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چکیده
امروزه به دلیل عدم وجود قطعیت و ثبات در محیط کسب و کار از یک سو و ظهور 
مستمر نوآوري هاي یکباره حاصل از فعالیت شرکتهاي دانش بنیان از سوي دیگر، مفهوم 

برمبناي این تغییر پارادایم، . رقابت در میان شرکتهاي فعال در صنعت متفاوت شده است
هاي ها بایدبه منظور باقی ماندن و موفقیت در بازار، بر ایجاد نقاط قوت و قابلیتشرکت

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگوي تاثیرگذاري چابکی .  رقابتی خود تمرکز نمایند
بتی شرکتهاي دانش بنیان، در هاي رقااستراتژیک و یادگیري استراتژیک بر قابلیت

هدف،نظرازحاضرپژوهش. باشدفناوري بوشهر میهاي دانش بنیان پارك علم وشرکت
جامعه آماري این.استپیمایشی،هادادهآوريجمعروشنظرازوکاربرديپژوهشی
به . دهدبوشهر تشکیل میشهرفناوريوعلمپاركدرفعالشرکتهايکلیهراپژوهش

SMARTمنظور بررسی فرضیات پژوهش و آزمون مدل نیز از نرم افزار  PLS استفاده گردیده
دهد که، یادگیري استراتژیک و چابکی استراتژیک تأثیر هاي پژوهش نشان مییافته. است

چنین یادگیري بنیان دارند، همهاي دانشهاي رقابتی شرکتمثبت و معناداري بر قابلیت
. ها تأثیر مثبت و معناداري دارداستراتژیک بر چابکی استراتژیک این شرکت

هاي هاي رقابتی، شرکتراتژیک، قابلیتیادگیري استراتژیک، چابکی است:کلیديواژگان 
دانش بنیان
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مقدمه
امروزه در محیط کسب و کار جهانی که شاخص اصلی آن سرعت باالي تغییرات می 

بسیاري از . 1)2009کتونن، (پردازندها به سختی با یکدیگر به رقابت میباشد، شرکت
هاي خود، را پذیرفته اند هاي محیطی را بر فعالیتدات و فشارها، تأثیر تهدیسازمان

جا که در بیشتر صنایع، قطعیتی در مورد ارزیابی از آن. 2)2013اوگونسیجی و اکانبی، (
ها باید قادر باشند از طریق ، شرکت3)2007دوز و کوسونن، (کسب و کار وجود ندارد 

از طرفی، باقی ماندن در . 4)1995دمن و همکاران، گل(هاي پایداري به رقابت بپردازند روش
تواند هاي رقابتی پایداري دارد که میعصر تجارت آزاد، بدون شک، بستگی به ایجاد قابلیت

هاي کلیدي از جمله سرعت، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، شامل انواع مختلفی از شایستگی
به منظور باقی ماندن و . یریت باشدهاي مدکیفیت محصول، و تناسب بازاریابی و استراتژي

هاي رقابتی خود تمرکز نمایند ها باید بر ایجاد نقاط قوت و قابلیتموفقیت در بازار، شرکت
. 5)2012بونپاتاراکان، (

. باشدیکی از راههاي کسب قابلیت هاي رقابتی حرکت به سمت چابک سازي شرکتها می
چابکی . هاي پویا استها در محیطشرکتچابکی استراتژیک یکی از الزامات کسب و کار

باشد هاي تجمعی میاستراتژیک شامل حساسیت استراتژیک، واکنش استراتژیک و قابلیت
هایی که به طور استراتژیک چابک هستند، از این رو، شرکت. 6)2012مونگر و همکاران، (

ري و پاسخگویی در برابر پذیدهند که هدفشان انعطافهایی را مورد استفاده قرار میاستراتژي
. 7)2002لی، (هاي مشتریان است نیاز

به منظور کسب چابکی استراتژیک ضروري است تا سازمانها بطور استراتژیک یاد بگیرند 
بررسی هاي میدانی نشان می دهد که عمده شرکتهاي دانش بنیان از توان و . 8)2012سیرن، (

یج بررسی عملکرد شرکتهاي دانش بنیان در ایران نشان قابلیت رقابتی پایینی برخوردار هستند، نتا
براین اساس باید . می دهد که عمده این شرکتها با معضل رقابت با سایر شرکتها مواجه هستند

براساس . تدبیري اندیشیده شود تا بتوانیم قابلیت هاي رقابتی شرکتهاي دانش بنیان را ارتقاء دهیم
ه انعطاف پذیري و چابکی سازمانی می تواند این مطالعات بررسی شده مشخص شده است ک

که دقیقاً به بررسی تأثیر در مطالعات گذشته یلذا با توجه به فقدان مدل. قابلیت را ارتقاء دهد
1. Kettunen, 2009
2. Ogunsiji & Akanbi, 2013
3. Doz & Kosonen, 2007
4. Goldman et al, 1995
5. Boonpattarakan, 2012
6. Mavengere et al, 2012
7. Lee, 2002
8. Sire´n, 2012
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برطرف منظورو به هاي رقابتی پرداخته باشد یادگیري استراتژیک و چابکی استراتژیک بر قابلیت

هاي دانش بنیان،شرکتتیمتناسب با ماهیئه الگوئارانیچنموجود و همينمودن شکاف نظر
هاي دانش بنیان چه تأثیري بر یادگیري استراتژیک شرکتاست کهنیمطالعه ایمسئله اصل

هاي رقابتی دارد؟ چابکی استراتژیک چه تأثیري بر قابلیتد؟ها دارآنهاي رقابتیقابلیت
تی دارد؟هاي رقابیادگیري استراتژیک چه تأثیري بر قابلیت

مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش
در این پژوهش با مرور ادبیات پیشین ابتدا مبانی نظري مربوط به یادگیري استراتژیک، 

شوند، سپس مطالعات صورت گرفته و هاي رقابتی تبیین میچابکی استراتژیک و قابلیت
: شوندها در رابطه با موضوع پژوهش ارائه میهاي آنیافته

رویکرد جدید براي تدوین استراتژي، از ایدة استراتژي . ي یادگیري استراتژیکمبانی نظر
این رویکرد به مکتب یادگیري در استراتژي . به عنوان فرآیند یادگیري پدیدار شده است

رویکرد یادگیري استراتژیک، . 1)1999مینتزبرگ و لمپل، (براساس نظر مینتزبرگ اشاره دارد 
هاي عملی، کند که در این دیدگاه استراتژيی استراتژي را دنبال میدیدگاهی طبیعی به شناسای

ها مورد استفاده قرار گیرد از طریق که تجزیه و تحلیل رسمی نقاط قوت و فرصتبه جاي این
براین اساس، . 2)2002فرجون، (شوند آزمایش و مشاهدة عملیات سازمان کشف و شناسایی می

ها در تعامل با محیط، یاد می گیرند، که سازماناساس، اقدامات استراتژیک در طول زمان 
خصوصاً در محیط آشفته و به سرعت در حال تغییر، . 3)2012سیرن، (یابندبهبود و تکامل می

ریزي تر از شیوه رسمی برنامهها نیازمند این هستند که به حوادث و اطالعات سریعسازمان
گیري رویکرد یادگیري استراتژیک هایی، بکاردر چنین محیط. استراتژیک، پاسخ دهند

سازد تا به سرعت تغییرات بازار را شناسایی کنند و به سرعت براي ها را قادر میشرکت
بر اساس تئوري منبع محور . 4)2010دوز و کوسونن، (گذاري کنند هاي نوظهور سرمایهفرصت

کند تا میهاي یادگیري سازمانی استفاده محور و دانش محور، رویکرد یادگیري از تئوري
توانند دانش استراتژیک مهم را ها چگونه میکه سازماندیدگاهی فراهم آورد مبنی بر این

