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  چکیده

از این رو، قابلیت . است رقابتی مزیت سطح ارتقاي براي ایران حفاري ملی شرکت سازمانی استراتژیک تحول اثربخشی ارزیابی پژوهش این اصلی هدف
 حسب بر و کاربردي هدف، اساس بر حاضر پژوهش روش. تعیین شد نفر 210 حجم نمونه براساس رویکرد کوکران، کارآفرینی شرکت نیز باال خواهد رفت،

 یابی مدل بر مبتنی مشخص طور به و علی نوع از تحقیق متغیرهاي بین ارتباط حیث از و آید می شمار به توصیفی تحقیقات نوع از ها داده گردآوري نحوه
 با آماري تحلیل و تجزیه هاي روش و) رقابتی مزیت استراتژیک و تحول( پرسشنامه از نیز تحقیق متغیرهاي سنجش منظور به. است ساختاري معادالت
محتواي ( تحول استراتژیک که داد نشان پرسشنامه تحلیل و تجزیه نتایج. است شده گرفته بهره LISREL 8.5 و  SPSS.22افزارنرم از استفاده

فنی،  کارآفرین، قابلیت مزیت رقابتی (قابلیت بر معناداري و مثبت تاثیر) استراتژي، تغییرات در روابط سازمان با محیط خارجی و ساختارهاي سازمانی
ک و مزیت رقابتی در شرکت ملی حفاري ایران در وضعیت اثربخش و مطلوب قرار دارند و همچنین تحول استراتژی استراتژیک) سازمانی، قابلیت قابلیت
  .ندارند

  .ایران حفاري ملی شرکت، تحول استراتژیک، مزیت رقابتی: کلمات کلیدي

  مقدمه -1

 یچیدهچندجانبه، پ یع،سر يبه قدر يامروز يها و تحول در سازمان ییرتغ
و تطابق با آن  یهماهنگ ینی،ب پیش بدون ها است که سازمان یرو فراگ

 يبرا ین. بنابراباشندیو توسعه نم یرشد، بالندگ یات،قادر به ادامه ح
 یمثل شرکت مل یصنعت يها شرکت خصوص به و ها سازمان ینکها

خود پاسخ فعال و آگاهانه  یچیدهو پ یاپو یطران بتوانند به محیا يحفار
را وارد سازمان کنند و به  یطیارزش مح ینقادر باشند که ا یدبدهند، با

 یکدر  یکاستراتژ ییرتغ یکه نوع ینیو کارآفر يبهبود، نوآور یعبارت
 يبه صورت نهاد یاتیارزش ح یکرا به عنوان  باشد می سازمان
  به  سازمان  یزان دستیابیم یا  از درجه  سازمان  اثربخشی. ]2[درآورند

هم  "درست  يکارها  انجام"  یاثربخشلذا . استموردنظر خود   يها هدف
 یا یفیتدر شکل، ک ییرتغ توان می را یک. تحول استراتژشود می اطالق

در طول  یطشسازمان با مح یکمناسبات  یمتنظ یکل گويال یتوضع
عبارت است از  يمجدد یمتنظ ینچن یهکه کانون اول ی. در حالیدزمان نام

 یتگستره بازار، وضع ید،و اهداف، تول یت(مامور ياستراتژ يمحتوا .1
 یخارج یطدر روابط سازمان با مح ییرات. تغ2منابع)،  یو پراکندگ یرقابت

است که  ییها و نظام یندهاآن، شامل فرا یداخل یسازمان ي. ساختارها3و 
   ییناست. تب يضرور يژـاسترات يتحول و کاربرد آن در محتوا یجادا يبرا

  
کار  ینهمتفاوت که زم ينظر یدگاهسه د يبر رو یکما از تحول استراتژ

و  یتجرب یدگاهد ی،عقالن یمنطق یدگاهشده است: د یمگذشته بوده، تنظ
 که اندرا آن چنان گسترده یکخود از تحول استراتژ تبیین یادراک یدگاهد

 يدر محتوا ییراتو اعمال تغ یجاددر ا یطیو مح یسازمان تغییرات
 یعنی یکتحول استراتژ یاثربخش. ]5[شوند می شامل یزرا ن ياستراتژ

