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های پویا و چابکی یتقابلیدی بر مبنای تئوری تولی هاشرکتطراحی مدل مزیت رقابتی 

 سمنانراهبردی در راستای توسعه اقتصادی شهر 
 

 1محمدعلی نعمتی

 2همتی میمر

 3خلقی مانیا

 دهیچک

ی چابکی، پاسخگويی و سازگاری سريع با تغییرات محیط، به عنوان ابزاری به منظور کسب مزيت هاتیقابلتوسعه 

ای به ای از چابکی است که عالوه بر پاسخگويی سريع، توجه ويژه. چابکی راهبردی، نوع توسعه يافتهشودیمرقابتی شناخته 

بینی تغییرات محیط شهری قبل از وقوع دارد. اغلب مطالعات حوزه چابکی و مزيت رقابتی، متمرکز بر جنبه راهبردی و پیش

، تالش شده است تا عالوه بر تبیین مفهوم چابکی راهبردی و . در اين پژوهشاندبوده نیتأمچابکی تولید و چابکی زنجیره 

 نيای تولیدی شهر سمنان در راستای توسعه اقتصادی هاشرکتآن بر مزيت رقابتی  ریتأثکننده آن، به بررسی عوامل تعیین

ی شد و سپس با های پويا، مدلی برای مزيت رقابتی طراح، ابتدا بر مبنای تئوری قابلیتنيبنابراشهر، پرداخته شود؛ 

قرار گرفت. نتايج  ديیتأمدل مورد بررسی و  نيای تحلیل عاملی، رگرسیون چندگانه و همبستگی، هاآزمونی از ریگبهره

ی تولیدی شهر سمنان داشته است. عالوه هاشرکتمعناداری بر مزيت رقابتی  ریتأثحاکی از آن است که چابکی راهبردی، 

عامل  نيرگذارتریتأثبتی، چابکی راهبردی، بیشترين ارتباط را با نوآوری داشته و منابع سیال، بر آن، از میان ابعاد مزيت رقا

 در کسب مزيت رقابتی شناخته شده است.

 ، توسعه اقتصادیاقتصاد شهری ،ی پوياهاتیقابلمزيت رقابتی، چابکی راهبردی،  ی:دیکلی هاواژه

 JEL: .R52بندی طبقه
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 مقدمه -1

ه جهانی شدن به واسطامروزه محیط کسب و کار 

و ل ی در فناوری، کاهش چرخه عمر محصونوآوربازار، 

نیازهای در حال تغییر مشتريان، به سرعت در حال تغییر 

به . چابکی يا باشدیمبینی بوده و به سختی قابل پیش

ی توانايی پاسخگويی و تطبیق سريع و کارا با عبارت

بینی نشده در محیط کسب و کار، کلید تغییرات پیش

 ,.Ganguly et al)ار استکسب مزيت رقابتی در باز

(2009; Ngai et al., 2011; Sharifi, Zhang, 1999. 

، دينمایممسأله ديگری که اهمیت چابکی را دوچندان 

و  ترعيسراين است که امروزه تغییرات محیطی 

را  هاشرکتتر از گذشته شده و بقا و سودآوری پیچیده

. از میان انواع چابکی، مقوله چابکی کنندیمتهديد 

ی اخیر هاسالراهبردی، موضوع جديدی است که در 

 ;Long, 2000)نظر محققان را به خود جلب کرده است 

Horney, 2007; Ojha, 2008; Ofoegbu, Aknabi, 

برای موفقیت بايد  ويکمبیستی قرن هاسازمان .2012)

بینی مسیر حرکت در محیط کسب وکار را نظارت و پیش

 آنهاکرده و خود را با آن وفق دهند. محصوالت و خدمات 

بايد متناسب با تقاضای مشتری بوده و در بعضی مواقع 

بايد اين تقاضا را در مشتری به وجود آورند. اين قابلیت، 

. به (Horney, 2007)وابسته به چابکی راهبردی است 

را به سمتی سوق  هاشرکتعبارت ديگر، چابکی راهبردی 

ی الزم برای هایستگيشاکه به منظور کسب  دهدیم

گیری از رقابت، نگاه داخلی به شرکت داشته و برای بهره

تغییر، نگاه ز ی در حال ظهور نشأت گرفته اهافرصت

 .(Long, 2000) بیرونی به شرکت داشته باشند

ی پويا برای پاسخ هاتیقابلدر اين پژوهش از تئوری 

تواند از طريق به اين سؤال که چگونه يک شرکت می

توسعه چابکی راهبردی به مزيت رقابتی برسد، استفاده 

های پويا در راستای ارتقای شده است. تئوری قابلیت

رويکرد منبع، ظهور يافته و به عنوان گرايش رفتاری يک 

ق، پیکربندی مجدد، تجديد و بازسازی شرکت برای تلفی

از همه، ارتقا و بازسازی  مهمترو  هاتیقابلمداوم منابع و 

ی اساسی شرکت در پاسخ به محیط در حال هاتیقابل

رود تغییر و کسب و حفظ مزيت رقابتی به شمار می

(Wang, Ahmed, 2007).  قابلیت پويای چابکی

غیرقابل تقلید راهبردی يک نوع منبع ارزشمند، کمیاب، 

تواند به شرکت، در و غیرقابل جايگزين است که می

 کسب و حفظ مزيت رقابتی کمک نمايد.

تحقیقات پیشین نشان داده است که چاابکی منجار   

. اماا بیشاتر   شاود یما به کساب و حفاظ مزيات رقاابتی     

مطالعات متمرکز بر مفهوم چابکی تولید و چابکی زنجیره 

بارای مطالعاه عوامال     . تحقیقاات کمای  اناد باوده  نیتأم

کننده چاابکی راهباردی و اثار آن بار روی مزيات      تعیین

رقابتی صورت گرفته اسات. هادا اصالی ايان پاژوهش،      

کننده آن و تبیین مفهوم چابکی راهبردی و عوامل تعیین

آن باار روی مزياات رقااابتی    ریتااأثهمچنااین بررساای  

ی فعاال در پانج صانعت کاشای و سارامیک،      هاا شرکت

سازی خودرو و صانعت  شیمیايی، گچ، قطعهتولیدی مواد 

 نساجی شهر سمنان است.

