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 چکيده
در جهان کنونی که به دوره اقتصاد مبتنی بر دانش نام گرفته است، سازمان ها نیاز دارند تا به 

موضوعاتی فراتر از رقابت کردن بیاندیشند. سازمان ها هم اکنون براي تصرف فرصتهاي رشد و 

ت ین تحقیق به شناسائی و اولویسودآوري جدید باید اقیانوس هاي آبی خلق کنند.بنابراین در ا

 می پردازیم. بندي عوامل تاثیر گذار استراتژي اقیانوس آبی در بهبود عملکرد شرکت هاي نوبنیاد

پیمایشی می باشد.جامعه -این تحقیق از نوع هدف کاربردي و از لحاظ روش انجام توصیفی

علم و فناوري دانشگاه  آماري مورد مطالعه در این تحقیق مدیریان شرکت هاي مستقر در پارک

نفر از انها با روش نمونه گیري تصادفی  801تهران می باشند که با توجه به جدول مورگان تعداد 

در دسترس به عنوان حجم نمونه این تحقیق انتخاب و پرسشنامه بین انها توزیع شد. نتایج 

بازار ، فراتر رفتن از  نشان می دهد که متغیر هاي نوسازي مرزهاي بازار ،ایجاد تصویر کالن از

تقاضاي فعلی بازار و رعایت توالی استراتژیک در اجراي استراتژي اقیانوس آبی بر عملکرد شرکت 

هاي نوپا مسقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران تاثیر دارد.بیشترین مؤلفه هاي موثر در 

ایجاد تصویر کالن از  "و  " نوسازي مرزهاي بازار  "اجراي استراتژي اقیانوس آبی ، به ترتیب 

 می باشد. "فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار  "و  "رعایت توالی استراتژیک  "و  "بازار 

استراتژي اقیانوس آبی ، نوسازي مرزهاي بازار  ، ایجاد تصویر کالن  :يديکل واژگان 

زمانی، عملکرد سااز بازار ، رعایت توالی استراتژیک ، فراتر رفتن از تقاضاي فعلی بازار ،

 شرکت هاي مسقر در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران
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 بيگی خان احمد علی

 .کرج نور پیام دانشگاه ،( استراتژیک) اجرائی مدیریت ارشد کارشناس
 

 نام نویسنده مسئول:
 علی احمدخان بيگی

 

 ياستراتژ گذار تاثير عوامل بندي اولویت و شناسائی

 نوبنياد )نوپا( هاي شرکت عملکرد بهبود در آبی ساقيانو
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 مقدمه
مدیریت استراتژیک فرایندي است که از طریق آن سازمان ها محیط هاي داخلی و خارجی خود را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب 

ي هایی خلق می کنند که آنها را براي رسیدن به اهداف تعیین شده میکنند. عالوه بر آن مسیر استراتژیک خود را پایه گذاري کرده و استراتژ

(. با توجه به شرایط ویژه کسب و کارها در جهان امروز و تغییر مداوم متغیرهاي محیطی، دیگر نمی توان بسیاري 8811کمک نماید )احمدیان، 

از همین رو در چند سال اخیر جنبشی که در حوزه مدیریت استراتژیک از داده ها را منجمد کرد و اقدام به برنامه ریزي بلندمدت در آینده نمود. 

در دنیا صورت گرفته است در حوزه نوآوري و خالقیت در استراتژي و جنبش هاي پارادایمی در حوزه استراتژیک می باشد. یکی از مهمترین 

وده می باشد که با رویکرد تفکر نم "استراتژي اقیانوس آبی"تحوالت در این حوزه که منجر به پیدایش انقالبی در حوزه استراتژیک شده است، 

(. فضایی که شرکتها و صنایع کنونی در آن حضور دارند، در واقع اقیانوس قرمز را شکل می دهد. در این عرصه، محدوده  8811است )توالیی، 

می  ده هستند. شرکتهایی که در این فضا با هم رقابتفعالیت صنایع تعریف شده و پذیرفته شده است، رقبا مشخص و قوانین بازي نیز تعریف ش

د، شکنند، سعی دارند سهم بازار محصوالت و خدمات یکدیگر را گرفته، یا در واقع بربایند. هرچه فضاي رقابت شلوغ تر و ازدحام رقبا بیشتر با

هستند یا بخش خاصی از بازار را پوشش می دهند. سهم بازار کمتر و سوددهی و رشد نیز کمتر خواهد بود. بیشتر محصوالت، کاالهاي مصرفی 

(. با این که اصطالح اقیانوس 8811این رقابت باعث از بین رفتن بسیاري خواهد شد و این اقیانوس را خونین خواهد کرد )گلپایگانی و پیروزفر، 

ر در گذشته و حال بوده اند. با اینکه اقیانوس آبی جدید است، اما مفهوم و موجودیت آنها جدید نیست. آنها جزء ویژگی هاي محیط کسب و کا

ر . دآبی در فاصله زیادي از مرزهاي صنایع ایجاد می شوند، اغلب آنها از درون اقیانوسهاي سرخ و با توسعه مرزهاي صنایع موجود ایجاد میشوند

(. باتوجه به تغییرات و تحوالت سرسام 5002مابورن،اقیانوس آبی رقابت بی معنا است، زیرا قواعد بازي هنوز تعریف نشده اند )چان کیم و رنه 

