماری عبارت است از:2جهت آزمون فرضیه  

 

 رابطه وجود ندارد های متوسط با مدیریت استراتژیک در کارکنان قابلیتبین 

  ود داردرابطه وجهای متوسط با مدیریت استراتژیک در کارکنان بین قابلیت

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 

 های متوسط با مدیریت استراتژیک در کارکنان: بررسی همبستگی رابطه بین قابلیت4جدول 

 

 متغیرها

 قابلیت های متوسط

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 مدیریت استراتژیک

n 84 

r 48041 

Sig. 48444 

 

( را رد و فرضیه (، داده ها فرضیه صفر )α=4845درصد ) 75، نشان داد در سطح اطمینان 0نتایج بررسی داده ها در جدول  
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های قابلیتبین ( می باشد. بنابراین، می توان ادعا نمود .α > 48444=Sig=4845نمایند، چرا که )تایید می( را پژوهش )

 رابطه وجود دارد.متوسط با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر 

 

 رابطه وجود دارد.های پایین با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر : بین قابلیت3فرضیه  -0

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

 

 رابطه وجود ندارد ن با مدیریت استراتژیک در کارکنان های پاییبین قابلیت 

  رابطه وجود داردهای پایین با مدیریت استراتژیک در کارکنان بین قابلیت

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 

 ایین با مدیریت استراتژیک در کارکنانهای پ: بررسی همبستگی رابطه بین قابلیت5جدول 

 

 متغیرها

 قابلیت های پایین

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 مدیریت استراتژیک

n 84 

r 48147 

Sig. 48307 

 

را رد و ( (، داده ها فرضیه پژوهش )α=4845درصد ) 75، نشان داد در سطح اطمینان 5نتایج بررسی داده ها در جدول  

-بین قابلیت( می باشد. بنابراین، می توان ادعا نمود .α < 48307=Sig=4845تایید می نمایند، چرا که )( را فرضیه صفر )

 رابطه وجود ندارد.های پایین با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر 

 

 رابطه وجود دارد.ابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر های رتبه باال با مزیت رقبین قابلیت: 4فرضیه  -5

 ، فرضیه های آماری عبارت است از: 0جهت آزمون فرضیه 

 

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

 رابطه وجود دارد در کارکنان های رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک بین قابلیت
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 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

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

 

 متغیرها

 قابلیت های رتبه باال

 تیمقادیر محاسبا شاخص های آماری

 

  

 مزیت رقابتی استراتژیک

n 84 

r 48071 

Sig. 48444 

 

( را رد و فرضیه (، داده ها فرضیه صفر )α=4845درصد ) 75، نشان داد در سطح اطمینان 7نتایج بررسی داده ها در جدول  

های بین قابلیتاشد. بنابراین، می توان ادعا نمود ( می ب.α > 48444=Sig=4845تایید می نمایند، چرا که )( را پژوهش )

 رابطه وجود دارد.رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر 

 

 رابطه وجود دارد. های متوسط با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتربین قابلیت: 5فرضیه  -7

 یه های آماری عبارت است از: ، فرض5جهت آزمون فرضیه 

 

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

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

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 های متوسط با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان: بررسی همبستگی رابطه بین قابلیت7جدول 

 

 متغیرها

 قابلیت های متوسط

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 مزیت رقابتی استراتژیک

n 84 

r 48078 

Sig. 48444 
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( را رد و فرضیه (، داده ها فرضیه صفر )α=4845درصد ) 75سطح اطمینان  ، نشان داد در6نتایج بررسی داده ها در جدول  

های بین قابلیت( می باشد. بنابراین، می توان ادعا نمود .α > 48444=Sig=4845تایید می نمایند، چرا که )( را پژوهش )

 رابطه وجود دارد. پیوترمتوسط با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کام

 

 رابطه وجود دارد. های پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتربین قابلیت: 6فرضیه  -6

 ، فرضیه های آماری عبارت است از: 7جهت آزمون فرضیه 

 

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

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

 

 و یا بصورت ریاضی داریم: 

ρ = 0 

ρ ≠ 0 

 های پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان: بررسی همبستگی رابطه بین قابلیت8جدول 

 

 امتغیره

 قابلیت های پایین

 مقادیر محاسباتی شاخص های آماری

 