اصطالح چابکی برای اولین بار در چابکی راهبردی: 

توسط محققان دانشگاه لی های در توصای    2992سال 

يااک سیسااتم تولیااد منعطاا  بااه کااار گرفتااه شااد کااه 

ی الزم برای برآوردن نیازهای به سرعت در حال هاتیقابل

تواناد در زماان ماورد نیااز باه      اشته و میتغییر بازار را د

های مشتريان پاسخ دهد. مرور گساترده ادبیاات   خواسته

از  تواناد یما که يک سازمان چابک  دهدیمچابکی نشان 

پاذيری  های پاسخگويی، شايستگی، انعطااطريق قابلیت

و سرعت در محیط رقابتی عملکارد ماوفقی داشاته و باه     

 ;Li et al., 2006) مزيت رقاابتی در باازار دسات ياباد    

(Sharifi, Zhang, 1999; Yusuf et al., 2012 .

سااطوح متفاااوت چااابکی منجاار بااه سااطوح متفاااوتی از 

چابکی به طاور مساتقیم بار     .شودیمهای رقابتی قابلیت

توانايی شرکت در تولید و توزياع محصاوالت جدياد و باا     

هاای  اسات. کااهش در هزيناه    رگاذار یتأثکارايی هزيناه  

کااردن تولیااد، افاازايش رضااايت مشااتريان، از رده خااار 

هايی کاه دارای ارزش افازوده نیساتند و افازايش     فعالیت
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جااويی، از فواياادی هسااتند کااه از طريااق قاادرت رقاباات

دسات يافات    آنهاا تاوان باه   هاای چاابکی مای   استراتژی

(Bottani, 2009 .)سیما به بررسی رابطه چاابکی  خوش

ی زماان رسایدن باه باازار،     هاشاخصمزيت رقابتی )با و 

قیمت/هزينه، کیفیات، ناوآوری و تحويال قابال اعتمااد       

پرداخاات و بااا اسااتفاده از تجزيااه و تحلیاال همبسااتگی  

سایما،  قرار گرفات )خاوش   ديیتأمتعارا اين رابطه مورد 

2961.  

تعاري  موجاود از چاابکی بیشاتر متمرکاز بار روی      

بوده و نشان  نیتأمچابکی زنجیره  مفاهیم چابکی تولید و

دهند که چابکی يک قابلیت موضعی است که متمرکز می

های داخل شارکت باوده و ماهیات    بر فرايندها و سیاست

 ,.Ganguly et al)واکنشاای در براباار تغییاارات دارد 

(2009; Ojha, 2008 .  امااا، افاازايش رقاباات در سااط

تغییارات و  جهانی، نرخ رو به رشاد سارعت و پیچیادگی    

ای اسات  اهمیت روزافزون دانش در دنیای امروز، به گونه

که ماهیت واکنشی چابکی به تنهايی کافی نیست. امروزه 

فراتار از ساازگاری باا تغییار و ياا       ها نه تنها بايدسازمان

پاسخگويی به آن بیانديشاند، بلکاه باياد زودتار از وقاوع      

ايجااد  ی کساب و کاار خاود    هاا مادل تغییر، تغییر را در 

ی بالقوه ناشی از هافرصتگیری از نمايند و به دنبال بهره

به . (Doz, Kosonen, 2008; Long, 2000)آن باشند 

ی از چاابکی از ساوی برخای از    تار عیوستدريج، تعاري  

نويسندگان ارائه شد که در آن اشکاالت تعري  واکنشای  

  1009)و همکااران   2گاانگولی چابکی را اصالح نمودناد.  