. 5)2006کنی، (کسب، تفسیر، توزیع و تثبیت کنند تا مزیت رقابتی را به طور مداوم خلق کنند 
کنند که قابلیتپژوهشگران مکتب یادگیري به رفتارهاي یادگیري و فرآیندهایی اشاره می

. تطبیقی بلند مدت شرکت را به عنوان یادگیري استراتژیک، ایجاد می کند
1.Mintzberg & Lampel, 1999
2. Farjoun, 2002
3. Sire´n, 2012
4. Doz & Kosonen, 2010
5. Kenny, 2006
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شوند دهد، جایی که اشتباهات کشف مییادگیري استراتژیک در محتواي سازمان رخ می
شوند ها، تثبیت میها و روشزا، سیاستو از طریق تفکر مجدد در مورد مقررات مشکل

ادگیري استراتژیک، ایجاد یادگیري به منظور حمایت هدف از ی.1)2013ایدریس و الروبائی، (
بخشد و هاي استراتژیک آینده است که به نوبۀ خود، عدم تقارن دانش را بهبود میاز طرح

.2)2001توماس و همکاران، (هاي سازمانی متفاوتی شودتواند منجر به عملکردمی
: مانی وجود دارد، که شاملکند که دو نوع یادگیري سازکووادا در پژوهش خود بیان می

به موجب یادگیري کسب و کار، سازمان . یادگیري کسب و کار و یادگیري استراتژیک هستند
آورد، و به موجب دانشی در سطح کسب و کار با توجه به مفروضات اساسی به دست می

هاي کنند و خط مشیها دانشی در سطح شرکت کسب مییادگیري استراتژیک، سازمان
یادگیري کسب و کار به طور مستقیم منجر . کنندژیک را به عنوان یک نتیجه، بازسازي میاسترات

و یادگیري استراتژیک منجر به تغییر . شودبه تغییر رفتارهاي استراتژیک در سطح قابل توجهی می
دیدگاه یادگیري استراتژیک به .3)1998کووادا، (شودگیري استراتژیک سازمان میدر جهت

یادگیري استراتژیک یک . دهدبینی پاسخ میي ناشی از یک محیط غیرقابل پیشهاچالش
سازد تا به صورت مداوم هاي مدیریت ارشد را قادر میقابلیت یادگیري خاصی است که، تیم

سازد تا بر ها را قادر میها ادغام سازد و شرکتتجارب در سطح سازمانی را در استراتژي
.4)2012سیرن، (اتژیک در حال رشد، پاسخ دهند انفصاالت و اختالالت استر

به طور کلی، اجراي فرآیندهاي یادگیري استراتژیک، براي سازمان یک سري سازو کار 
کند که منجر به مزایاي بسیاري از قبیل ایجاد عملکرد بهتر جهت رقابت و حفظ آماده می

ات پژوهش نشان می دهد که بررسی ادبی.5)2006مورالس و همکاران، گارسیا (شودرقابت، می
: که یادگیري استراتژیک داراي مولفه هاي زیر می باشد

اي براي تفسیر و اجراي دانش خلق دانش معموالً به عنوان مقدمه. خلق دانش استراتژیک
پژوهشگران اغلب خلق دانش را به عنوان کاوش محیط خارجی براي . شوددر نظر گرفته می

کنند که ممکن است یک سازمان را تحت تأثیر می تعریف میشناسایی رویدادها و مسائل مه
بازیگران اصلی در فرآیند خلق دانش افراد یک سازمان . 6)1993توماس و همکاران، (قرار دهد 

. 7)1999کروسن و همکاران، (هستند 

1. Idris & AL-Rubaie, 2013
2. Thomas, et al, 2001
3. Kuwada, 1998
4. Siren, 2012
5. García‐Morales et al, 2006
6. Thomas et al, 1993
7. Crossan et al, 1999
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ماند و فقط دانش استراتژیک جدید، در سطح فردي باقی می. توزیع دانش استراتژیک

ر سازمان دارد مگر این که از طریق تعامالت اجتماعی به صورت مفصل در تأثیر کوچکی ب
تواند از طریق توزیع دانش فردي می. 1)1998ناهاپیت و قوشال، (موردش صحبت شود

توزیع دانش به انتشار داخلی دانش استراتژیک اشاره دارد، . دانش به زمینۀ اجتماعی راه یابد
هاي درون یک ت و تعامالت میان افراد و گروهدر یک سطح فردي و از طریق مکالما

توزیع مؤثر نیازمند این است که توزیع دانش در میان افراد صورت . شودسازمان کسب می
ها و جلسات هاي اطالعاتی چابک وجود داشته باشند و استفادة مؤثري از تیمگیرد، سیستم

. 2)2005همکاران، گومز و - جرز(ها شود کارکنان براي به اشتراك گذاشتن ایده
مطالعات قبلی، اغلب تفسیر دانش را به عنوان یک فرآیند در . تفسیر دانش استراتژیک

ها را به عنوان توان سازمانکنند که میدفت و ویک بیان می. کنندسطح فردي بررسی می
تفسیر دانش به عنوان فرآیندي تعریف . 3)1984دفت و ویک، (هاي تفسیر بررسی کرد سیستم

شود و درك مشترك گسترش می یابدشود که در آن به اطالعات جدید معنا داده مییم
با توجه به پژوهش توماس و همکاران، تفسیر شامل متناسب ساختن دانش . 4)1991هوبر، (

5)1993توماس و همکاران، (جدید با برخی ساختارها براي درك و اقدام است 

مؤثر بر توانایی آن سازمان جهت پیاده سازي اقدام سازمانی . اجراي دانش استراتژیک
و کروسن 1993توماس و همکاران، (و یکپارچه سازي دانش به عملی منسجم بستگی دارد 

هاي جمعی اجراي دانش استراتژیک به نهادینه شدن دانش در جنبه. 6)1999و همکاران، 
در (ها  اشاره دارد اتژيها و استرهاي سازمانی، ساختارها، رویهیک سازمان، از قبیل سیستم

اي از دانش حافظۀ سازمانی به پایه. 7)1991هوبر، ) (مجموع به حافظۀ سازمانی اشاره دارد
توانند براي اند و میاولیه اشاره دارد که در اقدامات مربوط به سطح سازمانی جاسازي شده

ابعاد یادگیري 1جدول شماره .  8)2012سیرن، (گیري آینده مجدداً استفاده شوند تصمیم
.دهدهاي آن نشان میاستراتژیک را به همراه مؤلفه

1. Nahapiet & Ghoshal, 1998
2. Jerez-Gomez et al, 2005
3. Daft & Weick, 1984
4. Huber, 1991
5. Thomas et al, 1993
6. Thomas et al, 1993 & Crossan et al, 1999
7. Huber, 1991
8. Siren, 2012
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هاي آنابعاد یادگیري استراتژیک و مؤلفه. 1جدول 

هامؤلفهابعاد

خلق
جست و جوي خالقانه در تمامی سطوح سازمان

هاي فعلیگسترش حوزة جست و جو فراتر از استراتژي
هاي استراتژیک جدیدخلق طرح

ترباطات رو به باال و باز از سطوح پایینارتتوزیع
هاي متنوع براي انتقال تجربیات استراتژیک غنیروش

تفسیر
گیري استراتژیک و درك به اشتراك گذاشته شده حس

پرسش و به چالش کشیدن مفروضات قدیمی
هاي تفسیري جدید براي ترسیم دانش استراتژیکطرح

حافظۀ سازمانیاجرا
1هاي رسمیهاي جدید با استراتژيادغام استراتژي

)Siren, 2012: منبع(

چابکی استراتژیک 
کند اي اشاره میبا توجه به پژوهش ویل و همکاران، چابکی استراتژیک به مفهوم گسترده