 يالگو یتوضع یا یفیتدر شکل، ک ییربه اهداف تغ یلن یزاندرجه و م
با  یا ،در طول زمان یطشسازمان با مح یکمناسبات  یمتنظ کلی

 یتوضع یا یفیتدر شکل، ک ییربه تغ یزانانجام شده تا چه م يها تالش
در طول زمان  یطشسازمان با مح یکمناسبات  یمتنظ یکل يالگو
در  یراخ يها است که در سال یاز موضوعات مهم یرقابت یت. مزایمیدهرس
 ینقرار گرفته است. در ا یدمورد تاک یکاستراتژ ازاریابیو ب یریتمد یاتادب

کننده و موثر ارائه  ییننسبت به عوامل تع یمتفاوت يرابطه، چشم اندازها
را  یطی، عوامل محیتپردازان سازمان صنع یهکه نظر ییشده است؛ جا

 یانشخص از م ین. اولدانند می یرقابت یتکننده مز یینعوامل مسلط و تع
 یانخود را ب یهنظر 1968است که در سال  ینب پردازان،یهنظر ینا

 محسوب پورتر یکلگروه ما ینپرداز معروف ا یهحال نظر ینبا ا 1داشت.
                                                        

      *jahangirasoudeh@yahoo.com 
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صنعت است.  یل،و تحل یهتجز يبرا یشود. طبق مدل پورتر، واحد اصل می
صنعت و  جذابیت به هاشرکت يکه سودآور اعتقاد دارد يراستا و یندر ا
مدل، چنانچه  یندارد. طبق ا یدر صنعت بستگ کتشر ینسب یتموقع

از رقبا  یزرا متفاوت و متما ها یتباعث شود که سازمان، فعال ياستراتژ
امکان انتخاب تنوع و  يمحور يها یستگیانجام دهد در آن صورت، شا

 سازمان يبرا یرقابت یتو باعث کسب مز کنندیم یلرا تسه یزتما
و  یتآم یهبه نظر توان می گروه ینا یگرد یاتاز نظر .]14[شوند می

 يسازگار یزانشرکت به م يدو، سودآور یناشاره کرد. طبق نظر ا یکرشوم
دارد و لذا  یصنعت بستگ یکو عوامل استراتژ یکاستراتژ يها ییدارا

 قرار یستگیشا يو تئور یتعامل سازمان صنعت يبر مبنا یرقابت یتاساس مز
  پردازان ياز تئور يتعداد یات،دسته از نظر یندر مقابل ا ].11[ یردگ می

دارند که از  یدتاک یرقابت یتدر کسب مز یعوامل درون سازمان یتبر اهم
اشاره  یاپو يها قابلتنگرش  و منابع يتوان به نگرش بر مبنا می آن جمله

 منابع يها مجموعه عنوان به را ها منابع، سازمان يکرد. نگرش بر مبنا
سازمان، منابع آن است،  یرقابت یتمز يو معتقد است که مبنا نگرد می

 یگزینیجا یتنادر بودن، با ارزش بودن، قابل يها یژگیکه و ینمشروط بر ا
 یانرا دارا باشند. به ب یدلمشکل بودن تق یابودن  یدناپذیراندك، و تقل

که منابع،  یو در صورت استمنابع سازمان  ی،رقابت یتمنبع مز یگر،د
 یداراز نوع پا یرقابت یتچهارگانه فوق را داشته باشند مز يها یژگیو

بر  یعوامل درون سازمان یرو تاث یطمح یربا توجه به تاث .]15[ خواهد بود
و عوامل درون سازمان بر تحول  یطمح یرتاث ینو همچن یرقابت یتمز

تحول  یاثربخش یابیپژوهش به ارز ینتا در ا یمبر آن شد یک،استراتژ
 یتسطح مز ءارتقا يبرا یرانا يحفار یشرکت مل یسازمان یکاستراتژ

  .یمبپرداز یرقابت

  مبانی نظري و چارچوب تحقیق -2

در شکل،  ییرتغ توان می را یکتحول استراتژ تحول استراتژیک سازمانی:
در  یطشسازمان با مح یکمناسبات  یمتنظ یکل يالگو یتوضع یا یفیتک

