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 یفناور علم و یکارکنان پارک ها یسازمان ییکارکنان و قدرت پاسخگو یبا توانمند ساز یهوش رقابت یپژوهش  بررس نیهدف از ا

 ییگوکارکنان و قدرت پاسخ یتوانمند ساز ،یهوش رقابت یریگ اندازه های اسمقی و ها ابعاد، شاخص ییتهران است. که ضمن شناسا

 نیا یو جامعه آمار یارائه داده. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگ نهیزم نیدر ا ییهاشنهادیرا مشخص نموده و پ یسازمان

 وهینفر که به لحاظ ش  69 یتهران و با استفاده از فرمول حجم نمونه آمار یعلم و فناور یکارکنان کارکنان پارک ها هیپژوهش کل

 یتوانمند ساز ،یپژوهش از سه پرسشنامه استاندارد هوش رقابت یریگندازهساده است. ابزار ا یاز نوع تصادف یرگی نمونه ،یرگی نمونه

و 63836،  63639عبارت از  بیکه به ترت دیشده بود استفاده گردانجام ییایو پا ییبود که روا یسازمان ییکارکنان و قدرت پاسخگو

از آزمون کولموگروف  رهاینرمال بودن متغ آزمون جهت ها،¬کارگیری متغیرها در تحلیلپژوهش قبل از به نیا . درباشد یم 63823

 ریمس سازی فن مدل کیکه  Smart plsپژوهش از  هیآزمون فرض یبرا نیاستفاده شد. همچن Spss افزار اسمیرنوف و نرم

داد  اننش قیتحق های افتهیاستفاده شد.  سازد می فراهم همزمان طوربه را ها¬و سنجه هینظر یمحور است و امکان بررس انسیوار

 جینتا نیکارکنان دارد. همچن یبر توانمندساز داری یمعن ریرقبا آن تاث تیاز وضع یبازار و آگاه تیاز وضع یو ابعاد آگاه یهوش رقابت

 یکنولوژت تیاز وضع یرقبا ، آگاه تیاز وضع یبازار ، آگاه تیاز وضع یابعاد آن آگاه یو تمام یاز بود که  هوش رقابت یحاک قیتحق

 تهران دارد. یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یسازمان ییبر قدرت پاسخگو یدار ی( تاثر معنیاجتماع تیاز وضع ی، آگاه
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 مقدمه -1

شده  نیعج شرویپ یو با فرهنگ شرکت ها لیتبد تیریمهم مد میاز مفاه یکیبه  یهوش رقابت ر،یاخ یدر سال ها
 شتریتر و با دقت ب عیاطراف خود را سر طیشود سازمان ها، اطالعات مح یموجب م یهوش رقابت شیاست. افزا

 نیرار دهند. اق رندهیگ میتصم رانیمد رسو در دست رهیسودمند ذخ یحاصل را به روش جیکنند و نتا لیو تحل هیتجز
 میر و تصمتفک ندیفرآ یشود و اثربخش یروند تبادل اطالعات و دانش در بستر سازمان م یریمسأله سبب شتاب گ

 یو کار کنکاش کسب ای یبازار قیتحق کیفقط  یبخشد. هوش رقابت یبهبود م ریرا به طور چشم گ یجمع یریگ
با  یوشمنده ن،یاست که ا هیگام جلوتر از بق کیرقابت و قرار گرفتن در  انیاز جر یآگاه ندیفرا کیبلکه  ست؛ین

کوتاه مدت و بلندمدت  یزیاطالعات در برنامه ر نیا یریبه کارگ دئال،یاطالعات رقبا و در حالت ا یجمع آور
 هیوانند با تکت یم ابتپرچالش رق طیبا درک بهتر رقبا و مح ییاجرا رانیمد ب،یترت نیشود. بد یمحقق م کیاستراتژ

رار داده و ق یرقبا راموردبررس اتینقاط قوت و ضعف و ن تها،یخاص، اطالعات مرتبط با قابل یها کیبر ابزارها و تکن
رقبا را  یسازمان هوشمند استراتژ کیگام از رقبا جلوتر باشند.  کینسبت به انتخاب راهبرد مناسب اقدام و همواره 

 رانیمد یراامکان را ب نیآموزد و ا یم یاریآنها نکات بس تیکند و از شکست و موفق یم ینیب شیپ عتریبهتر و سر
بت به اتخاذ نس یشتریب یسازمان، با آگاه یریاز رقابت پذ کیستماتیس یزیآورد تا با مم یارشد سازمان به وجود م

دارد که  یو عوامل درون سازمان ندهایبر فرا زین یراتیتاث یهوش رقابت گرید یاقدام کنند. از سو یراهبرد ماتیتصم
مفهوم هوش  انیحاضر ارتباط م قیاساس در تحق نیا بر. شده است لیو تحل یکمتر بررس تیریحوزه مد قاتیدر تحق

مورد  قیت. در بخش نخست مساله تحققرارگرفته اس یموردبررس یسازمان ییخدمات و پاسخگو ینوآور زیو ن یرقابت
 شده است.ه پرداخت قیتحق اتیموضوع، اهداف و فرض های به ضرورت یبعد های¬کنکاش قرارگرفته در بخش

 زین ی. در بخش بعداندشده فیتعر یو کاربرد یصورت مفهومبه قیمطرح در تحق میهدر ادامه مفا نیهمچن
 .            است شده میترس قیشده و سپس ساختار تحق ارائه قیتحق یرهایسنجش متغ یمورداستفاده برا های¬شاخص

 شیاز حد دانش در سطح رقابت است، به طورى که افزا شیانباشتگى ب دیهاى سازمان هاى جد ژگىیاز و کىی
اى  دهیباعث ظهور پد ریهاى سازمانى طى دو دهه اخ میحجم اطالعات در سازمان ها و لزوم استفاده از آن در تصم

 نهیزم نیتر عیاز سر یکیراهبردى و  تیریابزار مد کیبه عنوان  یرقابت یبه نام هوش رقابتى شده است. هوشمند
 تیمز جادیمهم درا یها کیاز تکن یکی ،یرقابت یهوشمند نیرود. همچن یبه شمار م ا،یرشد کسب و کار دن یها

(از آنجایی که یک سازمان هر چقدر هم خوب کار کند باز هم بایداز فعالیتهای 1361پور،  یاست.)مناجات یرقابت
مقاصد رقیبان خود آگاه شود، بنابراین کسب هوش رقابتی از الزامات غیرقابل انکار برای اغلب سازمانها است تا بتواند 

قابلیتهای خود بیفزاید.)اسکندرو  از طریق کسب و تحلیل اطالعات و همینطور افزایش دانش و ایجاد آگاهی بر
( هم 1381)پورتر ،گرندیبر همد لمتقاب رباشد،تاثی حاصل تعدادی عوامل ساختاری  می دی(رقابت شد1363همکاران،

 یمللال نیشده به سوی روابط ب تیهدا یانحراف از چندجانبگ دتشدی موجب کوچک کارهای و کسب ادیازد نیچن
 بیرق یواحدهای بخش عمومی کشورها نیدولتها بلکه ب نیو آن هم نه فقط ب گشته¬یالملل نبی رقابتهای از آکنده

 یامروز یسکه است.کسب و کارها یو رقابت دو رو یبازرگان استیهستند که س وربا نیرو اقتصادان ها بر ا نیاز ا
انفجار  و یورفن آ راتییشدن اقتصاد و سرعت گرفتن تغ یجهان یباشنداز طرف یبه رقابت مشغول م ایکه در دن
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،  یندررقابت را تحمل کنند.) اسک یماندن در صحنه  یباق یبرا یشتریاطالعات باعث شده سازمان ها فشار ب

1361)                                                                                                                             . 

کند. فرض بر آن است  یبه جامعه وصل م تیو در نها یاسیدولت را به بخش س ،یبخش ادار ییپاسخگو ستمیس
شود.به گفته  یآنها انجام م ندگانینما قطری از که همان اقدامات شهروندان است تیاقدامات دولت در نها یۀکه کل
که  ابندی نانیروندان اطماست تا شه ییگوساختار پاسخ کی قیدق یطراح ،یمنابع عموم نیتأم ۀالزم"وزیدانا ه

(پاسخگویی، مبنای 272: 1362، وزیکنند، به عمل آمده است)ه یکه به نام آنها اقدام م یتالش از طرف کسان تینها
هر جامعه ای است که ادعا می کند دموکراتیک است. بهترین الگوهای حاکمیت مردم ساالر تا وقتی نتوانند کسانی 

اختیار دارند،در برابر شهروندان پاسخگو کنند،کامالً ناکارامد و آسیب پذیر تلقی می شوند)بوونز  ررا که قدرت را د

 مردم وسیله به دولتی های سازمان. شد خواهند فسادانگیز سویه،مستبدو¬(. اگردولت ها پاسخگو نباشند، یک2616،
( همه سازمان ها آگاه 1361و زارع ، یضفی)باشند پاسخگو آنها برابر در بایست می و شوند می ایجاد مردم برای و

منابع کار خوب درحداکثر  جادیحال، به منظور ا نیسازمان هستند.با ا یمنابع برا نیهستند که کارکنان آنها از مهمتر
 دنیرس یآنها برا زهیآنها در مورد کار در سازمان و انگ تیها و متعهد در محل کار الزم است رضا ییها، توانا تیظرف
                                                 (2619،  ریتاه شای.)هانردیقرار گ یبه طور مداوم مورد بررس یسازمان اهدافبه 

 مردم حکمرانی الگوهای یکی از ضرورت های کلیدی مدیریت دولتی در شرایط کنونی است.بهترین پاسخگویی
 و ناکارآمد کامالً پاسخگونمایند شهروندان برابر دارنددر اختیار در را قدرت که را کسانی نتوانند که مادامی ساالر

مدیریت دولتی است که می تواند تصویری  اصلیپذیر تلقی می گردد. در حقیقت، پاسخگویی یکی از ارکان  بآسی
از عدالت، انصاف، برابری را به ذهن متبادر سازد و می تواند برای بهبود شرایط و اثربخشی مدیریت دولتی 

 از گروههایی آن در که هستند سازمانهایی توانمند سازمانهای(. 2668همکاران، و بوون.)گیرد استفاده،قرار¬مورد
می کنند و در انجام کارها با یکدیگر مشارکت دارند.در این سازمانها، کار گروهی از اهمیت خاصی  رکا هم با انسانها

برخورداربوده و افراد ضمن کمک به یکدیگر،در حل مشکالت پیچیده تشریک مساعی دارند.آنها نسبت به همکاران 
توانمند کارکنان با احساس هیجان، محبت می ورزندو منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح می دهند. در سازمان 

مالکیت و افتخار بهترین ابداعات و افکار خوب را پیاده میسازند.در حقیقت در یک سازمان توانمند محیطی 
( به نظر صاحبنظران 1369،یمهاباد یحکمفرماست که در آن کارکنان نیروی محرکه اصلی هستند.) السادات هاشم