چااابکی را بااه عنااوان مفهااومی مشااتمل باار دو جااز     

و  1ماتیاکااالن  پاسخگويی و مديريت دانش تعري  کرده و

همکارانش، چابکی را به عنوان تواناايی ياک ساازمان در    

و تهديدهای موجود  هافرصتتشخیص تغییرات از طريق 

وکار و پاسخگويی سريع از طريق ترکیب در محیط کسب

کاه در ايان    دنا دانیما راهبردها  فرايندها و ،مجدد منابع

تعري  جنبه راهبردی به جنبه عملیااتی مفهاوم چاابکی    

                                                           
1- Ganguly 

2- Mathiyakalan 

گاروه  . (Ganguly et al., 2009)افازوده شاده اسات    

مشاور اجرايی، چاابکی ساازمانی را ظرفیات تشاخیص و     

های به وجود آماده باه طريقای ماؤثرتر از     تسخیر فرصت

و چهار بعد را به عنوان تواناساازهای چاابکی    داندیمرقبا 

نمايد: حساسیت به فرصت به معناای تواناايی   معرفی می

از  تار عيسرالعمل و عکس هافرصتتشخیص سريع ظهور 

رقبا، وحدت رهبری باه معناای تایم رهباری باا اهاداا       

گیاری در  مشترک کاه منجار باه کااهش زماان تصامیم      

منابع به معناای   ، روان بودنشودیمموضوعات راهبردی 

توانايی سازماندهی و هدايت مجدد منابع با اعمال سرعت 

و بدون هیچ قیاد داخلای باه ناواحی باا پتانسایل بااال و        

کشاااش ساااازمانی باااه معناااای آماااادگی ساااازمان در 

کردن تغییارات ايجادشاده در برناماه راهباردی     عملیاتی

(Implement Consulting Group, 2013).   هاارنی از

کاه چاابکی نیازمناد     کناد یمان چابکی بیان گروه مشاور

ينادها، و فنااوری اسات. بارای     اترازی میاان افاراد، فر  هم

در حاال تغییار،    ترازی در محیط دائماًن به اين همرسید

بینی تغییار:    پیش2گانه هستیم. های پنجنیازمند قابلیت

ی کسب و هاآشوببالقوه گرايشات و  ریتأثتفسیر و تعبیر 

  9عتمادسازی: ايجاد فرهنا  اعتمااد و التازام؛      ا1کار؛ 

کردن: انجام کارها به صاورت پیشاگیرانه و انفعاالی؛    اقدام

فکر آزاد: اختیار دادن به ديگران بارای ناوآور باودن؛      ت1

  ارزيابی نتايج: مديريت دانش برای يادگیری و ارتقاا از  5

 (.Horney, 2007)اقدامات 

از چابکی توسعه  بدين سان، در ادبیات نوع جديدی

پیدا کارد و اماروزه پاارادايم جديادی باه ناام چاابکی        

راهبردی در حال ظهور است. چابکی راهبردی مساتلزم  

اين است که همزمان چابک و راهبردی باشد. راهبردی 

کااردن بیناای تغییاارات و اهرماای بااودن بیااانگر پاایش 

شدن بر تغییار و چاابکی   های خود برای چیرهشايستگی

خگو و چااالک باودن اسات. در نتیجاه،     به معناای پاسا  

چابکی از جنبه راهبردی به معنای پیشگیرانه باودن در  

بینی و از جنبه عملیاتی پاسخگويی به تغییر است. پیش

به عقیده بااور داز و کسانن، چاابکی راهباردی شاامل      
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حساسیت راهباردی، وحادت رهباری/ تعهاد جمعای و      

ن را بودن مناابع اسات؛ کاه باه شارکت ايان امکاا       روان

تا زود درک کنند، سريع تصامیم بگیرناد، و باا     دهدیم

. (Doz, Kosonen, 2008)د قدرت و سرعت حمله کن

چابکی راهبردی به اين معنا است که همچنان که باياد  

ی در هاا فرصات در پاسخگويی سريع به شرايط تغییر و 

حال ظهور منعط  باشند، همواره بار روی ياک هادا    

راهبردی مشخص نیز متمرکز باشند. الن  نیاز چاابکی   

راهبردی را به عنوان توانايی تولید محصوالت و خدمات 

صحی  در مکاان مناساب در زماان مناساب باا قیمات       

مناسب و برای مشتريان مناساب، تعريا  کارده اسات     

(Long, 2008). 
مفهومی است که در برخی جهات  چابکی راهبردی،

؛ باه  باشاد یما متفاوت از رويکارد اساتراتژی کالسایک    

که عمر  اندداشتهبیان   1006) 2طوری که داز و کسنن

ريزی راهبردی، به معنای مرسوم آن کاه شارکت   برنامه

انداز و استراتژی خود را برای پنج تا ده سال آينده چشم

باه پاياان رسایده    ، کناد یما تدوين کرده و آن را دنبال 

امروزه بايد هر لحظه هوشیار بود تا بتوان استراتژی  .است

را به سرعت تجديد نمود و تغییر مسیر داد. ايان قابلیات   

گانه حساسایت راهباردی، تعهاد    مستلزم توسعه ابعاد سه

  جمعی و منابع سیال است.

حساسیت راهباردی باه معناای هوشایاری در درک     

ی و توجه است. برخی از محیط کسب و کار و شدت آگاه

ی مفید و با ارزش به علت مواجه باا  هانشیباين ادراک و 

که دربرگیرنده بسیاری از  ديآیممحیط خارجی به وجود 

هااای متفاااوت شااامل مشااتريان برجسااته، افااراد و گااروه

های غیرمشتری، کاربران نهايی، شرکا، کارشناسان و گروه

فکری است. حساسیت راهبردی به اين معنا است که باه  

 آنها باشایم، حتای اگار    دنبال روندهای جديد و نوآوری

ساسایت  حامی راهبارد موجاود نباشاند. رشاد ح    روندها 

را بارای   هافرصتکه  دهدیمها اجازه راهبردی به شرکت

                                                           
1- Doz and Kosonen 

از رقبا تشخیص دهناد.   ترعيسروکار های جديد کسبمدل

تعهد جمعی به معنای توانايی تیم ارشاد در اتخااس ساريع    

ی هاا اسات یستصمیمات جسورانه بدون گرفتاار شادن در   

اسات   یباخت است. اين امر مستلزم گسترش فرهنگا  -برد

که اعضای تیم به جای ارتقای اهداا شخصی خود، متعهد 

بودن منابع نیز به اين معناا  به موفقیت جمعی باشند. سیال

های کسب و کاار  است که شرکت بتواند به سرعت سیستم

را مجدداً پیکربندی کرده و مناابع را باه سامت واحادهای     

 انتقاال  کناونی ی هاا فرصتبرداری از بهره مورد نیاز برای

  .(Badawy, 2009)دهد 

 ديا بای چاابکی راهباردی،   هاا مادل در ارتباط با 

هاای  باه شایوه   هامدل نيانمود که در ادبیات  دیتأک

سازی شده است. داز و کسنن، چابکی مختل  مفهوم

راهبردی را بر حسب سه بعاد حساسایت راهباردی،    

ساازی  تعهد جمعی و روانای و سایالی مناابع مفهاوم    

گروه مشاور اجرا ياک تعريا  چهاار بعادی از      .اندنموده

چابکی ارائه کردند که مشابه مفهوم چابکی راهباردی داز  

و کسنن است و شامل ابعاد حساسیت به فرصت، وحادت  

شاود  رهبری، روان باودن مناابع و کشاش ساازمانی مای     

(Implement Consulting Group, 2013).   میاونجر

باردی زنجیاره   از هفت مشخصه برای ارزيابی چاابکی راه 

  قابلیت تشخیص 2که عبارتند از:  کندیماستفاده  نیتأم

  قابلیاات شاارکا در اتخاااس سااريع  1 ؛درناا  تغییااراتباای

 ؛  قابلیت پاسخگويی سريع به تغییارات 9تصمیمات جمعی؛ 

  استفاده از فناوری اطالعات بارای باه اشاتراک گذاشاتن     1

  توساعه  8  يکپارچگی فرايناد و همااهنگی شابکه؛    5داده؛ 

ای که به واساطه    شبکه5محصول با تشريک مساعی شرکا؛ 

 1النا   .(Mavengere, 2009) اباد يیمقوت شرکا رونق 

اناداز،  ، بر مبنای هفت بعد وضوح و روشنی چشم 1000)