مه اآور محیط و شدت زیاد رقابت در بازارهاي جهانی هر سازمانی در راستاي تداوم حیات و کسب موفقیت بیشتر، نیاز مبرم به بهره مندي از برن

مطرح شده است. اقیانوس آبی به کسب و  "قیانوس آبیا "(. در این میان در سالهاي اخیر مفهومی با نام 8818ریزي استراتژیک دارد )اقازاده،

آن  د بازيکارهایی اشاره دارد که امروز وجود ندارند به عبارتی بازارهاي ناشناخته اي هستند که رقبا هنوز در آن وارد نشده اند و فضایی که قواع

هوم اقیانوس آبی استفاده از بازار بکر و دست نخورده ولی هنوز تدوین نشده است. مفهوم رنگ آبی یعنی نوآوري و خلق تقاضاهاي جدید، لذا مف

تکیه داشته و زمانی تحقق می یابد که یک کسب  "نوآوري در ارزش"بزرگی است که هنوز کشف نشده است. از این رو استراتژي اقیانوس آبی بر 

(. اساس این استراتژي بر نوآوري ارزش استوار است. 8811و کار بطور همزمان براي خود و مشتریانش ارزش هاي جدیدي ایجاد نماید )احمدیان، 

اقیانوس آبی زمانی ایجاد می شود که یک شرکت ارزش هاي همزمان براي خود و مشتریانش ایجاد می کند. نوآوري در محصول )کاال یا خدمات( 

داراي ارزش کمتري براي بازار حال و آینده هستند،  یا شیوه ارایه این محصوالت، موجب خلق ارزش براي بازار می شود. همزمان، فعالیت هایی که

توسط پروفسور هیل در دانشگاه ایالتی میشگان ارائه شد. وي ادعا کرد که ایده  8111از گردونه خارج می شوند. ایده اقیانوس آبی ابتدا در سال 

ل خود را با قیمت پایین تر ارائه کند در واقع وجهی از پورتر ناقص است، زیرا تمایز می تواند به معناي رهبري هزینه باشد و شرکتی که محصو

ري باستراتژي تمایز را داراست. وي خاطر نشان می سازد که شرکتها براي دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار، باید ترکیبی از استراتژیهاي ره

فضاي بکر، ایجاد تقاضا و فرصت رشد کامالً سودآور و ایجاد فضاي  (. آقیانوسهاي آبی با8811هزینه و تمایز را به کار برند )گلپایگانی و پیروزفر، 

 خالق و نوآور تعریف می گردد. اگر چه برخی اقیانوس هاي آبی در فراسوي مرزهاي صنعتی موجود ایجاد شده اند.
 

 بيان مسئله  1-1

ه پایدار محسوب می شود. در ایران نیز طی آسان شدن توسعه کسب و کارهاي دانش بنیان و فناوري محور یکی از راهبردهاي مهم توسع

پار  و سا لهاي اخیر به راه اندازي این گونه بنگاه ها توجه شده و تسهیالتی براي حمایت از آنها فراهم شده است. توسعه کمی و کیفی مراکز رشد

قشه جامع علمی کشور، ایجاد صندوق نوآوري به عنوان سال نواوري و شکوفایی، تالش براي تدوین ن 8811کهاي علم و فناوري، نامگذاري سال 

و شکوفایی و تأسیس صندوق هاي پژوهش و فناوري و قانون حمایت از شرکت هاي دانش بنیان را می توان با تالش و تمایل سیاستگذاران براي 

کارهاي کوچک دانش بنیان، عموماً  انسجام بخشی به فرایند تولید علم و فناوري و ایجاد روحیه نوآورانه در سطح ملی مرتبط دانست. کسب و

 رویکردي تجاري، ارزش افزا، بازاري و سوداگر دارند و مدیریت آنها نیازمند دانش و مهارت تخصصی و بهر ه گیري از فناوري هاي جدید براي

مزیت ها و منافعی که براي این کسب ارزش افزوده و بهبود بهره وري و کیفیت محصوالت و خدمات عرضه شده به بازار است. اما با وجود تمامی 

یجاد ا کسب و کارها برشمرده شده است )رشد سریع، توجه به بازارهاي جهانی، ایجاد مشاغل با کیفیت، قابلیت انطباق سریع، انتشار فناوري و...(،

و  می رسد. ایجاد و توسعه این کسبو توسعه کسب و کارهاي کوچک به دلیل تعدد عوامل تأثیرگذار و ماهیت رفتار کارآفرینانه پیچیده به نظر 

ار، تورم و بکارها با موانعی نظیر کمبود سرمایه و توسعه نیافتگی نهادهاي مالی مرتبط، توأم با دسترسی محدود و نابرابر به بازارهاي سرمایه و اعت

ت هاي عمومی، ضعف مدیریت و مهارت، کمبود هزینه هاي جاري باال، نابرابري در دسترسی به اطالعات، دانش و فناوري، توسعه نیافتگی زیرساخ

 (.8811نیروي انسانی متخصص، موانع قانونی و حقوقی و ساختار دولتی ناکارآمد و ضدکارآفرین روبروست )الیاسی،
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 در سال هاي اخیر همگام با ظهور و رشد فناوري هاي جدید ،اقیانوس آبی جدید و کسب و کارهاي نوپاي زیادي در کشورها شکل گرفته