 تیاست.اهم یانسان روییراهبردی اثرگذار بر عملکرد و بهسازی ن نمندسازیاتحول و بهسازی سازمان،تو تیریمد
ابعاد  تیوضع ییشناسا نیدانندهمچن یسازمان ها م یاثربخش دیتوانمندسازی به گونه ای است که آن را کل

 رانیمد حطرا در س یاز هدررفت منابع انسان رییو جلوگ زییروشن به منظور برنامه ر رییتواند تصو یتوانمندسازی م
به اهداف  یابیکرد که بدون افراد کارآمد، دست  انیب یتوان به سادگ یم نیارائه کند بنابرا رانیگ میو تصم یعال

کارکنان، مفهوم  توانمندسازی را مطرح کردند  شتریب ییبه منظور کارآ تیریاست.متخصصان مد رممکنیغ یسازمان
.                                                                                                                  (1369پور ، کی)ن  

 ”یناورعلم و ف قیثروت از طر دیتول یبرا یبسترساز“خود را  یشمالغرب کشور ،فلسفه وجود یعلم و فناور پارک
ا با استفاده از ت کند یتالش م انبنیو توسعه اقتصاد دانش  یریشکل گ از ارکان مهم یکینهاد بعنوان  نیداند. ا یم
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همه جانبه  تیدر سطح کشور، به حما یمرز رسم 7بودن  داراو  ییو اروپا ییایکشور آس 3با  یممتاز همجوار تیموقع

 دهیا یابیو بازار یساز یتجار نهیگذار پرداخته و زم هیو جذب سرما تیو خالق ییبر دانا یمبتن های از شرکت
 نیو ب یشرکتها در سطوح مل نیکمک به حضور فعال ا یبرا یدینوآورانه و فناورانه را فراهم ساخته و نقش کل یها

د بیشترین و بازاریابی می توان یکارکنان بر فعالیت های تجار  یباال بودن هوش رقابت نیداشته باشد.بنابرا یالملل
تأثیر را برموفقیت پارک ها داشته باشد. بررسی موضوع نشان می دهد دربین محققان و نظریه پردازان دراینکه چه 

کارکنان تأثیر بگذارند اختالف قابل مالحظه ای  ییپاسخگوکارکنان و قدرت  یعواملی می توانند بر توانمند ساز
تحقیقات دراین حوزه همچنان ادامه داشته  یکارکنان و هوش رقابت یمیت مسأله توانمند سازوجود دارد. باتوجه به اه

 واستراتژیک سازمان  یزیو در حال تکامل است. می دانیم هوش رقابتی یکی از ابزارهای بسیار مهم در برنامه ر
 شیتی آنها روی خواهد داد پفرایند مدیریت است، و به شرکت ها و سازمان ها اجازه می دهد آنچه در محیط رقاب

کارکنان و  یکنند.سؤال اصلی تحقیق را اینطور بیان می کنیم: چه رابطه ای بین هوش رقابتی و توانمند ساز  ینیب
                                                  تهران وجود دارد؟ یکارکنان  پارک علم و فناور ییقدرت پاسخگو

وجود م یها یدگیچیکه به واسطه پ یراتییو تحوالت شتابان است. تغ رییسرشار از تغ ییایر،دنامروز کسب و کا یایدن
است  یامروز یکسب وکارها نفکیجزء ال یطیمح یها یدگیچیگفت پ توانیم رو، نی. از ادهندیم یرو طیدر مح

 یدگیچیسطح پ زانیروبرو بودند. علت و م یرونیب یاز تالطم ها یناش یطیمح راتییو سازمانها همواره با چالش تغ
 نفعانیذ یتمام یسرعت انتقال اطالعات،توانمند شی،افزایفناور شرفتیمانند توسعه و پ یبه موضوعات توانیرا م

 نسبت داد رهیو غ کسب و کار، یها طیشدن مح یرقابت ،یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع رگذاریتاث عوامل ،یسازمان
                                                      (1369،  یقابل توجه دارد )هرند یاثر یروابط سازمان وعبر ن یدگیچیپ زانیم

کند،به  تیکه بتواند حس استقالل افراد را تقو یتیریهرروش مد رایسازی القای حس قدرت به افراد است .ز توانمند
 برای درکارکنان های الزم تیظرف جادیا یبه معن یانسان روییانجامد.توانا سازی ن یاحساس قدرت درآن ها م

(توانمندسازی را می توان توسعه و 2612شنگ ، و ارزش افزوده در سازمان است.)شانگ جادای به ها آن قادرساختن
                  (2611گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان دانست.)ویلیج ، 

(عنوان یک شعار جهت موفقیت 2611و هالت و همکاران  ،2613،  ی)بنیرقابت یروهایدرک ن ای یرقابت یهوشمند
 انیو از م ییرمزگشا تیبه قابل یرقابت ی(.هوشمند2611رپ  ، ویدر محیطهای رقابتی امروزی مطرح شد) آگهاتر

 ی( هوشمند 2611وتائون  ، 2613)لئو  ، رداشاره دا شیشرکت و رقبا کی نیب یو ارزش یستگیشا یبرداشتن شکا فها
جهت پاسخ  یآماده ساز ،یشگفت ریحداقل کردن تاث د،یرشد جد یفرص تها جادیا لیاز قب یفراوان یایمزا یرقابت
رائه بالقوه، ا ریبپذ ینقاط آس ییشناسا ،یراهبرد یزیبرنام هر یندهایفرآ تیفیدر بازار، بهبود ک راتییعتر به تغ یسر

                                                               (2612هشدار زود هنگام را ارائه خواهد کرد)روس و همکاران  ،

به عمل  نیآمده است. همچن یرسم اریاخت ای یبه خصوص قدرت قانون ار،یاخت یاعطا یدر لغت به معن یتوانمندساز
 یبه اعضا رانیاز مد یرپذی تیمسئول عیکه غالباً به همراه باز توز شود یبه اشخاص گفته م یریمگیارائه قدرت تصم

باشند.  شقدمیرا قبول کنند و پ تیو مسئول اریکه اخت کند یبه کارکنان کمک م ی. توانمندسازباشد¬یآنها  م میت
 یفرد ییکه با هدف بهبود توانا گرددیاطالق م رییتغ یبرا یاستراتژ کیبه  تیریدر زبان مد یتوانمندساز نیهمچن
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 ت،یفیک شیافزا یسازمان برا یاز منابع انسان تیحما ندیفرآ کیرا  یتوانمندساز توانی. مشود¬یاجرام یو سازمان
درونی  .تواناسازی آزاد کردن نیروهایشود یم یمنته تیفیاثربخش دانست، که به بهبود مداوم ک ماتیو تصم ییراکا

 نسبت رکنانکا تعهد بردن باال راه از وری دستاوردهای شگفت انگیز و تکنیکی برای افزایش بهرهافراد، برای کسب 
سازمان و به عکس میباشد.توانمندسازی در سازمانها، به عنوان ابزاری شناخته شده است که موجب تسهیل در  به

 (2616چوو ، گانی) میشود کارکنان وری¬ایجاد رفتار انگیزشی و رفتارهای موجد افزایش بهره

وز حساب پس دادن، ر یبرا یدولت یمقامات وسازمانها یو تقاضا برا میکنیم یزندگ ییما در عصر پاسخگو امروزه
 شانیه در زندگک یماتیقدر باشند تا در تصم دی. که مردم بایکندم دییتأ کیاست. اصول دموکرات شیبه روز در حال افزا

                                                                    (2611،  کیاثرگذار است، نفوذ داشته باشند)پاتر

 یسمهایمکان قیآنها، عملکرد دولت را از طر نیواگذار کرده اند بنابرا ندگانیخود را به نما تیمیچون مردم حاک یول
مفهوم  نیا رایز تسین یافتنیدشوار و دست ن ییاز پاسخگو یمشخص فیتعر کیکنند ارائه  یم تیریمد ییپاسخگو

اونز دارد.ب یریپذ تیبه مسؤول یادیسو، شباهت ز کیاز  ییدر حال گسترش بوده است. مفهوم پاسخگو شهیهم
 عال، که بهف تیدو بعد قائل است. مسؤول تیمسؤول یاست.او برا تیاز مسؤول یجنبه ا ییمعتقد است که پاسخگو

با  کیو نزد دهیچیپ یرابطه ها گر،ید یاست و از سو پاسخگویی عنوان¬منفعل به تیاست و مسؤول لتفضی عنوان
 یی(پاسخگو1362و همکاران،  یکننده دارد.)احمد جادینقش ا یو نوع یپاسخگوع باعث تیدارد. شفاف تیشفاف

 فشارها نیشود و ا یبر سازمان م یفشارها جادیسازمان باعث ا طیدر مح رییکه هر تغ کندیم دایضرورت پ یسازمان
فاده از سازمان در است ییا، بر توان یواکنش ها ریتا مشاهده تاث صیاز زمان تشخ یعنی یبازده زمان کیتواند در  یم

آن  جیتاو ن یابیآن ارز تی، ماه رییالزم است که پس از مشاهده هر تغ نیبگذارد. بنابرا ریتاث یطیمح یفرصت ها
سازمان  یردراهب تیریراهبرد در مد نیبخش تدو فیاز وظا یکیبه عنوان  رییدرک تغ یعنیبخش  نیشناخته شود.از ا

                                                                                        (1363شود )عطافر و همکاران،  یم ادی

یعلم و فناور یها پارک  (science & Technology Park) در دو افتیگسترش  ایدر دن یالدیاز دهه شصت م .
کشور ها  یشده است. برخ یدر کشورمان راه انداز یپارک و صدها مرکز رشد و نوآور 36از  شیب زین ریدهه اخ

امر به توسعه  نیکه ا ابندیدست  یگرفش یبه دستاورد ها یعلم و فناور یتوسعه پارک ها نهیتوانسته اند در زم
.                                                                                         است دهیآن ها انجام انیاقتصاد دانش بن  

سیاری کارکنان ایفا کند و نیز با وجود اینکه ب یمی تواند نقش مهمی در توانمند ساز یبا توجه به اینکه هوش رقابت اما
ارتی هستند که باید اجرا و تجربه شود؛ اما اجرای واقعی مه یدارا ییباال، قدرت پاسخگو یاز کارکنان، با  هوش رقابت

بنابراین برنامه ریزی در راستای توسعه منابع انسانی و طراحی  گیرد؛آن در مدیریت امروزه، به ندرت صورت می 
برنامه های توانمندسازی منابع انسانی، یکی از راهکارهای اساسی افزایش بهره وری سازمان و رسیدن به توسعه 

 یا بررسآن است ت یدار وجهانی سازی است که مدیران منابع انسانی در آن نقش بسزایی دارند؛لذا تحقیق حاضر برپا
 یفناور علم و یکارکنان پارک ها یسازمان ییکارکنان و قدرت پاسخگو یبا توانمندساز یهوش رقابت نیرابطه ب

 شمال غرب بپردازد.
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 مبانی نظری -2

یهوش رقابت-1     

 یمعنا به یبه خود جلب کرده است. هوش رقابت یتوجه قابل توجه تیریدر رشته مد یهوش رقابت ر،یاخ یسال ها در