ی اصالی، انتخااب   هاتیقابلدانش مشتريان، درک و فهم 

اهااداا راهبااردی، مساائولیت مشااترک، دانااش رقبااا و   

  .چابکی راهبردی را سنجید ،کردناقدام

                                                           
2- Long 
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، چاابکی  النا  نیز باا توساعه مادل      1006) 2اوجیها

اناداز،  چشمراهبردی را بر حسب پنج بعد وضوح و روشنی 

های اصلی، انتخااب اهاداا راهباردی،    درک و فهم قابلیت

در اين  .سازی نمودکردن، مفهوممسئولیت مشترک و اقدام

داز و پژوهش چابکی راهبردی بر اساس مادل ارائاه شاده    

بر حسب سه بعاد حساسایت راهباردی،      1006) 1کسنن

 بودن منابع سنجیده شده است.تعهد جمعی و سیالی

يک شرکت زمانی به مزيات رقاابتی   بتی: مزیت رقا

يابد که نسبت باه رقباا، ارزش بیشاتری بارای     دست می

مشااتريان خااود ايجاااد کنااد، بااه طااوری کااه مشااتريان  

هاا  محصوالت و خدمات شرکت را بهتار از سااير شارکت   

از طريق عرضه محصاوالت و   تواندیمبدانند. خلق ارزش 

و يا از طريق عرضه محصاوالت   ترنيیپاخدمات با قیمت 

و خدمات با کیفیت باالتر و منفعت افزوده بیشتر حاصال  

استراتژی يک شرکت از طريق دو . (Ambe, 2010)شود 

تواناد باه مزيات    رقابتی اصلی رهبری هزيناه و تماايز مای   

 ،رقابتی دست يابد. تمرکز اولیه اساتراتژی رهباری هزيناه   

تاار اساات.  تولیااد محصااوالت و خاادمات بااا هزينااه کم   

شاده و   هاا متیقآمدن ها منجر به پايینآمدن هزينهپايین

منجر باه افازايش در تقاضاا بارای محصاوالت و خادمات       

. تمرکاز اولیاه راهبارد تماايز بار روی خالقیات و       شودیم

نوآوری بوده که منجر به ارائه محصوالت و خدمات منحصر 

در . (Jassim, 2001; Kaleka, 2002) شاود یمبه فرد 

سه نوع راهبرد نوآوری، ارتقای کیفیت و کااهش  قت حقی

خروجی وجود دارد که هزينه را برای کسب مزيت رقابتی 

هاای رقاابتی ياک شارکت     اين سه راهبرد بیانگر قابلیات 

باه ترتیاب عبارتناد از ناوآوری،     ايان ساه راهبارد    است، 

 .(Jassim, 2001) ترنيیپاکیفیت باالتر و قیمت/هزينه 

يی است که باه شارکت   هاتیقابلمزيت رقابتی شامل  

که خود را از رقبايش متمايز کرده و يکی از  دهدیمامکان 

ی راهبردی شرکت است. بازبینی ادبیاات نشاان   هایخروج

                                                           
1- Ojha 

2- Kosonen 

کاه محققاان در سانجش مزيات رقاابتی از ابعااد        دهدیم

  2999)و همکاارانش   9تريسای . اناد گرفتاه گوناگونی بهره 

پااذيری را بااه عنااوان کیفیاات، قیماات، تحوياال و انعطاااا

   .کنندی رقابتی مهم، معرفی میهاتیقابل

، مزيت رقابتی را بر حسب چهار بعد  1020) 1امبی 

بیرد و . هزينه، کیفیت، شايستگی و سرعت سنجیده است

در سنجش مزيات رقاابتی از چهاار بعاد       ،1002) 5ترنر

سازی انبوه نوآوری، موقعیت بازار، سختی تقلید و سفارش

، يااک  1008) و همکااارانش 8لاای .اناادنمااودهاسااتفاده 

چارچوب تحقیقی برای مزيت رقابتی تشري  کرده و پانج  

بعااد قیماات، کیفیاات، قابلیاات اعتماااد تحوياال، نااوآوری 

بازار را برای آن تعريا   محصول، و زمان ارائه محصول به 

در اين پژوهش بر اساس بازبینی گسترده ادبیاات   .کردند

و در راستای سه راهبرد نوآوری، کیفیت و کاهش هزيناه  

از سه شاخص قیمت، کیفیت و نوآوری در سنجش مزيت 

 رقابتی استفاده شده است.

چابکی راهبردی و مزیت رقابتی بر مبنای تئورری  

مناابع و  دو ناوع گساترده    تيا مزه شا يری پریا: هاتیقابل

شاده  کنتارل ی هاا يیدارا انگریب که. منابع باشدیمها قابلیت

ی سااازمانی ناادهاايفری ورودو بااه عنااوان  شاارکتتوسااط 

گسترده مورد بحا  در رويکارد منباع     به طورکه  باشندیم

در  شارکت يی توانای روبر  متمرکز که هاتیقابلمدار است؛ و 

 تيا مز جااد يااز منابعش به منظور ، توسعه و استفاده بیترک

 و همکااارانش 5تاایس .(Kaleka, 2002)ی اساات رقااابت

ی پويااا را توانااايی تلفیااق، ساااخت و  هاااتیااقابل،  2995)

