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 چکیده

نوپا به  نوهوای یهس مههجد  مهری مطهر  اسهت          یشرکت هاود سطح رقابت پذیری امروزه بهب
شرکت های فعال در صوعت فواوری اطالنات ایرای ب  نووای شرکت های نوپا مطر  ههتور، لهذا  
شواخت موثر از نوامل تاثیرگذار در بهبود سطح رقابت پذیری این شرکت ها مهجد  مهمی اسهت  

 ریتهاث قرارگیرد بر همین اساس پژوهش حاضر با ههر  تعیهین    ک  الزم است مورد توم  بیشتر
و  یبهازارمحور  ،یمحهور  یویکهارففر  یانجیبا نقش م یریبر رقابت پذ یهوش تجار یهایژگیو

انجهام شهر  روش    تههرای  افهااری نرماطالنات  یفواور یهاشرکتدر بین در کهب و کار ینوفور
وری داده ها توصیفی پیمایشی و همبهتگی پژوهش از نظر هر  کاربردی و از نظر شیوه گردف

نهرم  اطالنهات   یفوهاور ی صوعت هاشرکتو از نوع کمی است  مامع  فماری پژوهش شامل کدی  
باشر  به  موظهور تعیهین حجهو نمونه  از فرمهول       شرکت فعال می 767ب  تعراد  در تهرای افااری

ا استفاده از روش نمونه  گیهری   نفر از مریرای ب 258کوکرای استفاده شره و بر این اساس تعراد 
ههای  هها از پرسشهوام   تصادفی ساده ب  نووای نمون  فماری انتخاب شرنر  مهت گردفوری داده

همچوین ب  موظور تعیهین روایهی از روایهی صهوری و روایهی      استانرارد بهره گرفت  شره است  
  بهرای پایهایی   قهرار گرفهت  مورد تاییهر   0.4با مقرار بار نامدی باالتر از سازه بهره گرفت  شر ک  

ضریب فلفای کرونباخ استفاده شر ک  با بهرفورد مقهرار ضهریب فلفهای کرونبهاخ      پرسشوام  از 
ههای پهژوهش از طریهد مهرل سهازی معهادالت       پایایی نیا تاییر شر  فزموی فرضی  0.7باالتر از 

ه حاکی از ایهن  صورت گرفت  نتایج برست فمر 2SMART.PLSافاار  ساختاری و با استفاده از نرم
است ک  کارففریوی محوری، بازارمحوری و نهوفوری نقهش میهانجی معوهاداری در روابه  بهین       

 ها دارنر   هوش تجاری و رقابت پذیری شرکت
 
 
 
 

 ی هوش تجاری ، نوفور ،یمحور یویکارففری، ریرقابت پذی، بازارمحور :ها لیدومژه
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 م دمه

هتا و  ها در این رقابتت، بتا تاتدادی از تر تت    غیر قابل اجتناب است. سازمان ظهور رقابت در دنیای کسب و کار امروزی
دهتد و تمایتل   گردند. به همین دلیل هر سازمان نیاز دارد همیشه آنچته در بتازار رم متی   تهدیدات داخلی و خارجی مواجه می

دراک نماید تا بتوانتد بته رقابتت بتا     مشتریان و همچنین تغییرات گوناگونی را که در محیط کسب و کار وجود دارد، تفسیر و ا
[. نتارور و  1پتییری استت   ها بپردازد. یک عامل مهم برای پیروزی در رقابت، توانایی سازمان جهت ایجاد رقابتت سایر شرکت
ی تواند بته رقابتت پتییر   کنند که اگر سازمان قادر باشد ارزش بیشتری را به مشتری نسبت به رقبا ارائه دهد، میاسالتر بیان می
تواند از اقتدامات متتلتس ستازمانی ماننتد یراحتی، تولیتد، بازاریتابی، تحویتل و حمایتت از          پییری می[. رقابت2دست یابد 

محصوالت تاثیر پییرد. هر یک از این اقدامات باید به حمایت از موقایت، هزینه نسبی شترکت و ایجتاد مبنتایی بترای ایجتاد      
ای ارتقا خواهند ت تزاینده و شدید و پیشرتت تناورانه، محصوالت شرکت به مرحلهتمایز هدایت شوند. بنابراین در سطح رقاب

یاتت که تمیز آن محصول با سایر محصوالت دشوار خواهد بود. به منظور پیروزی در رقابت و سپس بازاریابی، عملکرد تولید 
هتای مهتم توستط    ستازی استترات ی  پیتاده کیفیت محصول به تنهایی، بلکه همچنین به کنندگان تالی محصول نه  رتا براساس

هتای  پییری سازمان بالخت  ستازمان  هایی بر میزان رقابتسازمان بستگی دارد و مدیران باید بدانند که چه عوامل و استرات ی
ودنشان های نوپا به دلیل ماهیت نوپا ب[. بر همین اساس بررسی عوامل تاثیرگیار بر رقابت پییری سازمان3گیارند نوپا تاثیر می

 از اهمیت زیادی برخوردار است.
ایتن  ایالعتات بته منظتور      و نیاز بته کستب و پتردازش    الکترونیکی ابزارهای یریق موجود از ایالعات از یرتی اتزایش

های اخیر توجه  احبنطران به استفاده برقراری ارتباط و توزیع به موقع ایالعات در بین اتراد مرتبط موجب گردیده تا در سال
ادعایی مبنی بر این موضتو  وجتود دارد کته بته منظتور توستاه و حفت          1هوش تجاری جلب گردد. در دیدگاه منبع محوراز 

های نتاملموس )انستانی و ستازمانی(    و دارایی 2های ملموسها باید از دارایی های خود شامل داراییهای رقابتی، شرکتمزیت
 را نتادر  و ارزشمند منابع که هاییشرکت [. بنابراین4ای در سازمان وجود دارد های ناملموس بطور گستردهاستفاده کنند. دارائی

 ایتن  از یکتی  عنتوان  بته  تتوان  متی  در این میان هتوش تجتاری را   .[5را نیز دارند   رقابتی مزیت ایجاد کنند قابلیت می کنترل
بته   ایالعات توزیع و تحلیل آوری، جمع ید جهتاز آن به عنوان ابزاری مف و توساه داد را آن باید که مشاهده نمود، هادارایی
های آن به عنتوان ستازه   در مطالاه خود به هوش تجاری و وی گی کوئلهو و بهره برد. کاسیرو بهتر تصمیمات از حمایت منظور

وش ، تحلیل درون  ناتی، رسمیت ه3چندبادی نگاه کردند که جنبه های متتلفی را ارزیابی می نماید: جامایت درون  ناتی
های بیرونی هوش و دو موضو  آخر با ساختار درونتی و استتفاده از   و سودمندی ادراک شده. دو موضو  اول با جنبه 4تجاری

نمایتد از رونتد تصتمیم گیتری     ایالعات سرو کار دارند. این تلفیق می تواند به ما نوعی درک هوش را ارائه دهد که تالش می
 [.6حمایت بامل آورد 
 روی بتر  را ختود  اهتدا   بایتد  باشتد  موتتق  که آن برای شرکت یک. است بازار و مشتریان درباره بحثی نیز بازار محوری

 ابتزار  یتک  منظر این از بازار محوری کند.اینجاست که بازار محوری نمود پیدا می .کند تنظیم بازار الزامات و مشتری آرزوهای
 مشتتریان،  متصوص مجالت داشتن اینترنتی، حضور آرا، ارزیابی نوآورانه، محصوالت از ایآمیزه بازار محوری .است مدیریت
 بنتا  همگرا ارتبایی مفهوم یک برپایه بازار در را خود حضور شرکتی وقتی .است منطقی هایقیمت و خبری های برنامه داشتن
 تمتام  کته  ت یاستترا  یتک  داشتتن  جتز  نیستت  چیزی هم همگرا ارتبایی مفهوم و است کرده بیمه ها رقابت در را خودش کند

