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  چكیده

ی و مزیت رقابتي پایدار در شركت سیمان ریپذ رقابتی سازماني با آور بین تابی  رسي رابطهپژوهش حاضر با هدف بر

كاركنان مشغول به خدمت در  جامعه آماری پژوهش كلیه بود. همبستگي بجنورد، انجام شد. روش تحقیق توصیفي از نوع

به  نفر 434 ری كوكران و به روش نمونه گیری تصادفي طبقه ایبا فرمول نمونه گی بود كهنفر  011بجنورد  شركت سیمان

مدل مک  گرفته ازبر ی سازمانيآور تابپرسشنامه استاندارد آوری اطالعات از  جمع انتخاب شدند. جهت عنوان نمونه

رقابتي  و پرسشنامه مزیت پورتر در سازمان رقابت گانه پنج نیروهای يبررسی  ی محقق ساخته (، پرسشنامه4112مانوس)

شد. بعد از تایید روایي پرسشنامه ها، باشند استفاده  مي گویه 10و  41، 94كه به ترتیب دارای  (،4111پایدار هیل و جونز)

جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملي و مدل  گزارش شد. 24/1، 70/1، 27/1اعتبار هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب، 

استفاده گردید. نتایج حاكي از این بود كه بین متغیر ، Lisrel 8.5 و Spss 21افزار آماری  نرممعادالت ساختاری به وسیله 

پذیری و مزیت رقابتي  ی رقابت پذیری و مزیت رقابتي پایدار و بین دو متغیر وابسته آوری سازماني با رقابت مستقل تاب

 و پذیری رقابت با سازماني آوری تاب كلي ن بود كه بارهمچنین نتایج مؤید ای رابطه وجود دارد. %59با اطمینان پایدار 

 آمده دست به 47/11 نیز( t-value) آزمون آماره مقدار. است توجهي قابل مقدار كه است شده محاسبه 54/1 رقابتي مزیت

 ارتباط رقابتي مزیت و پذیری رقابت با سازماني آوری تاب بنابراین بین است؛ معنادار رابطه این دهد مي نشان كه است

 .دارد وجود معناداری

 

 .پذیری و مزیت رقابتي پایدار آوری سازماني، رقابت تاب كلیدی: های هواژ
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 مقدمه -1

با نگاهي دقیق به جهان پیرامون، این حقیقت آشکار 

شود كه جهان امروز تفاوت بسیار با گذشته دارد. از  مي

سازی اقتصاد،  توان به جهاني های جهان امروز مي ویژگي

مبنای  تولید انبوه ظرفیت مازاد در اكثر بازارها، رقابت بر

زمان، حجم انبوه اطالعات و كارایي ارتباطات، دانش، 

اطالعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره كرد كه این 

همه بیانگر یکپارچگي و پیچیدگي بازارهای جهاني و 

ها و مؤسسات تولیدی و  پویایي محیط فراروی شركت

خدماتي است. در چنین فضایي این سؤال اساسي مطرح 

ها در بازار رقابتي امروز  ت سازماناست كه راز بقا و موفقی

(. در كل امروزه بحث 1،4119چیست )شیلپا و سیرماتي

ماندگاری و پایداری در اغلب جوامع مطرح است و همواره 

ها  ها یا گروه شاهدیم كه بازارهای مختلفي توسط شركت

برای اینکه یک بازار به طور انحصاری در اختیار خودشان 

هر حال  پردازند به  برای آن مي داشته باشند بهای گزافي

های  رقابت»طبیعت دنیای تخصصي امروز همین است 

و آن چیزی نیست كه در اختیار فرد « رحمانه برای بقا بي

یا گروه خاص باشد، كار به اینجا كشانده شده است. نباید 

فراموش كرد كه برای پایدار بودن الزم است بهای آن نیز 

یکسان وضعیت رقابتي  پرداخته شود. در یک كیفیت

شده قرار گرفته است با  موجود عمدتاً بر محور قیمت تمام

تواند در این شرایط مقاومت  این مفهوم كه كسي مي

شده  اش قیمت تمام بنماید كه برای كاالی تولیدی

افتد  بینیم و اتفاق مي رقابت داشته باشد. آنچه كه مي قابل

ها  فاصلهحركت هماهنگ با دنیا است، در عصری كه 

مفهوم خود را از دست داده، به این صورت كه دورترین 

نقاط دنیا فقط در چند لحظه قابل دسترسي است، از 

طرفي مشاهده مي شود كه بسیاری از معامالت اقتصادی 

با تحوالت به وجود آمده در قرن جدید بر هم خورده و 

های اخیر( كه  شود )همین سال مثالً در زماني گفته مي

نظر تولید تا نقطه مصرف  اقتصادی سیمان از نقطهشعاع 

تواند باشد ولیکن امروز دیده مي  كیلومتر بیشتر نمي 491

شود كه برخي از كشورها در دنیا این كاال را به طور 

نمایند و كشورهای دیگری علیرغم  تخصصي تولید مي

داشتن توانایي برای تولید داخلي هزاران كیلومتر آن را 

نمایند. آیا این یک تناقض است  مصرف ميحمل نموده و 

كدام. در واقع بسیاری از پارامترها تغییر  یا واقعیت؟ هیچ

كرده و حاال الزم است كه ما خود را با این پارامترها وفق 

(. بر مبنای نظریات 933: 1323دهیم )امیني و همکاران، 

متخصصان مدیریت راهبردی، پاسخ سؤال در ایجاد، حفظ 

پذیری و افزایش سطح  آوری سازماني، رقابت بو تداوم تا

شود. به این معنا كه  مزیت رقابتي پایدار یافت مي

ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطي و  سازمان

ای جز كسب و تداوم  نیز سازگاری با الزامات رقابتي، چاره

نفوذ رقابتي پایدار ندارند. )سید نژاد فهیم و اقدامي، 

تصاد جهاني در حال تحول، هشدارهای در اق (.1351

شود. ولي  مربوط به رقابتي بودن به طور مکرر شنیده مي

نیاز به توضیح بیشتری دارد. در اقتصاد جهاني « رقابت»

ها، به طور مثال شركت كداک با شركت فوجي فیلم  بنگاه

ها برای  المللي، بنگاه كنند. از نظر بین با یکدیگر رقابت مي

بازارهای دو كشور یا بازارهای كشور ثالث به دست آوردن 

كنند. برای بنگاه تولیدكننده كاالهای  رقابت مي

شود كه  المللي موجب مي مبادله، وجود رقابت بین قابل

كاالی تولیدی بیشتر از محصول تولیدی رقیب با بازده 

بخش به فروش برسد. بازی رقابت یک بازی با  رضایت

دست  كه یک بنگاه به مجموع صفر است، یعني آنچه را

دهد. در نتیجه با توجه به  آورد، بنگاه دیگر از دست مي مي

در سازمان و  4پذیری دنیای رقابتي امروز و توجه به رقابت

در هر  4آوری سازماني و تاب 3افزایش سطح مزیت رقابتي

 سازماني از امور ضروری و مهم خواهد بود.

 

 مبانی نظری

یکي از مفاهیم بسیار مهم  ها بحراندر برابر  آوری تاب

اخیر  های سالنظری و كاربردی در مدیریت بحران در 

در مورد جوامع  ای گستردهبه طرز  بوده است. این مفهوم

تا  اند كردهحققان تالش ست. مآور بکار گرفته شده ا تاب

آور را شناسایي و راهبردهای ایجاد  جوامع تاب های ویژگي

توجه  اخیراًر همین راستا این جوامع را معرفي نمایند. د

 ها بحرانآور در برابر  تاب های سازمانزیادی به  نسبتاً

اجتماعي صورت  آوری تابیکي از اجزای مهم  عنوان به

عمومي و خصوصي باید تالش  های سازمانگرفته است. 