  

 مزیت رقابتی استراتژیک

n 84 

r 48457 

Sig. 48741 

 

( را رد و (، داده ها فرضیه پژوهش )α=4845درصد ) 75، نشان داد در سطح اطمینان 8نتایج بررسی داده ها در جدول  

-بین قابلیت( می باشد. بنابراین، می توان ادعا نمود .α < 48741=Sig=4845ایید می نمایند، چرا که )ت( را فرضیه صفر )

 رابطه وجود ندارد. های پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر

ستراتژیک کارکنان آموزشگاه های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی ابررسی رابطه قابلیتهدف پژوهش حاضر 

 ویژه عبارت بود از:  باشد. بر این اساس، اهدافکامپیوتر شهرستان قائمشهر، می

 های رتبه باال با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر.تعیین رابطه بین قابلیت 

 گاه کامپیوتر.های متوسط با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشتعیین رابطه بین قابلیت 

 های رتبه پایین با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر.تعیین رابطه بین قابلیت 

 های رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر.تعیین رابطه بین قابلیت 

 ارکنان آموزشگاه کامپیوتر.های متوسط با مزیت رقابتی استراتژیک در کتعیین رابطه بین قابلیت 

 های رتبه پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر.تعیین رابطه بین قابلیت 
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کارکنان آموزشگاه کامپیوتر شهرستان قائمشهر در سال است. جامعه آماری شامل همبستگی پژوهش توصیفی از نوع  این 

ر این پژوهش جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان مراجعه شد. این دبود. نفر  274به تعداد  1376-1377

نفر  173دهد. بر این اساس، حجم نمونه برابر ( حداکثر حجم نمونه را نشان میα=45/4درصد ) 75جدول در سطح اطمینان 

فی طبقه ای استفاده شد. بر این گیری تصادها از روش نمونهچنین، در این پژوهش برای انتخاب آزمودنیمحاسبه شد. هم

و متناسب با حجم جامعه هر طبقه، حجم نمونه  متناسب با جنسیت به دو طبقه تقسیم شدکارکنان اساس، جامعه آماری 

ای نسبت به فیش ای و میدانی استفاده شد. در روش کتابخانهگردید. برای گردآوری اطالعات، از دو روش کتابخانهبرآورد 

یابی به جدیدترین مقاالت چنین به منظور دستها، نشریات داخلی و خارجی اقدام شد. هم، مقاالت، پایان نامهبرداری از کتب

-های معتبر علمی( استفاده شد. در روش میدانی، پرسشنامهمرتبط با موضوع پژوهش از شبکه اینترنت )جهت رجوع به سایت

های استاندارد ها، شامل پرسشنامهگیری دادهپژوهش، ابزار اندازههای پژوهش در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. در این 

های سازمانی، مدیریت استراتژیک و پرسشنامه محقق ساخته مزیت رقابتی استراتژیک، روایی پرسشنامه توسط ¬قابلیت

 ،72/4برابر های سازمانی قابلیتهای پرسشنامه متخصصان از جمله استاد راهنما تایید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی

ها از پایایی درصد محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه 86/4برابر مزیت رقابتی استراتژیک  87/4 برابرمدیریت استراتژیک 

های آمار توصیفی )محاسبه فراوانی و درصد ها، و ها استفاده از روشتجزیه و تحلیل داده روش مناسبی برخوردار هستند.

 و اسپیرمن( از طریق برنامه نرم افزاری ضریب همبستگی پیرسون -ارد( و آمار استنباطی )آزمون کولموگروف انحراف استاند

SPSS22  .بود 

 

 های پژوهشیافته

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

 درصد( بود. 71ها، زن )جنسیت اکثریت آزمودنی 

 درصد( بود.  37سال ) 34ها، کمتر از سن اکثریت آزمودنی 

 درصد( بود. 03های، کارشناسی )سطح تحصیالت اکثریت آزمودنی 

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

های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر فرضیه اصلی: بین قابلیت -1

 دارد. شهرستان قائمشهر رابطه وجود

تایید ( را ( را رد و فرضیه پژوهش )(، داده ها فرضیه صفر )α=4845درصد ) 75در سطح اطمینان ها نشان داد که یافته 

 < α=4845( و در مزیت رقابتی استراتژیک ).α > 48444=Sig=4845می نمایند، چرا که در مدیریت استراتژیک )

48443=Sig.های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی بین بین قابلیتد. بنابراین، می توان ادعا نمود باش( می

 استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر شهرستان قائمشهر رابطه وجود دارد.