تواند به راحتی آن را گیرد که، سازمان میهاي کسب و کار را فرا میاي از طرحکه، محدوده
چابکی استراتژیک اساساً با چابکی تولید متفاوت است به . 2)2002اران، ویل و همک(اجرا کند 
که چابکی تولید به معناي است در حالی3که چابکی استراتژیک دانش محور فعالبه طوري

بنابراین، چابکی استراتژیک بر کسب دانش متکی . انعطاف پذیري برمبناي واکنش سریع است
کاري درون شرکتی پیش بینی کند در حالی که، چابکی است تا تغییرات بازار را از طریق هم

زمانی به بازار ارائه تولید بر دستکاري سرعت تولید یا ماهیت محصوالتی متکی است و
.شوند که تغییري در بازار شناسایی شده باشدمی

مطالعات . دهدهاي معاصر را شکل میاي از سازماناز طرفی، چابکی استراتژیک مشخصه
دهد ري، مفاهیم متنوعی از چابکی استراتژیک را به عنوان عاملی که توضیح میعملی و نظ

. دهندکنند، ارائه میها در یک محیط آشفته، بهتر از رقباي خود عمل میچگونه سازمان
ها شود که به سازمانچنین، چابکی استراتژیک به عنوان قابلیت انعطاف و سرعتی توصیف میهم

د تا کسب و کار خود را به منظور پاسخ به تغییرات در بازارها و مواجه با دهاین توانایی را می
1. Integration of emergent strategies into formal strategies
2. Weill et al, 2002
3. knowledge based proactive
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.1)1996دي اونی، (خطرات قابل توجه، تغییر دهند 

چابکی استراتژیک، انعطاف پذیري کسب و کار و توانایی پاسخگویی در محیط بازار را 
دائماً در جست و خواهند در این محیط باقی بمانند بایدهایی که میشرکت. کندتوصیف می

در یک جمع بندي می توان . 2)2013ابو ردي، (هاي جدید کسب و کار باشند جوي فرصت
ها یاد بگیرند تغییرات سریعی ادعا کرد که چابکی استراتژیک به معناي این است که سازمان

ها دگرگون سازند و را بوجود آورند و قادر باشند شرکت را بدون از دست دادن فرصت
.3)2007دوز و کوسونن، (بخشند تجدید

وضوح : شودچابکی استراتژیک در پنج توانایی که مکمل یکدیگر هستند آشکار می
و 7، مسئولیت مشترك6، اهداف استراتژیک منتخب5هاي اصلی، درك قابلیت4چشم انداز

.9)1996روت، (8اقدام
مان در تالش دهد که سازچشم اندازي واضح و قوي را نشان می. وضوح چشم انداز

دهد که سازمان امیدوار است که در نهایت به آن برسد، و انواع روابط و نتایجی را نشان می
. ها را بوجود آورداست آن

که هایش است و ایننشان دهندة آگاهی یک سازمان از قابلیت. هاي اصلیقابلیت
. مشتریان، ارزش خلق کنندتوانند مورد استفاده قرار گیرند تا براي ها میچگونه این قابلیت

که چگونه اشاره به آگاهی سازمان دارد در مورد این. اهداف استراتژیک منتخب
چه را که ارزش خلق کند و از این توانایی استفاده کند که مشتریانی را انتخاب کند تا آن

.  سازمان به بهترین وجه قادر است ارائه دهد، ارزش گذاري کنند
دهندة دخالت شرکاي زنجیرة ارزش با پاسخگویی مشترك اننش. مسئولیت مشترك

. است10براي بازده
هاي شرکاي هاي خود و تواناییدهندة این است که سازمان چگونه توانایینشان. اقدام

دهد تا نتایجی را کسب کند زنجیرة ارزش را به صورت استراتژیک مورد استفاده قرار می
.11)1996روت، (

1. D'Aveni, 1996
2. Abu-Radi, 2013
3. Doz & Kosonen, 2007
4. Clarity of Vision
5. Understanding Core Capabilities
6. Selecting Strategic Target
7. Shared Responsibility
8. Shared Action
9. Roth , 1996
10. With joint accountability for the outcomes
11. Roth , 1996
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هاي دهد که، چابکی استراتژیک و ابعاد آن بر قابلیتابوردي نشان مینتیجۀ پژوهش سامر
نتایج پژوهش ایدریس و الروبائی نیز .  1)2013ابو ردي، (داري داردرقابتی تأثیر مثبت و معنی

دهد که، یادگیري استراتژیک تأثیر مثبت و معنی داري بر چابکی استراتژیک دارد نشان می
اوگونسیجی و اکانبی در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که . 2)2013ایدریس و الروبائی، (

توانند عملکرد بهتري داشته باشند، ها به صورت استراتژیک چابک باشند، میزمانی که بانک
اوگونسیجی و (ها داردداري با عملکرد بانکپس چابکی استراتژیک رابطۀ مثبت و معنی

دهد که چابکی استراتژیک الزمۀ بهبود نیز نشان مینتایج پژوهش سائول . 3)2013اکانبی، 
کیفیت مراقبت از بیماران بیمارستان و کاهش ریسک براي کارکنان است، پس چابکی 

. 4)2002سوول، (داري دارد استراتژیک با بهبود کیفیت و کاهش ریسک رابطۀ مثبت و معنی
ه چابکی استراتژیک عاملی چنین، دوز و کوسونن در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند کهم

دوز و کوسونن، (باشد هاي کسب و کار میاصلی براي داشتن توانایی تغییر و تجدید مدل
هاي رقابتی و دهد که چابکی استراتژیک با قابلیتنتایج پژوهش اوجها نیز نشان می. 5)2010

.6)2008اوجها، (د داري دارها رابطۀ مثبت و معنیعملکرد مالی سازمان
دهد چابکی استراتژیک، کووادا نشان میزمینۀ وجود رابطه میان یادگیري استراتژیک و در 

که یادگیري استراتژیک نقشی اساسی در توانمند ساختن سازمان جهت دستیابی به چابکی در 
که، جریان یک جست و جوي سخت براي کند، در حالیفرآیند بهبود محصول، ایفا می

دهد تا به حل طیف وسیعی از مشکالت ه سازمان این توانایی را میدستیابی به دانش و مهارت ب
ها از طریق یادگیري چنین مشخص شده که موفقیت سازمانهم. در مدت زمان کوتاهی بپردازد

ها و محصوالت جدیدي آید و اکتساب دانش آن دانش را به قابلیتاستراتژیک، به دست می
.7)1998کووادا، (کند تبدیل می

هاي پویا در و گروور به یادگیري استراتژیک به عنوان یکی از ابعاد مهم قابلیتبیهات 
هاي دهندة یکی از جنبهاین وضعیت نشان. کنندهاي فعال در کسب و کار، اشاره میسازمان

هاي معاصري است که با موارد  همیشگی چابکی استراتژیک و یک الزام مهم براي سازمان
پیترسن بر نقش . 8)2005بیهات و گروور، (شوندفشرده مواجه میاز عدم اطمینان و رقابت

هاي یادگیري استراتژیک در دستیابی به چابکی استراتژیک در سازمان از طریق پیشنهاد راه
1. Abu-Radi, 2013
2. Idris & AL-Rubaie, 2013
3. Ogunsiji & Akanbi, 2013
4. Soule, 2002
5. Doz & Kosonen, 2010
6. Ojha, 2008
7.Kuwada, 1998
8.Bhatt & Grover, 2005
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در . کندشود، تأکید میجدید به رهبري سازمان در دنیایی که با تغییرات سریع توصیف می