در اینجتا  . [7گیترد    کتار  به مشتری آرزوهای جهت در و ساخته همسو را شرکت های کنش و ها نگرش محصوالت، اهدا ،
ممکن است منجر به ایجاد مزیتی رقابتی برای شترکت شتود    زیراتواند با ارزش باشد محوری برای شرکت می سازه کارآترینی

گیتری کتارآترینی در ستطح     ترین سازه مورد استفاده برای انتدازه گسترده[. 8 دشوار باشد ای که تقلید آن از سوی رقبابه گونه

                                                 
1 The resource-based view 
2 physical assets 
3 Intraindustry comprehensiveness 
4 BI formality 
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 وکاردر کسب يو نوآور يبازارمحور ،يمحور ینیکارآفر یانجیم ها با نقششرکت يریپذبر رقابت يتجارهوش يهایژگیو ریتاث

 

توساه یاتت و شامل سه باد  1980و  1970های شرکت، کارآترینی محوری است که براساس مطالاات  ورت گرتته در دهه
 1ییتر رونتدهای جمایتت شتناختی    . به یور کلی پیشرتت ستریع دانتش و تنتاوری، تغ   پییری است و ریسک تاالیتنوآوری، 

همچون اتزایش سطح تحصیل، اشتغال زن و مرد به کار در خانواده ها، و اتزایش یول عمر و سالتوردگی جمایت و حضتور  
اثربتش بازارهای سرمایه و آشنایی بیش از پیش مدیران با پدیده کارآترینی محتوری ستبب گردیتده تتاگرایش بته کتارآترینی       

 [.3ای شرکت ها شدیداً مورد تاکید باشد محوری در استرات ی ه
های متاتددی روبترو هستتند کته عتدم      در ایران نیز با عنایت به نوپا بودن، با چالش ایالعات ی نات تناور یهاشرکت 

هتا بته   پییری ایتن شترکت  ها از چرخه رقابت گردد. بنابراین بهبود سطح رقابتتواند باعث حی  آنها میتوجه به این چالش
 یتتابا  یمحور ینیعالوه بر کارآتر یریپیرقابت نیا [1 در مطالاه سوهاردتو و سوباگجا ن یک مسئله جدی مطرح است. عنوا
لیا این پ وهش با هد  بسط و توساه مطالاات پیشتین در پتی    .باشدمی زین یو بازارمحور ینوآورمانند  یگرید یرهایاز متغ

در کستب و   یو نتوآور  یبازارمحور ،یمحور ینیکارآتر یانجیبا نقش م یرهوش تجا یهای گیو پاسخ به این سوال است که
تواند موجتب اتتزایش ستطح    دارد؟ استفاده از نتایج به دست آمده از این پ وهش میها شرکت یریپیرقابتچه تاثیری بر  کار

 گردد. ایالعات ی نات تناوردر حوزه  نوپا یهاشرکت یریپیرقابت

 ظریپیشینه پژوه  و چارچوب  
 ( هوش تجاری1

 تصتفیۀ  متدیریت و  بترای  هتا سازمان به کمک جهت ابزاری و مدیریتی تلسفۀ یک در تااریس اولیه هوش تجاری، به عنوان

 شتامل  تجتاری  هتوش  کته  گوشتال و کتیم ماتقدنتد    مطترح شتده استت.    کتارا  تصمیمات اتتاذ هد  با کسب وکار ایالعات

 بته  توجته  با بتواند سازمان تمامی سطوح به نحوی که ایالعات است؛ انباشتن و پردازش جمع آوری، قابلیت هایی نطیروی گی

 استت  مانند یک چتتر هوش تجاری  .[9نماید   حفاظت رقابتی رتتارهای برابر را در آنها و باشد داشته دسترسی آنها به خود نیاز
گیری تصمیم بهبود برای ایالعات تحلیل و تجزیه و ذخیره آوری، جمع برای متتلس های آوری تن و ترآیندها ها، تاالیت که

از تاامتل، بهبتود    ییآسان، سطح باال یلو تحل یهایالعات، تجز یعسر یتواند دسترسیم یهوش تجار[. 10را پوشش می دهد 
 [.11ید  داده مرتبط را تراهم نما یریتمد یها یتتاال یرمنسجم و سا آیندهایداده به منظور تر

 ا تطالح  از نویستندگان  از استت. برختی   گرتته قرار مطالاه مورد متتلفی های عنوان تحت ممفهو این مدیریت، زمینه در
متدیران   محیط سازمان ها توسط «بررسی»نحوه  بر که بیان نمایند، را «2پویش محیط » مفهوم تا کنند می هوش تجاری استفاده

[ که بیشتر بر رقبا، نقاط قتدرت  12اند  اره نمودهتمرکز نموده است، نویسندگان دیگر به هوش تجاری و تجزیه و تحلیل آن اش
و ضاس و رتتار آن ها تمرکز نموده است؛ در حالی که تحقیق دیگران به گرایش هتوش تناورآنته در متورد پویتایی تناورآنته      

استت.  در ایتن رابطته    تنتی  و متدیریتی  دیتدگاه  وجود دو حاکی از تجاری هوش حوزه در ادبیات مرور .[13نمایند  اشاره می
 شتوند می یکپارچه و آوریجمع سازمان و بیرون درون از هاداده آن در که داندمی ترآیندی را تجاری هوش مدیریتی، رویکرد

 ابزارهتا  از ایمجموعه عنوان به تجاری تنی، هوش در رویکرد .نمایند ایجاد را گیریترایند تصمیم با مرتبط ایالعات بتوانند تا
هتا،  روی تنتاوری  بتر  به جای ترایندها رویکرد این تمرکز .شودگرتته می نظر در نمایندمی را پشتیبانی شده ذکر ترآیندهای که

بتر ایتن    کننتد. متی  ایجتاد  را ایالعات و هاتحلیل داده و سازی، بازیابی، تجمیع ذخیره قابلیت که است ابزارهایی و هاالگوریتم
 حستی شتده   تیتقو نهیکه براساس زم نمودند شنهادیرا پ "3تقویت شده یهوش تجار"به نام  یروشاساس ترانسیا و همکاران 
یمت  شتنهاد یمربویته را بته کتاربر پ    یلت یتحل یوجوهااز پرس یاو هوشمند(، مجموعه یدنیپوش یها)ارائه شده توسط دستگاه

 نیاز مورد ایالعات تا کنند تالش باید شرکت ها متغیر، و پویا رقابتی، کامال محیط یک تاستر و همکاران ماتقدند در .[14 دهد
محستوب گتردد امتا بته      کار و کسب هر برای چالش یک تواندمی این جریان. کنند آوری جمع را خود تصمیمات بهبود برای

 [.15نوبه خود یک عامل قابل مالحظه به منظور آغاز تالش برای ورود به بازار می باشد 

                                                 
1 Demographic Trends  
2 environmental scanning 
3 Augmented Business Intelligence(A-BI) 
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هایی که در آن ها هوش تجاری در سطح بتاالتری پیتاده ستازی و    ت[، در مطالاات خود نشان داد که که شرک16بوتوس  
اند رقابت پییری بتاالتری را در بتازه   های هم سطح از نظر وسات و سهم بازار، توانستهگردد نسبت به دیگر شرکتتاقیب می

هتوش کستب و    [، حاکی از تتاثیر 17زمانی مشتصی حا ل نمایند. همچنین نتایج حا ل از پ وهش خوش نیت و همکاران 
 باشد.کار بر رقابت پییری می