 وجود دارد.های رتبه باال با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه بین قابلیت: 1فرضیه  -2

تایید ( را ( را رد و فرضیه پژوهش )ها فرضیه صفر )(، دادهα=4845درصد ) 75در سطح اطمینان ها نشان داد که یافته 

 های رتبه باال با مدیریتبین قابلیتتوان ادعا نمود باشد. بنابراین، می( می.α > 48444=Sig=4845نمایند، چرا که )می

 استراتژیک در کارکنان رابطه وجود دارد.
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 های متوسط با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه وجود دارد.بین قابلیت: 2فرضیه  -0

تایید ( را ( را رد و فرضیه پژوهش )(، داده ها فرضیه صفر )α=4845درصد ) 75در سطح اطمینان ها نشان داد که یافته 

های متوسط با مدیریت بین قابلیتتوان ادعا نمود باشد. بنابراین، می( می.α > 48444=Sig=4845می نمایند، چرا که )

 استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه وجود دارد.

 پیوتر رابطه وجود دارد.های پایین با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامبین قابلیت: 3فرضیه  -5

تایید ( را ( را رد و فرضیه صفر )ها فرضیه پژوهش )(، دادهα=4845درصد ) 75در سطح اطمینان ها نشان داد که یافته 

ا مدیریت های پایین ببین قابلیتتوان ادعا نمود باشد. بنابراین، می( می.α < 48307=Sig=4845نمایند، چرا که )می

 استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه وجود ندارد.

 های رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه وجود دارد.بین قابلیت: 0فرضیه  -7

تایید ( را ( را رد و فرضیه پژوهش )(، داده ها فرضیه صفر )α=4845درصد ) 75در سطح اطمینان  ها نشان داد کهیافته 

های رتبه باال با مزیت رقابتی بین قابلیت( می باشد. بنابراین، می توان ادعا نمود .α > 48444=Sig=4845می نمایند، چرا که )

 استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه وجود دارد.

 مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه وجود دارد. های متوسط باقابلیت: 5فرضیه  -6

تایید ( را ( را رد و فرضیه پژوهش )ها فرضیه صفر )(، دادهα=4845درصد ) 75در سطح اطمینان  ها نشان داد کهیافته 

های متوسط با مزیت رقابتی بین قابلیتتوان ادعا نمود راین، میباشد. بناب( می.α > 48444=Sig=4845نمایند، چرا که )می

 استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه وجود دارد.

 های پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه وجود دارد.بین قابلیت: 7فرضیه  -

تایید ( را ( را رد و فرضیه صفر )(، داده ها فرضیه پژوهش )α=4845درصد ) 75در سطح اطمینان  ها نشان داد کهیافته 

های پایین با مزیت رقابتی بین قابلیت( می باشد. بنابراین، می توان ادعا نمود .α < 48741=Sig=4845می نمایند، چرا که )

 جود ندارد.استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر رابطه و

 

 بحث و نتیجه گیری

های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک در بین قابلیتها نشان داد که یافته ،1در بررسی فرضیه اصلی  

 عباسپور و سبهانی هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهشآموزشگاه کامپیوتر شهرستان قائمشهر رابطه وجود دارد.  کارکنان

حسب النابی و  و( 2416(، مهمت و همکاران )1371پور و همکاران )اسماعیل، (1372(، نایب زاده و همکاران )1370)

 ( هم سو است.2412همکاران )

 های رتبه باال با مدیریت استراتژیک در کارکنان رابطه وجود دارد.بین قابلیتنمود ها نشان داد که یافته ،1در بررسی فرضیه  

کیا و همکاران  امیدی، (1371رحیم نیا و همکاران ) (،1373ذبیحی و نیک پور ) هایدست آمده با نتایج پژوهش نتیجه به

 ( هم سو است.2412و همکاران ) اسمادی و( 1371)

بطه راهای متوسط با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر قابلیتبین ها نشان داد که یافته ،2در بررسی فرضیه  

-اسماعیل، (1371کیا و همکاران ) (، امیدی1372نایب زاده و همکاران ) هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش وجود دارد.