عبارت  يمجدد یمتنظ ینچن یهکه کانون اول ی. در حالیدطول زمان نام
گستره بازار،  ید،و اهداف، تول یت(مامور ياستراتژ يمحتوا .1 :است از

 یطبا محدر روابط سازمان  ییرات. تغ2 ،منابع) یو پراکندگ یرقابت یتوضع
 ییها و نظام یندهاآن، شامل فرا یداخل یسازمان ي. ساختارها3و  یخارج

 يضرور ياستراتژ يتحول و کاربرد آن در محتوا یجادا ياست که برا
متفاوت که  ينظر یدگاهسه د يبر رو یکما از تحول استراتژ ییناست. تب

 یدگاهد ی،عقالن یمنطق یدگاهاست: د هشد یمکار گذشته بوده، تنظ ینهزم
را آنچنان  یکخود از تحول استراتژ یینتب یادراک یدگاهو د یتجرب

در  ییراتو اعمال تغ یجاددر ا یطیو مح یسازمان تغییرات که اندگسترده
  .]5[ شوند می شامل یزرا ن ياستراتژ يمحتوا

 یتگستره بازار، وضع ید،از اهداف، تول يامجموعه :ياستراتژ ي) محتواالف
  باشد.  می منابع یو پراکندگ یرقابت

 یريگاز جهت ايگسترده یانب ی،سازمان یتو اهداف: مأمور ماموریت
 یدبا ی،سازمان یتمأمور یحصح يتوسعه يبرا یراناست. مد یسازمان
به طور  آید، می به دست یطیمح یلرا که در طول روند تحل یاطالعات

  ايمجموعهزیر یکنند و مورد توجه قرار دهند و اهداف سازمان یلکامل تحل
) که باید وضعیت یا مقدار آنها یمحیط یا ی(درون یسازمان هاي صاز شاخ

اهداف عبارتند از  ینریزي تغییر نماید. همچن برنامه يدر طول دوره
مجموعه محورها و موضوعات مرتبط با سازمان یا محیط آن که باید در 

  .ریزي تغییر نماید هطول دوره برنام
کار،   یروين  يها از داده  با استفاده  که  است  یتیفعال  ياقتصاد ید: تولتولید
به  ، يواحد نهاد  یک  یتو مسئول  کنترل  تحت  و کاالها و خدمات  یهسرما

  .گیرد یم  انجام یگرد  خدمات کاالها و یدمنظور تول 
بازار: قسمتى از بازار در دسترس واجد شرایط است که شرکت  گستره

  کند. براى فعالیت انتخاب مى
 یشموجب شود درآمد ب یزيکه در آن هرچه چ یتی: وضعیرقابت وضعیت

  .]19[کند می یداپ یتجل یابد، یشافزا يینهاز هز
منابع  يها یطهح یمنابع، گستردگ یمنابع: منظور از پراکندگ پراکندگی

اطالعات و دانش، ساختار،  ی،مال یۀمواد، سرما يها یطهاست که شامل ح
  است. يو معنو يفکر یۀسرما ، یمنابع انسان

عبارت است از  ییرتغ :یخارج یطدر روابط سازمان با مح ییرات) تغب
 یگر.به عبارت دها یرفتارها، ساختارها، و خط مش یتحول و دگرگون یندفرا
در  ییردر سازمان است تغ ينوآور یاابداع  یکبه کار بستن  یندفرا ییرتغ

 هاست. هم فکر و همرا یو گروه یجمع يکار انسانی جوامع و ها سازمان
 یماز آنها از صم یککه هر  يبه طور ی،حرکت جمع یککردن افراد در 

 يکار ساده ا یند،نما یتگروه فعال يها خواسته و ها قلب در جهت هدف
حل مسئله در  يها بهبود راه يبه تالش برا یسازمان ییر. تغ]3[یستن

از  یاريکه بس ییآنجا ز: ایسازمان ییرمنشأ تغ .]10[شود می سازمان اطالق
کند تا خود  می امر آنها را واردار ینروبرو هستند، ا یاپو یطها با محسازمان
 ییراتشش عامل به عنوان منشأ تغ ی،وقف دهند. به طور کل یطرا با مح