 ( رقابت پذیری2
ها )یا بتش های کل، منتایق و حتتی کشتورها( استت کته ختود را بته یتور         رقابت پییری به مانای توانایی های شرکت
بلکته  هتا استت،   دهند. رقابت پییری نه تنهتا نتیجته اقتدام کتارآترینی شترکت     موتقیت آمیز در بازار داخلی و جهانی نشان می

داری، کسب و همچنین نتیجه یک سیاست ساختاری مناسب، سیاست عملکرد رقابتی و زیربنای مناسب است.  در نظام سرمایه
هتای متتلتس   تواند در دیتدگاه [. مفهوم رقابت پییری می18نمایند کارها از یریق رقابت موتقیت آمیز، بقا یاتته و پیشرتت می

کنند، که بر اینکته چته عتواملی منجتر بته      پییری را به عنوان یک شرایط تاریس میقابتمشاهده شود. برخی از پ وهشگران ر
کنند و به اینکه چگونه متی شود، متمرکز است؛ در حالی که سایر پ وهشگران آن را به عنوان یک نگرش تاریس میرقابت می

ملکرد بلند مدت موضوعی مرتبط با رقبا اشاره میتوان آن را به دست آورد یا همچنین، از آن به عنوان نتیجه موتقیت آمیز و ع
توان به عنوان توانایی عملکرد خوب یا ایجاد و حف  مزایتای رقتابتی،   نمایند که نتیجه امکان رقابت است. رقابت پییری را می

مشتاهده نمتود.   وری های کار و همچنین به عنوان عامل رشد بهتره ترایند الگوبرداری، عملکرد تجاری و شرایط تجاری، هزینه
هتای داخلتی آن بتا تر تت هتای ختارجی و پتییرش و        پییری یک همسان سازی بین استرات ی شترکت و شایستتگی  رقابت

نماید. این امر یک مزیت رقابتی پایدار را در برابر کند، ترض میسازگاری استرات ی توسط محیطی که شرکت در آن رقابت می
پییری شرکت مربوط به حضور مداوم در بازارهتا،  [. رقابت11آورد  سود را تراهم می رقبا، حف  و اتزایش سهم بازار و ایجاد

سودآوری و توانایی سازگار کردن تولید به تقاضا  و تغییراتی در محیط است. ایتن رونتد مستتلزم مقتداری مهتارت در متورد       
نیاز به مالحظتات ختارجی و داخلتی     اقتصادی ایرا  آن است و به-های برترو پیگیری محیط سیاسی نات، مدیریت هزینه

هتای  پییری به یور کلی بر سر راه کسب و کارها و به یور وی ه بر سر راه شرکتهایی که رقابتداللت دارد. باتوجه به چالش
هتا  دهد، مفهوم هوش به عنوان یک ترایند از مدت ها پیش در قالب تالشی برای اتزایش رقابتت پتییری شترکت   نوپا قرار می

اد شده است و از یریق بهبود اثربتشی و کارآیی، برای بقا شرکت ها در بازارهای پویای امروزی به شدت ضروری متی  پیشنه
 [. در همین راستا ترضیه اول به شرح زیر تدوین گردید:18باشد  

 های نوپای تناوری ایالعات تاثیر دارد.های هوش تجاری بر رقابت پییری شرکتترضیه اول: وی گی
 آفرینی محوری( کار3

شتود.  گیری اشاره دارد که منجر به ورود جدید به بازار متی کارآترینی محوری به ترایندها، اقدامات و تاالیت های تصمیم     

کارآترینی محوری یک ابزار موثر برای مقابله بتا تهدیتدات رقتابتی و اجتنتاب از تشتارهای رقتابتی استت کته در تراینتدهای          

 کتارآترینی  نظریه باشد.ها الزامی میبرداری از تر تها، اقدامات نوآورانه و بهرهی در شناخت تر تها یانکارآترینی شرکت

هتای  ستبک  و هتا شتیوه ، هتا روش یانتی  کنتد  متی  تتراهم  را تراینتد  کارآترینی محتوری،  که حالی در کند می تراهم را محتوا

 تئتوری  شود. بنابراین، کتارآترینی محتوری، عملیتات    می استفاده کارآترینی که برای عمل در یک روش  مدیران گیریتصمیم

تاتداد   هتای اخیتر بترای   لکارآترینی محوری از مفاهیم بسیار مهمی است که اهمیت و مزایای آن در سا .[19 است  کارآترینی

محستوس  و خدماتی کتامال  کشاورزی  ،متتلس  ناتیای ههای تجاری در زیر بتشها و بنگاه ها و شرکتزیادی از سازمان

. هتا دارد تاالی سازمان های ا لی کارآترینی است که سهم چشمگیری در توتیق وکارآترینی محوری یکی از شاخهشده است. 

یابنتد و بتر   متی  کرد که در آن محصوالت و یا بازارهای جدیتد توستاه   ای تاریستوان بانوان گسترهرا می محوریکارآترینی 

محصوالت و یا بازارهای جدیتد مشتغول    ها به ایجادپندارند که بیش از دیگر سازمانمی شرکتی را کارآترین محورهمین مبنا، 

این امر با  گردد.پییر می در سازمان، نیل به عملکرد باالتر امکان های نوآوریبا بکارگیری ظرتیت محوریکارآترینی  است. در
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، بهبتود و توستاه   جدیتد  منتابع  کتردن  یتدا پ، جدیتد  بازارهتای  تشتتی  ، تولیتد  عرضه محصول جدید، مارتی روش جدیتد 

 هتای کتارآترینی،  تاالیتت در  اثربتشتی  برای ایجادشود. می امکانپییر مدیریتبهبود سازمان و  کارکردهای محصول موجود و

رار در دستورکار خود ق و بهبود مداوم را عملکرد ارزیابیهای نو، ایده اجرای منابع، تتصی ، هدایتریزی، مدیران باید برنامه

 .[20 دهند

کند: پیشتازی، ادبیات پ وهش، گرایش به کارآترینی را به عنوان یک ساختار مرکب و متشکل از سه باد مفهوم سازی می      

بینی نیازها و تغییرات آتی بازار با نگاه به نماید که یک شرکت در پیشپییری. پیشتازی به میزانی اشاره مینوآورانگی و ریسک

توان کاالها، خدمات، مواد خام جدید و ترایندهای سازمان دهی را ارائه دهد، دست به کار می شود و که میهایی موقایت

 [.21 هد ( جدید را کشس می نماید-ارزش بیشتری را نسبت به هزینه تولید خود تروخته یا روابط علت و مالولی)وسیله

نمایند. پیشتازی ، دارای یک دیدگاه گیاری مینوظهور سرمایه هایکنند پیش قدم بوده و بر تر تهای پیشتاز سای میشرکت

بینی تقاضای آینده تر تت جتویی و نگاه به آینده است که ارائه محصوالت یا خدمات جدید پیش از رقابت و اقدام به پیش

ا نیازها در محیط بازار و بینی تغییرات یگیرد. این امر به شرکت توانایی پیشبرای ایجاد تغییر و ساختن محیط را در برمی

   [.22 دهدقابلیت اولین نفر بودن در اقدام به تاالیت در بازار را می

 ( نوآوری در کسب و کار4
های جدید نوآوری، آزمایش و خالقیت مشارکت کرده و آن ها را می نوآوری به میزانی اشاره دارد که شرکت در ایده     

توان به عنوان یک جنبه از ترهنگ ات یا ترآیندهای جدید منجر شود. این امر را میپییرد که ممکن است به محصوالت، خدم

تواند به بقای یک شرکت در یک محیط متغیر کمک نماید. نوآورانگی های جدید؛ که مییک شرکت مشاهده کرد: آزادی ایده

آن را کنترل و یا دستکاری نماید و در  تواندبه عنوان تاالیتی مشاهده شده است که در کنترل یک شرکت است و مدیریت می

ترایندهای آزمایش و خالقیت مشارکت بامل آورد که ممکن است منجر به ترایندهای تولید و خدمات نوآورانه جدید شود. 