 ندیبازار مشخص است و در واقع فرآ کیآنها در چارچوب  ییخود و شناسا یبر رقبا ینظارت هدفمند و هماهنگ

 یرندگانیگ میبه تصم ازیاطالعات مورد ن موقعبه  لیکشف، تهیه و تحو یبرا یو اخالق یقانون یها وهیش یریبکارگ

خوب  یهوش رقابت(. 2667و همکاران،   شریدهند )فل شیکسب و کار خود را افزا یخواهند توان رقابت یاست که م

کند  را کشف یتیخواهد جنا یکه م یبه کارگاه هیشب یزیدارد، چ ازین شگریو پا یمیقد یگر روش ها لیبه تحل

ت صنعت و شرک کیاز  یکل دید کیهمه جانبه و  افتیدر کی یهوش رقابت ن،ی؛ بنابرا(1366و همکاران،  ی)مشبک

 یهاامدیسازد و سرانجام رفتار رقبا و پ یسازمان را آشکار م یریپذ بیآس یها نهیو زم دهدیبه دست م بیرق یها

 یابزارها ندیفرآ نیا(. 2667،  دهسفور اویدر سازمان است )آنت دهیچیپ یندیرو فرآ نی. از ادینما یم ییآن را شناسا

کند.  یبانیپشت یو شناخت سازمان یسازمان یتا از کار کردها ردیگ یبه کار م گریرا در کنار همد یو انسان یموجود )فن

کند  یم ینبایپشت یسازمان یریادگیو از  یریگ میبا مداوم است که از تصم یدوره ا یندیفرآ یهوش رقابت ندیفرآ

 یوندیشبکه پ کیو مانند  دینما نهیرا نهاد یهوش رقابت یندهایکه سازمان فرآ یهنگام(. 1366 ،و همکاران ی)مشبک

 یرت مصو نیگام بردارد. در ا یروزیتواند در راه پ یکند م یکربندیخود پ یسازمان یمعمار نهیآسان ساز، در پس زم

 یابا ارزش ه یو سازگار رشیپذ ییوانانشان داده و سازمان ت یو کاربرد آن به فرهنگ رو یتوان گفت هوش رقابت

د و کنن یو خود هوشمندانه کار م دهیرا فهم یگفتمان هوش رقابت تیریرا به دست آورده است، بدنه مد یفرهنگ

(. 2661 ، میدهند )تر یکرده و آن را بهبود م یبانیآن پشت یندهایاز فرآ زانند،یانگ یکار بر م نیرا هم به ا گرانید

تحکام اس ربنایز نیو هر چقدر ا رندیگ یآن قرار م یبر رو یرقابت تیمز یها هیاست که پا ییربنایز یهوش رقابت

 یبهتر یداریپا از استحکام و یرقابت تیمز جه،یو در نت شتریو مقاومت ستونها ب یداریپا تیداشته باشد، ظرف یشتریب

در مورد رقبا و کاربرد  یاطالعات علم یآورجمع  ندیفرآ یهوش رقابت(. 2668و کالف ،  شمنیبرخوردار خواهد بود )د

 ییه رقابتهادانند که چ یسازمانها م ،یتیهوش رقا لهی. به وسباشدیبلند مدت و کوتاه مدت م کیطرح استراتژ کیآن در 

رنامه ب واحدها از نی. اپردازندیسازمان م کی یرقبا لیدر واقع به تحل یهوش رقابت ی. واحدهاردیقرار گ تیدر اولو دیبا

و  یمیتون)پلدهندیرا سریعا هشدار م یتجار داتیکنند و فرصتها و تهد یم تیحما کیاستراتژ یریمگیو تصم یزیر

                                                                                (.                                                                                 2661، وریو

:یعنی ینظر لئونارد فولد هوش رقابت برطبق  

شده اند لیو تحل هیتجز یریگ میکه به منظور تصم یاطالعات  

آگاه شوند عیو فرصتها سر داتیاز تهد نکهیبه منظور ا تیریآگاه ساختن مد یبرا یابزار   

مناسب یابیانجام ارز یبرا یا لهیوس  
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یسازمان کیس کیمستمر از  یا هیرو   

از شرکت رونیب طینظر گرفتن مح ریز ییتوانا  

ییشده از بخش اجرا تیهدا ندیفرا  

(2668،  کوایاسیهم کوتاه مدت و هم بلند مدت )اوسانکا و د یندیفرا   

کردن نقاط ضعف و قوت  نییتع نیصنعت و کار خودشان و همچن فیو توص فیبه شرکتها در تعر یهوش رقابت -

 یتیریمد یریگ میتصم یداده ها برا نیا ریدر مورد رقبا و تفس ییداده ها یکند و شامل جمع آور یرقبا کمک م

نشده و  ریدر مقابل حرکات رقیا غافلگ اکند ت یمناسب بکار گرفته شود، به شرکتها کمک م یاست. اگر هوش رقابت

.(2661،  لوریو ت یآنها به رقبا کوتاهتر شود )گئورگ ییزمان پاسخگو نیچنهم                                                                                                                      

 ،یمختلف، از جمله، اجتماع یدر عرصه ها یروزافزون دانش بشر راتییعمده در دوره حاضر، تغ یها یژگیاز و یکی

 ،ینوآور ،یرقابت، فناور رات،ییتغ تیدر بازار و موجود ت،یوضع نیاست. در ا یو فناور یاسیس ،یصنعت ،یاقتصاد

 نیبر ا یهوش رقابت(. 2667،  بریاست )گ یرقابت ضرور یبرا یآت یرودها ینیب شیو پ انیمشتر یرفتار یالگوها

 ،یاشاره دارد، هنر جمع آور یبا سازمان یکه به هوش کسب و کار یکند. در واقع، هوش رقابت یموضوعات تمرکز م

ت خود و محافظ ندهیآ یافراد در تمام سطوح شرکت است تا به آنها در شکل ده یاطالعات برا یپردازش و مرتب ساز

ن اخالق احترام قائل باشد: آ یکدها یباشد و برا یقانون دیکمک کند: آن با یفعل یرقابت داتیتهد ابراز آن در بر

حت شرکت را ت کی یرقابت تیو موقع ردیگ یبه سازمان در دل قوانین اتخاذ شده را در بر م طیانتقال دانش از مح

 نیآن ا یاز قوائد اصل یکیو  ستین یصنعت یجاسوس ،یهوش رقابت( 2668و همکاران،   فهیدهد )خل یقرار م ریتأث

 دارد، ازیخود ن یمهم و در بازار و رقبا ماتیاتخاذ تصم یشرکت برا کیکه  یاطالعات یدرصد از تمام 66است که 

(. 2661)تئو و چو ،  دیایتوسعه ب یعموم یاز داده ها کیستماتیتواند به طور س یم ایاست و  یدر حال حاضر عموم

تشار داده ها و ان ریو تفس لیلو تح هیداده ها، تجز یو سازمانده یاست: جمع آور یاصل فهیشامل سه وظ یهوش رقابت

رشته در حال ظهور، انفجار اطالعات است که به  نیا یبرا یاحتمال حیتوض کی(. 2667،  کلیاطالعات )مورگان و ما

. در سراسر جهان است یتجار یها داده گاهیاز گسترش پا یبه اطالعات و بازتاب یدسترس شیخود حاصل افزا یخود

ز که مملو ا میکن یم یزندگ یآن است که در آن ما در حال حاضر در زمان یزمان تیرشد، احتماال ماه نیعلل ا ریسا

 ید رقبابا ورو یرقابت جهان شیسرعت کسب و کار، افزا شیبزرگ در سراسر جهان، افزا یو اجتماع یاسیس راتییتغ

و همکاران،   رزیویباشد )و یفناورانه م عیسر راتییو تغ تر یرقابت تهاجم د،یجد

2661)                                                                                  .                                                            

کارکنان یتوانمندساز-2                                                                                                    
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معنا « و تواناشدن دنیآکسفورد قدرتمندشدن، مجوزدادن، قدرت بخش یدر فرهنگ Empower یسیانگل یاژه و 

خود است و در مفهوم  یادار یبرا دنیعمل بخش یقدرت و آزاد ی رندهیواژه در اصطالح، دربرگ نیشده است. ا

 یانمندسازتو گر،ید انیاست. به ب یسازمان طیمح کی تیو هدا جادیدر فرهنگ و شهامت در ا رییتغ یبه معنا یسازمان

 یاه تیمسؤول رشیپذ یکه افراد در آن ضمن کنترل خود، آمادگ یساختار سازمان است؛ به نحو یطراح یبه معنا

ا در پرتو آن خود ر یکار یه زندگآورد ک یرا به وجود م یطیدر کارکنان شرا یداشته باشند. توانمندساز زیرا ن یشتریب

(. 1389 ،یعابس و ی)ابطح ابندی یدست م ندهیدر آ شتریب یها تیمسؤول رشیپذ یبرا یکنند و به رشد کاف یکنترل م

از آنها عبارتند  یو کارکنان به دنبال دارد که برخ سازمان یرا برا ییایمزا یتوانمندساز یریبه کارگ

                                                         :                                                                    از

 شیدر کارها، افزا تیفیبازار، بهبود ک یازهایبا ن ییآن، همسو شیو افزا یمشتر تیرضا نی: تأمیسازمان یایمزا

تر  شیب یو استفاده  دیخلق ابتکارات جد ،یبهره ور شیبهبود مستمر در سازمان و افزا ،یریگ میتصم ندیفرا ییکارآ

 .                 سازمان یآور دسو شیو افزا یاتیعمل یها نهیکاهش هز ،یاز منابع فکر

غییر طرز در کارکنان، ت تیاحساس تعلق، مشارکت و مسؤول شیدر کارکنان، افزا یشغل تیرضا شی: افزایفرد یایمزا

 ،یریام یو سرپرستان )صالح رانیتر کارکنان، ارتباط بهتر کارکنان با مد شیتعهد ب ار،یاز اجبار به اخت یتلق

1366)                                                                                                    .  