 یداتتمه ي،کار، تکنولوژ یروين یتشود که عبارتند از: ماه می یتلق
و رقابت که نقش  جهانی يها یاستس ی،اجتماع يروندها ي،اقتصاد

هم در داخل سازمان  ییردارند. عامالن تغ ییرهاآوردن تغ یددر پد یاساس
و  یراندر خارج از سازمان. در داخل سازمان، مدوجود دارند و هم 

کنند.  می یفاا ییرتغ یجادنقش را در ا ینکارشناسان به طور معمول مهم تر
ر نقش داشته باشند. عامالن ییتوانند در تغ می یزکارکنان ن یراگر چه سا

را در  یریتاز سازمان باشد که مد یمشاور خارج یکممکن است  ،ییرتغ
 ییها ممکن است آموزش دهنده یادهد و  می یاري یحل مسائل سازمان

 یقرا در افراد از طر ییرتغ يالزم برا يها و مهارت ها ییباشند که توانا
  .]9[کنند یجادآموزش ا

 هايبه شکل یفمفهوم ساختار، همراه با تعر :یسازمان ي) ساختارهاج
کار در  یروابط رسم یانگرب یدر هر سازمان یمختلف، در مفهوم کل یلیخ
 یفتعر یکاست. ساختار با  یکدیگرو اشخاص مربوط به  ها قسمت ینب

 یکمعنا ساختار  ینسازمان است. در ا یک(اسکلت)  یکوتاه، آناتوم یلیخ
 یوندهايپ یجادو ا ها یتو مسوول یفمشخص شدن وظا یعنی ،موسسه

است که  یحال ساختار موسسه، اسکلت ینآنهاست. در ا یندر ب يرفتار
(ارتباطات، دانش، اطالعات، اصول، روابط،  دهنده او یاتح يهاقدرت

  .]9[است ی) به آن متکیرهاجراها و غ
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مزیت رقابتی را حفظ درآمد باالتر از  1993در سال پیتراف :مزیت رقابتی
 2000در سال شانلی و درانو بسکانو، عقیده به. کندحد نرمال تعریف می

نرخ سود اقتصادي به نرخ باالتر  متوسط با مقایسه در بنگاه که صورتی در
 یسود اقتصادي در بازار یکسان دست پیدا کند، داراي مزیت رقابت

 که کنند می عنوان 2001در سال  و پودونلی شپارد ،. سالونر]12[باشد می
 کاالهایی یا خدمات تواند می بنگاه که معناست این به عمدتاً رقابتی مزیت

آنها را با ارزش تر از کاالها یا خدمات تولید د که مشتریان کن تولید را
 هارائ قابل يها ارزش رقابتی مزیت. ]20[کنند می شده سایر رقبا تلقی

 از شده ایجاد يها ارزش که نحوي به باشد می مشتریان براي بنگاه
 1993در سال  یرنبا عقیده به. ]18[باشند باالتر مشتري يها هزینه

کند که  می (ممتاز) تعریف ي اختصاصیها مزیت رقابتی بنگاه را ظرفیت
باشند  می فاقد آنها ها که سایر بنگاه است رفتارهایی از ناشی ها این ظرفیت

 یرقابت یتپژوهش مز یندر ا .]13[و همچنین، پایدار و معین هستند
   :باشد می یربه شرح ز ییها مولفه يدارا

 در شرکت توانایی بیانگر ها قابلیت نوع این :کارآفرینی يها ) قابلیتالف
 موجود هايفرصت از برداري بهره و ارزش با مشتریان جذب و شناسایی

  . است جدید يها فرصت ایجاد و بازار
 خالقیت، ارتقاي و توسعه باعث ها قابلیت نوع این :فنی يها ) قابلیتب

فیت فرایندهاي شرکت و نیز بهبود کی یا سرعت پذیري،انعطاف کارایی،
  .گردد می شرکتکیفیت محصوالت 

 و ساختاري يها ها شامل ویژگی: این نوع قابلیتسازمانی يها ) قابلیتج
 یادگیري کارکنان، پویایی و تحرك براي که است سازمان فرهنگی
  . است الزم ضروري تغییرات تسهیل و سازمانی سریعتر