 (.8: 8812است که حفاظت از این کسب و کارها در محیط متالطم امروزي کار دشواري است .)پورممتاز،

حوزه استراتژي دانش ارزشمندي را در حوزه محتواي استراتژي ایجاد کرده است.اما پاسخ به پرسش کلیدي چگونگی خلق استراتژي براي 

چگونه برنامه هایمان را تهیه کنیم . اما ، همانطور که همه می دانیم ، فرایند برنامه ریزي ، آغاز کار ،سکوت کرده است. البته، ما می دانیم که 

 (. 81: 8812استراتژي را به ما نمی دهد. کوتاه اینکه ، ما تئوري خلق استراتژي را هنوز نداریم )پورممتاز،

ژي اقیانوس آبی در بهبود عملکرد شرکت هاي نوبنیاد )نوپا( دغدغه اي که در ذهن محقق ایجاد شده این است که عوامل تاثیر گذار استرات

 چه می باشد.

 

 پيشينه تحقيق  -2

 سازي گندله مجتمع :موردي مطالعه) فروش مدیریت در آبی اقیانوس استراتژي تاثیر بررسی عنوان با تحقیقی در(1394) علی ثریایی،

 افزایش تقلیل هاي استراتژي همچنین دارد؛ شدیدي اثر فروش مدیریت در آبی وساقیان استراتژي داد، نشان ها داده تحلیل و تجزیه (اردکان

 .دارند شدیدي اثر فروش مدیریت بر نیز

 این در که هایی شرکت که کند می بیان رقابتی، استراتژي برابر در آبی اقیانوس استراتژي  عنوان با تحقیقی در (1393)،رضا محسنی

 و تر شلوغ رقابت فضاي هرچه . بربایند واقع در یا ، گرفته را یکدیگر خدمات و محصوالت بازار سهم ارندد سعی کنند، می رقابت هم با فضا

 الزم شرکت پایدار و برتر عملکرد براي ، رقابتی استراتژي . بود خواهد کمتر نیز رشد و دهی سود و کمتر بازار سهم ، باشد بیشتر رقبا ازدحام

 بیاورد ارمغان به را بقا و بیشتر دهی سود و رشد آنها براي که مسائلی ، بپردازند رقابت از فراتر مسائلی به یدبا شرکتها و نیست کافی ولی است

 است آبی اقیانوس استراتژي مفهوم همان این و

 که کند می بیان ، استراتژیک مدیریت حوزه در انقالبی عنوان به آبی اقیانوس استراتژي عنوان با تحقیقی در(1392) سعید عامري،

 حاضر حال در که باشند می هایی حوزه کلیه نماد و هستند خدماتی و کاري هاي حوزه نشده شناخته فضاهاي واقع در نیز آبی هاي اقیانوس

 خدمات و محصول توسعه همانند سنتی هاي استراتژي میسازد، رهنمون آبی اقیانوس سمت به را سازمان که استراتژي امروزه .ندارند وجود

 مشارکت، ، خدماتی و کاري هاي حوزه دیگر در رسوخ ، خدماتی و کاري هاي حوزه توسعه همگون، تنوع ،(...و شهري انتظامی، خدمات از اعم)

 نیز زمان هم و کرده پیدا کاهش ها هزینه آن اتخاذ با که است استراتژي یک عنوان به آفرین ارزش نوآوري بلکه نبوده، واگذاري و هزینه کاهش

 کسب یک که مییابد تحقق زمانی و داشته تکیه به عمدتاً آبی اقیانوس استراتژي رو این از .میشود ایجاد بیشتري ارزش سازمان نفعان ذي براي

 .نماید ایجاد را جدیدي ارزشهاي مشتریانش «ارزش نوآوري» و خود براي همزمان طور به کار و

 اجراي در نوآوري و خالقیت نقش و آبی اقیانوس بر مبتنی استراتژیک مدیریت عنوان با تحقیقی در (1391)حمزه میارکالئی، صمدي

 اقیانوس استراتژي" است، شده استراتژیک حوزه در انقالبی پیدایش به منجر که حوزه این در تحوالت مهمترین از یکی که کند می بیان آن،

 جهت خاص رویکردهاي و ابزارها از اي مجموعه ارائه به اقدام اتژیکاستر حوزه در نوآوري با همراه استراتژیک تفکر رویکرد با که باشد می "آبی

 در موفقیت براي شده طراحی تحلیلی هاي چارچوب و ابزارها نفع به اي مالحظه قابل طور به بازي میدان حاضر حال در .است نموده آن تحقق

 داشت، خواهند غلبه شرکتها استراتژیک هاي برنامه در همچنان خسر هاي اقیانوس دارد وجود تمایل این که زمانی تا .دارد تمایل سرخ آقیانوس

 موضوع این در تدافعی موضع همیشه توان نمی .باشد یافته نیز جدیدي اضطرار و شدت آبی هاي اقیانوس ایجاد به کار و کسب الزام اگر حتی

 خالقیت بر تکیه با گفت میتوان پاسخ در .یابند می ستد مزیت این به زود یا دیر رقیب هاي سازمان که گرفت فاصله حقیقت این از و گرفت