 آور نمایند. تاب ها بحراننمایند تا خودشان را در برابر 

ي هستند كه به دلیل های سازمان آور، تاب های سازمان
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پذیری باالیي كه در خود  ریزی و انعطاف آمادگي و برنامه

های كم  ها را با هزینه توانند بحران نمایند مي ایجاد مي

با  (.1: 1354)عسگری و همکاران،  بگذارند سر پشت

المللي در جهان و  توجه به رشد روزافزون تجارب بین

هاني، رقابت جهاني شدن بازارها، یکپارچگي اقتصاد ج

شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط در سطح جهان 

مند به بقاء و  الزامات نویني را برای كشورهایي كه عالقه

رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهاني هستند، 

به جهت  (، در نتیجه171: 1353هاشمي، ) اند پدید آورده

ع داخلي در پذیری صنای حفظ فضای رقابتي و ارتقاء رقابت

های صنایع  ها و عدم مزیت المللي باید مزیت بین ی عرصه

داخلي شناسایي گردند. تا از این طریق بتوان با اتخاذ 

پذیری  اقتصادی، برای افزایش رقابتهای صحیح  سیاست

صنایع داخلي در سطح جهاني گام برداشت )نجار زاده و 

(. بخصوص در ارتباط با صنعت 39: 1320همکاران، 

ترین صنایع موجود  ترین و مهم كه یکي از اساسي یمانس

بنابراین با توجه به ارتباط باالدست و  ؛باشد در جهان مي

دست این صنعت با سایر صنایع، گسترش  پایین

گذاری  های صنعت سیمان از طریق جذب سرمایه ظرفیت

تواند نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی  خارجي مي

(. 121: 1324گوگرد چیان، ) كشورها داشته باشد

ها برای رسیدن به فاكتورهایي مثل جهاني شدن،  سازمان

انتقال به اقتصاد آگاهانه، تطبیق با شرایط در حال تغییر و 

المللي همگي ترغیب به یافتن  های ملي و بین بحران

تر، پویاتر و متحرک  پذیر، ساده ساختار سازماني انعطاف

(. در 54: 1325کاران، اند )جعفری فارساني و هم شده

توان اذعان داشت كه این  آوری سازماني مي ارتباط با تاب

باشد و اما  ی سازمان مثبت نگر مي مقوله زیرمجموعه

آوری و كاربرد  امروزه، حتي با وجود توجه به واژه تاب

خصوص در ارتباط با  های مختلف، به فراوان آن در حوزه

محدودی از این آوری سازماني درک نظری و عملي  تاب

گیری و یا ایجاد آن وجود دارد.  مفهوم در ارزیابي، اندازه

در این میان چالش اصلي این است كه این مفهوم چگونه 

گیری آن بسط داده شود  های اندازه باید تعریف و شاخص

ریزی شود و در چه سطح تحلیلي  و یا چگونه باید طرح

(. واژه 1351ن،رفیعیان و همکارا) مورد استفاده قرار گیرد

رود.  بکار مي« 9پرش به گذشته»آوری اغلب به مفهوم  تاب

به  1573در سال  0این اصطالح را نخستین بار هولینگ

 7عنوان مفهومي اكولوژیکي مطرح كرد، سپس ادگر

( در 4111) 2های اجتماعي، كارپنتر ( در نظام4111)

( در 4113) 5محیطي، بركیس –های انساني  نظام

( در 4113) 11اكولوژیک، برنئو _جتماعيهای ا نظام

( در 1521) 11مدت و تیمرمن مدیریت سوانح كوتاه

رفیعیان و همکاران، ) های بلندمدت به كار گرفت پدیده

آوری  (. در كل دو دیدگاه در ارتباط با تاب44: 1351

آوری را به عنوان  سازماني ذكر شده است كه یکي تاب

ادی در مقابله با توانایي برگشت دوباره به وضعیت ع

كند  مصیبت، تعارض، شکست یا حوادث مثبت، تعریف مي

( و دیگری شامل توسعه 42: 1354)حیدری و همکاران،

های جدید و توانایي گسترش همگام و یا حتي  قابلیت

 _ 14های جدید را مدنظر دارد )لنگ نیک ایجاد فرصت

 14(، همچنین وُگست444: 4111و همکاران،  13هال

آور محسوب  رد كه سازماني سازمان تابدا اذعان مي

شود كه قادر به حفظ تنظیمات مثبت تحت شرایط  مي

(. برای نمونه از 443برانگیز باشد )همان منبع،  چالش

به مدل  توان يمآوری سازماني  گیری تاب های اندازه مدل

مک مانوس كه مدل نسبتاً جامعي است بر سه محور 

شناسي و  وقعیتهایي كه میزان م اصلي الف: شاخص

گیرند. ب:  آگاهي موقعیتي سازمان را اندازه مي

های كلیدی سازمان را  پذیری هایي كه آسیب شاخص

هایي كه ظرفیت  كنند. ج: شاخص گیری مي اندازه

كند )عسگری و  گیری مي پذیری سازمان را اندازه تطابق

عامل اخالق  كه بر RORو مدل  (؛1: 1354همکاران، 

پذیری و  گاهي از وضعیت، مدیریت آسیبپذیری، آ انعطاف

(؛ 33: 4113لي؛ و همکاران، )ظرفیت انطباقي اشاره دارد 

 توان يمپذیری  اذعان داشت همچنین در ارتباط با رقابت

هایي  پذیری را قابلیت و توانمندی اذعان داشت كه رقابت

یا كشور دارا  وكار، صنعت، منطقه دانست كه یک كسب

ها را حفظ كنند تا در عرصه رقابت  نتوانند آ هستند و مي

المللي در فاكتورهای تولید نرخ بازگشت باالیي ایجاد  بین

شان را در وضعیت نسبتاً باالیي قرار  كنند و نیروی انساني

پذیری به معنای توانایي  دهند به عبارت دیگر، رقابت

افزایش سهم بازار، سوددهي، رشد افزوده و ماندن در 

المللي برای یک دوره طوالني  نه و بینصحنه رقابت عادال
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( و برخي آن را 113: 1351خدامرادی و همکاران، ) است