 و بخشی انسجام ایجاد، براي ها ن نوع قابلیتای: استراتژیک يها ) قابلیتد
 نیز و شرکت گوناگون يها شایستگی و دانش موثر و کارآمد يها هماهنگی

 موازات به آنها موثر انتقال و نقل و تحرك ایجاد و مجدد ساختاردهی
  .دارد ضرورت فراروي، يها فرصت و محیطی هايپویائی و تغییرات

رقابت با  یهدر سا ها سازمان ارتباط تحول استراتژیک و مزیت رقابتی:
 ییها سازمان ،یرمس ین. در ازنند می یاساس ییراتدست به تغ یکدیگر،

از خود  یمناسب يها موفق خواهند بود که بتوانند در برابر رقبا واکنش
و بتوانند به سرعت محصوالت  یستندخود با يپا يمحکم رو ،نشان دهند

دقت داشته  ید. با]1[دعرضه کنن یجهان يو به بازارها یدتول یديجد
 دهد می رخ یکتحوالت استراتژ یهو رقابت در سا یرقابت یتکه مز یمباش
 یجادرقابت و گستره رقابت همه جز ارکان و الزمات ا ی،رقابت یتمز

دو از هم جدا  ینبتوان گفت که ا یدهستند و شا یکتحوالت استراتژ
به هدف  یبه درست یگريد شداز آنها وجود نداشته با یکیو تا  یستندن

  مورد پرداخته است.  ینا یبه بررس يکمتر پژوهشگر. یدخود نخواهد رس
منجر  يحفار یشرکت مل یسازمان یکتحول استراتژ یاثربخش فرضیه اول:

  شرکت است. یرقابت یتسطح مز يبه ارتقا
و رقابت در  یطکردند که نقش مح یانب 2003در سال کاتلر و همکاران 

 2011در سال چاردیدارد. ر یر) تاثیرقابت یت(مز یرقابت یتصنعت بر قابل
مطرح کرد که  یو تحول سازمان ییراز ابعاد تغ یکیبعد محتوا را به عنوان 

 یکاز ابعاد تحول استراتژ یکی یکاستراتژ يمحتوا یزن شپژوه یندر ا
  است.

 یشرکت مل ینیکارآفر یتبر قابل یکتحول استراتژ یاثربخش فرضیه دوم:
  معنا دار دارد. یرتاث يحفار

از  یکی ینیکارافر یتکردند که قابل یانب 2004در سال و اکاس  یراواردناو
  است. یرقابت یتارکان مهم مز
 یشرکت مل یفن یتبر قابل یکتحول استراتژ یاثربخش فرضیه سوم:

  معنا دار دارد. یرتاث يحفار
 يها یتنمودند که عالوه بر قابل یانب 2005در سال و مورگان  یسوره

 یتوجود دارد که بر مز یخارج یطدر مح يها یتسازمان، قابل خلیدا
  دارد. یرتاث یرقابت

 یشرکت مل یسازمان یتبر قابل یکتحول استراتژ یاثربخش فرضیه چهارم:
  .معنا دار دارد یرتاث يحفار
تحول  یابیو ارز یبا هدف بررس یپژوهش 1393در سال  یقنوات

که  یافتانجام داد که در یران،ا یالتدر صنعت ش یسازمان یکاستراتژ
مطلوب است که تحول  یالتدر صنعت ش یکتحول استراتژ یتوضع

اندازها و اهداف سازمان و ارتباط بر رفتار کارکنان، چشم یکاستراتژ
  .دارد یرتاث یرونب یطسازمان با مح
 یشرکت مل یکاستراتژ یتبر قابل یکتحول استراتژ یاثربخشفرضیه پنجم: 

  معنا دار دارد. یرتاث يحفار
 یکاستراتژ يها یصهکردند که خص یانب 2007در سال اکاس و ان گو 

  دارد. یرتاث یشرکت بر شدت رقابت
  

  گردد.می 1مدل تحقیق در شکل  ،بر اساس آنچه که شرح داده شد
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