 است آبی اقیانوس الزمه که نخورده دست و بکر فضاهاي این به بیشتر چه هر مناسب بستري ایجاد و سازمان در آن بیشتر توجه و نوآوري و

 .یافت دست

 نشان مطالعه نتایج .است داده قرار مطالعه مورد برديراه مدیریت حوزه در را آبی اقیانوس راهبرد عنوان با تحقیقی در (1390) توالیی

 همگون، تنوع خدمات، و محصول توسعه همانند سنتی راهبردهاي سازد، می رهنمون آبی اقیانوس سمت به را سازمان که راهبردهایی که داد

 ارزش نوآوري بلکه نبوده، واگذاري و هزینه کاهش مشارکت، خدماتی، و کاري هاي حوزه دیگر در رسوخ خدماتی، و کاري هاي حوزه توسعه

 .باشد می اصلی راهبرد یک عنوان به آفرین

 .دادند قرار مطالعه مورد را اطالعات فناوري گسترش مرکز در آبی اقیانوس هاي استراتژي بکارگیري عنوان با تحقیقی در (1389) جلیلی

 ورود .است گرفته قرار بررسی مورد آبی اقیانوس استراتژي رویکرد يبکارگیر و طراحی چگونگی در مگفا شرکت عملی تجربه مطالعه این در

 رویکرد این پیامدهاي از یادگیري مدیریت بازار توسعه همچنین و ماه 5 تنها ظرف سودآوري کسب و دانش مدیریت بازار به مگفا شرکت سریع

 بررسی مورد تجاري-تجاري هاي بخش در را آبی یانوساق استراتژي بکارگیري چگونگی (2011) همکاران و آندرس .است شده گیري نتیجه

 تجهیزات و ساختاري شیمیایی مواد به مربوط تجاري صنایع در مناسب استراتژي یک آبی اقیانوس استراتژي که داد نشان آنها نتایج .دادند قرار
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 بازار شرایط و مختلف شرایط به توجه با آبی نوساقیا استراتژي به نسبت صنایع پذیرش که داد نشان ها یافته همچنین .باشد می سازي خالص

 حقیقت در مطالعه این .داد قرار مطالعه مورد مالزي دولتی هاي شرکت در را آبی اقیانوس استراتژي بکارگیري (2012) بارداي .شود می انجام

 قرار جدید رشد هاي محرک عنوان به زيمال رشد به رو تکنولوژیک صنایع در که متوسط و کوچک هاي شرکت در را باز هاي نوآوري وضعیت

 وي نتایج .گرفت قرار بررسی مورد آبی اقیانوس بکارگیري با رابطه در شرکت رشد و بازار سهم سوددهی،  .دهد می قرار بررسی مورد را گرفتند

 روابط ناکافی توسعه محدود، سوددهی ،باال اجرایی هزینه مدیریتی، هاي نگري کوته سیاسی، حمایت فقدان ها، نوآوري ناکافی بلوغ که داد نشان

 و جامیال .است بوده مطالعه مورد هاي شرکت بین آبی استراتژي بکارگیري کننده محدود عوامل از اعتماد فقدان و مشتري و کننده عرضه بین

 که داد نشان مطالعه نتایج .دادند قرار مطالعه مورد مالزي دانشگاه هاي کتابخانه در را آبی اقیانوس استراتژي بکارگیري (2013) همکاران

 ایجاد و خدمات بهتر کیفیت مشتریان، به موفق دهی سرویس موجب مالزي ساینز دانشگاه اصلی کتابخانه براي آبی اقیانوس استراتژي بکارگیري

 است شده کنندگان مراجعه براي رضایتبخش محصوالت

 

 روش تحقيق  -3

 صورت به.رود می کار به نوپا هاي شرکت استراتژیک ریزي برنامه در زیرا باشد می يکاربرد تحقیقات جزء نوع لحاظ از حاضر تحقیق

 وسایل، ابزارها، ها،روش رفتارها، رساندن کمال به و بهبود منظور به بنیادي تحقیقات نتایج از استفاده با که است پژوهشی کاربردي تحقیق کلی

 خاص زمینه یک در کاربردي دانش توسعه کاربردي تحقیق هدف .شودمی انجام نسانیا جوامع استفاده مورد الگوهاي و ساختارها تولیدات،

 .است خاص زمینه یک در اما کلی و انتزاعی گفتمان سطح نیز اینجا در .است

 دبدان میخواهد و.است موضوع بودن چگونه دنبال به محقق زیرا .باشد می پیمایشی-توصفی ، انجام روش لحاظ از تحقیق این همچنینی

 .است چگونه مطلب یا ،متغیر،شی پدیده

 و علم پارک در مستقر هاي شرکت استراتژیک ریزي برنامه و گیري تصمیم در نتایج از  زیرا باشد می کاربردي بعد در حاضر تحقیق

 گرفته نظر در ايویژه دکاربر آن براي که جدید فنی و علمی دانش کسب منظوربه اصیل کاوش نوع هر .میشود استفاده تهران دانشگاه فناوري

 در (ذهنی) مجرد و نظري مفاهیم آزمودن خالصه و فعالیت یک روال یا محصول یک بهترکردن و رشد جهت در کاربردي پژوهش هدف .شود