توانایي وادار كردن مشتری به انتخاب پیشنهادهای 

اند، این  شركت در مقابل پیشنهادهای رقبا تعریف كرده

دیدگاه اذعان دارد كه توانایي در بهبود مداوم فرآیندهای 

ها بهتر و در نتیجه سطح  شركت به ارائه پیشنهاد

پذیری باالتر منجر خواهد شد )مهرگاه و همکاران،  رقابت

(. در كل با توجه به رشد سریع تغییرات و 107: 1325

ها مخصوصاً  تأثیرگذاری انکارناپذیر این امر بر سازمان

صنایع سیمان كه نقش مهمي در پیشبرد اهداف ملي 

ری و افزایش مزیت پذی دارند، جهت باال بردن میزان رقابت

رقابتي و در بین رقبا و در سطح جهاني و نیازمند باال 

پذیری و حضور  آوری در جهت افزایش انعطاف بردن تاب

باشد با استناد به موارد مذكور  فعال در عرصه جهاني مي

 باشد. این پژوهش در پي پاسخ به سؤال پژوهشي ذیل مي

 آور تابآور بسیار شبیه به افراد  های تاب سازمان

تری  ی مثبت آور موقعیت ناگوار را به شیوه هستند فرد تاب

كند و خود را برای رویارویي با آن دارای  پردازش مي

آوری تنها پایداری در  البته تاب .كند توانمندی قلمداد مي

ها یا شرایط تهدیدكننده نیست و حالتي  برابر آسیب

ید انفعالي در رویارویي با شرایط خطرناک نیست )س

(، بلکه شركت فعال و 0: 1351محمودی و همکاران، 

 های سازنده در محیط پیراموني خود است. سازمان

هایي هستند كه قادر به مقابله با  آوری نیز سازمان تاب

 های مالي و بیني نشده مانند بحران های پیش شوک

جهاني اخیر، پایدار ماندن و در برخي موارد باعث رونق 

آوری  توان تاب شود در واقع مي ها مي پیدا كردن سازمان

سازماني را یک امر ضروری در قرون اخیر دانست 

ای با شرایط  (. جوامع به طور فزاینده10: 4111، 19)بروس

اضطراری و بحران كه ثبات اجتماعي و اقتصادی را به 

آوری  كشد مواجه هستند و برای رسیدن به تاب چالش مي

ها تکیه  توسط سازمانبه خدمات و اشتغال ارائه شده 

آوری جوامع دو روی  آوری سازماني و تاب دارند زیرا تاب

یک سکه هستند و این به معنای آن است كه اگر 

ها آماده پاسخگویي به شرایط اضطراری و بحران  سازمان

نباشند در نتیجه جوامع نیز این آمادگي را نخواهند 

ره سوم، (؛ زیرا با ورود به هزا4111، 10استیفنسون) داشت

های اقتصادی در  ها و قطب تر دولت شاهد رقابت فشرده

جهان به ویژه در بخش تجاری هستیم. هر یک از 

ها و كشورها،  صاحبان قدرت اقتصادی، اعم از بنگاه

ای به عنوان فعاالن خرد  های منطقه ها و تشکل اتحادیه

با » ای های منطقه ها و تشکل و كشورها، اتحادیه اقتصادی

ه اینکه، موفقیت همواره هدف نهایي هر فعالیتي توجه ب

به (« 4: 1325ساالر،  حجازی و دیو) رود به شمار مي

 كوشند تا سهم های كالن اقتصادی مي عنوان قدرت

های موجود در  بیشتری از امتیازات، امکانات و فرصت

: 1325هاشمي، ) دست آورند پهنه تجارت جهاني را به

به اینکه دامنه كاربرد  (؛ در این میان با توجه173

محصوالت سیمان بسیار گسترده بوده و سهم باالیي از 

طوری كه   دهد به تجارت جهاني را به خود اختصاص مي

با رشد و ثبات هر كشوری ارتباط تنگاتنگي دارد و 

موجبات رونق صنایع متعددی از قبیل صنایع خودرو 

و خانگي و صنعتي، تجهیزات پزشکي  بندی، لوازم بسته

اما  كند؛ های شهری و ملي را فراهم مي حتي زیرساخت

شرایط كنوني باعث گردیده كه تحوالت عمیقي در این 

گذاری در سیمان  رو سرمایه صنعت پدیدار گردد. از این

ها  مستلزم در نظر گرفتن نکاتي است كه قطعاً بدون آن

گذاری انجام شده  توان به ثمر بخش بودن سرمایه نمي

؛ در نتیجه با توجه به ساختاری بودن ماهیت امیدوار بود

این تحوالت، صنعت سیمان ناگزیر است توان رقابتي خود 

شركت ) های بلندمدت حفظ و گسترش دهد را در برنامه

(، با استناد به اینکه امروزه 3: 1354كارگذاران آبادان، 

نفت به عنوان كاالی استراتژیک و حیاتي برای ادامه 

ظهور  با كه حتي شده است حیات صنعتي تبدیل

های جدید نیز از ارزش آن كاسته نشده است؛ و با  انرژی

توجه به میزان پراكندگي این كاال در سطح زمین، تسلط 

های بزرگ تبدیل  بر منابع نفتي به اولویت اصلي قدرت

(، 45: 1351شده است )معظمي و سرعتي آشتیاني، 

ت محیطي صنعت سیمان با تأثیر گیری باال از تغییرا

زیرا  آوری باال در برابر تغییرات است؛ نیازمند تاب

( به معني توانایي 4114) 17آوری بنا به تعریف بل تاب

باشد،  بیني نشده مي پاسخ سریع به تغییرات پیش

آوری سازمان را قادر به ادامه حیات و حتي افزایش  تاب

نماید.  های ایجاد شده مي حجم معامالت در میان بحران

آور با توجه به اینکه این  وری در سازمان تابآ تاب
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ها و اهداف غائي سازمان  ها در راستای استراتژی سازمان

شود كه  نمایند به عنوان یک هدف محسوب مي اقدام مي

به طور مداوم باعث حركت سازمان به سوی اهداف 

، 12مو و اما شود )آ های سازمان مي وكار و استراتژی كسب

ا استناد با مفاهیم استخراج شده از (.  در نتیجه ب4113

بیني از  سازی سطح، پیش آوری سازماني شامل: آماده تاب

آشفتگي، ظرفیت استقرار منابع، درجه انطباق، ظرفیت 

و  41به نقل از سیرواستاوا 15برای بازاریابي )روبرت

توان با باال بردن سطح  (؛ مي13: 4113همکاران، 

ن رقابتي و بهبود مزیت آوری سازمان باعث افزایش توا تاب

 رقابتي سازمان در عرصه جهاني و در مقابله با رقبا شد.

( نشان داد 1354نتایج پژوهش كاظمي و عندلیب )

آوری تمامي وجوه سیستم شهری را مورد توجه  كه تاب

توان ادعا كرد بخشي از سیستم شهری  دهد و نمي قرار مي

آوری  تاب تواند در راستای توسعه پایدار واجد ارزش مي

ترین وجوه شهری ساختار مدیریت  كه یکي از مهم نباشد

طهماسبي و  و سازماني شهر است. یافته های پژوهش شاه

ی آن  ( نشان داد كه عمر شركت و اندازه1353همکاران )

وكار  های كسب بر میانگین ارقام مزیت رقابتي و شبکه

های  ای كه از تأثیر شبکه تأثیری ندارد.با توجه به نتیجه

وكار بر مزیت رقابتي به دست آمد، شاید بتوان  كسب

ها ایجاد  هایي كه این شركت نتیجه گرفت كه شبکه

ها كمک  اند در حفظ و داشتن مزیت رقابتي آن كرده

های خصوصي و  توان به شركت كنند. با این نتیجه مي مي

غیر فامیلي در این صنعت پیشنهاد داد كه برای رسیدن 

در صنعت و بین رقبای خود، راهبردهای  به مزیت رقابتي

های  كالن خود را بیشتر بر اساس ایجاد و تقویت شبکه

سازماني خود قرار دهند. نتایج پژوهش وظیفه دوست و 

( نشان داد كه فرایند جهاني شدن و 1354همکاران )

گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت 

پذیری اهمیت بخشیده  بترقابت، به مفاهیمي مانند رقا

ها، صنایع و كشورهای  است. این امر موجب شده بنگاه

پذیری به شناسایي و  مختلف در جهت ارتقای رقابت

پذیری اقدام كنند. یافته های  تقویت عوامل مؤثر بر رقابت

( نشان داد كه رابطه  4114)  41پژوهش الودانیلز و نیبر

ی سازماني در آور مثبت و معناداری بین اعتماد و تاب

بخش باالدست صنعت نفت و گاز در جنوب و منطقه 

تری، بین همه  جنوب نیجریه وجود دارد. به طور خاص

و  شایستگي، باز بودن و قابلیت اطمینان() ابعاد اعتماد

پذیری و ظرفیت  آسیب) آوری سازماني اقدامات تاب

انطباقي( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس 

 های فوق، به این نتیجه رسیدند كه اعتماد یافته

آوری  شایستگي، باز بودن و قابلیت اطمینان( تاب)

را افزایش  (پذیری و ظرفیت انطباقي آسیب) سازماني

(؛ در پژوهش خود 4113همکاران )دهد. سیرواستاوا و  مي

ها به  شوند كه این امر ضروری است كه شركت يممتذكر 

 رقابتي پایدار به دستیابي بهجهت دستیابي به مزیت 

كارگیری رویکردهای مشتری محور  تکنولوژی مناسب و به

با نتایج  ؛ كهو ایجاد چاالكي سازماني توجه داشته باشند

های ذكر شده در این  این پژوهش با توجه به مؤلفه

و همکاران 44باشد. اجینگر يمجهت  پژوهش هم سو و هم

در محیط  ( در پژوهش خود نشان دادند كه4111)

هایي  رقابتي امروز باید نقاط قوت و ضعف بخصوص آن

 ارتباط نزدیکي با بحث رقابت دارند شناسایي نمود

دارند كه تعاریف قدیمي از رقابت  همچنین عنوان مي

تواند ارزیابي دقیقي جهت پیشبرد سازمان ارائه نماید.  نمي

دارند كه  ( عنوان مي4112آندر ویسکي و فیرر )