سازمان ییپاسخ گو-3  

به  یزارش دهبه گ زیو بعضا ن ردیگ یبه طور مترادف مورد استفاده قرار م یریپذ تیمواقع با مسئول یبرخ ییپاسخگو

به عامه مردم اشاره دارد.  یبه گزارش ده یسطح جهان کیکه نظارت بر عملکرد آنها را دارد و در  یآن دسته افراد

در رابطه  هیو تنب یدرباره پاداش ده ایاستانداردها به کار برد و  ایمقررات و  ن،یتوان مطابقت با قوان یرا م ییپاسخگو

، آزمون کردن سنجش ،یابیارزش ندیتوان با فرا یرا م ییپاسخگو نی(. همچنخیکار مرتبط کرد )هیم، بدون تار جیبا نتا

ود مسئول خ اماتدهد که فرد پاسخگو کامال در قبال اقد ینشان م ییپاسخگو یلغو ی. معناختیدر هم آم تیفیو با ک

 یعنی ییپاسخگو(. 2663 ج،یکمبر یسیدالئل قانع کننده به مردم بدهد )فرهنگ لغت انگل دیآنها با یاست و برا

نگ داشتن است )فره یمنطق لیو دل هیآنها توج یکه برا نیو اقدامات انجام شده و ا ماتیمسئول بودن درباره تصم

مسئول بودن  یبه معنا یآموزش یی، پاسخگو(2616) ونسکوی ثورسدر فرهنگ لغت تی(. 2661فشرده،  یسیلغت انگل

مشترک  فیارتع نیکه فرد در قبال آن مسئول است. آنچه در ا یتیفعال نیمع یامدهایو پ جیو جوابگو بودن در قبال نتا

 یمنطق هیو توج لیتصمیمات و اقدامات به همراه ارائه دل امدهاءیپ ج،ینتا یبرا یریپذ تیو مسئول ییاست، جوابگو

           (.2611، یالشام) أنها است یبرا

 ای دهند و یشده م نییموسسه در خصوص اهداف تع کی یکه چه اقدام نیدرباره ا یبه ارائه شرح حال ییپاسخگو

ضاوت و ق یبا اطالعات دولت ییجهت پاسخگو نیاز خدمات و روشها دارند، اشاره دارد. به هم نیریسا یانتظارات قانون
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که چه  کند یرا مطرح م یسؤال مهم ییکسب شده، مرتبط است. پاسخگو تیسطح رضا ایدرباره تناسب، سالمت و 

مسئول است؟ رومزک چهارچوب  یچه ابزار قیو از طر یمسئول است؟ به چه کس زیچه چ یمسئول است برا یکس

 یاسیو س یرفه اح ،یقانون ،یله مراتبروابط سلس نیکرد و به نظر او ا شنهادیپ ییروابط پاسخگو لیتحل یبرا یکامل

نوع  نیاحتماال مهم تر یاسیو س یحرفه ا یریپذ تیمهم هستند. اگرچه مسئول یآموزش عال رد نهایهستند. تمام ا

 یاراها به طور قابل توجه د یندگینما ایاست که در آنجا افراد و  یطیاست که بازتاب کننده شرا یریپذ تیمسئول

کنند. ترو نکات  بیقتع یو قانون یمرتبط را نسبت به روابط سلسله مراتب فیشوند تا بتوانند وظا یم یشتریشناخت ب

برابر قدرت  در یدیبه عنوان ق دیرا با یریپذ تیمسئول نکهیاضافه کرد ابتدا ا یرا در رابطه با آموزش عال یگریمهم د

 یگروهها یابر دیرا که با یدستورات تیمشروع کند و یرا سست م یو دست کار یبکاریدر نظر گرفت که فر یقرارداد

 یریپذ تیکند. سوم، از مسئول یم تیعملکرد را حفظ و تقو یریپذ تی. دوم، مسئولدینما یم رامناسب گزارش شود 

ه گزارش دهنده استفاد یتوسط مؤسسه ها ازیموردن یارهایو مع یگزارش ده قیاز طر یتوان به عنوان ابزار نظارت یم

ه ب ییو پاسخگو تیشفاف یبرا سخگوپا یسرآمد به عنوان سازمان ها ی(. سازمان ها2666کرد )استرمن و نوکاال ، 

ارند و ابراز د شیخو یرا از طریق ارزشها یاجتماع تیتعهدات خود به مسئول دینفعان خود در قبال عملکردشان با یذ

 یی(. پاسخگو1361 ،یو نوروز یشوند )مدهوش یم یدر سرتاسر سازمان جار تعهدات نیحاصل کنند که ا نانیاطم

)استرمن و نوکاال ، ندیآن رفتار خطا را جبران نما ایکنند و  هیتنب راکننده  یتوانند طرف تخط یم

2666)                                                          .                                              

جهت نظارت  یابزار یی( پاسخگو1کند:  یسه هدف مهم را دنبال م ییاز صاحبنظران است معتقدند که پاسخگو یبرخ

 ،یمنابع مال حیبر کاربرد صح ینیتضم ییپاسخگو( 2است؛  یعموم اراتیاز سوء استفاده از اخت یریشگیبر قدرت و پ

 ،یسهو ایو  یاز سوء کاربرد منافع به صورت عمد یریجلوگ ،یخدمات عموم یاز ارزش ها انتیاز قانون و ص تیتبع

 و یانسان یرویو ن یمال ،یکیزیو کاربرد مؤثر متابع ف یاقتصاد یصرفهها نیبه دست آوردن امکانات و منافع با بهتر

آن است تا مردم مطمئن شوند که مسئوالن و  ییگوجنبه از پاسخ نیاست. هدف از ا ییکارا نیشتریبه دست آوردن ب

( 3کنند؛  یعدول نم یخدمات عموم یموضوعه و ارزشها نیاز حدود قوان یاز منابع عموم نهیدر استفاده به رانکارگزا

به  ییاست. پاسخگو یخدمات عموم تیریو مد یزمامدار ،یتیریارتقاء و بهبود عملکرد مد یبرا یابزار ییپاسخگو

 ندیفرا ینوع ییجنبه از پاسخگو نیدارد. ا شارهو بهبود مستمر خدمات به جنبه مثبت خدمات ا شرفتیعنوان ابزار پ

(.                                                                    1369و همکاران، ییرضا ی)احمددیآ یبه حساب م یریادگی                                                                   

و هم  یهم دولت ،یآموزش عال یتمام مؤسسه ها ،یخوب است. به طور کل تیحاکم یاز الزامات اصل یکی ییپاسخگو

موضوع  نیپاسخگو باشند. ا ینفعان سازمان یدر قبال دولت، جامعه و ذ دیبا یجامعه مدن یو سازمانها یبخش خصوص

 ییشود. پاسخگو یدانشگاه م ینفعان اصل یذ شتریب ماداعتبار و وجهه دانشگاه خوب است؛ بلکه باعث اعت ینه تنها برا

سازمان ها و مؤسسه ها  ،یشود. به طور کل یو کنترل مناسب بر امور مؤسسه ها م تیباعث تضمین شفاف نیهمچن

پاسخگو هستند.  رندهیگ یقرار م ریاقدامات أنها تحت تأث ایو  ماتیکه به واسطه تصم یدر قبال آن دسته از افراد
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 یاجتماع تیمسئول قت،ی(. در حق1362 ،یعقوبیقانون به اجرا درآورد) تیو حاکم تیبدون شفاف توانیرا نم ییپاسخگو

 نکهیه به ادارد. در ادامه و با توج تیاست که سازمان در آن فعال یسازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانون

و  کیمطلوب و نامطلوب است )فرن یفرد یرفتارها یبرا ییجوابگو ازمندین یاجتماع ستمیمتداول هر س یکارکردها

 یدراکر عنوان م تریروست که پ نی. از ادیآ یکار به شمار م طیدر مح یجزء اصل کی ییپاسخگو( 2668همکاران،

و  یعموم فهیقبول کنند که نقش و وظ دیبا ط،یخود و بقا در مح تیبه منظور حفظ مشروع یخصوص یکند، سازمانها

مسئول رفتار خود است  یهر فرد"که  ردیگ یشده نشأت م رفتهیاصل پذ نیاز ا ینقش اجتماع نیدارند. ا زین یاجتماع

و  یپاسخگو باشد )مشبک دیوارد شود، با گرانیبه د یصدمه ا رعمد،یغ ایخواه بطور عمد  ،یو چنانچه از طرف و

 ستمیباشد. س یم شانیو کارها ماتیتصمدر اصل پاسخگو بودن افراد در قبال  ییپاسخگو(.  1386 ،یشجاع یلیخل

 یشده برا نییبه رفتار در جهات از قبل تع یکنترل و شکل ده یها ستمیتوانند به عنوان س یم ییپاسخگو یها

به  ییپاسخگو یبطور کل(. 1362و همکاران،  یشاهیشوند)قاسم زاده عل فیسازمان تعر یبه اهداف و اثربخش دنیرس

 "سازند یرا در برابر اقداماتشان مسئول م یدولت رانیبر اساس آن شهروندان، مد کهشود  یگفته م ییندهایفرآ"

                                                                                                                                             .                                                                                   (1386فرد و همکاران،  یی)دانا

یپارک علم وفناور-1  

 ،یشهرک علم ،یقاتیشهرک تحق لیاز قب یمتعدد یاصطالحات و واژه ها یحاو یعلم یمرتبط با پارک ها اتیادب

ه اند و مورد استفاده قرار گرفت یکسانی میاشاره به مفاه یاست که اغلب برا رهیو غ یقطب تکنولوژ ،یپارک صنعت

به  واژه ها توجه داشت. البته نیا یبه تمام دیبا حثب خچهیتار یدر بررس نیآنها وجود ندارد. بنابرا نیب یمرز روشن

 یپارک علم کی(. . . 1668،'برخوردار است ) کونگ یشتریب یاز فراوان «یرسد که اصطالح پارک علم ینظر م

 قیثروت در جامعه از طر شیآن افزا یشود و هدف اصل یم تیریمد یحرفه ا نیمتخصص لهیاست که به وس یسازمان

 یبر علم و دانش است. برا یحاضر در پارک و مؤسسات متک یشرکتها انیو رقابت در م یآورارتقاء فرهنگ نو

عه، و توس قیدانشگاه ها، موسسات تحق انیرا در م یدانش و فناور انیجر یپارک علم کیهدف  نیبه ا یابیدست

 قیرا از طر یوآوربر ن یمتک یکند و رشد شرکت ها یم تیریو بازار، به حرکت انداخته و مد یخصوص یشرکتها

 یندهایاز مراکز رشد و فرآ یریبا بهره گ یکند. عالوه بر آن، پارک علم یم لیتسه یشیزا یندهایمراکز رشد و فرآ

  .کند یم لیرا تسه یبر نوآور یمبتن یو رشد شرکت ها جادیا یشیزا

 انیدانش بن یاز شرکت ها تیحما یشده برا جادیا یساخت ها ریاز جمله ز یها و مراکز رشد علم و فناور پارک

و امکانات الزم، مشاوره  زاتیتجه هیارا ،یو قانون یمعنو ،یمال تیمراکز با حما نیشوند. در حال حاضر ا یمحسوب م

و همکاران،  یرا بر عهده دارند )مهدو انیبن انشد یو رشد شرکت ها جادیکمک به ا فهیوظ یکار یفضا نیو تام

 تیعالشود، ف یتوسعه کشورها محسوب م یکیتکنولوژ یساخت ها ریاز ز یپارک ها و مراکز رشد علم و فناور(. 1387

 نیب هیاتحاد دگاهیاز د ،یعلم و فناور یپارکها یبه کاربرد انیدانش بن یاز شرکت ها تیمراکز و حما نیاثربخش ا

روت جامعه، ث شیشده و به منظور افزا تیریمد یمتخصصان حرفه ا لهیاست که به وس یسازمان یعلم یپارکها یالملل

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                             222تا  260 ، صفحه: از0011تابستان ،2، شماره2جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science- journals.ir    

       

 271 صفوی و همکاران                                 قدرت...کارکنان و  یبا توانمند ساز یهوش رقابت نیرابطه ب یبررس

 

لم و ع یپردازد. پارکها یم انیدانش بن یمرتبط با نهادها یکسب و کارها انیو رقابت م یفرهنگ نوآور جیبه ترو