های داخلی و خارجی بارای اداره  دهی مجدد شايستگیشکل

 .دانا کارده ، تعريا   کنندیمکه به سرعت تغییر  يیهاطیمح

و خلق ياک   هاتیموقعهای پويا متمرکز بر روی خلق قابلیت

قابلیات   .(Wang et al., 2007)دانش جديد خاا  اسات   

پويا به عناوان ياک واساطه میاان مناابع شارکت و محایط        

                                                           
3- Tracey 

4- Ambe 

5- Byrd and Turner 

6- Li 
7- Teece 
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ی پوياا باه   هاا تیا قابل. کناد یمخارجی در حال تغییر، عمل 

مجادد   به طورکه آمیزه منابع خود را  دهدیمشرکت امکان 

يی کاه بارای رقابات در    هاا تیقابلتجديد نمايد، تا ترکیب و 

انداز رقابتی همیشه در حال تغییر، مورد نیااز اسات را   چشم

در حاال   به سرعتيی که هاطیمحايجاد کند. اين ويژگی در 

همزمان با اينکه يک مزيت رقابتی به  هانآتغییر هستند و در 

ياک عادم تناساب     و در آن شرکت يابدسرعت فرسايش می

شاارکت و الزامااات بااازار بااه وقااوع  آن هااای میااان قابلیاات

 .(Ojha, 2008)بسیار مهم است  ،پیونددمی

ی پويا، چابکی راهباردی از  هاتیقابلبر طبق تئوری  

ی پويای مهمی است که يک شرکت در کنتارل  هاتیقابل

از آن در کسب مزيت رقابتی  تواندیمی محیطی هاتالطم

گاارفتن از رقبااا اسااتفاده نمايااد. اجاای هااا، در  و پیشاای

مثبتی  ریتأثمطالعات خود نشان داد که چابکی راهبردی 

های رقابتی عملیاتی دارد. در ايان مطالعاه   بر روی قابلیت

اجی ها به اين نتیجه رسید که برای داشتن اثر مثبت بار  

قابلیاات چااابکی  روی عملکاارد مااالی شاارکت، ارتقااای  

هاای رقاابتی شاود    راهبردی بايد منجر به بهبود قابلیات 

(Ojha, 2008). ریتااأث چااابکی راهبااردی   همچنااین 

ی تولیاادی دارد هاااشاارکتمعناااداری باار روی عملکاارد  

(Ofoegbu, Aknabi, 2012). 
هوای تحقیوق:   مدل تحقیق و ترسوعه رریویه  

نشااان داده شااده، در اياان  2طااور کااه در نمااودار همااان

پژوهش مدلی ارائه شده است که چابکی راهباردی را باه   

. متغیار مساتقل چاابکی    ساازد یما مزيت رقابتی مرتبط 

گاناه حساسایت راهباردی، تعهاد     راهبردی با ابعااد ساه  

. متغیار وابساته، مزيات    باشاد یما جمعی و منابع سایال  

قیمت/هزيناه، کیفیات و   رقابتی است که با سه شااخص  

نوآوری سنجیده شده است. اين مدل بار اسااس تئاوری    

های پويا و همچنین بار مبناای باازبینی گساترده     قابلیت

هاای رقاابتی،   آن بار روی قابلیات   ریتاأث ادبیات چابکی و 

توسعه يافته است. در واقع اين مدل بر مبناای ايان بااور    

ابلیات  توسعه يافت که چابکی راهبردی به عناوان ياک ق  

يافتااه از چااابکی )چااابکی  پويااا و يااک مفهااوم توسااعه 

راهبردی= چابکی + راهباردی ، ياک مؤلفاه کلیادی در     

 تعیین موفقیت رقابتی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهرمی تحقیق -1نمردار 

 (گانمطالعات نگارند): منبع              

 

مطارح  بر اين اساس سؤاالت پاژوهش باه شاکل زيار     

  ابعاااد چااابکی راهبااردی و مزياات رقااابتی   2گرديدنااد: 

  آيا چابکی راهباردی و مزيات رقاابتی رابطاه     1؛ اند؟کدام

  آياا چاابکی راهباردی بار     9معناداری با يکديگر دارناد؟؛  

  چابکی راهبردی 1مزيت رقابتی سازمان، اثرگذار است؟ و 

بیشتری دارد؟  ریتأثبر روی کدام يک از ابعاد مزيت رقابتی 

 های پژوهشی زير تبیین شدند:  در اين راستا فرضیه

ابکی راهبردی، ارتباط معناداری با مزيت رقاابتی    چ2

  چابکی راهبردی اثر مثبات معنااداری بار قیمات     1؛ دارد

  چابکی راهبردی اثر مثبت معنااداری بار کیفیات    9دارد. 

 مزیت رقابتی چابکی راهبردی

 استراتژيکحساسیت 

 تعهد جمعی

 منابع سیال

 قیمت/هزينه

 کیفیت

 نوآوری

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
92

.1
.2

.6
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1392.1.2.6.4
https://iueam.ir/article-1-34-fa.html


  71هاي توليدي  .../ محمدعلي نعمتي، مريم همتي، ايمان خلقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ طراحي مدل مزيت رقابتي شركت

 

وری   چابکی راهبردی اثر مثبت معنااداری بار ناوآ   1دارد. 

  حساسیت راهبردی، تعهد جمعی و مناابع سایال   5دارد. 