تواند به عنوان محركي برای دستیابي مزیت  مي كارآفریني

ها عمل كند. همچنین شناسایي  رقابتي در سازمان

تواند به عنوان محركي جهت دستیابي به  ها مي فرصت

ها عمل كند. با توجه به  مزیت رقابتي پایدار در سازمان

ی بین  هدف اصلي پژوهش مبني بر بررسي رابطه

ری و مزیت رقابتي پایدار پذی آوری سازماني با رقابت تاب

توان  كه در شركت سیمان بجنورد صورت گرفته است؛ مي

ترین محصوالت  عنوان داشت كه؛ سیمان یکي از مهم

صنعتي و مصالح ساختماني كشور است كه به دلیل 

قدمت باال و نقشي كه این محصول اساسي در عمران و 

مه نماید، همواره مورد توجه برنا آباداني كشور ایفا مي

مردان كشور بوده است. افزایش  ریزان اقتصادی و دولت

های اخیر  كه طي سال  های آن مصرف سیمان و فرآورده

نمود عیني یافته است، اهمیت صنعت سیمان را دوچندان 

نموده و این صنعت را در زمره صنایع استراتژیک كشور 

ای كه بر اساس برآوردهای انجام  قرار داده است. به گونه

توسط رشد سالیانه مصرف سیمان در كشور طي  گرفته
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های اخیر از متوسط نرخ رشد اقتصادی كشور باالتر  دهه

بوده و مصرف سرانه آن همواره سیر صعودی داشته است 

های  (. با توجه به اینکه؛ شاخص79: 1320)چراغي، 

توان حداقل در عوامل تنوع در بازارهای  رقابتي را مي

شد صادرات، تغییر در سهم از صادراتي، تنوع محصول، ر

بازارهای جهاني، بهبودی در رتبه صادرات، مزیت نسبي 

های نسبي، دستمزد واحد نیروی كار،  آشکار شده، قیمت

افزوده هر واحد نیروی كار  نسبت سرمایه به فروش، ارزش

: 1325و سطح فناوری بررسي نمود، )عسکری ارجنگي، 

ته در ارتباط با های صورت گرف ( و مطالعه و تعریف330

عامل استراتژی تجاری است »پذیری رقابتي پایدار  رقابت

كه یک مزیت منطقي نسبت به رقبای حال و آینده ایجاد 

(. در نتیجه موارد 1354زاده،  كند. )اكبری و اسماعیل مي

مذكور نمایانگر لزوم توجه شركت سیمان بجنورد به توجه 

ت دستیابي به جه آوری سازماني به افزایش سطح تاب

پذیری این  مزیت رقابتي پایدار و افزایش سطح رقابت

زیرا با توجه به محیط متغیر امروز و  باشد؛ شركت مي

افزایش سطح مصرف سیمان نوسانات قیمت و سطح 

تقاضای خریداران تغییر خواهد كرد در نتیجه شركت 

سیمان بجنورد نیز مانند از ارگان دیگری باید با دستیابي 

آوری سازماني توانایي رقابت با دیگر رقبا را كسب به تا ب 

خواهد كرد تا بتواند توانایي ماندگاری در محیط متغیر 

مدل مفهومي پژوهش را  1امروز را كسب كند. شکل 

 نشان مي دهد. 

 

 فرضیه های پژوهش

با استناد به مباني نظری و پیشینه مطرح شده، این 

 ي باشد:پژوهش به دنبال آزمون فرضیه های زیر م

 ی و ریپذ رقابتی سازماني با آور تاب ی بین مؤلفه

مزیت رقابتي پایدار در شركت سیمان بجنورد رابطه 

 وجود دارد.

 پذیری در  ی سازماني با رقابتآور تاب های بین مؤلفه

 شركت سیمان بجنورد رابطه وجود دارد.

 ی سازماني با مزیت رقابتي آور تاب های بین مؤلفه

 سیمان بجنورد رابطه وجود دارد.پایدار در شركت 

 های آن با مزیت رقابتي  پذیری و مؤلفه بین رقابت

 پایدار در شركت سیمان بجنورد رابطه وجود دارد.

 روش پژوهش

بر اساس هدف، زمان و موقعیت،  این پژوهش

ی و میداني ا كتابخانه، نگر ندهیآـ  نگر گذشته، 1كاربردی

جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه  .باشد يمتوصیفي( )

شركت سیمان بجنورد، كاركنان شاغل به خدمت در 

نفر  011باشد؛ كه با توجه به اطالعات گرفته شده  مي

در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه از باشند.  مي

 011از بین فرمول تعیین حجم كوكران استفاده شد كه 

نفر  434نفر از شاغل به خدمت شركت سیمان بجنورد 

انتخاب و همچنین به جهت اطمینان از دارا بودن شانس 

ها به صورت  مساوی برای تمامي كاركنان پرسشنامه

در ای بین كاركنان و اعضاء توزیع گردید.  تصادفي طبقه

ها به صورت  داده  آوری گرد  شده ابزار  انجام پژوهش 

 ی بود كه به شرح زیر مي باشد. ا پرسشنامه

 

 ابزارپژوهش

 ی استاندارد پرسشنامه آوری سازمانی: پرسشنامه تاب

سبک رهبری،  " ی مؤلفهزیر  11آوری سازماني با  تاب

مشاركت و درگیری، حس اجتماعي و تعلق، هدف و معنا، 

ارتباطات، جبران و پاداش، ارتقای سالمت و پشتیباني، 

ی كاركنان و ها برنامهسازگاری سازمان، محیط، طرح و 

با استناد  "سازمان )نگرش كلي(  ی دربارهعقاید كاركنان 

 (4112آوری سازماني مدل مک مانوس) بر مدل تاب

بعد  12مولفه اصلي و  3ی دارااین پرسشنامه  ساخته شد.

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه مي باشد.  شاخص 95 و

برای تعیین روایي درجه ای لیکرت بود.  9براساس طیف 

یید اساتید و برای تعیین پایایي به تأصوری و محتوا از 

انگلیسي مذكور كه به  ی پرسشنامه دلیل عدم تطبیق

عنوان الگوی كار در نظر گرفته شده با جامعه آماری مورد 

پرسشنامه تغییراتي حاصل شد و در  سؤاالتمطالعه در 

انتها قبل از توزیع نهایي پرسشنامه در راستای سنجش 

پرسشنامه در  31ولیه پرسشنامه بعد از توزیع اعتبار ا

محاسبه شد  27/1جامعه مورد پژوهش ضریب آلفای آن 

 كه نشان دهنده اعتبار باالی ابزار مذكور جهت سنجش

 میزان مزیت رقابتي سازمان بود. 

در این پژوهش جهت  پذیری: پرسشنامه رقابت

ی  سنجش میزان مزیت رقابت از پرسشنامه محقق ساخته
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گانه رقابت پورتر در سازمان با استناد  سي نیروهای پنجبرر

گزاره و چهار زیر  41؛ كه دارای «گانه پورتر مدل پنج»بر 

عوامل دروني، شرایط تقاضا، صنایع  "ی  مؤلفه

باشد،  يم " و استراتژی، ساختار و رقابت كننده يبانیپشت

همچنین قابل ذكر است كه در راستای  استفاده شد.