 کی جادیا یبرا هیاول یها نهیکاهش هز باعثقرار دادن امکانات و خدمات  اریاست که با در اخت یساختار یفناور

ه کند. ب یم رانیج گرید یضعف شرکتها را از سو یو حقوق یتیریالزم مد یارائه مشاوره ها ایسو و  کیحرفه از 

 یحواست به ن نیشرکتها و مؤسسات توسط افراد نوآور کارآفر جادی، کمک به امراکز نیا یهدف اصل گریعبارت د

 یعلم و فناور یارکها. پندیرقابت نما یالملل نیو ب یو در بازار آزاد مل افتهیدست  تیکمتر به موفق سکیکه بتوانند با ر

ابزار  نیکنند که مهمتر یفراهم م نانیکارآفر قیرا از طر یکوچک و متوسط اقتصاد یدر عمل بستر توسعه واحدها

(. کستلس 1362)ششادان و همکاران، ندیآ یمدر حال توسعه به حساب  یاز کشورها یاریاقتصاد در بس یتوسعه فناور

عه منطقه توس ،یساز یصنعت دیکنند: تجد یم انیب نیرا چن یعلم یپارکها جادیاز ا یاصل زهیسه انگ( 1661و هال )

ها  یآکادم یتوانمندساز یعلم یتقش پارکها( 1668و تثر ) یبر اساس نظر استور ییو هم افزا ینرژیس جادیو ا یا

 یکسب و کارها تیفعال یبرا نهیزم جادیآنها و ا یقاتیتحق یها دهیا یساز یتجار یبرا یمحل یدر دانشگاهها

                                                                                         .                  کنند یاستفاده م دهیچیپ یهایاست که از فناور یکوچک و مناسب

باشند ریز یهایژگیو یکه دارا داندیم یالتیرا تشک یپارک علم زیانگلستان ت یعلم یپارکها هیاتحاد :  

 یو مهم پژوهش یبا مراکز اصل یمؤسسات علم گرید ایدانشگاه  کیبا  یاتیو عمل یروابط رسم یدارا 

 باشد؛

 یموجود در پارک طراح یسازمان ها گریدانش محور با د یو رشد کسب و کارها جادیا قیجهت تشو 

.شده باشد  

به سازمان  یتجار یو مهارتها یاست که فعاالنه در انتقال فناور یتیریمد فیکارکردها و وظا یدارا 

.کند یموجود در پارک مشارکت م یها   

 پیشینه پژوهش -3

 قدرت و کارکنان سازی رقابتی، توانمند های داخلی و خارجی انجام شده مرتبط با موضوع )هوشاز میان پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد : سازمانی( می پاسخگویی

تحقیقات داخلی -1  

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با چابکی سازمانی و پاسخگویی سازمانی  ،(1369)ابراهیمیان و  سربلند -
نتایج حاکی از این بود که رابطه معنی داری بین هوش ،کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان 

اجتماعی با چابکی سازمان و پاسخگویی سازمان وجود دارد . همچنین نتایج نشان داد که بین سه مولفه های 
 وش اجتماعی،مولفه های مهارت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر چابکی و پاسخگویی سازمان دارد.ه

( در پژوهشی تحت عنوان مفهوم پردازی و اولویت بندی مولفه های 1369سیاه سرانی کجوری و همکاران ) -
هوشمندی رقابتی در شرکت های دانش بنیان: پژوهش ترکیبی ،نتایج پژوهش منجر به شناسایی هشت مولفه 
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تی، هوشمندی اصلی هوشمندی رقبا، هوشمندی مالی، هوشمندی بازار، هوشمندی فنی، هوشمندی مدیری
یان شده بن قانونی، هوشمندی انسانی و هوشمندی سیاسی جهت کسب هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش

 است.
مورد  یاسیو اعتماد س یبر اعتماد عموم ییپاسخگو ریدر پژوهش تحت عنوان تاث (1361) یاسد و یغرصا -

معنادار میان یک مدل سه وجهی ادراک  یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه،رانیا یدولت یمطالعه:سازمانها
های دولتی و سطح اعتماد  انعمومی از سطح پاسخگویی سازمان ها ی دولتی،سطح اعتماد عمومی به سازم

دست  بررسی ها ونیز انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می  نیمی کنند.تداوم  ا دیسیاسی به دولت را تشد
 .اعتماد عمومی واعتماد سیاسی می باشد ،ییبه مقوله پاسخگودولت  شتریتواند بستری برای توجه ب

در پژوهشی تحت عنوان تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی  (1369نیک پور ) -
های پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی دارای برازش _رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ،یافته

توانمندسازی سازمانی عالوه بر تأثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی مطلوبی است و 
و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر عملکرد نوآورانه  سازمان تأثیر میگذارد، همچنین نقش میانجی رضایت شغلی 

 د شد.و تعهد سازمانی در رابطه بین توانمندسازی سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان تأیی
( در پژوهشی تحت عنوان تبیین مدل کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت براساس هوش 1369اسکندر ) -

رقابتی، نتایج حاصل از دادههای جمعآوری شده از رؤسای شعب بانک ملت استان آذربایجانشرقی و مشتریان 
کی  با کیفیت خدمات الکترونیشرقی نشان میدهد که هوش رقابتی و چهار بعد آن بانک ملت استان آذربایجان

 بانک ملت استان آذربایجانشرقی، تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.
( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر توانمندسازی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر رضایت 1367جمشیدیان) -

و آموزش  ت توانمند سازی، کار تیمیشغلی کادر پرستار بیمارستان امام خمینی )ره( شهر اراک، توجه به تاثیر مثب
کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان، مدیران بیمارستان، از طریق واگذاری اختیار و مشارکت پرستاران در امور 
بیمارستان، تشویق به کار تیمی و برگزاری دوره های آموزشی مستمر جهت تقویت توانایی کادر پرستار، رضایت 

 شغلی آنها را افزایش دهند.

تحقیقات خارجی -2  

تایج ن، بر عملکرد کارکنان در پژوهشی تحت عنوان تأثیر توانمندی کارکنان 2618و هکاران در سال  1اپاسیتا -
پژوهش حاکی از این بود که کارمندانی که در سطح وظایف شغلی خود خودمختار هستند دارای توانمندی بیشتر 

 نسبت به بقیه کارکنان دارند .
در پژوهشی تحت عنوان توانمندسازی موفق کارکنان: عوامل عمده در زمینه جردن  2618در سال  2خادرا داو -

، نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به اشتراک گذاری اطالعات، طراحی شغلی، رهبری 
صویب اطالعات و تتحول گرا و تصمیم گیری تأثیر مثبت بر توانمند سازی کارکنان دارد. به اشتراک گذاری 

                                                           
1 Ipsita 
2Khadr DAHOU 
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طرح های مناسب شغلی در داخل سازمان، تاثیرات مهمی را در پی خواهد داشت که در این راستا، ایجاد انگیزه 
 است.های الزم برای این کارها باعث می شود که توانمندسازی کارکنان بانک موفق 

های اجتماعی را در دو شبکه(،در پژوهشی اکتساب هوشمندی رقابتی از طریق داده  2611و همکاران )  3هی -
مورد بررسی قرار دادند آنها موفق به ارائه یک چارچوب  ،فروشی زنجیر های بزرگ والمارت و کوستکو خرده

چگونگی استفاده سازمانها از های اجتماعی شدند، که در آنمفهومی جدید در حوزه هوشمندی رقابتی شبکه
 سب و کار تشریح شده است.اهرم شبکه اجتماعی به منظور ارتقاء ارزش ک

در پژوهشی تحت عنوان هوش رقابتی: ارابه یک مدیریت جدید دستگاه  2611و همکاران در سال  1سلیما  -
وش نشان می دهد که تصمیم گیرندگان باید برای توسعه فرآیند ه پژهوش نتایجبرای پشتیبانی تصمیم گیری،

 رقابتی در سازمان خود تمرکز کنند.

 پژوهش یها هیفرض و یمدل مفهوم

 

 

 فرضیه های اصلی-

                                                           
3He 
4Salima El Fadili 
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وجود دارد یرابطه معنادار تهران یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یبا توانمند ساز یهوش رقابت نیب .1 

وجود  یتهران رابطه معنادار یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یسازمان ییبا قدرت پاسخگو یهوش رقابت نیب

 2.دارد

فرضیه های فرعی-2   

با توانمند سازی کارکنان پارک های علم و فناوری تهران رابطه  بازار وضعیت از آگاهیبین  .1
 معناداری وجود دارد.

با توانمند سازی کارکنان پارک های علم و فناوری تهران رابطه  رقبا وضعیت از آگاهیبین  .2
 معناداری وجود دارد.

با توانمند سازی کارکنان پارک های علم و فناوری تهران رابطه  تکنولوژی وضعیت از آگاهیبین  .3
 معناداری وجود دارد.

با توانمند سازی کارکنان پارک های علم و فناوری تهران رابطه  اجتماعی وضعیت از آگاهیبین  .1
 معناداری وجود دارد.

طه تهران رابپارک های علم و فناوری  سازمانی پاسخگویی قدرتبا  بازار وضعیت از آگاهیبین  .1
 معناداری وجود دارد.

پارک های علم و فناوری تهران رابطه  سازمانی پاسخگویی قدرتبا  رقبا وضعیت از آگاهیبین  .9
 معناداری وجود دارد.

 پارک های علم و فناوری تهران سازمانی پاسخگویی قدرتبا  تکنولوژی وضعیت از آگاهیبین  .7
 رابطه معناداری وجود دارد.

پارک های علم و فناوری تهران  سازمانی پاسخگویی قدرتبا  اجتماعی وضعیت از آگاهیبین  .8
 رابطه معناداری وجود دارد.