های شرکت از جمله اقدامات نوآورانه آنها اتفاقی است و گاهی اوقات توسط عوامل خارجی نظیر تقاضای مشتری تاالیت

شود. این جنبه ها باید در روند تصمیم گیری شناخته شده و تلفیق اقدامات رقبا، یا حتی قوانین دولتی برانگیتته می )بازار(،

 توانند بدون باد سوم پیاده سازی گردند.اقدامات توق نمی[. 6 یابند، اما همیشه در دسترس یا کامل نیستند

دهد تا در این توانایی را می هارار نوآوری در کسب و کارهاست و به آنقابلیت نوآوری، عاملی کلیدی برای استم در واقع     

برای مدیریت کسب و ،روش جدید شرکتیک نوآوری در کسب و کار مارتی  .تر رقابت کنندمحیط متغییر کنونی اثربتش

حاضر یکی از مهم  کار در محل کار و یا در رابطه بین یک شرکت با عوامل خارجی است. نوآوری در کسب و کار در حال

که دارد کمتر شناخته شده است.  یها است. به دلیل ماهیت و چارچوب خا ترین منابع پایدار مزیت رقابتی برای شرکت

 مطالاه قرار گرتته است نوآوری در کسب و کار در بسیاری از رشته ها مانند مدیریت استرات یک، کارآترینی و بازاریابی مورد

، دانشگاه ،  نات و دولت  چیعوامل سه گانه مارپبین  یهمکار ییهم اتزا ریتأثو همکاران در پ وهشی اخیرا هرناندز  [.23 

 [24را نشان دادند  کسب و کاردر یبر نوآور

 ( ریسک پذیری5
انی باشند یانی کسنماید که مدیران مایل به ایجاد تاهدات منابع بزرگ و ریسک پییر میریسک پییری به میزانی اشاره می    

که یک تر ت مناسب برای یک شکست پرهزینه دارند. باید توجه داشت که پییرش ریسک در ادبیات پ وهش کارآترینی، 

بینند که ها میهایی را در موقایتکنند، کارآترینان تر تیک مسئله عمده است. همانطور که برخی از نویسندگان اشاره می

های مربوط به اشتباه اهده نمایند. به همین دلیل کارآترینان باید مایل باشند ریسکها مشاند به عنوان ریسکسایر اتراد مایل

ها را بپییرند و قبل از اینکه تر ت پس زده شده و هنوز ماتبر است، مقداری تالش، زمان و هزینه در کردن در مورد تر ت
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ایل به استفاده از رویکردهای جدید است و بدون این راه بگیارند. ریسک پییری با پویایی متفاوت است؛ زیرا نشان دهنده تم

هایی که مایل به پییرش ریسک هستند نیز پییرد. شرکتآنکه ترد احتمال موتقیت را بداند، جسارت در امری ناشناخته را می

یری اغلب بیشتر تمایل دارند تا با توجه و تالش نسبت به دنبال نمودن تر ت های جدید متمرکز شوند. از این رو، ریسک پی

تر های نوپای کوچک، واحدهای کوچک. عالوه بر این، کسب و کارها و شرکت[25 به یور مثبت با پویایی ارتباط دارد

های گوناگون و پیچیده در های بزرگتر هستند و با ریسکها، منابع و مقیاس( در مقایسه با شرکتاقتصادی)کارکنان، دارایی

بینی نمود. زیرا توان رابطه بین هوش تجاری و کارآترینی محوری را پیشین راستا میشوند. در ااقدامات خود مواجه می

تواند در کارآترینی محوری شرکت تاثیر هوش تجاری با ایالعات مورد استفاده برای تصمیمات بهتر مرتبط است و می

ایی، نوآورانگی و ریسک پییری در نظر بگیارد. اگر به اباادی که ماموال در ادبیات پ وهش در مورد کارآترینی محوری پوی

 [.6 گرتته شدند، توجه شود، می توان ادعا نمود که استفاده بهتر از ایالعات می تواند به یور مثبت بر این ابااد تاثیر بگیارد

 بنابراین ترضیه دوم بشرح زیر تدوین گردید:

 وپای تناوری ایالعات تاثیر دارد.های نهای هوش تجاری بر کارآترینی محوری شرکتوی گی: 2ترضیه     

برخی از [. 26و 25 اندمطالاات قبلی در حال حاضر رابطه بین کارآترینی محوری و عملکرد شرکت را بررسی کرده    

می [28و 27 پ وهشگران دیگر که رقابت پییری شرکت را در قالب ابااد  احبان و کسب و کارها موردتوجه قرار دادند 

در میان شرکت ها  بازار، در رقابت روش و محیطی واکنش مدیریتی، های شیوه موجود، منابع اختارها،س لحاظ از باشند

ادعایی مبنی بر این موضو  وجود دارد که به منظور توساه و حف  رقابت پییری،  1دارد. در دیدگاه منبع محور وجود تفاوت

با توجه به اهمیت  .[4 ارایی های سازمانی خود استفاده کنند، دارایی های انسانی و د2شرکت ها باید از دارایی های ملموس

 کارآترینی محوری، ترضیه سوم تحقیق بشرح زیر مطرح می شود:

 دارد. های نوپای تناوری ایالعات تاثیرشرکت: کارآترینی محوریبر رقابت پییری 3ترضیه    

های بازار باشد و بتواند ا ول بازده ها در حوزهو تر تکارآترینی باید قادر به یاتتن منبع نوآوری، تغییرات محیطی      

)نتایج( را بر نوآوری و استفاده از آن ادراک نماید. کارآترینی محوری نیز عامل مهمی است که بر بازار محوری شرکت ها تأثیر 

غییر داده و دری به روی کسب تواند محیط را تها و بازاریابی است زیرا میگیارد و همچنین عامل مهمی در نوآوری قابلیتمی

های کارآترینی دارند و بسوی کارآترینی محوری قدم که وی گیهاییو کار و خدمات جدید باز نماید. به یور کلی، شرکت

 [.1 برداشته اند، عملکرد باالتری دارند و دریاتته اند که امروزه برای بقا باید بسوی بازار محوری قدم برداشت

 روی بتر  را ختود  اهتدا   بایتد  باشتد  موتتق  کته  آن بترای  شترکت  یک. است بازار و مشتریان درباره بحثی بازار محوری     

 ابتزار  یک منظر این از بازار محوری اینجاست که بازار محوری نمود پیدا می کند. .کند تنظیم بازار الزامات و مشتری آرزوهای

 مجتالت  داشتتن  اینترنتی، حضور بروشوری، حضور آرا، ارزیابی نوآورانه، محصوالت از ای آمیزه بازار محوری .است مدیریت

 یتک  برپایته  بتازار  در را ختود  حضتور  شرکتی وقتی .است منطقی های قیمت و خبری های برنامه داشتن مشتریان، متصوص

 یک اشتند جز نیست چیزی هم همگرا ارتبایی مفهوم و است کرده بیمه ها رقابت در را خودش کند بنا همگرا ارتبایی مفهوم

 کتار  بته  مشتتری  آرزوهتای  جهت در و ساخته همسو را شرکت های کنش و ها نگرش محصوالت، اهدا ، تمام که استرات ی

 [.7 گیرد

توانند محصوالت خود را تغییر دهند تا نیازهای مشتریان را بدون کسب و کارهای کوچک که کارآترینی محوری دارند می     

ایند. تاالین کسب و کارهای نوپا که گرایش به کارآترینی دارند اترادی هستند که روحیه های ترهنگی تامین نمترک ارزش