 31اعتبار اولیه پرسشنامه بعد از توزیع سنجش 

پرسشنامه در جامعه مورد پژوهش و دریافت سطح آلفای 

كه نشان دهنده اعتبار باالی ابزار مذكور  70/1مناسب 

باشد و  يممیزان مزیت رقابتي سازمان  جهت سنجش

یید اساتید در بین كاركنان شاغل به تأهمچنین بعد از 

 توزیع گردید.خدمت در شركت سیمان بجنورد 

در این پژوهش  پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار:

جهت سنجش میزان مزیت رقابتي پایدار از پرسشنامه 

كیفیت،  " ی مؤلفهاستاندارد مزیت رقابتي پایدار با چهار 

بر اساس مدل هیل  "نوآوری، پاسخ به مشتری و كارایي 

باشد استخراج  يمگزاره  10( كه داری 4111و جونز )

آلفای  میزان  پژوهش. بعد از تایید روایي، در این گردید

محاسبه شد. در  24/1كرونباخ برای مزیت رقابتي پایدار 

از  استفاده  با   ها داده وتحلیل  یهتجزاین پژوهش جهت 

مورد سنجش قرار  Lisrel 8.5 و Spss 21افزارهای آماری نرم 

جهت تحلیل توصیفي متغیرهای تحقیق از گرفت 

پارامترهای مركزی )میانگین، میانه و مد( و پارامترهای 

 پراكندگي )انحراف معیار، واریانس و دامنه تغییرات(،

همچنین در بعد استنباطي از تحلیل عاملي و مدل 

 .معادالت ساختاری استفاده گردید

 

 یافته ها

ها و  های آمار استنباطي برای پاسخ به فرضیه از روش

سنجش برای شده است.  سؤاالت تحقیق استفاده

پرسش  41پنهان( و  ری)متغ يعامل اصل 4از پذیری  رقابت

مشاهده( نمایش داده شده است. بار عاملي  قابل ری)متغ

تأییدی برای سنجش قدرت رابطه  استاندارد تحلیل عاملي

مشاهده آن  بین هر عامل )متغیر پنهان( با متغیرهای قابل

به  3/1تر از  های پرسشنامه( در تمامي موارد بزرگ )گویه

بنابراین ساختار عاملي پرسشنامه قابل ؛ دست آمده است

تأیید است. بعد از محاسبه بار عاملي استاندارد باید آزمون 

یرد. بر اساس نتایج مشاهده شده بار معناداری صورت گ

های سنجش هر یک از ابعاد مورد  شاخص tعاملي آماره 

 50/1تر از  % مقداری بزرگ9مطالعه در سطح اطمینان 

های مشاهده شده معنادار  بنابراین همبستگي؛ باشد مي

 .است

پـذیری در سـه    تحلیل عاملي تأییدی مقیـاس رقابـت  

هـای   مرحله اشباع شده است. بـه همـین خـاطر شـاخص    

دهند. شـاخص بـرازش    برازش مقادیر مطلوبي را نشان مي

RSMEA  به دست آمـده اسـت كـه حتـي از      144/1برابر

-تر است. مقدار خـي  نیز كوچک 19/1گیرانه  مقدار سخت

بـه   927/1آزادی( نیز  دو تقسیم بر درجه دو بهنجار )خي

 نی؛ بنـابرا دست آمده است و بسیار به یک نزدیـک اسـت  

مدل ساختاری مشاهده شده از برازش مطلوبي برخـوردار  

 يعامـل اصـل   4از مزیت رقابتي پایدار سنجش است. برای 

نمایش  مشاهده(  قابل ریپرسش )متغ 10پنهان( و  ری)متغ

عاملي استاندارد تحلیل عاملي تأییدی  بار داده شده است.

برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل )متغیر پنهان( بـا  

هـای پرسشـنامه( در    مشـاهده آن )گویـه   متغیرهای قابـل 

بنـابراین  ؛ به دست آمده است 3/1تر از  تمامي موارد بزرگ

ساختار عاملي پرسشنامه قابل تأیید است. بعد از محاسـبه  

د باید آزمون معناداری صورت گیرد. بـر  بار عاملي استاندار

هـای   شـاخص  tاساس نتایج مشاهده شده بار عاملي آماره 

سنجش هر یک از ابعاد مورد مطالعه در سـطح اطمینـان   

بنــابراین ؛ باشــد مــي 50/1تــر از  % مقــداری بــزرگ 9

 .های مشاهده شده معنادار است همبستگي
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در پایـدار  تحلیل عاملي تأییدی مقیاس مزیت رقابتي 

هـای   سه مرحله اشباع شده است. به همین خاطر شاخص

دهند. شـاخص بـرازش    برازش مقادیر مطلوبي را نشان مي

RSMEA  به دست آمـده اسـت كـه حتـي از      135/1برابر

-تر است. مقدار خـي  نیز كوچک 19/1گیرانه  مقدار سخت

بـه   115/4دو تقسیم بر درجه آزادی( نیز  دو بهنجار )خي

سیار به یک نزدیـک اسـت؛ بنـابراین    دست آمده است و ب

مدل ساختاری مشاهده شده از برازش مطلوبي برخـوردار  

آوری سـازمان در   تـاب   نتایج تحلیل عاملي مقیـاس  است.

آوری سـازمان   ارائه شده است. برای سنجش تـاب  4شکل 

پرسـش )متغیـر    94عامل اصلي )متغیـر پنهـان( و    11از 

از این متغیرها بـا   مشاهده( استفاده شده است. هریک قابل

نمـایش داده شـده اسـت. بـار عـاملي          تـا      اندیس

دارد كـه   3/1تر از  مشاهده در تمامي موارد مقداری بزرگ

دهد همبستگي بین متغیرهای پنهان )ابعـاد هـر    نشان مي

مشــاهده  هــای اصــلي( بــا متغیرهــای قابــل یــک از ســازه

ــل ــا    قاب ــه همبســتگي متغیره ــس از اینک ــول اســت. پ قب

شناسایي گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد. جهت 

 t-valueبررسي معنادار بودن رابطه بین متغیرهـا از آمـاره   

 19/1شود. چون معناداری در سـطح خطـای    استفاده مي

از مقـدار   t-valueشود بنابراین اگر آماره آزمون  بررسي مي

 تر باشد، رابطه معنادار است. بر اساس بزرگ 50/1بحراني 

هـای مـورد    های سنجش هر یک از مقیـاس  نتایج شاخص

ــان   ــطح اطمین ــتفاده در س ــاره  9اس ــدار آم  t-value% مق

دهــد  باشــد كــه نشــان مــي    مــي 50/1تــر از  بــزرگ

 .های مشاهده شده معنادار است همبستگي

 

 
 آوری سازمان بار عاملی استاندارد آزمون تاب  -4شكل 
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 آوری سازمانی آزمون تاب T-valueآماره  -5شكل 

 

 

در این تحقیق گام بعدی نیکویي برازش مدل است. 

به دست آمده است. همچنین  010/4دو بهنجار -خي

های عاملي تأییدی و  در بیشتر تحلیل RMSEAشاخص 

های معادالت ساختاری به عنوان یک شاخص برازش  مدل

 19/1تر از  شود. اگر این شاخص كوچک اصلي استفاده مي

باشد مطلوب است. در مدل اشباع شده تحقیق حاضر نیز 

به دست آمده كه نشان  143/1برابر  RMSEAشاخص 

ع سازی در دو دهد برازش مدل مطلوب است. )اشبا مي

 مرحله انجام شده است(.

 پذیری و مزیت رقابتی رابطه رقابت

گام بعدی نیکویي برازش مدل است. یکي از 

های عمومي برای به حساب آوردن پارامترهای  شاخص

دو -های برازش شاخص خي آزاد در محاسبه شاخص

دو بر درجه آزادی -بهنجار است كه از تقسیم ساده خي

باشد  9تا  1. چنانچه این مقدار بین شود مدل محاسبه مي



   ....  داريپا يرقابت تيو مز یريپذ با رقابت يسازمان یآور تاب ی رابطه/    331

 

به نقل از؛  104: 1325مطلوب است. )به نقل از قاسمي، 

( در 95: 4119؛ كالین، 22، 1522شوماخر و لومکس، 

به دست آمده است.  213/1دو بهنجار -این تحقیق خي

های عاملي  در بیشتر تحلیل RMSEAشاخص  ینهمچن

عنوان یک های معادالت ساختاری به  تأییدی و مدل

شود. اگر این شاخص  شاخص برازش اصلي استفاده مي

باشد مطلوب است. در مدل اشباع شده  19/1تر از  كوچک

به دست  133/1برابر  RMSEAتحقیق حاضر نیز شاخص 

دهد برازش مدل مطلوب است. )اشباع  آمده كه نشان مي

 سازی در دو مرحله انجام شده است(

 

 

 

 

 مدل كلی تحقیق

آوری سـازماني بـا    رابطـه بـین مؤلفـه تـاب    برای سنجش 

پذیری و مزیت رقابتي از مـدل معـادالت سـاختاری     رقابت

استفاده شده است. نتایج حاصـل بـه صـورت خالصـه در     

 .مشاهده شده است افزار لیزرل قابل خروجي نرم

هـای بـرازش محاسـبه شـده اسـت.       در نهایت شاخص

به دست آمده است  131/1برابر  RSMEAشاخص برازش 

تر است، مدل از برازندگي خوبي  كوچک 19/1كه از مقدار 

به دست  393/4دو بهنجار نیز -برخوردار است. مقدار خي

قــرار دارد؛  9تـا   1آمـده اســت كـه در بــازه مـورد قبــول    

 بنابراین مدل ساختاری از برازش مطلوبي برخوردار اسـت. 