 2اثر معناداری بر مزيت رقابتی دارند. برای آزمون فرضایه  

از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. برای آزمون  1تا 

 نیز از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. 5فرضیه 

 روش تحقیق -2

پژوهش حاضر بر حسب هادا از ناوع کااربردی و بار     

همبساتگی اسات    -از نوع توصیفی هادادهاساس گردآوری 

که در آن به بررسی رابطه چابکی راهبردی و مزيت رقابتی 

. در شاود یما ی تولیدی شهر سمنان مبادرت هاشرکتدر 

تحقیق همبستگی هدا اصلی آن است که مشخص شاود  

د متغیر وجاود دارد و اگار رابطاه    ای بین دو يا چنآيا رابطه

وجود دارد اندازه آن چقدر اسات. ايان کاار باا اساتفاده از      

 .شودیمی رگرسیون و همبستگی پیرسون انجام هامدل

آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده برای جمع

ای لیکرت تنظیم است که بر اساس طی  پنج گزينه

نای مقیاس ابکی راهبردی بر مب. پرسشنامه چاندشده

  تعهدسؤال؛  8ها طراحی شد )حساسیت راهبردی: اجی

سؤال . پرسشنامه  9بودن منابع: سؤال؛ سیال 8جمعی: 

های مزيت رقابتی نیز با مرور ادبیات تحقیق و پرسشنامه

استفاده شده در سنجش مزيت رقابتی، طراحی شد. در 

سؤال برای ارزيابی مزيت رقابتی مورد استفاده  9مجموع 

 9سؤال؛ نوآوری:  9سؤال؛ کیفیت:  9قرار گرفت )قیمت: 

 سؤال . 

باارای ساانجش رواياای پرسشاانامه، از دو روش رواياای 

محتوايی و روايی سازه استفاده شد. جهات تعیاین روايای    

ساااؤاالت مقااااالت و  هاااا،پرسشااانامهمحتاااوايی، ابتااادا 

ی مارتبط باا پیشاینه تحقیاق ماورد مطالعاه و       هاپژوهش

 بررساای قاارار گرفاات و سااپس پرسشاانامه تحقیااق بااا  

گیاری از راهنماايی اسااتید ماديريت طراحای شاد.       هبهر

ی ديیا تأروايی سازه نیز از طريق تجزيه و تحلیل عااملی  

 بارهای عاملی 1مورد بررسی قرار گرفته است. در نمودار 

بارهاای   9نماودار  و های چابکی راهبردی کدام از گويه هر

 اندشدههای مزيت رقابتی نشان داده عاملی هر يک از گويه

   که بیانگر روايی خوب سازه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تحلیل عاملی چابکی راهبردی -2نمردار 

 (محاسبات نگارندگان): منبع                                   
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 تحلیل عاملی مزیت رقابتی -3نمردار 

 (محاسبات نگارندگان): منبع                                    

 

 بااار اسااااس تحلیااال عااااملی انجاااام شاااده و               

5/0>222/0=RMSEA،9/0<91/0=CFI ،9/0<99/0= NNFI  و

085/0=RMR هااای حاصاال از ماادل چااابکی راهبااردی، داده

کناد. همچناین مشاخص شاد کاه از      پرسشنامه را برازش می

ابعاد چابکی راهبردی، بیشترين بار عااملی را حساسایت   میان 

 ،RMSEA=099/0<5/0راهباااردی دارد. باااا توجاااه باااه    

9/0<95/0=GFI ،9/0<98/0=NFI  096/0و=RMR،  ماااادل

مزيت رقابتی از برازش خوبی برخاوردار باوده و از میاان ابعااد     

مزيت رقابتی، بیشترين بار عااملی را، بعاد کیفیات دارد. بارای     

نیز از روش آلفای کرونباخ اساتفاده  ش پايايی ابزار سنجتعیین 

 هاا پرسشانامه ضريب آلفای کرونباخ برای  2شده است. جدول 

باوده و   5/0کاه همگای بااالتر از     دهاد یمرا به تفکیک نشان 

 دهنده پايايی قابل قبول ابزار سنجش است.نشان

 رسشنامهنتایج پایایی پ  -1جدول 

 بخش
حساسیت 

 راهبردی

تعهد 

 جمعی

منابع 

 سیال
 کیفیت قیمت نرآوری

چابکی 

 راهبردی

مزیت 

 رقابتی

کل 

 پرسشنامه

ضريب 

 آلفا
601/0 601/0 509/0 525/0 621/0 6/0 909/0 655/0 915/0 

 (محاسبات نگارندگان): منبع

 

جامعاااه آمااااری تحقیاااق را ماااديران و کارشناساااان 

ی تولیادی در پانج صانعت کاشای و سارامیک،      هاا شارکت 

تولیدی مواد شیمیايی، گچ، قطعه سازان خاودرو، و صانعت   

. بارای  دهناد یما نساجی به عناوان شاهر سامنان تشاکیل     

، معیاار سيال، مادنظر قارار     هاا شارکت گیری در سط  نمونه

کوچاک ناه فعالیات    ی هاا شارکت گرفت؛ باه دلیال اينکاه    

يافتاه و ناه توانمنادی    ای دارند، نه ساختار ساازمان گسترده

بااليی برای کسب مزيت رقابتی؛ در ابتدا سعی شد تا از باین  

ی معتبار و  هاا شارکت ی تولیادی شاهر سامنان،    هاشرکت

ای داشااته و بزرگاای انتخاااب شااوند کااه فعالیاات گسااترده 

مناسبی  ی مورد سنجش نیز در حدهاشاخصو  هایتوانمند

شرکت تولیدی در  26وجود داشته باشد. در مجموع  آنهادر 

میاان   هاا پرسشانامه پنج صنعت مورد بررسی قرار گرفتند و 

 220ماادير و کارشااناس توزيااع گرديااد کااه تعااداد    250

 آوری شد.      پرسشنامه تکمیل و جمع

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
92

.1
.2

.6
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1392.1.2.6.4
https://iueam.ir/article-1-34-fa.html


  73هاي توليدي  .../ محمدعلي نعمتي، مريم همتي، ايمان خلقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ طراحي مدل مزيت رقابتي شركت

 

 هایارته -3

برای آزمون فرضیه اول از آزمون همبستگی پیرساون  

اسمیرنوا فار   -استفاده شد. با اجرای آزمون کلموگروا

های چابکی راهبردی و مزيات رقاابتی باه    بودن سازهنرمال

هاای چاابکی   رسید. معناداری اين آزمون برای ساازه  ديیتأ

باود   52/0برابر  و برای مزيت رقابتی 999/0راهبردی برابر 

نتاايج آزماون همبساتگی    . اسات  05/0دو باالتر از که هر 

کاه رابطاه مثبات و     دهاد یما نشان  1پیرسون در جدول 

معناداری میان چابکی راهبردی و مزيت رقابتی باا ضاريب   

درصاد وجااود   99در ساط  اطمینااان   881/0همبساتگی  

 شااااودیماااادارد. بنااااابراين فاااار  اول پذيرفتااااه  

(05/0>000/0p-value=.) 