                                                 
1 The resource-based view 
2 physical assets 
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ای از بازارهای موجود ایجاد توانند چیزی جدید در ترایندها، تولیدات یا خدمات، بازار یا ییس گستردهکارآترینی دارند و می

ایش به کارآترینی محوری هستند قادر به تامین نیازهای متغیر توان گفت که کارآترینان کوچک که دارای گرنمایند. بنابراین می

تواند مقیاس کسب و کار تواند رشد یابد )این امر حتی میباشند، به یوری که کسب و کار متالق به آنها میمشتریان می

هارتو و بر همین اساس سو[. 3 های خُرد به شرکت های کوچک یا متوسط اتزایش دهدشرکت ها را از مقیاس شرکت

های نوپا به سمت بازارمحوری آنان اند که کارآترینی محوری عامل مهمی در جهت سوق دادن شرکتسوباگجا، استدالل کرده

 در همین راستا ترضیه چهارم به شرح زیر مطرح شده است:[. 1 می باشد

 : کارآترینی محوری بر بازار محوری تاثیر دارد.4ترضیه   

 ( بازارمحوری6

ای است که برای شرکت در راستای اتزایش رقابت جهانی و تغییر در نیازهای مشتری حائز اهمیت رمحوری، مسئلهبازا     

است که در آن شرکت ها در می یابند باید همیشه به بازار نزدیک باشند. بازارمحوری یک ترهنگ کسب و کار )تجاری( است 

زش برتر برای مشتریان است. نارور و اسلیتر، بازار محوری را به عنوان که در آن سازمان متاهد به تداوم خالقیت در ایجاد ار

زمانی در ایجاد رتتارهای مهم برای ساخت ارزش برتر برای خریداران و همچنین عملکرد کسب و کار اموثرترین ترهنگ س

ا ایجاد و رضایت مشتریان ب . در حالی که آنکلز، بازارمحوری را به عنوان یک ترایند و اقدامات مرتبط با[2 تاریس کردند

. پیاده سازی بازارمحوری بهبود عملکرد برای شرکت را به [29 کندهای مشتریان تاریس میارزیابی مداوم نیازها و خواسته

 .[3 ارمغان خواهد آورد دهد

و هماهنگی  قیب مدارینارور و اسلیتر، اذعان نمودند که بازارمحوری متشکل از سه مولفه، یانی رتتار مشتری مداری، ر      

بین بتشی است. مشتری مداری و رقیب مداری شامل تمام اقدامات دخیل در کسب ایالعات در مورد خریداران و رقبا در 

بازار مورد نظر و توساه از یریق کسب و کار است، در حالی که  هماهنگی بین بتشی براساس ایالعات مشتری و رقیب 

. محققین در این زمینه بیشتر به تو یس این مسئله پرداختند که [2 ب و کار می باشداست و شامل هماهنگی ماامالت کس

مشتری مداری به عنوان یک درک کاتی از خرید مشتری موردنظر به منظور ایجاد ارزش برتر و مداوم برای خریدار تاریس 

های تالی و هم ، یانی هم توساهشده است. درک کاتی از خرید مشتری در اینجا شامل درک کل زنجیره ارزش خریداران

تامین کننده به دست آید. تروشنده، با توجه -تواند از یریق ترایند یاتتن ایالعات مشتریهای آتی است. این تالش میتوساه

به ایالعات، مشتریان بالقوه در حال حاضر و در آینده را ادراک خواهد نمود و این که چه چیزی می خواهند و چه زمانی 

کنند و در آینده چه نیازی دارند را تفسیر خواهند نمود. رقیب مداری به این مانی است که شرکت رقیب مدار اغلب می تقاضا

به عنوان یک شرکت نگریسته شده است که دارای یک استرات ی در مورد نحوه به اشتراک گیاشتن ایالعات در مورد رقبا، 

[. 1 باشدت ارشد در مورد استرات ی رقبا میبحث و گفت و گو مدیری نحوه پاسخ دهی به اقدامات رقبا و همچنین نحوه

ممکن است در رقابت مداری ترض شود که تروشندگان سای در جمع آوری ایالعات در مورد رقبا خواهند داشت و 

ی انجام شده هاگیارند به یور مثال مقدار پ وهشایالعات به روزرسانی شده را با سایر عملکردها در شرکت به اشتراک می

های رقیب )میزان تحقیق و توساه آن ها( تغییر محصوالت )ایجاد نوآوری و اناطا  پییری در تولید(، توساه در شرکت

 [.30 های رقیبها و در نهایت بحث و بررسی  ورت گرتته در ارتباط با عملکرد رهبران در شرکتاسترات ی

ها قدرت کوتاه مدت، ضاس و قابلیت های اری به این مانی است که شرکتنارور و اسلیتر، اذعان نمودند که رقیب مد     

کنند. این ادراک شامل این است که آیا رقبا از تکنولوژی جدید برای درازمدت و استرات ی های رقبای بالقوه را ادراک می

شوند که دارای یک تی دیده میشرکت های رقیب مدار اغلب به عنوان شرک[ 2  حف  مشتریان موجود استفاده می کنند یا خیر
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استرات ی هستند و چگونگی به دست آوردن و به اشتراک گیاشتن ایالعات در مورد رقبا، نحوه پاسخ به اقدامات رقبا و 

همچنین نحوه پاسخ به استرات ی رقبای مدیریت ارشد را ادراک می نمایند. آنها همچنین بیان نمودند که هماهنگی بین بتشی، 

 ابع هماهنگ شده شرکت در ایجاد ارزش برتر برای مشتریان مورد نظر است.سودمندی من

های وی ه ساختار سازمان اشاره دارد که ارتبایات بین عملکردهای متتلس سازمانی را هماهنگی بین بتشی به جنبه     

سب و کار را در بر تسهیل می کند. هماهنگی بین بتشی براساس ایالعات مشتری و رقیب است و هماهنگی تالش های ک

شود. هماهنگی بین بتشی میمل میاشماموال بیش از بتش بازاریابی را می گیرد و برای ایجاد ارزش برتر برای مشتریان 

تواند ارتبایات و تبادل بین تمام عملکردهای سازمانی را اتزایش دهد که مشتریان و رقبا را در نظر گرتته و همچنین آخرین 

رساند. این امر به توساه اعتماد و استقالل در میان واحدهای عملیاتی جداگانه کمک میبازار را به ایال  میتمایالت اتراد در 

کند که به نوبه خود منجر به یک محیط شرکتی می شود که بیشتر پییرای یک نوآوری در کسب و کار و محصول کامال جدید 

انجام گرتت نشان دهنده این مسئله بود که نیز  [31 اکیموا  مبتنی بر نیازهای مشتری است. نتایج پ وهشی که توسط

 یسازمان نیقرار دادن اعتماد ب [.با33در پ وهشی دیگر ارون و همکاران    [.32 بازارمحوری تاثیر مثبتی بر رقابت پییری دارد

خاص  ینیکارآتر شیگرا تیتقو قیدرک شده شرکت ها از یر سکیبر ر بازار محوری را ری، تأث میانجی ریمتغ کیبه عنوان 

 دگاهیاز د خصو ی-مشارکت عمومی یدر مورد توساه پروژه ها یعمل نشیب ی آنهاها اتتهی. مورد بررسی قرار دادندآنها 

 .ددهیارائه م رانیرا به محققان و مد یارابطه

تواند به رند و اتزایش این روند میهایی داکنند، از نظر دانش مشتری، مزیتسازی میهایی که بازارمحوری را پیادهشرکت      

ها و نیازهای مشتریان است، استفاده شود.  بارادواج و عنوان یک منبع برای ایجاد نوآوری محصوالت که مناسب خواسته

کند منجر به همکاران نیز استدالل نمودند که ترهنگ سازمانی که بر اهمیت توجه شرکت به بازار )بازارمحوری( تأکید می