هاي نوآورنۀ کسب و ر سازمانی است که استراتژياین مورد، یادگیري استراتژیک یک ابزا
پیترسن، (کند هاي رهبري را ایجاد میاي مؤثر از مهارتکند و مجموعهکار را تولید می

2008(1.
کنند که سازمان باید بر یادگیري و دانش عالوه بر این، مکینون و همکاران نیز تصریح می

هاي هاي یکپارچۀ سیستمارتباطی و زیرساختهايها، شبکهکه، شیوهتمرکز کند، در حالی
مکینون و (ها فراهم آورند اطالعاتی ضروري هستند تا چابکی استراتژیک را در سازمان

.2)2008همکاران، 

هاي رقابتیقابلیت
یکی از ابعاد سازمان که . قابلیت رقابتی رمز بقا سازمانهاي دانشی و غیر دانشی می باشد

ی تواند در سازمانهاي دانش بنیان مبناي قابلیت رقابتی باشد، زنجیره تامین بیش از سایر ابعاد م
هایی از اثربخشی چابکی استراتژیک هاي رقابتی عملیات زنجیرة تأمین شاخصقابلیت. است

که ارزیابی اصالحی ها باید شاخص پایش فوري عملکرد باشند به طورياین قابلیت. هستند
هاي فهرستی عمومی از قابلیت. عملکرد زنجیرة تأمین بهبود یابدباید به موقع انجام شود تا

پاسخگویی، شایستگی، : رقابتی شرکتی که به صورت استراتژیک چابک است، عبارتند از
.3)2000ژانگ و شریفی، (پذیري و سرعت انعطاف

:کندبندي میهاي رقابتی زنجیرة تأمین را به صورت زیر دستهقابلیت4چن و پائولراج
پذیري حجم، تحویل، اطمینان در تحویل، انطباق محصول با خصوصیاتش، تأیید انعطاف

چن و (سریع درخواست مشتریان، پاسخگویی سریع به شکایت مشتریان و رضایت مشتري 
.5)2004پاولراج، 

بندي هاي رقابتی عملیات به پنج بعد عملیاتی تقسیمبا استفاده از ادبیات نظري، قابلیت
ابو ردي، (پذیري، رهبري در هزینه نوآوري، کیفیت، اطمینان از تحویل، انعطاف:شوندمی

2013(6  .
هاي کاري ها و روشبه قابلیت یک سازمان در ارائۀ محصوالت، فرآیند. نوآوري

. جدید اشاره دارد
1.Pietersen, 2008
2.MacKinnon et al, 2008
3. Zhang & Sharifi, 2000
4. Chen & Paulraj
5. Chen & Paulraj, 2004
6. Abu-Radi, 2013
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به قابلیت یک سازمان در ارائۀ محصوالتی اشاره دارد که با مشخصات . کیفیت محصول
. کنندمطابقت دارند، قابل اطمبنان هستند و رضایت کلی را براي مشتریان تأمین میتصدیق شده

به قابلیت یک سازمان اشاره دارد که محصوالت را به موقع تحویل . اطمینان از تحویل
. دهدو خدمات مستمر ارائه می

ا با به قابلیتی از سازمان اشاره دارد که تنوع وسیعی از محصوالت ر. پذیريانعطاف
. کندامکانات موجود خود، تولید می

را در ) خدمات( به قابلیتی از سازمان اشاره دارد که محصوالت . رهبري در هزینه
.  1)2013ابو ردي، (دهد هاي رقابتی ارائه میقیمت

فلیندر و وکورکا در پژوهش خود . هاي رقابتی می تواند در سایه چابکی ایجاد شوندقابلیت
تواند چابکی برتر را حفظ کند و در نتیجه ارزش برتر را براي ه یک شرکت مینشان دادند ک

پذیري فراهم وري هزینه، بهبودکیفیت، قابلیت اطمینان و انعطافمشتریان از طریق دستیابی به بهره
در پژوهش خود بیان 3)1999(چنین یوسف و همکارانهم. 2)1997فلیندر و وکورکا، (آورد

پذیري، نوآوري، سرعت، انعطاف(آمیز مبانی رقابتی در کشف موفقیتکنند که چابکیمی
تواند به کند که یک سازمان چابک میاز طرفی تأکید می. نهفته است) کیفیت و سودآوري

گهانی (سرعت نیازهاي مشتریان را برآورده سازد و محصوالت جدید را به موقع معرفی کند 
- قابلیت- کنند که، با توجه به شایستگیگیري میهدر نهایت، در پژوهش خود نتیج. 4)1995

چابکی استراتژیک . رقابت، چابکی استراتژیک بر عملکرد رقابتی و عملیاتی سازمان تأثیر دارد
هاي رقابتی عملیات تأثیر این ظرفیت را دارد تا به صورت مثبت بر عملکرد رقابتی و قابلیت

دهدهاي رقابتی عملیات سازمان را افزایش میهاي استراتژیک قابلیتبگذارد و اجراي قابلیت
. 5)2012موسوي داوودي و فرتاش، (

با .همچنین قابلیت هاي استراتژیک می تواند در سایه یادگیري استراتژیک رشد کند
کنند که اجراي توجه به اهمیت یادگیري استراتژیک، گارسیا مورالس و همکاران اثبات می

دهد که ها را ارئه میاي از مکانیزمک به سازمان مجموعهفرآیندهاي یادگیري استراتژی
تواند منجر به مزایاي بسیاري از قبیل تولید عملکرد برتر جهت رقابت و حفظ رقابت شود می

.6)2006گارسیا مورالس و همکاران، (

1. Abu-Radi, 2013
2. Fliedner & Vokurka, 1997
3. Yusef et al, 1999
4. Gehani, 1995
5. Mousavi Davoudi & Fartash, 2012
6. García‐Morales et al, 2006
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هاي دهد که یادگیري استراتژیک منجر به افزایش قابلیتاز طرفی، برقمن، نشان می

برقمن، (برد هاي نوآورانۀ استراتژیک را باال میشود و توانایی افزایش طرحان میپویاي سازم
هاي دهد که یادگیري استراتژیک قابلیتنیز نشان می2008در همین راستا، تالون . 1)2006

. 2)2008تالون، (دهد سازمان را جهت واکنش به تغییرات در محیط کاري افزایش می
. ربی انجام شده در موضوع پژوهش حاضر ارائه شده استدر ادامه پیشنیه هاي تج

هاي تجربی انجام شده در موضوع پژوهشاي از پیشنیهخالصه. 2جدول 
نتیجه پژوهشمتغیرهاي مورد بررسیسال/ محقق

چابکی استراتژیک، )2013(3ابوردي
قابلیت رقابتی

چابکی استراتژیک رابطۀ مثبت و معناداري با 
.هاي خصوصی داردبیمارستانقابلیت رقابتی

ایدریس و 
)2013(4الروبائی

)2013(

یادگیري استراتژیک، 
چابکی استراتژیک

خلق دانش استراتژیک، (یادگیري استراتژیک 
توزیع دانش استراتژیک، تفسیر دانش 

تأثیر ) استراتژیک و اجراي دانش استراتژیک
.داري بر چابکی استراتژیک داردمثبت و معنی

5)2012(اویدیجو 

)2012(5
چابکی استراتژیک، 

عملکرد رقابتی
رابطۀ مثبت و معناداري میان چابکی 

.استراتژیک و عملکرد رقابتی وجود دارد

اوگونسیجی و 
6)2013(اکانبی 

عدم قطعیت محیط ، 
چابکی استراتزیک، 

عملکرد

رابطۀ مثبت و معناداري میان متغیرهاي عدم 
قطعیت محیطی و هم چنین متغیرهاي چابکی 

.اتژیک و عملکرد سازمانی وجود دارداستر

اونیما و اکانبی  
)2012(7

چابکی استراتژیک، 
عملکرد

چابکی استراتژیک با حساسیت استراتژیک، 
تعهد جمعی یا وحدت رهبري و سیالیت منابع 
اندازه گیري شده و تأثیر مثبت و معناداري بر 