نیز در بـازه مـورد قبـول    های نیکوئي برازش  سایر شاخص

 .اند قرار گرفته

 

 
 پذیری و مزیت رقابتی بار عاملی استاندارد رابطه رقابت  -6شكل 
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 نتایج تأیید مدل نهائی تحقیق  -8شكل

 

 
 ید مدل نهائی تحقیقأینتایج ت t-valueآماره  -12-4شكل 
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 های نیكوئی برازش مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق شاخص  -1جدول 

 χ2/df RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 1 - 0 9 .0< 9 .0< 9 .0< 9 .0< 05 .0> 2> قبول مقادیر قابل

 94 .0 96 .0 97 .0 93 .0 95 .0 031 .0 735 .2 مقادیر محاسبه شده

 

 

ی آور تابی  بین مؤلفه فرضیه اصلی پژوهش:

پذیری و مزیت رقابتي پایدار در شركت  سازماني با رقابت

با توجه به . سیمان بجنورد ارتباط معناداری وجود دارد

دو   به های دودر تمامي سنجش نتایج به دست آمده

است. پس این نتیجه  19/1كمتر از  فاكتورها با یکدیگر

حاصل خواهد شد كه بر اساس این فرضیات و نتیجه 

شود كه همبستگي حاصله از این آزمون مشخص مي

های معناداری بین متغیرها وجود دارد تمامي فرضیه

 مطرح شده مورد تأیید است.
ی سازماني آور تابهای  بین  مؤلفه فرضیه فرعی اول:

شركت سیمان بجنورد ارتباط پذیری در  با رقابت

دو  انیم پیرسونضریب همبستگي  معناداری وجود دارد.

به دست  971/1 پذیری رقابتو آوری سازماني  تاب ریمتغ

به دست آمده  111/1 زین یآمده است. مقدار معنادار

تر بوده و نشان  كوچک 11/1است كه از سطح خطای 

با  نیمشاهده شده معنادار است؛ بنابرا يهمبستگ دهد يم

 پذیری رقابتو آوری سازماني  تاب نی% ب55 نانیاطم

های  ی مؤلفه همههمچنین  وجود دارد. یرابطه معنادار

های جبران و  آوری سازماني نیز به غیر از مؤلفه تاب

پاداش، محیط و طرح و برنامه كه به ترتیب دارای سطح 

 19/1از  تر بزرگكه  770/1و  121/1 ،115/1معناداری 

% ارتباط مثبت و معناداری وجود 55باشند با اطمینان  يم

 دارد.
ــین مؤلفــه فرضیییه فرعییی دو :  ــابهــای   ب ی آور ت

سازماني با مزیت رقابتي پایدار در شركت سیمان بجنـورد  

 پیرسـون ضریب همبسـتگي   ارتباط معناداری وجود دارد.

 مزیت رقـابتي پایـدار  و آوری سازماني  تاب ریدو متغ انیم

 115/1 زیـ ن یبه دست آمده است. مقدار معنـادار  744/1

تـر   كوچـک  11/1به دست آمده است كه از سطح خطـای  

مشـاهده شـده معنـادار     يهمبسـتگ  دهد يبوده و نشان م

و آوری سـازماني   تـاب  نی% ب59 نانیبا اطم نیاست؛ بنابرا

همچنـین   وجود دارد. یرابطه معنادار مزیت رقابتي پایدار

آوری ســازماني نیــز بــه غیــر از  هــای تــاب ی مؤلفــه همــه

های  جبران و پـاداش، سـازگاری و محـیط كـه بـه       مؤلفه

بـا   111/1و  333/1،  125/1ترتیب بـا سـطح معنـاداری    

ــد و   ــابتي پایــدار ارتبــاط معکــوس دارن متغیــر مزیــت رق

های ارتباطات، ارتقا سالمت كه به ترتیـب   همچنین مؤلفه

ــطح  ــاداری دارای س ــ  .704. و  179معن ــه  يم ــند ك باش

 .باشند يم% 9از سطح  تر بزرگ

های آن  پذیری و مؤلفه بین رقابت فرضیه فرعی سو :

با مزیت رقابتي پایدار در شركت سـیمان بجنـورد ارتبـاط    

دو  انیـ م پیرسونضریب همبستگي  معناداری وجود دارد.

بـه   031/1 مزیت رقابتي پایدارو آوری سازماني  تاب ریمتغ

بـه دسـت    111/1 زیـ ن یدست آمده است. مقدار معنـادار 

تـر بـوده و    كوچـک  11/1آمده است كه از سـطح خطـای   

مشـاهده شـده معنـادار اسـت؛      يهمبسـتگ  دهد ينشان م

هـایي   پذیری و مؤلفـه  رقابت نی% ب59 نانیبا اطم نیبنابرا

آن با توجه به اعداد ارائه شده در جـدول زیـر  بـا مزیـت     

 .وجود دارد یرابطه معنادار یداررقابتي پا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ....  داريپا يرقابت تيو مز یريپذ با رقابت يسازمان یآور تاب ی رابطه/    331

 

 های تاب آوری سازمانی و مزیت رقابتی پایدار ضریب همبستگی بین مؤلفه  -2جدول 

 مزیت رقابتی پایدار آوری سازمانی های تاب مؤلفه

 سبک رهبری
 151. ضریب همبستگي

 114. معناداری

 مشاركت
 445. همبستگي ضریب

.111 معناداری  

 حس اجتماعي
 401. ضریب همبستگي

.111 معناداری  

 هدف و  معنا
 494. ضریب همبستگي

.111 معناداری  

 ارتباطات
 117. ضریب همبستگي

 179. معناداری

 جبران و پاداش

 120.- ضریب همبستگي

 125. معناداری

 434 تعداد

 ارتقا سالمت
 141. ضریب همبستگي

 704. معناداری

 سازگاری
 104.- ضریب همبستگي

 333. معناداری

 محیط
 141.- ضریب همبستگي

 795. معناداری

 طرح و برنامه
 347.- ضریب همبستگي

.111 معناداری  

 توضیح
 174. ضریب همبستگي

 112. معناداری

 

 

 رقابتی پایدارهای رقابت پذیری و مزیت  ضریب همبستگی بین مؤلفه -3جدول 

 مزیت رقابتی پایدار پذیری های رقابت مؤلفه

 عوامل دروني

 139. ضریب همبستگي

 132. معناداری

 434 تعداد

 شرایط تقاضا

 440. ضریب همبستگي

 111. معناداری

 434 تعداد

 استراتژی، ساختار و رقابت

 412. ضریب همبستگي

.111 معناداری  

 434 تعداد

 كننده پشتیبانيمنابع 

 955. ضریب همبستگي

.111 معناداری  

 434 تعداد
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 بحث و نتیجه گیری

های عصر حاضر، تغییرات و  یکي از بارزترین ویژگي

تحوالت شگرف و مداومي است كه در شرایط اجتماعي و 

فرهنگي )نظیر تحوالت در طرز تفکر، ایدئولوژی، 

ی اجتماعي(، سیاسي، اقتصادی، تکنولوژیکي و ها ارزش

های محیطي و رقابت  یایيپودهد.  يمها روی  فراملي آن

شته است تا جهت فعالیت، ها را بر آن دا سازمان

یرتر شدن و رضایت مشتریان خود را به دست پذ رقابت

آورده و از طرفي مشتریان جدیدی نیز كسب كنند. در 

از  یدی مثل شركت سیمان بجنوردتولی ها شركت

ین عوامل در حفظ و كسب مشتریان جدید كیفیت تر مهم

طباطبایي ) ها شركتباشند. در واقع این  يممحصول 

(، با توجه با اینکه با 4-1: 1325ي و اخوان، هنزان

های عیني گوناگوني روبروست و باید با تالش  یطمح

ي شناسایي درست بههای این محیط عیني واقعي را  ویژگي

ی محیطي ها خواستو بر مبنای آن پاسخي مناسب به 

توان عنوان داشت كه با توجه به  ميدر نتیجه ارائه كند. 