د و همکاران  یچینو گر1382سال  يمهرمدل تحقیق با اقتباس از  :)1(شکل 
  ]5[1376سال 

  . روش شناسی تحقیق3

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردي، از حیث نوع داده علی و از حیث 
آوري اطالعات توصیفی بوده و به صورت پیمایشی انجام شده روش جمع 

باشد. براي سنجش متغیرها از  می و مبتنی بر معادالت ساختاري

 محتواي استراتژي -1
تغییرات در روابط -2

 سازمان با محیط خارجی
 ساختارهاي سازمانی-3

 قابلیت کار افرینی-1 
 قابلیت فنی-2

 قابلیت سازمانی-3
 قابلیت استراتژیک-4

 مزیت رقابتی تحول استراتژیک
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 ها ي مورد استفاده از مطالعات پیشین استفاده شده است، سنجهها سنجه
با استفاده از ترکیب چند پرسش نامه بومی سازي شدند به طوري که 

در  یسیاپارتو  2006در سال  یپرسشنامه استاندارد ل ی،رقابت یتمز يبرا
از  یکاتژرتحول استو براي  سوال 26مولفه و  4با و  2003سال 

که بومی سازي شد و  2006در سال فارنهام  یانپرسشنامه استاندارد آدر
و  شد یید) تاCVR( یبضر و ییمحتوا ییروابا  ها روایی این پرسشنامه

عاملی تاییدي شناسایی شدند و ضریب آلفاي  متغیرهاي مکنون با تحلیل
و  92/0کرونباخ براي سنجش پایایی استفاده شد که به ترتیب برابر با 

  شد که نتیجه مطلوب بود. 89/0
اهواز  يحفار ینفر از کارکنان شرکت مل 429را  یقتحق ینا يجامعه آمار

 ياطبقه یريکه با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گ دهد؛ می یلتشک
  نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شد. 210 ی،تصادف

  ها داده یلتحل. 4

و مدرك  یلیبا توجه به جنس، سن، رشته تحص یانپاسخگو یتوضع
  آورده شده است. )1(جدول در  یلیتحص

پس از بررسی متغیرهاي جمعیت شناختی پرسش شوندگان، ابتدا به بررسی 
در جدول زیر به طور کامل شرح داده شده متغیرهاي تحقیق پرداختیم که 

درصد در نظر گرفته ایم که  70در این پژوهش اثربخشی مطلوب را باال  .است
توان بیان نمود که وضعیت اثربخش تحول  می )1(با توجه به نتایج جدول 

ي آن چون زیر ها ي آن و همچنین مزیت رقابتی و مولفهها استراتژیک و مولفه
  )2 (جدول نامطلوب است.باشند  می درصد 70

دریافتیم ) اسمیرنوف-کولموگروف( بودن نرمال سپس با انجام آزمون آزمون
باشند که بر این اساس توانستیم براي که متغیرهاي پژوهش نرمال می

  ها پارامتریک نظیر معادالت ساختاري استفاده نماییم.سنجش آنها از آزمون
ها تحقیق نیز ابتدا آزمون فرضیهدر اجراي مدل معادالت ساختاري براي 

خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاري برازش یافته 
؛ AGFI=85/0؛ GFI=86/0 ؛RMSEA=070/0؛ df2χ/=87/2است (

93/0=NFI 91/0؛NNFI= 96/0؛=CFI(. هاي عبارت دیگر، داده به
  مشاهده شده تا میزان زیادي منطبق بر مدل مفهومی پژوهش است. 

دهد که تحول استراتژیک تأثیر نتایج مدل معادالت ساختاري نشان می
بر مزیت  27/6 يو عدد معنادار 67/0 یرمس یببا ضرمثبت و معناداري 

شود و کلیه  می شرکت ملی حفاري دارد. بنابراین فرض صفر رد در رقابتی
 33/0گردند قابلیت کارآفرینی با ضریب مسیر مفروضات تحقیق تأیید می

بر تحول استراتژیک تاثیر معنادار دارد. قابلیت فنی  58/3و عدد معناداري 
بر تحول استراتژیک تاثیر  39/6و عدد معناداري  61/0با ضریب مسیر 

 71/8 و عدد معناداري 86/0معنادار دارد. قابلیت سازمانی با ضریب مسیر 
بر تحول استراتژیک تاثیر معنادار دارد. قابلیت استراتژیک با ضریب مسیر 