تفاوت حال درعین اما ، دارد وجود اديزی مشترک وجوه پژوهیاقدام یا عمل تحقیق و کاربردي پژوهش بین .است زنده و واقعی هايموقعیت

 در ویژهبه پژوهش فرایند و بوده زیاد نسبتاً مشاهده مورد واحدهاي تعداد ، کاربردي پژوهش در مثالً .دارد وجود آنها بین ايمالحظه قابل هاي

اقدام در کهحالی در .شود داده تعمیم ، نتایج که است برآن سعی پژوهش نوع این در برآن عالوه .شودمی رلکنت شدتبه گیرينمونه مرحله

 پژوهیاقدام در که است علت بدان امر این .ندارد را یادشده شدت ، پژوهش فرایند کنترل اما شودمی استفاده عملی روش از که هرچند ، پژوهی

 سروکار آن با خود که است ايویژه مسئله باره در علمی شناخت به رسیدن او هدف بلکه ، باشدنمی پذیرتعمیم نتایج یافتن درصدد پژوهشگر ،

 .دارد

 

 تحقيق اجراي مراحل  3-1

 : است شده پیگیري زیر مراحل ، تحقیق اجراي در

 و مرتبط اینترنتی هاي سایت مشاهده و موجود مدارک و اسناد بررسی و اي کتابخانه اطالعات از استفاده با مفهومی چارچوب تدوین

 .خبرگان با مصاحبه

 .ها مصاحبه نتایج و تحقیق تجربی پیشینه ، نظري مبانی از استفاده با هایی متغیر تدوین

 در پرسشنامه سواالت ، آن طراحی نحوه و پرسشنامه کلی شماي و ترکیب درخصوص ارشد کارشناسان و مدیران از تعدادي با مصاحبه

 .است بوده تحقیق و ها متغیر یکل قالب

 اساس بر اطالعات آوري جمع و صاحبنظران سایر و مشاورین و راهنما محترم اساتید راهنمایی و همکاري با پرسشنامه ابزار طراحی

 .تحقیق متغیرهاي و نظري چارچوب

 گردیده ارائه آن بر مبتنی اساتید و راهنما ترممح استاد راهنمایی با و موجود دانش از استفاده با تحقیق هاي یافته و آمده بدست نتایج

 .شد خواهد ارائه تحقیق نتایج بر مبتنی پیشنهادهایی . شد خواهد

 مستندسازي براي و است شده داده قرار کار مبناي و توصیه روش ترین مناسب بعنوان ، پرسشنامه و مصاحبه تحقیق فن تحقیق این در

 سواالت تحلیل و تجزیه به اقدام لیزرل افزار نرم از استفاده با ساختاري معادالت روش از ، نهایی هاي حل راه ارائه و آماري تحلیل و تجزیه نتایج

 .نمود خواهیم متغیرها بین همبستگی و فرضیات ،
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 آنها سنجش هاي شاخص و تحقيق متغيرهاي  3-2

 :شود می تقسیم دسته دو به دارد عهده بر پژوهش در که نقشی اساس بر متغیرها

  تا شود می انتخاب و گیري اندازه پژوهشگر وسیله به که است دار درون متحرک متغیر :مستقل هاي متغیر (الف

 .است نتیجه وابسته متغیر و مقدمه مستقل، متغیر .شود معین دیگري متغیر با آن ارتباط یا تاثیر

 :از عبارتند پژوهش این در مستقل هاي متغیر

  بازار مرزهاي نوسازي •

 بازار از کالن تصویر یجادا •

 فعلی تقاضاي از رفتن فراتر •

 استراتژیک توالی رعایت •

 متغیر .است شده تحریک که ارگانیسم یک رفتار از وجهی از است عبارت و است مالک  یا دار برون پاسخ متغیر :وابسته متغیر (ب

   :از عبارتند پژوهش این در وابسته هاي متغیر .شود مشخص و ممعلو آن بر مستقل متغیر تاثیر تا شود می گیري اندازه یا مشاهده وابسته،