 
 خالصه نتایج همبستگی میان چابکی راهبردی و مزیت رقابتی -2جدول 

 Mean Std. Dev. N R Sig متغیر

 80885/0 1821/9 چابکی راهبردی
220 881/0 002/0 

 81921/0 5212/9 مزيت رقابتی

 (محاسبات نگارندگان): منبع             

 

نیاز از آزماون همبساتگی     1تا  1ها برای آزمون فرضیه

نشاان   9طور کاه نتاايج جادول    همان. پیرسون استفاده شد

درصاد چاابکی راهباردی     99در ساط  اطمیناان    دهاد یم

بااااا  ( =002/0p-value<05/0ارتباااااط معناااااداری ) 

 نوآوری دارد.هزينه/قیمت، کیفیت و 

 

 یرایب همبستگی پیرسرن میان چابکی راهبردی و ابعاد مزیت رقابتی -3جدول 

 هزینه/قیمت کیفیت نرآوری چابکی راهبردی 

 **961/0 **591/0 **855/0 2 چابکی راهبردی

 **109/0 **529/0 2 **855/0 نوآوری

 **568/0 2 **529/0 **591/0 کیفیت

 2 **568/0 **109/0 **961/0 هزينه/قیمت

 (محاسبات نگارندگان): منبع                          

 

در صنايع تولیدی شهر سامنان، ضاريب همبساتگی    

، میاان چاابکی   961/0میان چاابکی راهباردی و قیمات    

و ضريب همبستگی میان چاابکی  8/0راهبردی و کیفیت 

تاوان گفات   است. بنابراين می 855/0راهبردی و نوآوری 

که در صنايع تولیدی شهر سامنان، چاابکی راهباردی و    

ارد. همچناین جهات   نوآوری بیشترين ارتباط را با هام د 

رابطه از چابکی راهبردی به ابعااد مزيات رقاابتی نیاز باا      

 شد. ديیتأتحلیل رگرسیون خطی ساده 

از آزمون رگرسیون چندگانه  5برای آزمون فرضیه 

استفاده شده است. برای استفاده از رگرسیون خطی ابتدا 

بايد به منظور بررسی وجود روابط معنادار میان 

 آنهامتغیرهای مستقل و وابسته، ضريب همبستگی میان 

مشاهده  1سنجیده شود. همان طور که در جدول 

روابط مثبت و معناداری  02/0، در سط  خطای شودیم

میان متغیرهای حساسیت راهبردی و مزيت رقابتی 

(000/0, p-value=801/0r=عی و مزيت  ؛ تعهد جم

متغیرهای و   =p-value=، 559/0r 000/0رقابتی )

  =p-value=، 811/0 r 000/0منابع سیال و مزيت رقابتی )

 .وجود دارد
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 یرایب همبستگی پیرسرن میان ابعاد چابکی راهبردی و مزیت رقابتی -8جدول 

 مزیت رقابتی منابع سیال تعهد جمعی حساسیت راهبردی 

 **801/0 **898/0 **606/0 2 حساسیت راهبردی

 **559/0 **510/0 2 **898/0 تعهد جمعی

 **811/0 2 **510/0 **606/0 منابع سیال

 2 **811/0 **559/0 **801/0 مزيت رقابتی

 (محاسبات نگارندگان): منبع            

 

در آزمااون رگرساایون حساساایت راهبااردی، تعهااد  

جمعی و مناابع سایال باه عناوان متغیرهاای مساتقل و       

مزيت رقابتی باه عناوان متغیار وابساته در نظار گرفتاه       

 .شودیم

 

 خالصه مدل رگرسیرن -5جدول 

 
 

 

 (محاسبات نگارندگان): منبع                 

مشاخص اسات، ضاريب     5کاه در جادول   همانطور 

همبستگی چندگانه میان متغیرهاای مساتقل و وابساته    

درصد از  18است. با توجه به ضريب تعیین، حدود  89/0

تغییرات مزيت رقابتی در صانايع تولیادی شاهر سامنان     

توسط حساسیت راهبردی، تعهد جمعای و مناابع سایال    

توجاه   ای است. باا شود که مقدار قابل مالحظهتبیین می

کاال ماادل  معناااداری =p-value 000/0 <05/0بااه 

روابااط میااان  دهاادیمااو نشااان  شااده ديیااتأرگرساایون 

از  و وابساته تصاادفی نیسات و ناشای     متغیرهای مستقل

بینای تغییارات   مستقل در پیش ترکیب خطی متغیرهای

 .استمتغیر وابسته 

  
 مزیت رقابتییرایب آزمرن رگرسیرن میان ابعاد چابکی راهبردی و  -7جدول 

Model 

 )متغیرهای مستقل 

 ضرايب استاندارد ضرايب استاندارد نشده
t p-value 

etaB خطای معیار BteB 

 001/0 158/9 اااا 151/0 665/0 مقدار ثابت

 262/0 918/2 255/0 218/0 289/0 حساسیت راهبردی

 051/0 626/2 126/0 225/0 120/0 تعهد جمعی

 000/0 915/1 995/0 065/0 958/0 منابع سیال

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

، معناداری تک تک ضرايب متغیرهای 8جدول 

منابع  ریتأث. با توجه به نتايج دهدیممستقل را نشان 

 ديیتأ  بر مزيت رقابتی =000/0p-value <05/0سیال ) 

 ریتأثهمچنین است و   β =995/0شد ضريب استاندارد 

  و تعهد =262/0p-value>05/0حساسیت راهبردی )

 ديیتأ  05/0051/0 =p-valueجمعی بر مزيت رقابتی )