.هاي تولیدي داردعملکرد شرکت
توماس و 

8)2001(همکاران 

)2001(8
مدل یادگیري استراتژیک براساس ابعاد تولید، یادگیري استراتژیک

.سازي، و انتقال دانش ارائه دادذخیره

1. Berghman, 2006
2. Tallon, 2008
3. Abu-Radi
4. Idris & Al-Rubaie
5. Oyedijo, 2012
6. Ogunsiji & Akanbi, 2013
7. Onyema & Akanbi, 2012
8. Thomas et al, 2001
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بونپاتاراکان 
هاي رقابتیقابلیت1)2012(

هاي اساسی استراتژیک براي ایجاد مؤلفه
: هاي رقابتی ارائه شدند که شاملقابلیت

هاي بازاریابی و کیفیت خدمات، قابلیت
.هاي مدیریت بودندتقابلی

هاي یادگیري قابلیت2)2012(سیرن 
استراتژیک

یادگیري استراتژیک یک ساختار چند بعدي 
است که، از طریق زیر فرآیندهاي خلق دانش 
استراتژیک، توزیع، تفسیر و اجراي دانش 

.  شوداستراتژیک آشکار می

مدل مفهومی
، 3)2006(مورالز و همکاران ( وهشهاي مرتبط بررسی پژبا توجه به مطالعات انجام شده و 

، )2013(، ابوردي6)1997(، فلیندر و کورکا5)2012(، موسوي داوودي و فرتاش4)2006(برقمن
مدل مفهومی پژوهش ) 8)2005(و بیهات و کروور7)2008(، مکینون و همکاران)2013(ابوردي

. گرددیارائه مقیانجام تحقيبراریزپژوهش به شرح

1. Boonpattarakan, 2012
2. Siren, 2012
3. García‐Morales et al, 2006
4. Berghman, 2006
5. Mousavi Davoudi & Fartash, 2012
6. Fliedner & Vokurka, 1997
7. MacKinnon et al, 2008
8. Bhatt & Grover, 2005
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)ختارمحقق سا(مدل مفهومی پژوهش
:براساس مدل مفهومی فوق، فرضیات پژوهش به شرح زیر ارائه می گرد

ریثأتهاي دانش بنیان یادگیري استراتژیک بر چابکی استراتژیک شرکت: فرضیه اول
.دارديداریمثبت و معن

ریثأتهاي رقابتی آنان هاي دانش بنیان بر قابلیتچابکی استراتژیک شرکت: فرضیه دوم
.داردياردیمثبت و معن

هاي رقابتی آنان هاي دانش بنیان بر قابلیتیادگیري استراتژیک شرکت: فرضیه سوم
.دارديداریمثبت و معنریثأت

شناسی پژوهشروش
پیمایشی،هادادهآوريجمعروشنظرازوکاربرديپژوهشیهدف،نظرازحاضرپژوهش

اي و جستجوي ی از مطالعات کتابخانهدر این تحقیق جهت تکمیل ادبیات و پیشینه علم.است
و در بخش مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه، اطالعات به روش . اینترنتی استفاده شده است

بنیاندانششرکتهايحاضرقلمرو پژوهش. آوري شده استگیري تصادفی ساده، جمعنمونه
شرکتهايکلیهراپژوهشي اینآمارجامعهباشد،میبوشهرشهرفناوريوعلمپاركدرفعال

نیزو پاسخگویانبودهبوشهرشهرفناوريوعلمپاركدر)سال عملکرد3داراي حداقل (فعال 
نمونه آماري آین .باشدشرکت می35آنهاتعدادوهستندشرکتهاازدستهاینمعاونانومدیران

:پژوهش بر اساس فرمول نمونه آماري زیر محاسبه شده است
عدمصورتدر.استشدهاستفادهسادهتصادفیگیرينمونهروشازگیرينمونهبراي
میجایگزینباقیماندههايشرکتبینازداشتند،قرارنمونهدرکههاییشرکتهمکاري

30آنهابینازگردید کهتوزیعپرسشنامه50تعدادنتایج،بیشترپذیريتعمیمبراي.شدند
.شددادهتشخیصمناسبتحلیل،براي)امه براي هر شرکتحداقل یک پرسشن(پرسشنامه

بخش اول پرسشنامه شامل . ابزار جمع آوري داده ها در این پژوهش، پرسشنامه می باشد
شناختی بود و در بخش دوم متغیرهاي پژوهش با استفاده اطالعاتی درمورد اطالعات جمعیت

براي متغیرهاي . مورد سنجش قرار گرفتند) کامالً موافقم تا کامالً مخالفم(تایی 7از طیف 
استفاده شده و براي 1هاي رقابتی از پرسشنامۀ پژوهش ابورديچابکی استراتژیک و قابلیت

براي . استفاده شده است2متغیر یادگیري استراتژیک از پرسشنامۀ پژوهش ادریس و الربائی
و براي آزمون مدل SPSSرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین وضع هریک از متغیرها از ن

1. Abu-Radi, 2013
2. Idris & AL-Rubaie, 2013
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.استفاده شده استPLSمفهومی پژوهش از نرم افزار 
پرسشنامه پژوهش در . به منظور سنجش روایی سؤاالت از روایی محتوا استفاده شده است

نفر از اساتید رشته مدیریت بازگانی دانشگاه خلیج فارس قرار گرفت و براساس ارتباط 4اختیار 
براي سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد با استفاده از نرم افزار . مورد تائید قرار گرفتسواالت و ابعاد

SPSSتأئیديعاملیتحلیلازنیزپرسشنامهرواییاز ضریب آلفاي کرونباخ و)CFA( استفاده
کرونباخ را براي هر متغیر بصورت جداگانه αمیزان ضریب ) 3(در جدول شماره . استشده

7/0کرونباخ آن ها باالتر از αالزم به ذکر است متغیر هایی که ضریب . ایممحاسبه کرده 
باشد داراي پایایی مناسبی در سؤاالت پرسش نامه خود می باشند و به منظور بررسی روایی می

در این روش اگر . سازه هاي پرسشنامه از تحلیل عاملی به روش مؤلفه هاي اصلی استفاده شد
که ضریب . داشته باشد از پرسشنامه حذف می گردد0,5شده کمتر از سؤالی واریانس تبیین 

همچنین از . بود که روایی آن را اثبات می کند0,5تبیین واریانس تمامی سؤاالت باالتر از 
که شاخص کفایت نمونه برداري نامیده می شود استفاده گردید که این شاخص KMOآزمون 

) 1977(سرنی و کیسر . بستگی جزئی مقایسه می کندمقادیر همبستگی مشاهده شده را با هم
هر چه . توان تحلیل عاملی نمودباشد، به راحتی می6/0بزرگتر از KMOمعتقدند که وقتی مقدار 

طبق آنچه گفته شد، عدد آزمون . برداري بیشتر خواهد بوداین مقدار بیشتر باشد کفایت نمونه
KMO چون . باشد05/0مون بارتلت نیز بایستی کمتر از و سطح معناداري آز6/0باید بیشتر از

آلفاي . است از روایی قابل قبولی برخوردار است0,5مقدار بارهاي عاملی این پژوهش بیش از 
می باشد که از مقدار قابل قبولی برخوردار است و بیان می کند که 975/0کرونباخ این پژوهش 
سوال از کامال مخالف تا کامال موافق 57که شامل مورداستفادهيهاگویه. پرسشنامه ما پایا است