 هم سو است. (2414کومار و همکاران )( و 1388(، جعفری فارسانی و قربانی زاده )1371پور و همکاران )
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رابطه های پایین با مدیریت استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر لیتبین قاب ها نشان داد کهیافته ،3در بررسی فرضیه  

پور اسماعیل، (1372(، نایب زاده و همکاران )1370های عباسپور و سبهانی )نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش وجود ندارد.

 و است.( هم س2412حسب النابی و همکاران ) و( 2416( مهمت و همکاران )1371و همکاران )

های رتبه باال با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتر بین قابلیت ها نشان داد کهیافته ،0در بررسی فرضیه  

، (1371رحیم نیا و همکاران ) (،1373ذبیحی و نیک پور ) هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش رابطه وجود دارد.

 ( هم سو است.2412و همکاران ) اسمادی و( 1371کیا و همکاران ) امیدی

 های متوسط با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتربین قابلیت ها نشان داد کهیافته ،5در بررسی فرضیه  

، (1371)کیا و همکاران  (، امیدی1372های نایب زاده و همکاران )نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش رابطه وجود دارد.

 هم سو است. (2414کومار و همکاران )( و 1388(، جعفری فارسانی و قربانی زاده )1371پور و همکاران )اسماعیل

 های پایین با مزیت رقابتی استراتژیک در کارکنان آموزشگاه کامپیوتربین قابلیت ها نشان داد کهیافته ،7در بررسی فرضیه  

(، 1372(، نایب زاده و همکاران )1370های عباسپور و سبهانی )مده با نتایج پژوهشنتیجه به دست آ رابطه وجود ندارد.

کومار و همکاران ( و 1388(، جعفری فارسانی و قربانی زاده )1371پور و همکاران )اسماعیل، (1371کیا و همکاران ) امیدی

 هم سو است. (2414)

 

 منابع

های دانش (، رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت1372کناری، سیده نفیسه. )آقاجانی، حسنعلی؛ جعفری  .1

استان -ای نوآوری سازمانی، دومین اجالس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاریبنیان: نقش واسطه

 گلستان.

تی و مزیت رقابتی: رویکرد های اطالعا(. سیستم1371پور، رضا؛ ملک اخالق، اسماعیل؛ غالمین، راحله. )اسماعیل .2

 r.gholamin@yahoo.comهای سازمانی. قابل دسترسی در سایت مبتنی بر قابلیت

« دو سو توانی نوآوری»های رقابتی با میانجیگری (. بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر مزیت1370اکبری، محسن. ) .3

 .81-140، صص: 60شنامه بازرگانی، شماره های تولیدی شهر اراک(. فصلنامه سالمت پژوه)مورد مطالعه: شرکت

 اقتصاد. (. مدیریت استراتژیک؛ کلید مزیت رقابتی پایدار. انتشارات نشر دنیای1373بیرامی، محمدحسین. ) .0

 (. تعریف مدیریت استراتژیک چیست. مجله الکترونیکی1377پایگاه اطالعات صنعتی ایران. ) .5

 . آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت استراتژیک.«(. مدیریت استراتژیک1386سیدکاللی، نادر. ) .7

، شماره 25های سازمانی. مدیریت صنعتی، جلد (. نقش واحد منابع انسانی در توسعه قابلیت1373ثابت، محمدجواد. ) .6

 . 33-37، صص: 264

ریت دانش، های مدیهای سازمانی و استراتژی(. توسعه قابلیت1388جعفری فارسانی، جواد؛ قربانی زاده، وجه اله. ) .8

دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران: موسسه اطالع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی، قابل دسترس در سایت 

https://www.civilica.com/Paper-IKMC02-IKMC02_064.html 

های سازمان. (. ارائه روشی پویا جهت ارزیابی قابلیت1387زهرا؛ عیوضلو، منصوره. )دهقانان، حامد؛ پورتیموری،  .7

 دومین اجالس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه.

https://www.civilica.com/Paper-IKMC02-IKMC02_064.html
https://www.civilica.com/Paper-IKMC02-IKMC02_064.html
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