و بايد از معادله رگرسیون حذا شوند. با توجه  شوندینم

را  ریتأثمنابع سیال بیشترين   βبه ضرايب استاندارد شده

بر روی مزيت رقابتی دارند. بنابراين مدل نهايی 

با استفاده از ضرايب  به ترتیب رگرسیون چندگانه جزئی

 شود.به صورت زير ارائه می βاستاندارد و غیر استاندارد 

 995/0 ×منابع سیال  = مزيت رقابتی

Model 
یریب همبستگی چندگانه 

R 
یریب تعیین تعدیل شده  2Rیریب تعیین 

2R 
 خطای معیار تخمین

2 890/0 158/0 181/0 15890/0 
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 665/0+ 958/0 ×منابع سیال  = مزيت رقابتی
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -8

در اين پژوهش سعی شده است ارتبااط میاان ابعااد    

ی تولیادی  هاا شرکتچابکی راهبردی و مزيت رقابتی در 

فعال در پنج صانعت کاشای و سارامیک، تولیادی ماواد      

سازان خودرو، و صنعت نساجی شهر شیمیايی، گچ، قطعه

سمنان بررسی و ارزيابی شود. نتايج تحلیل عاملی نشاان  

لیاادی شااهر ساامنان ی توهاااشاارکتکااه در  دهاادیماا

حساسیت راهبردی بیشترين وزن و منابع سیال کمترين 

وزن را در میان ابعاد چابکی راهباردی دارد. ايان نتیجاه    

ی تولیادی شاهر سامنان    هاا شرکتکه در  دهدیمنشان 

بیشااترين توجااه مااديران باار روی تشااخیص و تصاارا   

از رقبا بوده و به نسبت توجاه کمتاری    ترعيسر، هافرصت

گیاری از  خصیص و انتقال منابع به منظور بهاره بر روی ت

، دارناد. همچناین در میاان ابعااد مزيات      هاا فرصات اين 

بیاانگر  و رقابتی، کیفیت دارای بیشتری بار عااملی باوده   

تمرکز ماديران بار روی کساب مزيات رقاابتی از طرياق       

 افزايش کیفیت است.

نتايج آزماون همبساتگی چاابکی راهباردی و مزيات      

را نشاان داد و در   آنهامثبت و معنادار میان  رقابتی، ارتباط

اوجیهاا  شد که همسو با مشاهدات  ديیتأنتیجه فرضیه اول 

است که نشاان داد، چاابکی راهباردی منجار باه        1006)

. همچنین نتايج نشان داد شودیمی رقابتی هاتیقابلبهبود 

که میان چابکی راهباردی و ناوآوری، چاابکی راهباردی و     

کیفیت و همچنین چابکی راهبردی و قیمت رابطاه مثبات   

 ديیتأنیز  1تا  1و معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیات 

شدند. همچنین با توجه باه ضارايب همبساتگی، از میاان     

شترين ارتبااط را باا   ابعاد مزيت رقابتی، چابکی راهبردی بی

نوآوری دارد. اين نتیجاه از ماهیات چاابکی راهباردی باه      

و رونادهای جدياد و    هافرصتای که به دنبال عنوان مقوله

. ردیا گیما گذاری است، نشاأت  در حال ظهور برای سرمايه

نتايج آزمون رگرسیون نشان داد که از میان ابعااد چاابکی   

ا بار روی کساب   ر ریتاأث راهبردی، منابع سایال بیشاترين   

مزيت رقابتی داشته و حساسیت راهبردی و تعهاد جمعای   

ايان در حاالی    د.معناداری بر روی مزيت رقابتی ندارن ریتأث

در مطالعاه خاود باه      1021) 2افواگبیو و آکناابی  است که

کاه حساسایت راهباردی و تعهاد      نداين نتیجه دست يافت

معناداری بر عملکرد سازمانی داشاته و مناابع    ریتأثجمعی 

معناداری بر روی عملکارد ساازمانی نادارد. باه      ریتأثسیال 

باادون وجاود منااابع ساایال،    1006داز و کساانن )اعتقااد  

فايده خواهند باود. از  حساسیت راهبردی و تعهد جمعی بی

کااه در  دهاادیماايااک سااو، نتااايج تحلیاال عاااملی نشااان 

منان، توجاه ماديران بیشاتر    ی تولیدی شاهر سا  هاشرکت

متمرکز بر روی حساسیت راهبردی و تعهد جمعی باوده و  

کمترين توجه بر روی سیال بودن مناابع اسات و از ساوی    

کاه از میاان    دهاد یما ديگر، نتايج آزمون رگرسیون نشان 

 ریتااأثابعاااد چااابکی راهبااردی، تنهااا مؤلفااه منااابع ساایال 

راين، پیشانهاد  معناداری بر روی مزيات رقاابتی دارد. بنااب   

های تولیدی توجه بیشاتری بار   که مديران شرکت شودیم

روی نحوه تخصیص منابع داشته و منابع را از انحصار افاراد  

ی خا  خار  نمايند. به نحوی کاه در صاورت   هابخشيا 

، منابع به سرعت و با کمتارين ممانعات   هافرصتتشخیص 

ش ی جديد انتقال ياباد. پاس باياد تاال    هافرصتبه سمت 

و فرايناادهای  هاااتیااقابلبیشااتری در خصااو  شناسااايی 

همچنین شناسايی واحدهای مهام در  ، دارای ارزش افزوده

ايجاد ارزش برای مشتريان بالقوه و بالفعل صورت گرفتاه و  

منابع سازمان به اين فرايندها و واحدها باه منظاور کساب    

   مزيت رقابتی تخصیص يابند.
 

 منابع -5

 . تجزياااه و تحلیااال 2961خاااوش سااایما، غالمرضاااا. )

همبسااتگی متعااارا چااابکی و عملکاارد راهبااردی    

، مطالعااات مااديريت صاانعتیی تولیاادی. هاااسااازمان

(1 22 ،219- 225. 
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