.ارائه گردیده است3بود  منبع استخراج شده،  آلفاي کرونباخ و بار عاملی آن در جدول 
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ها و منبع آنها براي هر یک از متغیرهاتعداد گویه:  3جدول

تعداد متغیر
رواییپایاییسوال

مقدار 
Sig

آزمون 
بارتلت

ک
اتژی

ستر
ي ا

گیر
5خلق دانش استراتزیکیاد

0,93

0,859

0,63

0,7630,000
50,8360,7640,000توزیع دانش استراتژیک
50,8440,8510,000تفسیر دانش استراتژیک

40,7190,6470,000اجراي دانش استراتژیک

ک
اتژی

ستر
ی ا

ابک
4وضوح چشم اندازچ

0,94

0,883

0,71

0,6910,000
40,8440,7430,000قابلیت هاي اصلی

40,9520,780,000انتخاب اهداف استراتژیک
40,7610,710,000تقسیم مسئولیت

40,7680,6490,000اقدام

بتی
 رقا

یت
قابل

4نوآوري

0,91

0,792

0,67

0,6780,000
50,7850,7420,000کیفیت

20,720,50,000اطمینان از تحویل
40,7130,5380,000انعطاف پذیري

30,8280,6630,000رهبري در هزینه

هاي پژوهشیافته
یافته هاي سواالت عمومی تحقیق

هاي جمع آوري شده به هاي تحقیق، دادهآوري کامل دادهدر این تحقیق، پس از جمع
وصیفی براي تهیه انواع جداول و نمودارها جهت انتقال داده شده و از آمار تSPSSنرم افزار 

به منظور بررسی فرضیات پژوهش . توصیف نمونه حاصل از جامعه آماري استفاده شده است
در این بخش سعی شده . استفاده گردیده استSMART PLSو آزمون مدل نیز از نرم افزار 

لیل مسیر تشریح و تبیین است تا بیانی کلی از آزمونها، تحلیل هاي حاصل از بکارگیري تح
بیانی مختصر از تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها همچون 4ابتدا در جدول . شده است

نمونهجمعیت شناختیاطالعات. جنسیت، سن و تحصیالت پاسخ دهندگان می پردازیم
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بیشترمی دهند،نشانجدولداده هايکههمانگونه. استآمده4جدولدربررسیمورد
.هستندلیسانستحصیالتباو30تا26سنیردهمرد، درپاسخگویان

یافته هاي سواالت عمومی تحقیق:  4جدول
تحصیالتسمتسنجنسیت

25زیر زنمرد
26  -30
31  -40
41

باال
دیربه 

م
ون

معا
ست

رپر
س

مند
کار

ص
شخ

نام

پلم
ق دی

فو

س
سان

لی

د و 
ارش

ري
دکت

65%35%20%38%35%7%32%21%11%36%3%5%62%30%

بهدهندگانپاسخاینمیانازکهگرفتقرارارزیابیپرسشنامه مورد30در این پژوهش 
درافراداین% 20از این افراد اند،دادهتشکیلرا زنان% 35مردان و رادرصد%65پرسشنامه
سال 40ا ت31در محدوده % 35سال، 26تا 30در محدوده سنی % 38، 25کمتر از سنیمحدوده

فوق آنها% 5دیپلم، % 3نظر تحصیالت نیز از.دارندقرارسال40مابقی در محدوده باالي % 7و 
% 32چنین، هم.دهندارشد و دکتري تشکیل میکارشناسیمابقی را%  30لیسانس و % 62دیپلم، 

.دهندمابقی را سرپرستان تشکیل می% 11کارمند و % 36معاون، % 21ها مدیر، آن

نرمال بودن داده ها
نرمالآزمونبایدگیردمیصورتهادادهبودننرمالفرضباکهآزمونیگونههرازقبل

وچولگیبراي اینکه بدانیم داده هاي جمع آوري شده نرمال است، ضریب. گیردصورتبودن
در این پژوهش ضرایب این شاخص .هستندهادادهتوزیعاساسیشاخصدوکشیدگی،ضریب

.آورده شده است5ها در جدول شماره 
میزان کشیدگی، چولگی و میانگین براي نرمال بودن داده ها: 5جدول 

میانگینکشیدگیچولگیمتغیر
1,7112-1,3یادگیري استراتژیک
1,2118-0,8چابکی استراتژیک

168-0,10,4قابلیت رقابتی
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می توان گفت . باشد3یانگین نیز باالي ، م-2تا 2اگر مقدار کشیدگی و چولگی بین 

که داده ها نرمال هستند و میتوان آزمون هایی را که باید در شرایط نرمال انجام شود روي 
آنها انجام داد، در مقاله ما با توجه به اعداد بدست آمده نشان دهنده آن است که نمونه ما 

.نرمال است

آزمون مدل مفهومی و فرضیه هاي پژوهش
از آزمون مدل مفهومی ضروري است تا به وضعیت سه متغیر اصلی پژوهش یعنی قبل 

چابکی استراتژیک، یادگیري استراتژیک و قابلیت رقابتی در میان شرکتهاي دانش بنیان 
، به بررسی )One-sample t-test(به این منظور از آزمون میانگین یک جامعه آماري . بپردازیم

متغیرهاي موجود در مدل تحقیق می پردازیم ، با توجه به مناسب بودن یا نبودن وضعیت 
به عنوان میانگین و کلیه اعدادکوچکتر یا 4گزینه اي است ، عدد 7اینکه طیف سواالت 

با . به عنوان وضعیت مناسب انتخاب می شوند 4نامناسب و کلیه اعداد بزرگتر از 4مساوي 
مقایسه 0.05سپس با مقدار . محاسبه می کنیمرا ) sig(مقدار معنارداري Tاستفاده از آزمون 

براي . باشد، آنگاه وضعیت متغیر مربوطه در حد متوسط نمی باشدsig<0.05اگر . می کنیم
اگر مقدار آماره . توجه می کنیمTتعیین مطلوب یا نامطلوب بودن وضعیت متغیر نیز به آماره 

T باشد، وضعیت + 1,96بزرگتر از باشد، وضعیت متغیر نامناسب و اگر -1,96کوچکتر از
.متغیر مناسب و مطلوب است

بررسی وضعیت متغیرهاي پژوهش در شرکتهاي دانش بنیان: 6جدول 

مقدار میانگین متغیر
محاسبه شده

مقدار 
)sig(معناداري 

محاسبه شده
مقدار 

Tآماره 
نتیجه

چابکی 
2,860.00استراتژیک

15,178
 -

متغیر در (- 1,96کوچکتر از 
)ضعیت نامطلوب قرار داردو

یادگیري 
متغیر در (- 1,96کوچکتر از - 2,610.009,081استراتژیک

)وضعیت نامطلوب قرار دارد

2,640.00قابلیت رقابتی
34,084

 -
متغیر در (- 1,96کوچکتر از 

)وضعیت نامطلوب قرار دارد

بنیان در هر سه آید که شرکتهاي دانشبراساس نتایج آزمونهاي فوق، چنین بنظر می
. متغیر وضعیت مناسبی ندارند
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هاي دانش بنیان وتبیین نقش هاي رقابتی در شرکتبررسی قابلیتبرايپژوهشایندر
شدهاستفادهتحلیل مسیرسازيمدلروشاز ، چابکی استراتژیک و یادگیري استراتژیک

کلیبرازشبررسیهبپژوهشیهايآزمون فرضیههمانیامدلجزییبرازشازپیش. است
ارائهبرازشیهايشاخصافزار،در نرممدلآزموناجرايبا. شودمیپرداختهمدل مفهومی