 سازمانی عملکرد •

 سنجش شاخص متغیر

 بازار مرزهاي نوسازي

 سایرین مشابه ايشیوه به صنعت تعریف•

 کنندمی بازي نقش آن در که استراتژیکی گروه در شدن برجسته جهت تالش•

 یکسان مشتریان گروه بر تمرکز•

 مشابه خدماتی و محصوالت وقلمر تعریف•

 .صنعت مهیج یا (ايوظیفه) کارکردي هايگیريجهت پذیرفتن•

 فعلی رقابتی هايتهدید برروي اغلب و – مشابه زمانی دوره یک بر تمرکز•

 جدید قواعد مجدد بازنویسی و کهنه ساختارهاي و قواعدبازي شکستن•

 کالن تصویر ایجاد

 هستند مشغول بازار در جایگزین خدمات و محصوالت ولیدت به که دیگر صنایعی شناخت•

 شرکت مشتریان بندي دسته ، مشتریان زنجیره شناخت•

 نگاه یک در شرکت استراتژي وضعیت نقشه ترسیم•

 فناوري نوآوري و ارزش نوآوري میان تفاوت شناخت•

 فعلی تقاضاي از رفتن فراتر

 خدمت یا محصول کی گزینش هنگام در خریداران رفتار بررسی•

 خریداران احساسی یا کارکردي هايخصیصه شناخت•

 خدمات و محصوالت سازي سفارشی نتیجه در و بازار بندي بخش•

 خرید قدرت شاخص اساس بر بازار اىناحیه بالقوه توان برآورد•

 مدیریت در نو تفکري ایجاد•

 استراتژیک توالی رعایت

 صنعت یک داخل در موجود هايشرکت به مربوط اتژیکاستر هايگروه مقایسه و شناخت•

 .تمایز و هزینه رهبري استراتژي از توامان استفاده•

 مرحله هر در مشخص استراتژیک هر اهداف تحقق براي الزم  وسایل ریزي برنامه تعیین•

 عملکرد
 اطالعات پذیريمدیریت عملکرد، اطالعات انسجام عملکرد، اطالعات محتواي سازمان، مسؤلیت ساختار

 همسویی ارتباط، سازمان، عملی گیريجهت مدیریت، سبک مسئولیت، احساس عملکرد،

 

به  هاي طبیعیهایی که از پدیدهتوزیع نرمال، پیوسته، حول میانگین خود متقارن و زنگوله مانند است، به همین دلیل بسیاري ار داده

براي مثال قد یک جامعه را در نظر بگیرید، در یک  .کننداز توزیع نرمال پیروي می (م استاین تقریبا کمی تا قسمتی مه)آیند تقریبادست می

ار فراوانی دجامعه معموال تعداد کمی از افراد قد بسیار بلند و یا بسیار کوتاه دارند، و اکثریت جامعه قدي متوسط و نزدیک به میانگین دارند و نمو

توانید این موضوع را بررسی دسترسی دارید می IQ اي همانند قد یک افراد جامعه، وزن یااگر به داده) .ودها در آن شبیه شکل باال خواهد بداده

 .داد ها را مورد تحلیل آماري قرارپدیده  توان با استفاده از توزیع نرمال و خواص آن این، به همین دلیل می(.کنید

 (یا جمع)خالصه این قضیه این است که تحت شرایط خاص، میانگین  .است CLT یا قضیه حد مرکزي دلیل دوم اهمیت توزیع نرمال

این قضیه که  .کندطور تقریبی از توزیع نرمال پیروي می  دود دارند، بهچند متغیر تصادفی که هر کدام واریانس و میانگین تعریف شده و مح
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 گیري و کنترل کیفیتمحاسبات و روابط مربوط به نمونه ي بسیاري از تر شود، پایهتا حدي ساده بسیاري از محاسبات آماري  شود باعث می

 .آماري است 
 

 K-S آزمون مراحل

 نسبی تجمعی فراوانی محاسبه ـ 8

  طبقات براي آزمون مورد توزیع نوع اساس بر تجمعی انتظار مورد فراوانی حاسبهم ـ5

                                                                        رو بهرو صورت به آزمون آماره محاسبه -8

                                                جدول از استفاده با بحرانی مقدار تعیین -4

 .شودمی رد فرض باشد بزرگتر بحرانی مقدار از شده محاسبه آماره کهصورتی در -2

 :شودهاي آماري به صورت زیر تنظیم میها فرضبراي آزمون نرمال بودن داده

 .تل بودن صورت گرفته اسها هستند بنابراین نخست آزمون نرماچون تحقیقات مبتنی بر مدل ساختاري مبتنی بر فرض نرمال بودن داده

نرمال باشند  )کالین،  ها(ها )سازهها نیست بلکه باید عاملیابی معادالت ساختاري نیازي به نرمال بودن تمامی دادهدر تحلیل عاملی تائیدي و مدل

2010) . 

 

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف

 تعداد 
-مقدار کولموگروف بیشترین تفاوت پارامترهاي نرمال

 وفاسمیرن

 sig مقدار

 مطلق
 نتیجه

 میانگین مثبت مطلق انحراف معیار میانگین

 است نرمال 052. 1.345 122.- 054. 124. 66367. 3.4445 108 نوسازي مرزهاي بازار

 است نرمال 358. 926. 085.- 085. 085. 76767. 3.3985 108 ایجاد تصویر کالن از بازار

 است نرمال .311 .896 -.113 .79 .171 .6398 3.3869 108 فراتر رفتن از تقاضاي فعلی

 است نرمال .351 .911 -.142 .81 .126 .6601 3.2317 108 رعایت توالی استراتژیک

 است نرمال .339 .954 -.133 .76 .152 .7143 3.1986 108 عملکرد سامانی

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data 

 اسميرنوف کولموگروف آزمون 3-1 جدول

 :یعنی است، برابر 0٫801 با مقدار اکثر حد که شود می مشخص آخر ستون به توجه با

 
 مقدار که آنجا از گرفت قرار بررسی مورد ف اسمیرنو  کولموگروف آزمون براساس وابسته متغیر بودن نرمال ابتدا مدل این به رسیدن براي

Sig فرض نیست، هم 0.05  از ترکم و صفرنیست مقادیر همه Ho(اند نرمال توزیع داراي ها داده اینکه بر مبنی) فرض مقابل در H1(داده 

 در Ho فرض لگاریتمی مقیاس به بارندگی هاي داده تبدیل با K-S آزمون از حاصل نتایج بررسی . شود می رد (نیستند نرمال توزیع داراي ها