گیری بازارمحوری عبارت است های مورد استفاده برای اندازهباضی از شاخ  [.34 رقابت پییری شرکت خواهد شد ارتقاء

های مشتریان ل شرکت برای درک نیازها و خواستهاز: مشتری مداری، رقیب مداری و ایالعات بازار. مشتری مداری، تمای

های رقبای خود است. ایالعات بازار، تالش های شرکت ات یایل شرکت برای نظارت بر استرخود است. رقیب مداری، تم

بر همین اساس دو ترضیه پنجم و ششم پ وهش به شرح زیر [. 2 برای جستجوی ایالعات در مورد شرایط بازار  نات است

 مطرح شده است:

 : بازارمحوری بر رقابت پییری شرکت های نوپا تاثیر دارد.5ترضیه      

 محوری بر نوآوری در کسب و کارها تاثیر دارد.: بازار 6ترضیه      

دارد که نوآوری مستمر در یک شرکت یک نیاز اساسی است، که به نوبه خود منجر به ایجاد مزیت رقابتی واهیونو بیان می     

فسیر شود. تواند به عنوان یک پیشرتت در ارتباط با محصوالت جدید تبه مانند گیشته، ا طالح نوآوری می[. 35  خواهد شد

ها و ترآیندهای جدید می شود. نوآوری نیز به عنوان یک اما همراه با توساه نوآوری، درک آن نیز مشمول به کارگیری ایده

شود. تغییرات در مکانیسم شرکتی در سازگاری )تطبیق( با محیط پویای آن دیده می

[. 32 های جدید و ارائه محصوالت نوآورانه کرده استیدهمحیط کسب و کار، شرکت ها را مجبور به ایجاد اندیشه های تازه، ا

های بیشتر و بیشتر نه تنها به عنوان یک ابزار برای حف  زیست پییری شرکت، بلکه همچنین برای برتری در بنابراین نوآوری

از برتری محصول، بهای ها را نشان دادند که عبارتند مارس سه وی گی نوآوریگاتینگتون و جین باشند.رقابت حائز اهمیت می

های محصول می تواند به علت عدم ارائه یراحی منحصر به ترد یا تصور غلط از خواستهمحصول و اعتبار محصول. نوآوری

. نوآوری محصول باید قادر به ارائه ارزش اتزوده در مقایسه با [36 ها و نیازهای مشتری، به سادگی شکست بتورد
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( باشد تا سبب شود شرکت مزیت بیشتری نسبت به رقبا خود داشته باشد. لوکی و ترل محصوالت مشابه )مزایای محصول

 که عبارتند از: [37 نمایندوجود چندین شاخ  نوآوری محصوالت را تو یس می

 ساه خط تولید محصول حقیقتا برای شرکت جدید نیست اما تا اندازه ای برای یک بازار جدید است.وت-1

 ل تازه برای شرکت است نه بازار.محصول جدید، یک محصو-2

 یک محصول کامال جدید، محصول جدیدی است که هم شرکت و هم بازار را در بر می گیرد.-3

تواند به عنوان یک منبع رقابت پییری انجام گرتت دریاتتند که محصول می[ 38 دروگی و شونی در پ وهشی که توسط     

والت خود را مطابق با خواسته های مشتریان یراحی کنند، قادر خواهند بود در توانند محصهایی که میاستفاده شود. شرکت

بردویج و  پ وهش مشابه دیگری توسط .مسیر رقابت باقی بمانند، زیرا محصوالت هنوز مورد تقاضای مشتریان هستند

ت خود، محصول را مطابق با استدالل نمودند که توانایی شرکت برای تداوم نوآوری در محصوال ها، آنانجام گرتت  همکاران

های شرکتتواند به عنوان منبع رقابت پییری در . بنابراین، نوآوری می[34 ها و نیازهای مشتریان حف  خواهد کردخواسته

 به شرح زیر تدوین گردید: هفتم. بر همین اساس ترضیه [1 نوپا بکار گرتته شود 

 .پییری شرکت های نوپا تاثیر داردترضیه هفتم: نوآوری در کسب و کار بر رقابت      

 مدل مفهومی پژوه   

 .مدل مفهومی پ وهش را نشان می دهد 1شکل     

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 
 

 روش شناسی
جاماه ها، تو یفی پیمایشی از یبقه همبستگی است. پ وهش حاضر از نظر هد  کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده     

شرکت تاال  767شرکت تشکیل می دهد ) 767به تاداد  در تهران نرم اتزاری ایالعات یتناوری  نات هاشرکتآماری را 

شرکت در حوزه تناوری ایالعات ایران(. لیست کامل این شرکت ها همراه با شماره  2161ر از بین در حوزه تولید نرم اتزا

حجم نمونه با  تماس آن ها در پایگاه ایال  رسانی شرکت های  نات تناوری ایالعات و ارتبایات کشور ارائه شده است.

گیری تصادتی ساده انتتاب یین شد که به روش نمونهها تانفر از مدیران یا مااونین شرکت 258استفاده از ترمول کوکران 

 شدند)برای هر شرکت یک نفر(.  
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های خیلی کم )با امتیاز ای لیکرت با گزینهباشد که در آن از  ییس پنج درجهها پرسشنامه استاندارد میابزار گردآوری داده     

 ( استفاده شده است.5( تا خیلی زیاد )با امتیاز1

سازی ماادالت ساختاری بهره گرتته شده است. منظور بررسی روابط علی و مالولی میان متغیرها از رویکرد مدلبه       

همچنین به منظور تایین روایی ابزار نسبت به دریاتت نظرات خبرگان جهت روایی  وری اقدام شده است؛ عالوه بر این در 

مورد تایید قرار گرتت. برای پایایی  0.4قدار بار عاملی باالتر از این پ وهش از روایی سازه نیز بهره گرتته شد که با م

پایایی نیز تایید شد.  0.7پرسشنامه از ضریب آلفای کرونبام استفاده شد که با برآورد مقدار ضریب آلفای کرونبام باالتر از 

 دهد.ها را نشان میتناظر متغیرها و سئوال 1جدول

 ها . تناظر متغیر و سوال1جدول 

 تعدمدسومالت مبعاد متغیرها

 های هوش تجاریویژگی

 سوال 4 سودمندی درک شده

 سوال 4 رسمیت هوش کسب و کار

 سوال 4 آنالیز درون  ناتی

 سوال 5 جامایت درون  ناتی

  ارر رینی محوری

 سوال 3 تاالیت

 سوال 3 نوآوری

 سوال 3 ریسک پییری

های رقاب  پ یری شر  

  وپا

های یری شرکتپیرقابت

 نوپا
 سوال 6

 سوال 5 نوآوری در کسب و کار  وروری در  سب و  ار

 بارمر محوری
 سوال 5 مشتری محوری

 سوال 6 رقابت محوری

 ها در دو سطح تو یفی و استنبایی مورد بررسی قرار گرتته است: تجزیه و تحلیل داده     

های پراکندگی شامل: واریانس و شامل میانگین ، مد ، میانه  و شاخ  های مرکزیدر تحلیل تو یفی به محاسبه شاخ      

 .انحرا  مایار پرداخته شده است

 

های نوپایی که در حوزه در تحلیل استنبایی به منظور تایین میزان تاثیر متغیرهای پ وهش بر روی رقابت پییری شرکت     

تاری استفاده شد و همچنین تاثیر مجمو  متغیرها بر روی رقابت تناوری ایالعات تاال هستند، از مدل سازی ماادالت ساخ

پییری شرکت های نوپا از یریق ضریب تایین بررسی گردید. برای این منظور نسبت 

 به بررسی دو نو  مدل اقدام شده است:

 های پ وهش پرداخته شده وگیری که در آن به بررسی بارهای عاملی در سازهمدل اندازه-1      

مدل تحلیل مسیر که در آن به بررسی ضرایب اثر رگرسیون میان متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شده و همچنین -2      

 زاد تایین گردیده است. های برونزاد بر اساس سازههای درونضریب تایین سازه
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هره گرتته شد که هد  از آن آزمون و ب Smart PLSها از نرم اتزار همچنین با توجه به  غیرنرمال بودن توزیع داده     

 ارزیابی تناسب یا برازش مدل مورد نظر در پ وهش حاضر بوده است:

 
 های پژوه یا ته
داده در د آنها را مرد تشکیل  79دهندگان را زن و در د از پاسخ 21تو یس جمایت شناختی نمونه: در این مطالاه،      

سال با  40-31دهد بیشتر پاسخ دهندگان بین ورد وضایت سنی اتراد نشان مینتایج به دست آمده از پ وهش در م است.