تجربیهايوسیله دادهبهادعاموردمفهومیمدلحديتادهندنشان میکهگردندمی
ردیاوتاییدموردآمارهیکباکهآماريهاي مرسومآزمونخالفبر.شودمیبرازش

شاخصوضعیت.شوندمیمعرفیهااز شاخصايدستهسازي،مدلدرگیرند،رار میق
.استآورده شده7جدول درپژوهشمفهومیمدلبرايهاي برازش

PLSخروجی برازش مدل با :  7جدول

برازش قابل قبولمدلنام شاخص
R Square

V1=0.86 0,3بیش از V2= 0.81

AVE
V1= 0.75 0,5بیشتر از V2= 0.71
V3= 0.66

Composite Reliability
V1= 0.92 0,7بیشتر از V2= 0.92
V3= 0.9

Cranach's Alpha
V1= 0.88 0,7بیشتر از V2= 0.89
V3= 0.87

GOFمقدار
Communality= 0.7110,76 بیشتر از

0,16 R2= 0.83

PLSت پرسشنامه در نرم افزار میزان بارهاي عاملی سواال: 8جدول 
12345678910

0,910,650,920,950,80,90,890,710,890,75
11121314

0,850,820,830,81

ازمدلبرازشهايشاخصازتعداد زیادياستمشخصجدولدرکهطورهمان
موجودروابطهمهکهمفهوم نیستآنهبمدلکلیتایید. هستندمناسبی برخورداروضعیت

گیرندقرارآزمونموردنیزمدلروابطمدل بایدکلیبرازشازپس. اندشدهتاییدمدلدر
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9جدولدرمدلفرضیه هايمعناداري.خیریاتایید می شونددرشدهتعریفروابطکه آیا

.اندشدهدادهنشان

آزمون فرضیات تحقیق:  9جدول

ضریب بط مدل مفهومیروافرضیه
نتیجهTمسیر

تایید0,93251چابکی استراتژیک>یادگیري استراتژیک1
تایید0,145,1قابلیت رقابتی>یادگیري استراتژیک2
تایید114,2قابلیت رقابتی>چابکی استراتژیک3

Tمقدار دلیل اینکهدهد، فرضیه هاي تحقیق بهمینشان7جدولاطالعاتکههمچنان

مقدار ضرایب مسیر نشان می . استگرفتهقرارتاییدمورداست) 1,96(محاسبه شده بیشتر از 
0,93درصد تغییر کند، چابکی و قابلیت رقابتی نیز 1دهد که مثال اگر یادگیري استراتژیک 

یز درصد تغییر کند، قابیت رقابتی ن1یا اگر چابکی استراتژیک . درصد تغییر می کند0,14و 
شدهضرایب برآوردههمراهبهرامفهومیمدلکلینماي2شکل.  درصد تغییر می کند1

.دهدمینشان

ضرایب برآورد شده از آزمون مدلهمراهبهپژوهشمفهومیمدل-2شکل
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گیري نتیجه
ها را مجبور گونه که پیشتر اشاره شد محیط کسب و کار رقابتی امروزه، شرکتهمان

چابکی . است که، جهت باقی ماندن در چنین شرایطی، استراتژي مناسبی را اتخاذ نمایندکرده 
.هاي پویا استها در محیطاستراتژیک یکی از الزامات کسب و کار شرکت

اند که تداوم و پایداري اند، متوجه شدههایی که موفقیت را تجربه کردهچنین، سازمانهم
چنین موفقیتی در طوالنی مدت، بستگی به چابکی استراتژیک دارد و نیازمند دستیابی به 

دست ها یادگیري بهها، شرکتبا کسب این نیازمندي. این زمینه هستندکارآفرینی و برتري در 
. کنندگذاري در بازار استفاده میآورند و از تجربیات و پیشرفت مداوم خود براي سرمایهمی

دهد و جهت شکل ها را میدانش، با تکیه بر چابکی استراتژیک، اجازة تصرف در فرصت
ها به بازارهاي ري در ایجاد و افزایش ارزش، شرکتدهی اساس موفقیت سازمانی و پایدا

نوآوري در مقایسه با رقبا دست هاي جدید کسب و کار و کنند، و به مدلجدید نفوذ می
. یابندمی

بررسی وضعیت متغیرهاي سه گانه پژوهش یعنی چابکی استراتژیک، یادگیري استراتژیک 
ر وضعیت نامناسبی در میان شرکتهاي فعال در و قابلیت رقابتی نشان می دهد که این سه متغیر د

این وضعیت به دلیل این است که عمده شرکتهاي دانش بنیان . باشندجامعه آماري پژوهش می
این . با تکیه بر دانش فنی شکل گرفته اند و عمدتاً نگاه ویژه اي به بازار و دانش مدیریت ندارند

ایده هاي فنی قوي نتوانند در بازار موفقیت امر موجب می شود تا این شرکتها، علیرغم داشتن
بررسی ویژگی هاي جمعیت شناختی مدیران این شرکتها نیز نشان می دهد . زیادي کسب کنند

که عمده آنها داراي تحصیالت فنی هستند و از حداقل دانش مدیریت استراتژیک بی بهره می 
:بنیان ارائه می شودبراساس این نتیجه پیشنهادات زیر به شرکتهاي دانش . باشند
پیشنهاد می شود تا شرکتهاي دانش بنیان با پویش مستمر محیط کسب و کار به منظور .1

.خلق دانش جدید براي توسعه یادگیري استراتژیک شرکت اقدام کنند
پیشنهاد می شود تا شرکتهاي دانش بنیان ضمن تشویق همکاران به گردآوري دانش .2

جلسات تفسیر دانش خلق شده در شرکت به منظور جدید در حوزه کسب و کار مربوطه،
.هماهنگ سازي نگاه و رویکردهاي همکاران درون شرکت تشکیل دهند

پیشنهاد می شود تا شرکتهاي دانش بنیان برنامه استراتژیک مدونی براي خود تهیه کنند .3
.و چشم انداز و اهداف خود را صراحتاً با در نظر گرفتن اهداف رقبا تبیین نمایند

آتی رفتار رقبا و محیط را به پیشنهاد می شود تا شرکتهاي دانش بنیان سناریوهاي.4
.منظور ارتقاء چابکی خود ترسیم و تمرین کنند
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پیشنهاد می شود تا شرکتهاي دانش بنیان ضمن ترسیم زنجیره ارزش خود، شیوه هاي .5

ن ارگانیک ساختن و ضم. ارزش آفرینی بیشتر در زنجیره ارزش را مطالعه و بررسی نمایند
.هاي مستقل جهت ارتقاء وضعیت ارزش آفرینی اختیار تام دهندساختار خود، به تیم

چابکی استراتژیک، یادگیري استراتژیک (همچنین بررسی ابعاد هریک از متغیرهاي سه گانه 
خاب نیز نشان می هد که در متغیر چابکی استراتژیک به ترتیب ابعاد اقدام، انت) و قابلیت رقابتی

اهداف استراتژیک و وضوح چشم انداز وضعیت نامناسب دارند و دو مولفه قابلیت هاي اصلی و 
این موضوع به دلیل ضعف تفکر استراتژیک . تقسیم مسئولیت در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارند

در میان مدیران شرکتهاي دانش بنیان می باشد که توصیه می شود نهادهاي پشتیبان مانند پارك
هاي علم و فناوري، برنامه توسعه تفکر استراتژیک ئر میان مدیران این نوع از شرکتها را در 

.  دستور خود قرار دهند
بررسی ابعاد متغیر یادگیري استراتژیک نیز نشان می دهد که تفسیر دانش استراتژیک و 

دلیل ضعف این موضوع می تواند به. اجراي دانش استراتژیک در وضع نامناسبی قرار دارد
سیستم هاي کار تیمی در شرکتهاي دانش بنیان و یا ضعف نظام هاي تسهیم دانش در این 