 می پذیرفته لگاریتمی تبدیل با ها داده بودن نرمال فرض بنابراین نیست، مطلوبی اطمینان ه ک این به توجه با و .شود می رد H1 فرض برابر

 .شود
 

 خطی رگرسيون و پيرسون آزمون ها( فرضيه آزمون ها ) داده تحليل

 :پردازیممی سؤاالت بررسی به ذیل شرح به آماري هايآزمون از استفاده با بخش این در

 ضریب .گردد می استفاده یکدیگر روي بر متغیرها ارتباط بررسی منظور به spss  افزار نرم در پیرسون همبستگی ضریب آزمون -8

 .شودمی تعریف ها آن معیار انحراف بر تقسیم ها آن کوواریانس با برابر تصادفی متغیر دو بین پیرسون همبستگی
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 تفسیر ضریب همبستگی

 شیخیلی اندک و قابل چشم پو 0.19 - 0.00

 خیلی اندک تا اندک 0.39 - 0.20

 متوسط 0.69 - 0.40

 زیاد 0.89 - 0.70

 خیلی زیاد 1.00 - 0.90

 آزمون نتایج همبستگی ميزان تفسير جدول 3-2 جدول

 

 در.است ترتیبی سنجش سطح لحاظ از باشد می -1 و +1 بین همواره و دهند می نشان Pعالمت با را آن : پیرسون همبستگی ضریب

 کدام و وابسته متغیر کدام نیست مهم.کنیم تبدیل اي رتبه به را ها آن توانیم می باشند نسبی و اي فاصله صورت به ما هاي داده که تیصور

 .است مستقل متغیر

 اترفر ، (11-8) سوال 4 بازار از کالن تصویر ایجاد ، (7-1) سوال 7  بازار مرزهاي نوسازي جهت سوال 45 حاضر پژوهش پرسشنامه در

 شده طراحی (45-21) سوال 25 سازمانی عملکرد و (20-17) سوال 4 استراتژیک توالی رعایت ، (16-12) سوال 5 فعلی تقاضاي از رفتن

 .است

 5سواالت پرسشنامه بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف  به هر گزینه امتیاز SPSS افزار نرم کمک به کدگذاري، هاي تکنیک با سپس

بر اساس موضوع فرضیات  .که به صورت زیر نمره گذاري و استفاده گردید  .طیف نظري می باشد  5زیر در  (3-3)ق جدولدرجه اي لیکرت مطاب

 .تحقیق طراحی شده است

 کم بسیار کم متوسط زیاد زیاد بسار

5 4 3 2 1 
 

 ليکرت اي درجه 5 طيف (3-3) جدول

 

 داده کردن وارد در . است گردیده محاسبه نمره مجموع پاسخگویان تک تک براي فرضیه هر به مربوط سواالت تعداد با متناسب سپس

 شده گرفته نظر در qn تا q1 متغیرهاي عنوان به سوال وتعداد شد خواهد استفاده ها داده کردن وارد براي افزار نرم از همچنین SPSS به ها

 پارک در مستقر هاي شرکت مدیران پژوهش این در برسی مورد ريآما جامعه . کنیم می وارد را است داده سواالت به فرد هر که اي نمره و

 به توجه با که باشند می عدد 114 تهران دانشگاه فناوري و علم پارک پارک در مستقر هاي شرکت .باشد می تهران دانشگاه فناوري و علم

 این در گیري نمونه روش.گردد می توزیع آنها بین مهپرسشنا و انتخاب نمونه عنوان ه ها شرکت این مدیران از نفر  108 تعداد مورگان جدول

 .باشد می دسترس در تصادفی گیري نمونه تحقیق

 ضریب spss افزار نرم از استفاده با . است شده استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از پرسشنامه اعتبار سنجش منظور به پژوهش این در 

 این که است این دهنده نشان که است 84/0 پرسشنامه این براي آمده دست به اخکرونب الفاي مقدار که گردیده محاسبه کرونباخ الفاي

 . است برخوردار مناسبی اعتبار از پرسشنامه

 

 آلفاي کرونباخ تعداد سواالت متغیرها

 0.87 7 نوسازي مرزهاي بازار

 0.79 4 ایجاد تصویر کالن از بازار

 0.83 5 فراتر رفتن از تقاضاي فعلی

 0.81 4 لی استراتژیکرعایت توا

 0.88 25 عملکرد سامانی

 0.84 45 پرسشنامه کل

 تحقيق پرسشنامه براي کرونباخ آلفاي ضرایب 4-3 جدول
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 متخصصان از نفر 8 از بگیرد قرار قبول مورد آن روایی نحو بهترین به آنکه براي مشاور و راهنما استادان تائید از بعد حاضر پرسشنامه در

 که ، CVR فرمول در محاسبات گیري قرار از بعد که کنند ابراز پرسشنامه سوال 45 مورد در را خود نظر الوشه مدل اساس بر شد درخواست

 معناداري سطح با مربوطه هاي آیتم وجود که است آن از حاکی بنابراین ، بود بزرگتر (62/0) الوشه جدول عدد از آیتم  45 امتیاز ترتیب بدین

  .است مهم و ضروري ابزار این در (p<0.05) قبول قابل آماري

 