دهندگان دارای تحصیالت در د می باشند و براساس نتایج بدست آمده در مورد وضایت تحصیلی اکثریت پاسخ 55تراوانی 

 در د هستند.  53کارشناسی ارشد با تراوانی 

 دهد.متغیرهای پ وهش را نشان می های مربوط به تحلیل تو یفیشاخ  2جدول      

 . تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش 2جدول

 
 بیشینه  مینه م حرمف معیار میا گین

 5/00 1/50 1/00 3/75 سودمندی درک شده

 5/00 1/50 0/97 3/85 رسمی  هوش  سب و  ار

 4/80 1/00 1/21 3/64 ر الیز درون صنعتی

 5/00 1/60 0/99 3/68 جامعی  درون صنعتی

 5/00 1/40 0/86 3/74 های هوش تجاریویژگی

 5/00 1/70 1/05 3/88  عالی 

 5/00 1/30 1/14 3/80  وروری

 5/00 1/00 1/00 3/77 پ یریریسک

 4/85 1/30 0/93 3/82  ارر رینی محوری

 5/00 1/00 1/25 3/63 مشتری محوری

 4/90 1/50 1/00 3/72 رقاب  محوری

 5/00 1/30 1/04 3/68 بارمر محوری

 5/00 1/20 0/96 3/86 های  وپاپ یری شر  رقاب 

 5/00 1/00 1/14 3/69 و ار  وروری در  سب

)بزرگتتر از متوستط(   3نتایج تحلیل تو یفی موید آن است که در تمامی متغیرهای مورد بررستی مقتدار عتددی بتاالتر از          

 گزارش شده است.   

اری، چهار خرده مقیاس مورد بررسی قرار گرتت که در این میان نیز رسمیت هوش کستب  های هوش تجدر بتش وی گی     

توان به سه خترده مقیتاس   باشد. در بتش کارآترینی محوری نیز میباالتر از سایر موارد دیگر می 85/3و کار با مقدار میانگین 

گزارش شده است. در بتش بتازار   88/3یت با مقدار اشاره داشت که در این بتش نیز بیشترین مقدار میانگین برای مولفه تاال

 72/3محوری نیز دو متغیر یانی مشتری محوری و رقابت محوری بررسی گردید که در این میان نیز رقابت محوری با میانگین 

رای مقتادیر  مقدار باالتری را نسبت به مشتری محوری نشان داده است. انحرا  مایار داده ها نیز در بازه عددی مشاهده شده ب

باشد. به یوری که انحرا  مایتار در بتازه عتددی کمینته و بیشتینه      ها میکمینه و بیشینه موید پایین بودن میزان پراکندگی داده

استمیرنو   -کولمتوگرو   ها از  آزمونمقدار پایینی را به خود اختصاص داده است. همچنین به منظور تایین نحوه توزیع داده
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 نشان داده  شده است. 3در بتش متغیرهای پ وهش در جدول نرمالیته نتایج آزمونبهره گرتته شده است. 

 های نرمالیته . نتایج آزمون3جدول

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 0/00 258 0/88 0/00 258 0/22 سودمندی درک شده

 0/00 258 0/84 0/00 258 0/24 رسمی  هوش  سب و  ار

 0/00 258 0/83 0/00 258 0/27 ر الیز درون صنعتی

 0/00 258 0/88 0/00 258 0/18 جامعی  درون صنعتی

 0/00 258 0/90 0/00 258 0/15 های هوش تجاریویژگی

 0/00 258 0/83 0/00 258 0/25  عالی 

 0/00 258 0/80 0/00 258 0/28  وروری

 0/00 258 0/85 0/00 258 0/24 ریسک پ یری

 0/00 258 0/85 0/00 258 0/21  ارر رینی محوری

رقاب  پ یری شر   های 

  وپا
0/22 258 0/00 0/84 258 0/00 

 0/00 258 0/83 0/00 258 0/27  وروری در  سب و  ار

 0/00 258 0/83 0/00 258 0/30 مشتری محوری

 0/00 258 0/88 0/00 258 0/20 رقاب  محوری

 0/00 258 0/88 0/00 258 0/18 ریبارمر محو

کمتتتر  05/0نشتتان داده شتتده استتت، مقتتدار ستتطح مانتتاداری آزمتتون از مقتتدار مایتتار یانتتی  3همتتانطور کتته در جتتدول      

 (.  >05/0pباشد)می

 

ن رابطته میتان   های ناپارامتریک برای تایتی ها از توزیع های غیر نرمال برخوردارند و بر همین اساس از آزموندر واقع داده     

 بهره گرتته شده است. Smart.pls متغیرها و همچنین در بتش مدل سازی از نرم اتزار
 
 
 
 

 (n=258. نتایج ضریب همبستگی میان متغیرها ) 4جدول 

 

ویژگی های هوش 

 تجاری

 ارر رینی 

 محوری

رقاب  پ یری شر   

 های  وپا

 وروری در  سب 

 و  ار

بارمر 

 محوری
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 **0/709 **0/703 **0/791 **0/757 1/00 ریویژگی های هوش تجا

 **0/691 **0/665 **0/641 1/00 **0/757  ارر رینی محوری
رقاب  پ یری شر   

 های  وپا
0/791** 0/641** 1/00 0/547** 0/588** 

 **0/509 1/00 **0/547 **0/665 **0/703  وروری در  سب و  ار

 1/00 **0/509 **0/588 **0/691 **0/709 بارمر محوری

 درصد می باشد. 99** معناداری در سطح اطمینان 

تمامی متغیرهای ا لی، همبستگی مثبت و ماناداری وجود دارد  بینشود مشاهده می 4در جدولهمان یور که      

(P<0.01 .)ر و کارآترینی محوری، نوآوری در کسب و کا، های هوش تجاریوی گی بیندهد که های پ وهش نشان مییاتته

 588/0و  547/0، 641/0، 791/0های نوپا به ترتیب به میزان پییری شرکتهمچنین بازار محوری با متغیر وابسته یانی رقابت

 آزمون های همبستگی روابط مانادار میان متغیرهای مدل را تایید نموده است.  همچنین همبستگی مثبت ماناداری دارد.