. شرکتها باشد
بررسی ابعاد قابلیت هاي رقابتی نیز نشان می دهد که دو بعد انطاف پذیري و نوآوري در 

قرار شرکتهاي مورد بررسی در وضعت بسیار نامناسب و بعد کیفیت نیز در وضعیت نامناسبی 
این امر بقاء شرکتهاي دانش بنیان را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد زیرا شرکتهاي . دارد

نگاه هاي اداري و بوروکراتیک . دانش بنیان باید براساس نوآوري شکل گرفته و رشد کنند
از این . می تواند موجب تغییر در وضعیت این دو متغیر در شرکتهاي دانش بنیان شده است

هاد می شود که شرکتهاي دانش بنیان خود را براساس ساختارهاي غیربوروکراتیک رو پیشن
. شکل داده و سعی کنند از مسائل بوروکراتیک فاصله گیرند

در . در بخش دوم نتایج به بررسی فرضیات پژوهش براساس مدل مفهومی می پردازیم
هاي دانش ژیک شرکتفرضیۀ اول این پژوهش تأثیر یادگیري استراتژیک بر چابکی استرات

باشد می251بدست آمده از آزمون این فرضیه برابر با Tمیزان . بنیان مورد بررسی قرار گرفت
دهد که یادگیري باشد، لذا نتایج آزمون فرضیۀ اول نشان میمی0,93و ضریب مسیر آن 

این . دهاي دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداري داراستراتژیک بر چابکی استراتژیک شرکت
براساس مکتب یادگیري . راستا استهم) 2013(فرضیه با نتایج پژوهش ادریس و الروبائی

مدیریت استراتژیک، این فرضیه تایید شده منطقی بنظر می آید، زیرا براي اینکه سازمانها 
چابک باشند باید بتوانند خود را با استفاده از مکانیسم یادگیري استراتژیک با محیط پیرامون به
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ها براي بهبود توانند از این یافتهبنیان میهاي دانشبه عنوان پیشنهاد، شرکت. خوبی تطبیق دهند
هاي خاص خود جهت یادگیري استراتژیک بر اساس اهداف شرکت خود ها و برنامهاستراتژي

و نیاز شرکت به مهارت و تخصص، استفاده کنند تا سطوح عملکرد خود را توسعه دهند و 
شود که سطح یادگیري ها توصیه میاز این رو به مدیران و کارکنان این شرکت. شندبهبود بخ

هاي آن را در شرکت خود به میزان قابل توجهی باال ببرند، چرا که با استراتژیک و مؤلفه
رود و به ها نیز باال میافزایش یادگیري استراتژیک، سطح چابکی استراتژیک این شرکت

ها در محیط کسب و کار هایی که سازماناتژیک جهت تنظیم چالشعنوان یک راه حل استر
.گیردها روبرو هستند، مورد استفاده قرار میبا آن

هاي هاي رقابتی شرکتدر فرضیۀ دوم این پژوهش تأثیر چابکی استراتژیک بر قابلیت
5,1ر با بدست آمده از آزمون این فرضیه برابTمیزان . دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت

دهد که باشد، لذا نتایج آزمون فرضیۀ دوم نشان میمی0,14باشد و ضریب مسیر آن می
هاي رقابتی آنان تأثیر مثبت و معناداري هاي دانش بنیان بر قابلیتچابکی استراتژیک شرکت

ر با توجه به پویایی بسیا. راستا استهم) 2013(این فرضیه نیز با نتایج پژوهش ابوردي . دارد
باالي فضاي کسب و کار شرکتهاي دانش بنیان که عمدتاً به دلیل ماهیت دانشی و پیشرفته 
این شرکتها می باشد، طبیعی است که قابلیت رقابتی این شرکتها به چابکی آنها و انعطاف 

هاي رقابتی جهت بنابراین با توجه به اهمیت قابلیت.پذیري باالي آنها ارتباط داشته باشد
هایی که به توان نتیجه گرفت که شرکتها، میها و حفظ سهم بازار شرکتلیتادامۀ فعا

در رابطه با فرضیۀ دوم به مدیران . رقابتی نیز دارندصورت استراتژیک چابک هستند، قابلیت
شود که که با باال بردن سطح چابکی هاي دانش بنیان توصیه میو سایر کارکنان شرکت

چرا که چابکی . هاي رقابتی شرکت خود را افزایش بدهندلیتتوانند قاباستراتژیک، می
ها این توانایی را دهد که چگونه در یک محیط آشفته، بهتر از تواند به سازماناستراتژیک می

رقباي خود عمل کنند و کسب و کار خود را به منظور پاسخ به تغییرات در بازارها و مواجه 
. با خطرات قابل توجه، تغییر دهند

هاي هاي رقابتی شرکتر فرضیۀ سوم این پژوهش تأثیر یادگیري استراتژیک بر قابلیتد
و 14,2بدست آمده از آزمون این فرضیه برابر با Tمیزان . دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت

دهد که یادگیري استراتژیک باشد، لذا نتایج آزمون فرضیۀ سوم نشان میمی1ضریب مسیر آن 
این نتیجه را می . هاي رقابتی آنان تأثیر مثبت و معناداري داردنش بنیان بر قابلیتهاي داشرکت

توان به این دلیل منطقی دانست که شرکتهاي دانش بنیان بر قابلیت هایی شکل می گیرند که به 
از این رو . دلیل تسهیم شدید دانش در عصر اطالعات به شدت در معرض تقلید می باشند
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ن شرکتها با یادگیري مستمر و کوتاه کردن چرخه عمر محصوالت به شکل ضروري است تا ای

با توجه به نتایج آزمون این فرضیه به مدیران و سایر . مستمر قابلیتهاي خود را به روز نمایند
شود که با باالبردن سطح یادگیري استراتژیک در شرکت خود ها پیشنهاد میکارکنان شرکت

تی خود را که متشکل از نوآوري، کیفیت، اطمینان از تحول، هاي رقابتوانند قابلیتمی
چنین، اجراي فرآیندهاي هم. باشد را افزایش دهندپذیري و رهبري در هزینه میانعطاف

کند که منجر به مزایاي یادگیري استراتژیک، براي سازمان یک سري سازو کار آماده می
در نهایت دیدگاه . شودحفظ رقابت، میبسیاري از قبیل ایجاد عملکرد بهتر جهت رقابت و 

بتوانند دانش جدید را کسب، تفسیر و کند تاها کمک مییادگیري استراتژیک به سازمان
کار توزیع کنند و این دانش استراتژیک مهم را جهت تسهیل و تجدید مستمر مزیت رقابتی به

. گیرند
بانی نظري، پژوهشی انجام توان ادعا نمود تا کنون در مبه عنوان نوآوري پژوهش می

هاي زمان به بررسی سه متغیر یادگیري استراتژیک، چابکی استراتژیک و قابلیتنشده که هم
تواند به عنوان یک پژوهش جامع در اختیار رقابتی پرداخته باشد، لذا این پژوهش می

به هاي دانش بنیان کشور قرار گیرد تا بتوانندهاي دانش بنیان به خصوص شرکتشرکت
هاي رقابتی خود را افزایش بهترین وجه ممکن دانش و چابکی خود را باال ببرند و قابلیت

.دهند
شود که پژوهشگران به هاي آتی، پیشنهاد میبه عنوان پیشنهاد پژوهشی جهت پژوهش

چنین به عنوان پیشنهاد بررسی این مدل در سایر کسب و کارها و صنایع بپردازند، هم
شود که رابطۀ این متغیرها به صورت تک تک به همراه ابعادشان یشنهاد میپژوهشی دیگر، پ

. مورد بررسی قرار گیرند
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