 بر تحول استراتژیک تاثیر معنادار دارد. 29/6و عدد معناداري  71/0
  )3(جدول

  گیرينتیجه. 5

 یدر شرکت مل یرقابت یتو مز یکتحول استراتژ یاثربخش یتوضع
مثبت و معنادار تحول  یراست و با توجه به تاث یینپا یرانا يحفار

گرفت که  یجهنت توان یآن م يها و مولفه یرقابت یتبر مز یکاستراتژ
 یرقابت یتارتقاء مز يالزم برا یرساختقادر است، ز یکتحول استراتژ

 یرونیو ب یبه تحوالت درون ییو سرعت پاسخگو یدسازمان را فراهم نما
 یتاثربخش حرکت داده و قابل هاي ياستراتژ يسازمان را در جهت اجرا

دهد.  یش) را در سازمان افزایکاستراتژ ی،سازمان ی،فن ینی،(کارآفر
 يالزم برا هاي ینهسازمان شود و زم یريپذ انعطاف یشباعث افزا ینهمچن
  را فراهم سازد. یرقابت یتمربوط به مز هاي یتقابل ي توسعه

 ی،فن یتقابل ینی،کارافر یتبر قابل یکتوجه به تایید تاثیر تحول استراتژ با
توانند با  می يحفار یشرکت مل یک،استراتژ یتو قابل یسازمان یتقابل

تحول و استفاده  هاي ياستراتژ سازي یادهپ یح،صح یریتبهبود مهارت، مد
 یتمربوط به مز هاي یتسعی در بهبود قابل یدجد یزاتو تجه ياز فناور

  نماید. یسازمان یاثربخش یشو افزا یرقابت
  

  مشخصات جمعیت شناختی نمونه  :)1(جدول 
  

  

  
  مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین استاندارد :)2شکل (

  

 جنسیت سن رشته تحصیلی مدرك تحصیلی

 زن 1/2 21-30 1/2 فنی 8/40 دیپلم 9/7

 مرد 9/97 31-40 7/25 علوم انسانی 8/32 فوق دیپلم 0/5

  41-50 7/40 علوم پایه 2/12 لیسانس 0/50

فوق  5/32
 لیسانس

دیپلم  6/3
 تجربی

بیشتر از  9/32
50 

  دیپلم انسانی 3/4 دکترا 6/3
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  بررسی متغیرهاي پژوهش :)2(جدول 
انحراف  میانگین متغیرهاي پژوهش

 معیار

ضریب  واریانس
 تغییرات

درصد 
 اثربخشی

وضعیت 
درصد  مقدار اثربخشی

 مکتسبه

 پایین %24/22 35/22 608/0 778/0 %6/69 48/3 محتواي استراتژي

تغییرات در روابط 
سازمان با محیط 

 خارجی

 پایین 27/23% 98/24 768/0 872/0 8/69% 49/3

 پایین %29/24 19/25 788/0 884/0 %70 50/3 ساختار سازمانی

 پایین %8/69 18/24 721/0 884/0 %8/69 49/3 تحول استراتژیک

 پایین 45/13 57/29 818/0 904/0 % 61 05/3 قابلیت کارآفرینی

 پایین 34/17 94/25 757/0 869/0 % 67 35/3 قابلیت فنی

 پایین 45/16 81/24 853/0 814/0 %6/65 28/3 قابلیت سازمانی

 پایین 65/18 10/23 652/0 804/0 %6/69 48/3 قابلیت استراتژیک

  
  

  بررسی فرضیات براساس مدل معادالت ساختاري :)3(جدول 
متغیر   متغیر وابسته  فرضیه

  مستقل
ضریب 

  مسیر
عدد 

  معناداري
  نتیجه آزمون

تحول   مزیت رقابتی 1
  استراتژیک

  شد ییدتأ  27/6  67/0
  تأیید شد  58/3  33/0 قابلیت کارآفرینی 2
  تأیید شد  39/6  61/0 قابلیت فنی 3
  تأیید شد  71/8  86/0 سازمانیقابلیت  4
  تأیید شد  29/6  71/0 قابلیت استراتژیک 5
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