 

 روش پژوهش -4

ت کارکنان و قدر یبا توانمند ساز یهوش رقابت نیرابطه ب یپژوهش بررس نیهدف از انجام ا نکهیبا توجه به ا
 یدپژوهش از نظر هدف، کاربر نیگفت ا توانیتهران است، م یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یسازمان ییپاسخگو

عموماً از روش مطالعه کتابخانه  یفیتوص یهاشاست.در پژوه یشیمایو پ یفیداده ها توص یاست. و از نظر گرداور
 . بطورشودیپرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده م رینظ یدانیم یروشها زیمطالب و ن یمتون و محتوا یوبررس یا

نمود.  میسمحتوا تق لیژرفاگر و تحل ای اب،ی نهیزم ای یشیمایبه سه گروه پ توانیرا م یفیتوص یهاپژوهش یکل
ر قالب جامعه را د یفعل تیو وضع پردازدیها و صفات افراد جامعه م یژگیبه مطالعه و یشیمایـ پ یفیپژوهش توص
 یجمع آور یپژوهش برا نیدر ا نکهی(.با توجه به ا1381 ا،ی)حافظ ن دهدیقرار م یمورد بررس ریمتغ ایچند صفت 

 یترنتنیا یاطالعات یهاگاهیپا نیها و همچن مهنا انیاطالعات عالوه بر پرسشنامه از اسناد، مدارک، کتب، مقاالت، پا
موضوع پژوهش استفاده شده است. لذا پژوهش حاضر  اتیو ادب خچهیاطالعات در خصوص تار یجهت جمع آور زین
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 یها کارکنان پارک ی هیپژوهش کل نیا یآمار یاست.جامعه  یشیمایـ پ یفیتوص یو روش، پژوهش تینظر ماهاز 
حجم نمونه  نییتع یشود. برا ینفر را شامل م 126که بر اساس اطالعات موجود حدودا  ندتهران هست یعلم و فناور

 نی. همچندینفر محاسبه گرد 69 قیتحق نیاساس حجم نمونه ا نیاز جدول مورگان استفاده شده است و بر ا زین
 عیتوض یها رسشنامهباشد. الزم به ذکر است که از پ یم یروش تصادف زین یرینمونه گ یروش مورد استفاده برا

 یهابه دو طبقه روش توانیاطالعات را م یگردآور یهااستفاده را داشتند. وروش تیعدد قابل 89شده در حدود 
اطالعات مربوط به آزمون  یپژوهش در خصوص جمع آور نینمود. در ا میتقس یدانیم یهاو روش یکتابخانه ا

 .                                                                                                                  شده است تفادهاس یدانیپژوهش به طور عمده از روش م یهاهیفرض

 یمتداول گردآور اریبس یهااز روش یکی. باشدیپژوهش، پرسشنامه م نیاطالعات در ا یگرد آور یابزار اصل

را انجام داد. از  عیاطالعات در سطح وس یامر گردآور توانیآن م قیاست که از طر یاطالعات، روش پرسشنامه ا

 (.1381 ا،ی)حافظ ن باشدیم نییپا اریسب نهیو با هز عیاطالعات در سطح وس یروش، جمع آور نینکات بارز ا

ت مورد نظر خواهد بود. جه یبه داده ها یابیدست یاطالعات برا یجمع آور یاز پرسشنامه به عنوان ابزار اصل استفاده

تفاده اس یسازمان ییکارکنان و قدرت پاسخگو یتوانمند ساز ،یاطالعات از سه پرسشنامه هوش رقابت یجمع آور

  شده است.

 نیاستفاده شده است. ساختار ا یچهار بعد هوش رقابت یابیبه منظور ارز باشدیسوال م 11 یدارا از پرسشنامه که -

 یاجتماع یاه،آگیکیتکنولوژ یرقبا،آگاه تیاز وضع یبازار ،آگاه تیاز وضع یچهار بعد )آگاه نیا یپرسشنامه بر مبنا

 قابل سنجش( و سواالت متناظر با آنان است. 

ده استفاده ش یسازمان ییپنج بعد پاسخگو یابیبه منظور ارز باشدیسوال م 13 یه دارااز پرسشنامه ک نیهمچن -

تناظر با ( و سواالت میاسی، س ی،فرهنگ یچهار بعد )عملکرد ،اطالع رسان نیا یپرسشنامه بر مبنا نیاست. ساختار ا

 آنان است.

 روایی وپایایی

 دیگری تایید شده است.منظور از روایی پرسشنامه ینی آن قبال توسط محققین 

 توانمندسازی ابعاد بررسی به خود تحقیقات در(1661) اسپرتیزر آهن راینکین وکارکنان:  پرسشنامه توانمندسازی -الف

 .اندپرداختهکارکنان 

سازمانی  پاسخگویی ابعاد بررسی به خود تحقیق ( در1362همکاران ) و محبوبیسازمانی:  ب. پرسشنامه پاسخگویی

 .است پرداخته

 .است پرداخته رقابتی هوش ابعاد بررسی به خود تحقیق در ( 2668) همکاران و رقابتی: سایمن ج. پرسشنامه هوش
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های فنی ابزار اندازه گیری است که نشان دهنده این است که ابزارهای اندازه )اعتماد( یکی از ویژگی 1قابلیت پایایی

گیری مه برای سنجش متغیر و صفتی خاص ساخته شده است، تا چه اندازه نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به 

ر پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار دهد. به عبارت دیگر، ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرادست می

باشد. در این تحقیق با می 9های محاسبه قابلیت پایایی، ضریب آلفای کروباخ(. یکی از روش1381باشد )حافظ نیا، 

 پرسشنامه ابتدایی ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق محاسبه گردید 36استفاده از 

 

 

 کارکنان و ابعاد آن زیآلفای کرونباخ متغیر توانمندسا  

 تعداد سئوال گیریشاخص اندازه
آلفای 

 کرونباخ

 63791 3 معنی داری

 63819 3 شایستگی

 63836 3 تاثیر

 63762 3 خود اتکایی

 63639 12 کل

 سازمانی آلفای کرونباخ متغیر پاسخگویی

 آلفا تعداد سئوال گیریشاخص اندازه

 63723 3 عملکرد

رسانی اطالع  3 63791 

 63819 3 فرهنگی

 63766 1 سیاسی

 63836 13 کل

                                                           
5 - Reliability 
6 - Cronbach’s coefficient alpha 
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 رقابتی آلفای کرونباخ متغیر هوش

 آلفای کرونباخ تعداد سئوال گیریشاخص اندازه

بازار وضعیت از آگاهی  3 63823 

رقبا وضعیت از آگاهی  3 63711 

 63762 1 آگاهی تکنولوژیکی

آگاهی اجتماعی قابل 

 سنجش
1 63831 

 63823 11 کل

 

 تجزیه وتحلیل داده ها

 هیآزمون فرض یرا برا ازیمورد ن یمناسب، داده ها یبا استفاده از ابزارهابعد از مشخص کردن روش پژوهش سپس 

که با روش  یمناسب یامار های کیاز تکن یریکه با بهره گ می رسد اکنون نوبت آن هکرد یخود جمع آور های

 تینها درو  کرد لیو تحل هیو تجز یشده را دسته بند یجمع آور های دارد داده یو.. سازگار رهاینوع متغ پژوهش ،

آنها  فتکلی و دهد قرار آزمون بوته در را اند کرده تیهدا پژوهش را در  مامرحله  نیرا که تاکنون تا ا هایی هیفرض

پژوهش یافت وبه تجزیه وتحلیل داده ها واز طریق یافته های  پرسش یبرا یپاسخ را مشخص کند وسرانجام بتوان

 توصیفی وسپس یافته های استنباطی پرداخت .

 فراوانی و درصد فراوانی گروه سنی پاسخگویان

 درصدفراوانی تعداد گروه سنی

 12/11 13 سال36زیر 

 18/11 38 سال16تا31

 23/36 29 سال 16تا  41

 19/16 6 سال بیشتر 16

 166 89 جمع

تا  11نفر  29سال،  16 یال 31 ینفر در گروه سن 38سـال و   13 رینفر ز 1 باال مندرج در جدول  جیبه نتا تیبا عنا
 . اند سال قرار گرفته 16از  شترینفر در گروه ب 6سال و  16
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 یتپژوهش براساس جنس آماری نمونه یو درصد فراوان یفراوان

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

44/46 66 مرد  

26/13 22 زن  

 122 66 جمع کل

 .یباشندنفر زن م 26نفر مرد و  99پژوهش،  ینفر نمونه آمار 89از تعداد 

 فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیالت پاسخ گویان

سطح تحصیالت پاسخ 

 دهندگان
 درصدفراوانی فراوانی

 44/3 3 دیپلم

 46/12 9 فوق دیپلم

 21/34 32 لیسانس

 86/31 36 فوق لیسانس 

 11 12 دکتری

 166 89 جمع کل

 

پاسخ دهندگان نشان داده شده است. با توجه به جدول  التیسـطح تحصـ   یو درصـد فراوان  یفراوان باال  در جدول
 ینفر هم دارا 12و  سانسینفر فوق ل 36 سـانس، ینفر ل 32 پلم،ینفر فوق د 6 پلم،ید التیسـطح تحصـ   ینفر دارا3

 هستند.  یدکتر التیتحص

 پارک علم و فناوریدر  یتمدت فعالفراوانی و درصد فراوانی 

 درصد فراوانی فراوانی مدت فعالیت

 93/11 16 سال 2زیر 

 23/36 29 سال 1تا  2

44/39 34 سال 16الی  9  

62/16 16 سال 11الی  11  

 122 66 جمع کل
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ارائه شده است. با توجه  باالدر  جدول  یدرپارک و علم و فناور تیپژوهش براساس مدت فعال ینمونه آمار عیتوز

 .اند نموده انیسال ب 16 یال 9خود را  تیپژوهش مدت فعال یتعداد نمونه آمار نیشتریربیبه جدول ز

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش  

 حداکثر حداقل واریانس
انحراف  مقدار میانگین

 معیار
 متغیرها

 

464/2  1 4 44/3  696/2  یهوش رقابت 

344/2  4/1  4/4  43/3  464/2  کارکنان یتوانمند ساز 

434/2  1 4 39/3  432/2  ییپاسخگو 

 

ــت، برای متغیر  و ماکزیمم  1مینیمم نظرات مقدار  یهوش رقابت همـان گونه که در جدول باال  قابل مالحظه اسـ
 است. 968/6و  11/3و میانگین و انحراف معیار نظرات به ترتیب به میزان 1نظرات مقدار

و میانگین و انحراف معیار 1/1و ماکزیمم نظرات مقدار 1/1مینیمم نظرات مقدار  کارکنان یتوانمند سازبرای متغیر  
 .باشدمی 187/6و  13/3نظرات به ترتیب به میزان 

ومیانگین و انحراف معیار نظرات به ترتیب  1و ماکزیمم نظرات مقدار 1مینیمم نظرات مقدار  ییپاسخگوبرای متغیر 
 .باشدمی 732/6و  36/3میزان به 

 یرنوفکولموگروف اسمنتایج نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون

 متغیرها تعداد نمونه سطح معناداری

222/2  یهوش رقابت 26 

221/2  کارکنان یتوانمند ساز 26 

222/2  ییپاسخگو 26 

است بنابراین توزیع  61/6تمامی متغیرها کمتر از مقدار خطا با توجه به جدول فوق  مقدار سطح معنی داری برای 
 های متغیرها مورد نظر دارای توزیع نرمال نیستند.فراوانی گویه

 

   گیرینتیجه -4

 آزمون فرضیات ونتایج پژوهش

طه راب تهران یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یبا توانمند ساز یهوش رقابت نیاول پژوهش: ب یاصل هیفرض

مقدار بزرگتر از  نیکه ا ای است به گونه 319/3بدست آمده  Tمقدار آماره  نکهیتوجه  به ا باوجود دارد. یمعنادار

با توانمند  یهوش رقابت نیاستنباط نمود ب نیتوان چن یو م ردیگیقرار م دییپژوهش مورد تا هیباشد و فرض یم 1369
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 بیضر نکه،یبا توجه به ا نی. همچناردوجود د یشمال غرب رابطه معنادار یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یساز

رابطه به صورت  نیبدست آمده مثبت است ا ریمس بی، است، از آنجا که ضر(β=6/ 111بدست آمده برابر با ) ریمس