 نتایج  -4

می  % 52نشان می دهد که بیشترین درصد فراوانی مربوط به مردان با درصد فراوانی حدود  (4-8)به همراه نمودار (4-8)نتایج جدول 

 .باشد 

 

 درصد فراوانی جنسیت

 48.15 52 زن

 51.85 56 مرد

 100 108 جمع

 راوانی و درصد جامعه مورد بررسی برحسب جنسيتجدول توزیع ف (4-11)جدول 

 

 تحصیالت •

می  %41نشان می دهد که بیشترین درصد فراوانی مربوط به لیسانس با درصد فراوانی حدود  (4-5)به همراه نمودار (4-5)نتایج جدول 

 .باشد 

 درصد فراوانی تحصیالت

 47.22 51 لیسانس

 31.48 34 فوق لیسانس

 21.30 23 دکتري

 100 108 جمع

 جدول توزیع فراوانی و درصد جامعه مورد بررسی برحسب تحصيالت (4-2)جدول 
 

 سن •

سال  با درصد فراوانی حدود  20تا  88نشان می دهد که بیشترین درصد فراوانی مربوط به سن (4-8)به همراه نمودار (4-8)نتایج جدول 

 می باشد 38%

 

 درصد فراوانی تحصیالت

 13.89 15 30 تا 20 بین

 62.04 67 50 تا 31 بین

 24.07 26 سال 50 از بیش

 100 108 جمع

 

 جدول توزیع فراوانی و درصد جامعه مورد بررسی برحسب سن (4-3)جدول 
 

 سابقه کاري •

حدود  با درصد فراوانی سال  2 تا 8سابقه شغلی به  فراوانی مربوطدرصد که بیشترین  نشان می دهد (4-4)به همراه نمودار (4-4)نتایج 
 . می باشد % 51

 درصد فراوانی کاري سابقه

 27.78 30 5 تا 1
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 23.15 25 10 تا 6

 23.15 25 15 تا11

 14.81 16 20 تا 16

 11.11 12 باال به 21

 100 108 جمع

 

 جدول توزیع فراوانی و درصد جامعه مورد بررسی برحسب سابقه شغلی (4-4)جدول 

 

 وضعیت تاهل •

 %15 که بیشترین درصد فراوانی مربوط به افراد متاهل  با درصد فراوانی حدودمی دهد  نشان (4-2)به همراه نمودار (4-2) ایج جدولنت

 .می باشد 

 

 درصد فراوانی تاهل

 18.52 20 مجرد

 81.48 88 متاهل

 100 108 جمع

 

 هلجدول توزیع فراوانی و درصد جامعه مورد بررسی برحسب تا (4-5)جدول 

 

 نوبنياد)نوپا( هاي شرکت عملکرد بهبود بر آبی اقيانوس استراتژي اجراي در موثر عوامل جهت مناسب مدل ارائه 4-2

 تهران دانشگاه فناوري و علم پارک در مستقر

 

 مدل در حالت استاندارد 1-4شکل 
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 مدل در حالت معناداري 2-4شکل 

 
 

 تحقيق نتایج خالصه 6-4 جدول

 

 ارتباط نتیجه معناداري استادارد فرضیات هرابط

 دارد رابطه 78/7 81/0 نوپا هاي شرکت عملکرد                         بازار مرزهاي نوسازي

 دارد رابطه 83/7 83/0 نوپا هاي شرکت عملکرد                      بازار از کالن تصویر ایجاد

 دارد رابطه 66/6 77/0 نوپا هاي شرکت عملکرد               بازار فعلی تقاضاي از رفتن فراتر

 دارد رابطه 11/7 67/0 نوپا هاي شرکت عملکرد                        استراتژیک توالی رعایت
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مدل پيشنهادي تحقيق 7-4شکل 
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 نتيجه گيري
 بدست 705/0 استاندارد انحراف و 58/3 با برابر ازارب مرزهاي نوسازي متغیر میانگین که دهد می نشان پیش فصل اطالعات که همچنان

 ها شاخص این .اند بوده بزرگتر مقدار این از دیگر نیمی و کوچکتر 75/3 مقدار از امتیازات از نیمی ها داده این میانه به توجه با .است آمده

 تقاضاي از رفتن فراتر متغیر امتیازات میانگین .است آمده ستبد 50/3 و 597/0 ،49/3 با برابر ترتیب به بازار از کالن تصویر ایجاد متغیر براي

 مقدار این از دیگر نیمی و کوچکتر 50/3 از مولفه این امتیازات از نیمی .است آمده بدست 715/0 استاندارد انحراف و 39/3 با برابر بازار فعلی

 فرضیه چهار یعنی است بوده 25/3 میانه و 725/0 استاندارد حرافان ،33/3 میانگین استراتژیکداراي توالی رعایت متغیر و اند بوده بزرگتر

 هاي مؤلفه بیشترین.دارد تاثیر تهران دانشگاه فناوري و علم پارک در مسقر نوپا هاي شرکت عملکرد بر آبی اقیانوس استراتژي اجراي در تحقیق

 " و " استراتژیک توالی رعایت " و " بازار از کالن تصویر ایجاد " و "  بازار مرزهاي نوسازي " ترتیب به ، آبی اقیانوس استراتژي اجراي در موثر

  .باشد می " بازار فعلی تقاضاي از رفتن فراتر
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