 مستثنانورد نیز از این قاعده اینکه شركت سیمان بج

های مدیریت بحران كه خوشبختانه  یمتیست و تشکیل ن

در چند وقت اخیر مشاهده شده است و با برقراری ارتباط 

ریزی راهبردی و استفاده از  سازماني مناسب و برنامه

تواند شرایط ایمني شركت را  ی ميا توسعههای  برنامه

(. همچنین با 41: 1351علیزاده و همکاران، كند )حفظ 

یک به زیر تفک قابلی سازماني آور تابتوجه به اینکه 

توان این نکته را متذكر شده  باشد مي يمی خود ها مؤلفه

كه نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج مشبکي و پویا 

دارند  اذعان مي (؛ كه4114كریمي و رضانژاد )(؛ 1327)

و رهبران  های مدیران ترین نگراني كه یکي از اساسي

های امروزی، پاسخگویي به تغییرات  صنعت و سازمان

 محیطي بازار رقابتي است، همسو است. 

كه در  طور هماندر ارتباط با فرضیه فرعي اول، 

یری عنوان شد در دو دهه اخیر پذ رقابتارتباط با اهمیت 

یری با گسترش تجارت جهاني، تغییرات پذ رقابتمفهوم 

و تقاضا، انقالب در فناوری سریع در الگوهای مصرف 

اطالعات و همچنین افزایش تعداد و كیفیت رقبای محلي 

ای برخوردار گشته است.  یژهوالمللي از اهمیت  ینبو 

یس سازمان جهاني و یکپارچگي تأسشدن،   يجهانفرآیند 

های سریع در الگوهای مصرف و  یشرفتپبازار جهاني، 

زیست و حفظ  یطمحی آلودگي ها كنترلتقاضا، تبیین 

، ها آنهای باالی  ینههزمنابع انرژی، كمبود منابع و 

و صنایع مختلف در عرصه  ها بنگاهاند كه  یيها چالش

هستند و  رو روبههای اقتصادی با آن  یتفعالتجارت و 

در  موقع بهگیری درست و  یمتصمیاتشان منوط به حادامه 

هاني شدن برابر این تغییرات است. در این میان، فرآیند ج

و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و 

شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمي مانند 
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، ها بنگاهیری شده است. این امر موجب شده تا پذ رقابت

یری پذ رقابتصنایع و كشورهای مختلف در جهت ارتقای 

یری و تقویت پذ رقابتبر  مؤثرخود، برای شناسایي عوامل 

(. در كل 1325تالش كنند )خدا مرادی و همکاران،  ها آن

موفقیت و بقای تجارت مستلزم برآوردن نیازهای خریدار 

ای مطلوب و اقتصادی است . نتایج حاصل با نتایج  به گونه

(، فاني و همکاران 1353ملک اخالق و همکاران )

ید بر تأك(، كه 1351( و هاشمي و پور امین زاد )1351)

بر بعد حس  ها شركتو  ها سازمانشدن اهمیت قائل 

است. همچنین  جهت هماجتماعي و تعلق دارند همسو و 

ید نمایند تأكباید به روشن بود اهداف سازماني  ها سازمان

چرا كه برای اینکه یک سازمان یا شركت با اطمینان به 

رود در غیر این صورت  يمپیش برود باید بداند كه به كجا 

ن تلف خواهد شد هر چند تعریف تالش و انرژی سازما

یت ممکن فعالی نیست و به عالوه در هر ا سادههدف كار 

است یک یا چند هدف اصلي و چندین هدف واسطه یا 

(، اما عدم توجه 1374، 1فرعي وجود داشته باشد )ایر

ی مطلوب برای سازمان گذار هدفسازمان به اهمیت 

نتایج  چیزی جز شکست سازماني به بار نخواهد داشت كه

( و ره 1321با نتایج جمشیدیان و محمد خاني ) حاصله

ی در گذار هدفید بر توجه بر بعد تأك(، كه 1323پیک )

است.  جهت همو اهمیت آن دارند هم سو و  ها سازمان

به جهت دستیابي به افزایش توان  ها سازمانهمچنین 

یری باید به بعد رهبری در سازمان توجه نمایند پذ رقابت

از طریق كارایي مدیران  ها سازمان مؤثرمروزه حیات زیرا ا

شود و  يمو كاركنان آگاه، ماهر، خالق و توانا میسر 

ی مثل شركت ها شركتبخصوص در  مؤثرمدیریت 

 مؤثرای دارد كه این مدیریت  یژهوسیمان بجنورد اهمیت 

ی رهبری دارد كه ها سبکنیازمند به بکارگیری بهترین 

این امر نیز میر نخواهد شد مگر اینکه شركت یا سازمان 

باشد )ادیب  مند بهرهاز توانایي یک مدیر و رهبر توانمند 

با نتایج آخربین و  حاصل(. نتایج 1354منش و همکاران، 

یمي پوركر(، 1354(، پیراسته مطلق )1353همکاران )

توجه بر بعد  ید برتأك(، كه 1351(، ترک زهراني )1354)

باشد. )الیاسي،  مي جهت همرهبری سازماني دارند هم و 

( و كهن 1351(؛ كه نتایج حاصل با نتایج شمس )1324

ید بر اهمیت توجه به عوامل تأك(؛ كه 1353سال )

 جهت همسو  دارند هم ها شركتو  ها سازمانمحیطي در 

 باشد.  مي

ت در ارتباط با فرضیه فرعي دوم مي توان گفت، مزی

المللي است  وكار بین رقابتي از مفاهیم اساسي در كسب

كند و به سازمان  كه موقعیت رقابتي سازمان را تعیین مي

دهد.  توانایي ایجاد موقعیت تدافعي در برابر رقبایش را مي

یابد كه  یک سازمان زماني به مزیت رقابتي دست مي

های  ارزش زیادی برای مشتریانش در مقایسه با سازمان

(. مزیت 1351آبادی و همکاران،  یب ایجاد كند )دولترق

های سازمان با استراتژی آن  رقابتي از تناسب بین قابلیت

ها در  شود. بدیهي است ادامه حیات شركت حاصل مي

دنیای رقابت، بدون برخورداری از مزیت رقابتي 

آوری در  تاب(. 4113، 1پذیر نخواهد بود )رابنیز امکان

کي از مفاهیم بسیار مهم نظری و كاربردی ها ی برابر بحران

های اخیر بوده است. این  در مدیریت بحران در سال

آور بکار  در مورد جوامع تاب ای گستردهمفهوم به طرز 

 های ویژگيتا  اند كردهگرفته شده است. محققان تالش 

آور را شناسایي و راهبردهای ایجاد این  تاب های سازمان

 توجه نسبتاً . در همین راستا اخیراًجوامع را معرفي نمایند

ها به عنوان  آور در برابر بحران های تاب زیادی به سازمان

آوری اجتماعي صورت گرفته  یکي از اجزای مهم تاب

های عمومي و خصوصي باید تالش نمایند تا  است. سازمان

های  آور نمایند. سازمان ها تاب خودشان را در برابر بحران

ایي هستند كه به دلیل آمادگي و ه آور سازمان تاب

پذیری باالیي كه در خود ایجاد  ریزی و انعطاف برنامه

پشت  ،كم های هزینهها را با  توانند بحران نمایند مي مي

بحران یک مفهوم چندبعدی است و با سر بگذارند. 

تغییرات عمده در محیط فیزیکي و اجتماعي و پیامدهای 

نتایج حاصل از این  شود. انگیز شناخته مي انساني غم

(، داداش پور و احمدی 1351فرضیه با نتایج جاني )

(، 1351(، صفری و دهقان )1322(، شفیعي )1325)

( تأكید بر افزایش مزیت رقابتي 1325فروزنده دهکردی )

ها و متغیرهای پیراموني مانند  پایدار با رشد مؤلفه

و  های آن؛  دارند هم سو آوری سازماني و زیر مؤلفه تاب

 باشد.  جهت مي هم

 بین»فرضیه فرعي سوم پژوهش حاضر عبارت است از 

های آن با مزیت رقابتي پایدار در  پذیری و مؤلفه رقابت
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شركت سیمان بجنورد ارتباط معناداری وجود دارد. 