 تهران یناورعلم و ف یکارکنان پارک ها یبا توانمند ساز یهوش رقابت نیعنوان نمود ب یتوان. پس میباشدم میمستق
علم  یکارکنان پارک ها انینشان داد که در م هیفرض نیا یحاصل از بررس جینتاوجود دارد. یعناداررابطه مثبت و م

اس با اس نیکارکنان منجر گردد. بر ا نیا یتوانمندساز شیتوانسته است به افزا ی، هوش رقابتتهران یو فناور
 شوند.  یکارکنان توانمندتر م نی، اتهران یپارک هاکارکنان  انیدر م یهوش رقابت شیافزا
 

 تهران یرعلم و فناو یکارکنان پارک ها یسازمان ییبا قدرت پاسخگو یهوش رقابت نیدوم پژوهش: ب یاصل هیفرض

مقدار بزرگتر  نیکه ا ای است به گونه 311/16بدست آمده  Tمقدار آماره  نکهیتوجه  به ا باوجود دارد. یرابطه معنادار

با قدرت  یتهوش رقاب نیاستنباط نمود ب نیتوان چن یو م ردیگیقرار م دییپژوهش مورد تا هیباشد و فرض یم 1369از 
 نکه،یبا توجه به ا نیوجود دارد. همچن یاررابطه معناد تهران یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یسازمان ییپاسخگو

رابطه به  نیبدست آمده مثبت است ا ریمس بی، است، از آنجا که ضر(β=6/ 727بدست آمده برابر با ) ریمس بیضر

 ینان پارک هاکارک یسازمان ییبا قدرت پاسخگو یهوش رقابت نیعنوان نمود ب یتوان. پس میباشدم میصورت مستق
 نیر بدهد که د ینشان م هیفرض نیحاصل از ا جینتا یبررسوجود دارد.  یرابطه مثبت و معنادار تهران یعلم و فناور

است. بر  هافتی شیآنان افزا ییقدرت پاسخگو ،یهوش رقابت شیکشور افزاتهران  یعلم و فناور یکارکنان پارک ها
 داد.   شیافزا زیرا ن ییتوان قدرت پاسخگو یم یکارکنان با بهبود هوش رقابت نیا انیاساس در م نیا

 
ه تهران رابط یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یبازار با توانمند ساز تیاز وضع یآگاه نیاول: ب یفرع هیفرض

مقدار بزرگتر از  نیکه ا ایاست به گونه 118/1بدست آمده برابر با  Tتوجه  به مقدار آماره  باوجود دارد. یمعنادار

بازار  تیعاز وض یآگاه نیباط نمود باستن نیتوان چن یو م ردیگیقرار م دییپژوهش مورد تا هیباشد و فرض یم 1369
 بیضره با توجه ب نیوجود دارد. همچن یتهران رابطه معنادار یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یبا توانمند ساز

رابطه به صورت  نیبدست آمده مثبت است ا ریمس بیاست، از آنجا که ضر (β=6/ 321بدست آمده برابر با ) ریمس

و  معل یکارکنان پارک ها یبازار با توانمند ساز تیاز وضع یآگاه نیعنوان نمود ب یتوان. پس ماشد یم میمستق
 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار تهران یفناور

 
ابطه ر تهران یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یرقبا با توانمند ساز تیاز وضع یآگاه نیدوم: ب یفرع هیفرض

مقدار بزرگتر از  نیکه ا ای است به گونه 781/3بدست آمده برابر با  Tتوجه  به مقدار آماره  باوجود دارد. یمعنادار

رقبا  تیضعاز و یآگاه نیاستنباط نمود ب نیتوان چن یو م ردگی یقرار م دییپژوهش مورد تا هیباشد و فرض یم 1369
 بیبا توجه به ضر نیوجود دارد.همچن یرابطه معنادار تهران یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یبا توانمند ساز

رابطه به صورت  نیبدست آمده مثبت است ا ریمس بیاست، از آنجا که ضر (β=6/ 326بدست آمده برابر با ) ریمس
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علم و  یکارکنان پارک ها یرقبا با توانمند ساز تیاز وضع یآگاه نیعنوان نمود ب یتوان. پس میباشدم میمستق
 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار تهران یفناور

 
 تهران یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یبا توانمند ساز یتکنولوژ تیاز وضع یآگاه نیسوم: ب یفرع هیفرض

مقدار  نیکه ا ای است به گونه 118/6بدست آمده برابر با  Tتوجه به مقدار آماره  باوجود دارد. یرابطه معنادار

 .ردگی یقرار نم دییپژوهش مورد تا هیباشد و فرض یم 1369کوچکتر از 
 رانته یعلم و فناور یکارکنان پارک ها یبا توانمند ساز یاجتماع تیاز وضع یآگاه نیچهارم: ب یفرع هیفرض

مقدار  نیکه ا ای¬است به گونه 726/1بدست آمده برابر با  Tتوجه به مقدار آماره  باوجود دارد. یرابطه معنادار

 .ردیگیقرار نم دییپژوهش مورد تا هیباشد و فرض یم 1369کوچکتر از 
 

رابطه  هرانت یعلم و فناور یپارک ها یسازمان ییبازار با قدرت پاسخگو تیاز وضع یآگاه نیپنجم: ب یفرع هیفرض

مقدار بزرگتر از  نیکه ا ای است به گونه 813/2بدست آمده برابر با  Tتوجه به مقدار آماره  باوجود دارد. یمعنادار

بازار  تیعاز وض یآگاه نیاستنباط نمود ب نیتوان چن یو م ردیگیقرار م دییپژوهش مورد تا هیباشد و فرض یم 1369
 بیبا توجه به ضر نیوجود دارد.همچن یرابطه معنادار تهران یعلم و فناور یپارک ها یسازمان ییبا قدرت پاسخگو

رابطه به صورت  نیبدست آمده مثبت است ا ریمس بیاست، از آنجا که ضر (β=6/ 197بدست آمده برابر با ) ریمس

 یارک هاپ یسازمان ییبازار با قدرت پاسخگو تیاز وضع یآگاه نیعنوان نمود ب توان ی. پس مباشد یم میمستق
 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار تهران یو فناور معل
 

رابطه  هرانت یعلم و فناور یپارک ها یسازمان ییرقبا با قدرت پاسخگو تیاز وضع یآگاه نیششم: ب یفرع هیفرض

مقدار بزرگتر از  نیکه ا ای¬است به گونه 639/9بدست آمده برابر با  Tتوجه به مقدار آماره  باوجود دارد. یمعنادار

رقبا  تیعاز وض یاهآگ نیاستنباط نمود ب نیتوان چن یو م ردیگیقرار م دییپژوهش مورد تا هیباشد و فرض یم 1369
 بیبا توجه به ضر نیوجود دارد.همچن یرابطه معنادار تهران یعلم و فناور یپارک ها یسازمان ییبا قدرت پاسخگو

رابطه به صورت  نیبدست آمده مثبت است ا ریمس بیاست، از آنجا که ضر (β=6/ 186بدست آمده برابر با ) ریمس

 وعلم  یارک هاپ یسازمان ییرقبا با قدرت پاسخگو تیاز وضع یآگاه نیعنوان نمود ب یتوان. پس میباشدم میمستق
 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار تهران یفناور
 تهران یورعلم و فنا یپارک ها یسازمان ییبا قدرت پاسخگو یتکنولوژ تیاز وضع یآگاه نیهفتم: ب یفرع هیفرض

مقدار بزرگتر  نیکه ا ای است به گونه 331/1بدست آمده برابر با  Tتوجه به مقدار آماره  باوجود دارد. یرابطه معنادار

 تیوضع از یآگاه نیاستنباط نمود ب نیتوان چن یو م ردیگیقرار م دییپژوهش مورد تا هیباشد و فرض یم 1369از 
ا توجه ب نیوجود دارد..همچن یرابطه معنادار تهران یعلم و فناور یپارک ها یسازمان ییبا قدرت پاسخگو یتکنولوژ

رابطه  نیبدست آمده مثبت است ا ریمس بیاست، از آنجا که ضر (β=6/ 321بدست آمده برابر با ) ریمس بیبه ضر
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 یسازمان ییبا قدرت پاسخگو یتکنولوژ تیاز وضع یآگاه نیعنوان نمود ب یتوان. پس میباشدم میبه صورت مستق
 ود دارد.وج یرابطه مثبت و معنادار تهران یعلم و فناور یپارک ها

 تهران یعلم و فناور یپارک ها یسازمان ییبا قدرت پاسخگو یاجتماع تیاز وضع یآگاه نیهشتم: ب یفرع هیفرض

مقدار  نیکه ا ای است به گونه 939/19بدست آمده برابر با  Tتوجه به مقدار آماره  باوجود دارد. یرابطه معنادار

از  یاهآگ نیاستنباط نمود ب نیتوان چن یو م ردگی یقرار م دییپژوهش مورد تا هیباشد و فرض یم 1369بزرگتر از 
 نیوجود دارد. همچن یرابطه معنادار تهران یعلم و فناور یپارک ها یسازمان ییبا قدرت پاسخگو یاجتماع تیوضع

 نیبدست آمده مثبت است ا ریمس بیاست، از آنجا که ضر (β=6/ 968بدست آمده برابر با ) ریمس بیبا توجه به ضر

 ییوبا قدرت پاسخگ یاجتماع تیاز وضع یآگاه نیعنوان نمود ب توان ی. پس مباشد یم میرابطه به صورت مستق
 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار تهران یعلم و فناور یهاپارک  یسازمان

 

 پیشنهادات 
 :گرددیعنوان م ندهیآ نیمحقق یبرا یاساس یهاشنهادیپ قیتحق اتیبا توجه به فرض

 شود. یبررس یسازمان میمفاه گریبر د یهوش رقابت ریتاث. 1
 و شتریکسب اطالعات ب برای نظران، اطالعات مانند مصاحبه با صاحب یگردآور یفیک یهاروش گری. از د2

 استفاده شود. یآت قاتیارزشمندتر در تحق
در  انتویموضوع م یاند؛ اما با توجه به گستردگقرارگرفته یموردبررس رانیا تهران یپارک ها قیتحق نی. در ا3

 پرداخت. انیفعال دانش بن یها-همچون شرکت گرید های موضوع را در بخش نیا یبه بررس یآت قاتیتحق
 یآت قاتیقرار گرفت، در تحق یموردبررس یسازمان ییو پاسخگو یتوانمندساز ،یارتباط هوش رقابت قیتحق نی. در ا1
 نمود. رهایمتغ نیا نیگزیرا جا یرپذی¬دانش و رقابت میهمچون تسه یگرید یرهایمتغ توانیم

 

 محدودیت های پژوهش
وجود مشکالت م ریباتدب دیموانع و مشکالت وجود دارد که محقق با یکسری قیاصوالً بر سر راه هر پژوهش و تحق
وابسته،  ریبر متغ رگذاریتأث یو داخل یخارج یرهایوجود متغ لیبه دل یدانیم قاتیرا از سر راه بردارد؛ اما در تمام تحق

 ،یریگاندازه طیمربوط به ابزار، شرا هاتیمحدود نی. اباشدیم کنترلرقابلیکه غ دیآیبه وجود م ییهاتیمحدود
 زین قیتحق نیداشت باشند. در ا ریتأث یریگجهیبر نت توانندیو م باشندیو ... م قیروش تحق ،یریگنمونه یخطاها
 خالصه شوند. تواندیم ریبه شرح ز هاتیمحدود

 .ها پرسشنامه آوری تردد جهت جمع یو دشوار ی. سخت1
 وجود دارد. قاتیاستفاده از ابزار پرسشنامه که در اکثر تحق یذات تی. محدود2
 پرسشنامه. لیبه هنگام تکم انی. عدم دقت پاسخگو3
 موجود. میبا مفاه انیپاسخگو یکاف یی. عدم آشنا1
 از تعداد سؤاالت پرسشنامه. هی. گال1

 مراجع
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  ، بررسی تأثیر آگاهی شهروندی بر 1392احمدی ، محمد ، پور احمد ، احمد ، حاتمی نژاد ، حسین

کالنشهر  6پاسخگویی و عملکرد سازمان زیباسازی برای بهبود منظر شهری. مطالعه موردی منطقه 

پژوهشی دانشگاه گلستان ، سال سوم/ شماره  -صلنامه علمیتهران، مجله آمایش جغرافیایی فضا ؛ف

 مسلسل دهم/ زمستان 

 (. 1396. )امیرحسین, محمدداودی, نادرقلی, قورچیان, مصطفی, اجتهادی, حسین, رضایی احمدی

 مطالعات هفصلنام. پاسخگویی قابلیت و سازمانی استقالل با دانشگاهی خوب حاکمیت وضعیت ارزیابی

 .222-149(, 29)6 ,راهبردی مدیریت

  ، تبیین مدل کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت براساس هوش 1396اسکندری ، کریم ،

 ،  61رقابتی،بررسی های بازرگانی ، شماره 

 تیرقاب هوش اساس بر ملت بانک الکترونیکی خدمات کیفیت مدل تبیین(. 1394. )کریم, اسگندری .

 .64-63(, 61)14, بازرگانی هایبررسی

  مدیران در کسب و بررسی عملکرد .  1393آتشی ، حسین و تیزفهم قلعه، هادی،  ،اسگندری، کریم

کارهای عصر حاضر براساس هوش رقابتی، اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، 

 مؤسسه بینالمللی علوم و فناوری ح یم عرفی شیراز. 

 ،الکترونیکی خدمات کیفیت بر بهبود شعب رؤسای رقابتی هوش تأثیر بررسی ، 1394 کریم، اسگندری 

  .شرقی آذربایجان استان نور پیام دانشگاه پژوهشی، طرح ملت، بانک

  ، مدیریت دولتی نوین ، ترجمه: الوانی، خلیلی شورینی و معمارزاده، چاپ دهم، تهران،  1392آون هیوز ،

 انتشارات مروارید.

 ،ساعس. نشر و چاپ مرکز :تهران.پلیس کارکنان توانمندسازی.(1392) حسن بختیاری 

 تصمیم های فرایند در حمایتی ابزار عنوان به رقابتی هوش. (1369)کریم اسکندری، جعفر؛ زاد، بیک 

 .44. 42 مدیران میثاق. مدیران گیری

 ،رسا، انتشارات کتهران، مجیدی، جهانگیر مهرپویا، عباس رقابتی، استراتژی . ،1364 مایکل، پورتر 

  .دوم چاپ

  ، تاثیر توانمندسازی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی 1394جمشیدیان ، امین ،

 . 4، شماره  3کادر پرستار بیمارستان امام خمینی )ره( شهر اراک، مجله نخبگان علوم و مهندسی ، جلد 

 ،در شده پذیرفته هایشرکت در رقابتی هوشمندی تأثیر بررسی(. 1392. )م پورفر، جوادی ،.ک چاوشی 

 .تیر 12. اجرایی مدیریت کنفرانس دومین. آن بر صنعت نوع تأثیر بررسی و تهران بهادار اوراق بورس

 و اسالمی -اخالقی شایستگی نقش تبیین» ،1369 آذر، درویشی، ۔علی زاده، رجب. حسن فرد، دانایی 

 کی،پزش تاریخ و اخالق مجله ،«دولتی های بیمارستان عمومی پاسخگویی ارتقا در خدمتگزاری فرهنگ

 .42-44 صص ،4 شماره سوم، دوره

 رقابتی هوش نگرش(. 1394. )محمدرضا, رشیدی, بذرافشان مرتضی, بذرافشان, اله نبی, دهقان 

 .42-24(, 13)4, بازرگانی مدیریت کاوشهای. رقابتی مزیت و مدیران

  ، 1396احمد رضا ، شکرچیان خوزستانی ، محمد ، السادات هاشمی مهابادی ، ریحانه ، شکرچی زاده  ،

مروری بر مدلهای توانمندسازی شرکتهای پیمانکاری شهرداری ، دومین کنفرانس ملی ، اقتصاد، 

 تیرماه. 14مدیریت و حسابداری ، اهواز ، 
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  ، و  ، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با چابکی سازمانی1396،  بهنامسربلند ، خیراله ، ابراهیمیان

فصلنامه مدیریت  پاسخگویی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان،

 12سازمانهای دولتی، شماره 

  سیاه سرانی کجوری ، محمد علی ، زارعی ، عظیم ، ملکی مین باشی رزگاه ، مرتتضی ، آذر ، عادل ، فیض

ندی رقابتی در شرکت های دانش بنیان: ، مفهوم پردازی و اولویت بندی مولفه های هوشم1396، داود ، 

 .21-44پژوهش ترکیبی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری ، سال ششم ، شماره اول ف ص 

 ناجا کل بهداری کارکنان توانمندسازی بررسی(. 1392. )الهه, مهر جمشیدی, عبدالعلی, صادقی .

 .44-19(, 32)1392, پشتیبانی و انسانی منابع مدیریت توسعه فصلنامه

  ، سنجش اثر بخش فرآیند 1393عطافر ،علی ، رضایی دولت آبادی ،حسین ،نجف آبادی ، نرگس ،

مدیریت راهبردی شرکت فوالد مبارکه اصفهان و تاثیر آن بر پاسخگویی سازمان به تغییراتی محیطی ، 

  44پژوهش های مدیریت راهبردی ، سال بیست ، شماره 

 ،فرآیند اثربخش سنجش(. 1393) مهدیه نرگس آبادی، نجف حسین؛ آبادی، دولت رضایی علی؛ عطافر 

. حیطیم تغییرات به سازمان پاسخگویی بر آن تأثیر و اصفهان مبارکه فوالد شرکت راهبردی مدیریت

 .146-133(, 44)22, راهبردی مدیریت های پژوهش پژوهشی علمی فصلنامه

 1392 بهمن 12 کیهان، روزنامۀ. مزایا و اهداف رقابتی، هوشمندی(. 1392. )م اله،فتح. 

 رفتار بهبود در آن نقش و کار محیط در معنویت(. 1364. )بهاره, واثق, مهدی, فتاحی, اکبرعلی, فرهنگی 

 .-(, 3)4, "سازمانی فرهنگ مدیریت" علمی مجله. سازمانی شهروندی

 تمدیری مطالعات. تطبیقی دیدگاهی: دولتی بخش در پاسخگویی های نظام(. 1361. )ابوالحسن, فقیهی 

 .42-43(, 29,32)6(, تحول و بهبود)

 ،  بررسی رابط. میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی با تأثیر دو 1394فیضی، طاهره ، زارع ، رضا،

متغیّر پاسخگویی و اعتماد عمومی(مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس، فصلنامه مدیریت 

   11ل سوم ، شماره سازمانهای دولتی ، سا

 مسئولیت و فردی پاسخگویی بر خدمتگزاری فرهنگ تاثیر(. »1392) ابوالفضل علیشاهی، زاده قاسم 

 ،21 الس اسالمی، مدیریت علمیپژوهشی نامه فصل دو ،«اسالمی کار اخالق بر تأکید با کارکنان اجتماعی

 .141-144 صص ،2 شماره

 ،سازمان  پاسخگویی سطح ارتقای در جمعی های رسانه نقش بررسی ،1393 م، پور، حسن م، متاتی

 .49-42 صص ،34 شماره یازدهم، سال مدیریت، فصلنامه دولتی، های

  ، محبوبی ،محمد ، طبیبی،سید جمال الدین ، قهرمانی ، فریبا ، نصیری  پور ، امیر اشکان ، رضا گوهری

مختلف پاسخگویی در بیمارستان های آموزشی ، ارائه مدل ارزیابی ، اعتبار سنجی ابعاد  1392محمود ، 

  .16کشور ، فصلنامه مدیریت سالمت ، شماره 

 سازمان اجتماعی پذیریمسئولیت ارتقاء الگوی تبیین(. 1394. )عباسعلی, نوروزی, مهرداد, مدهوشی. 

 .62-43(, 23)6, راهبردی مدیریت مطالعات فصلنامه

 ،در رقابتی هوش سطح بهبود و سنجش(. 1392. )س خرمگاه، ،.ر. م زاده،رضوانیان ،.ا مشبکی 

 .61-122 ،(3)4 مدیریت، بهبود .QFD الگوی از استفاده با خودروسازی هایشرکت
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 ،اجتماعی مسئولیت در سازمانی فرهنگ رابطه بررسی» ،1369 وهاب، شجاعی، خلیلی و اصغر مشبکی 

 ،1369 زمستان( پیاپی 42 شماره 4 شماره یکم، و بیست سال کاربردی، شناسی جامعه ،«سازمانها

 .46-34 صص

 ،سطح بهبود و سنجش(. 1392) سمانه خرمگاه، سادات و محمدرضا زاده، رضویان ،. اصغر مشبکی 

 پنجم، سال مدیریت، بهبود مجله QFD الگوی از استفاده با خودروسازی های شرکت در رقابتی هوش

 .61-122 صص ،3 شماره

  ، بررسی رابطه بین هوش رقابتی با عملکرد بازاریابی در بانک اقتصاد نوین، ، 1394مناجاتی پور ، امیر

 1394، بهار  2فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 

 14-22 ،(144) تدبیر، مجلۀ. رقابتی هوشمندی(. 1363. )ج حقی، نجفی. 

  ،ی و رضایت شغل،تأثیرتوانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی 1396نیک پور،امین

 ، پاییز و زمستان. 44و  44تعهد سازمانی کارکنان، فصلنامه صنعت و دانشگاه، سال نهم، شمارههای 

  ، بررسی تاثیر هوشمندی استراتژیک بر استراتژی سازی مبتنی بر بداهه و 1396هرندی ، عطاءاله،

یریت توسعه فناوری ،دوره عملکرد چابک در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات ،فصلنامه مد

 پنجم ، شماره یک.

 به متفاوت نگاهی: بعدی سه پاسخگویی مدل(. 1392. )محمدصادق, آزمندیان, رضا, واعظی 

 .144-131(, 1)6, انتظامی مدیریت های پژوهش. پاسخگویی
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