تواند در  پذیری مفهومي چندبعدی است كه مي رقابت

سطوح مختلف ملي، صنعت و سازمان بررسي گردد. با 

توان به  پذیری در سطح شركت را مي به اینکه رقابت توجه

صورت توان شركت در طراحي، تولید و یا ارائه محصوالتي 

تر یا  كه در مقابل محصوالت رقبا، دارای قیمتي پایین

ای برابر باشد، تعریف نمود  باكیفیت باالتر در مقابل هزینه

در تمامي (. 131: 1351كاشاني و سعیدی،  شناس حق)

خود را در راستای  یها ها باید تالش ا، شركتمورده

به یک مزیت  یابي رضایت مشتری از طریق دست ینتأم

رقابتي نسبت به رقبایشان هدایت كنید. این یکي از 

تا  كنند يها همواره تالش م دالیلي است كه سازمان

ها در انجام دادن  خدمتشان را بهبود بخشند. هر چه آن

بهتر شوند، این مشتری است كه با  دهند يآنچه انجام م

 تر یینپا های یمتبه دست آوردن محصوالت بهتر در ق

معناست كه به دست آوردن یک و این بدان  پیروز است

مزیت رقابتي كافي نیست بلکه باید آن را حفظ نیز نمایید 

اما برای چه مدت زماني؟ به طور مسلم برای مدت 

فارغ  شركتو  كند يمحدودی. محیط دیر یا زود تغییر م

، مزیت رقابتي خود را از دست دهید ياز آنچه انجام م

 یها خواهید داد. مفهوم مزیت رقابتي را در برنامه

خود وارد كنید. پس از ایجاد آن باید فکر كرده،  یابيبازار

برای ارتقای مزیت رقابتي خود ایجاد یا پیدا  یيها راه

ته باشید به نداش ای ينمایید. چنانچه هیچ مزیت رقابت

هامان طور كه در فصول موفقیت دست نخواهید یافت. 

هنگامي كه محصول یا خدمت  ،گذشته به آن اشاره شد

مشابه محصول رقیبتان است )كه مشتریان از آن ركت ش

رضایت دارند(، چرا مشتریان باید محصول یا خدمت 

پرسش اصلي این  ینرا خریداری كنند؟ بنابراركت ش

ا حضور رقبای متعدد باید از شما چرا كسي ب»است: 

، اگرچه اهداف و مقاصد بر «كند؟ خرید ،چنین شركتي

تأكید دارند، اما مزیت رقابتي بر  خواهید يم ركتآنچه ش

، (04: 4111 ،1متمركز است )كوهن انشمشتری ی خواسته

برای دستیابي به مزیت  ها شركتو  ها سازماندر نتیجه 

چون افزایش سطح  رقابتي پایدار باید به عواملي

ی آن كه شامل: ها مؤلفهیری سازماني و زیر پذ رقابت

عوامل دروني، شرایط تقاضا، استراتژی، ساختار، رقابت و 

زیرا به ؛ باشند توجه نمایند يمكننده  یبانيپشتمنابع 

های  یاستراتژعنوان مثال با توجه به بهبود سطح فرآیند 

به لوازم خاص  سازد خود را يمسازماني مدیران را قادر 

مجهز نمایند به طوری  جهت سرعت در اهداف سازماني

توانند نحوه  يمرا نیز  ها سازمانكه حتي مخاطبان این 

تنظیم نمایند )حاجي پور  ها سازمانتعامل خود را با این 

(. قابل ذكر است كه نتایج مذكور در این 1351و ناجي، 

توسط كاملي و  گرفتهی صورت ها پژوهشبخش با نتایج 

( كه 1321( و كرد نائیج و مشبکي )1354همکاران)

های سازماني دارند هم جو و  یاستراتژید بر بهبود تأك

با توجه به  ها شركتو  ها سازماناست. همچنین  جهت هم

سیستمي است  تفکری سازماني كه تجلي ساختارها

ی داخلي و ها بحرانتواند خود را در مقابل بروز  يم

من نماید؛ كه نتایج حاصل با نتایج پژوهش خارجي ای

ید بر توجه تأك(، كه 1323صورت گرفته توسط فروهي )

 باشد. يم جهت همبر ساختار سازماني دارند هم سو و 

بنابراین شركت سیمان بجنورد نیز به جهت دستیابي  

های مودوني كسب  یزیر برنامهي پایدار باید رقابتبه مزیت 

های موفق،  ریزی شركت گي برنامهكرده زیرا درباره چگون

درک این نکته مهم است كه هدف مشخص همه 

وكار در جهت ایجاد مزیت  های كسب ها و برنامه استراتژی

ای برای  باشد. مزیت رقابتي، به مشتری انگیزه مي رقابتي 

دهد.  انتخاب یک محصول نسبت به محصوالت دیگر مي

یک قابلیت و گام دوم در توسعه یک مزیت رقابتي تبدیل 

شایستگي متمایز به مزیت متمایزی است كه برای 

مشتریان مهم است. در كل مزایای متمایز، محصوالت 

فرد كه مشتریان  های منحصربه شركت را با ارائه ویژگي

كند.  خواهان آن هستند، از محصوالت رقبا جدا مي

شود مشتریان قیمت باالتری برای  مزایای متمایز باعث مي

شركت بپردازند و محصوالت شركت را ترجیح محصوالت 

توان عنوان  (. در پایان مي91: 1325دهند )علي پور، 

داشت كه نتایج این پژوهش با نتایج عصاره و همکران 

(، عطاردی و 1351آبادی و همکاران ) (، دولت1353)

(؛ كه تأكید بر توجه بر افزایش مزیت 1353همکاران )

ي امروز دارند با وجود رقابتي پایدار در محیط رقابت

جهت  ؛ هم سو همها سازمانسیستماتیک عمل كردن 

 باشد. يم
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 ها پیشنهاد

مدیریتي را در سازمان آمده  دست با توجه به نتیجه به

 گردد: پیاده نمود پیشنهاد مي

های  قبل از هر اقدامي با توجه به اهمیت زیر مؤلفه

سبک رهبری، مشاركت و درگیری، »آوری سازماني  تاب

حس اجتماعي و تعلق، هدف و معنا، ارتباطات، جبران و 

پاداش، ارتقای سالمت و پشتیباني، سازگاری سازمان، 

ی كاركنان و عقاید كاركنان ها برنامهمحیط، طرح و 
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Abstract 
The present study aims to investigate the relationship between the organizational resilience 

and the competitiveness and sustainable competitive advantage in the Bojnord Cement 
Company. In terms of method, it is a correlation analysis. For data collection three 
questionnaires were used: "Organizational Resilience Standard Questionnaire derived from 
McManus’ Model(2008), a researcher-made questionnaire for investigation of Porter's Five 
Forces of Competition, and Sustainable Competitive Advantage Questionnaire Hill and 
Jones(2010), which contain 54, 20 and 16 questions, respectively. According to the collected 
data, the number of employees serving in Bojnord Cement Company is 600 people. Based on 
the Cochran formula the number of samples taken into account was 234. Therefore, to 
summarize data after data collection by statistical software Spss 21 and Lisrel 8.5, first of all the 
normality of the data was evaluated and the selected scale was confirmed. Results indicated that 
there is a relationship between the independent variable of organizational resilience and the 
competitiveness and sustainable competitive advantage; and between two dependent variables 
of competitiveness and sustainable competitive advantage, with a 0.095 percent certainty. These 
results confirm the overall resilience as well as the organizational competitiveness and 
competitive advantage is that a significant amount is calculated 0/94, That is a significant 
amount. The test statistic (t-value) is also obtained 10/47 that Suggesting the relationship is so 
significant relationship between resiliency and organizational competitiveness and competitive 
advantage there. 
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