 ی هوش تجاری و کارآفرینی محوری هاتحلیل عاملی تاییدی در ویژگی-الف

 های هوش تجاری و کارآترینی محوری با ضرایب بارهای عاملی آورده شده است.گیری وی گیمدل اندازه 1در نمودار     
 
 
 
 
 
 
 
 

اندازه  . مدل 1نمودار

و معناداری( در  گیری)بارعاملی 

هوش تجاری و  های ویژگی

کارآفرینی  محوری  

همانگونتتته       1در نمتتودارکتته 

هتای هتوش تجتاری و کتارآترینی     وی گتی هتای  نشان داده شده است، نتایج گزارش شده در مدل اندازه گیری مربوط به سازه

باشتد و ایتن   متی  4/0های مورد نظر در هر شاخ  آشکار خود، دارای بار عاملی باالتر از حاکی از این است که سازهمحوری 

دهد. عالوه بر این در سمت چپ تصویر می تتوان  های آن را  نشان میاز یریق شاخ  گری مناسب سازه مورد نظرمهم تبین

گیری )سازه ها( را مشاهده نمود که با عنایت به باالتر بودن مقتدار ضترایب بترآورد شتده از     های اندازهضرایب ماناداری مدل

 ، ماناداری بارهای عاملی مورد تایید قرار گرتته است.96/1

 

 لی تاییدی در بازارمحوری و نوآوری ب( تحلیل عام

   مدل اندازه گیری بازارمحوری و نوآوری با ضرایب بارهای عاملی آورده شده است. 2در نمودار      
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اندازه  . مدل 2نمودار
معناداری( در  گیری)بارعاملی و 

 بازارمحوری و نوآوری

ضترایب بارهتای عتاملی در تحلیتل عتاملی تاییتدی در ستازه هتای          مشاهده متی شتود، مقتدار    2همانگونه که در نمودار      

گتزارش شتده استت. ایتن مهتم       96/1ها بزرگ تتر از  بوده و ضریب ماناداری آن 4/0بزرگتر از مقدار بازارمحوری و نوآوری 

 نماید.  برازش مناسب را تایید میبازارمحوری و نوآوری گیری در سازه های برازش مناسب مدل اندازه

 تحلیل عاملی تاییدی در رقابت پذیری شرکت ج( 

هتا آورده شتده   های نوپا  با ضرایب بارهای عاملی و مانتاداری آن گیری متغیر رقابت پییری شرکتمدل اندازه 3در نمودار     

 است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اندازه  . مدل 3نمودار

 های نوپا پذیری شرکترقابتگیری)بارعاملی و معناداری( در 

رقابت پییری شترکت هتای نوپتا    مشاهده می شود تمامی موارد مقدار ضرایب بارهای عاملی در  3انگونه که در نمودارهم     

می باشتد.  های نوپا رقابت پییری شرکتبوده و این مهم نشان دهنده برازش مناسب مدل اندازه گیری در  4/0بزرگتر از مقدار 

هتا  مانادار بودن ضرایب بارهای عاملی را مورد تایید قرار داده اند.  یاتتته  96/1ز همچنین ضرایب ماناداری نیز با مقدار باالتر ا

های اندازه گیری با برازش مطلوبی برخوردار بوده اند. بر همین استاس  موید آن است که تمامی سازه های این پ وهش از مدل
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بررسی ضرایب تایتین و همچنتین ضترایب مستیر     در ادامه به بررسی مدل ساختاری و تحلیل مسیر پرداخته شده که در آن به 

 پرداخته شده است.

 های پ وهش پرداخته شده است.  رمتغی بیندر مدل تحلیل مسیر به بررسی ضرایب      

 دهد.ضرایب اثر رگرسیون را نشان می 4نمودار     

 

 . تحلیل مسیر )ضریب اثر رگرسیون( در مدل پژوهش4نمودار

سیرهای ا لی مطابق با مدل مفهومی پ وهش در تصل اول ترسیم شده است. همان یور که مشاهده ضرایب مسیر میان م     

است که نشان دهنده مناسب بودن تاثیرپییری  4/0گردد در تمامی مسیرهای موجود مقدار ضریب رگرسیون باالتر از می

 متغیرها بوده است. 

این که ضرایب رگرسیون گزارش شده مانادار می باشند و یا خیر بهره  در ادامه از مدل اعداد ماناداری به منظور تایین     

 نشان داده شده است. 5گرتته شده است. نتایج مدل اعداد ماناداری در نمودار 

 
 t. مدل ترسیم شده پژوهش همراه با ضرایب معناداری 5نمودار 

باشد که موید می 96/1ار ضریب ماناداری باال تر از شود در تمامی مسیرها مقدمشاهده می 5همانگونه که در نمودار      

مانادار بودن تاثیرگیاری روابط علی و مالولی در متغیرها است. عالوه بر ضرایب مسیر که نتایج مهمی را به همراه داشته 

شده است.  توان به ضریب تایین نیز اشاره داشت که از یریق مقادیر عددی در درون سازه ها به نمایش گیاشتهاست، می

های نوپا تاثیرگیار کتتوان بیان داشت که مجموعه عواملی که در این مدل بر روی رقابت پییری شرمی 5مطابق با نمودار

(. بنابراین =801/0R-Squareهای نوپا را تبیین نمایند)پییری شرکتدر د از تغییرات رقابت 1/80توانند به میزان بودند، می

     های پ وهش مورد تایید قرار گرتته است.آمده تمامی ترضیه های بدستبر اساس یاتته
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 می دهد.     را نشان های پ وهشنتایج آزمون ترضیه 5 جدول     

 های پژوهش. نتایج آزمون فرضیه5جدول

  تیجه tمعنادمری  ضریب رگرسیون  رضیه ها

H1تایید 866/5 532/0 پ یریهای هوش تجاری بر رقاب :ویژگی 

H2:تایید 830/20 838/0 های هوش تجاری بر  ارر رینی محوریویژگی 

H3تایید 326/11 633/0 :  ارر رینی محوری بر رقاب  پ یری 

H4تایید 206/19 819/0 :  ارر رینی محوری بر بارمر محوری 

H5 تایید 235/15 722/0 پ یری: بارمرمحوری بر رقاب 

H6تایید 191/6 580/0 : بارمر محوری بر  وروری 

H7 تایید 563/4 429/0 پ یری:  وروری  بر رقاب 

 گیری تیجه
 ،یمحوری نیکارآتر یانجیها با نقش مشرکت یریپیبر رقابت یتجار هوش یهای گیو ریتاثاین پ وهش با هد  تایین      

 انجام شد. ندر تهرا اتزارینرم ایالعات یتناور یهاشرکتدر بین  در کسب و کار یو نوآور یبازارمحور

های تناوری های هوش تجاری بر رقابت پییری شرکتنتایج حا ل از آزمون ترضیه اول حاکی از این است که وی گی     

[ 6 کاسیرو و کوئلهو ، [16، بوتوس [ 1 ها با نتایج بدست آمده از مطالاه سوهاردتو و سوباگجا ایالعات تاثیر دارد. این یاتته

 در تبیین لزوم بهره گیری از هوش تجاری در این [18 از همسویی و همتوانی برخوردار است. ماون  [15 تاستر و همکارانو 

میان عنوان می دارد که رقابت پییری شرکت مربوط به حضور مداوم در بازارها، سودآوری و توانایی سازگار کردن تولید به 

های برتر و پیگیری محیط رت در مورد  نات، مدیریت هزینهتقاضا  و تغییراتی در محیط است. این روند مستلزم مقداری مها

اقتصادی پیرامون آن است و به نیاز به مالحظات خارجی و داخلی داللت دارد. باتوجه به چالش هایی که رقابت -سیاسی

ش تجاری به پییری به یور کلی بر سر راه کسب و کارها و به یور وی ه بر سر راه شرکت های نوپا قرار می دهد، مفهوم هو

ها پیشنهاد شده است و از یریق بهبود عنوان یک ترایند از مدت ها پیش در قالب تالشی برای اتزایش رقابت پییری شرکت

اثربتشی و کارآیی، برای بقا شرکت ها در بازارهای پویای امروزی به شدت ضروری می باشد. همچنین نتایج حا ل از 

های نوپای تناوری ایالعات تاثیر دارد. های هوش تجاری بر کارآترینی محوری شرکتآزمون ترضیه دوم نشان داد که وی گی

همسو است. از سویی دیگر نیز می  [1 سوهاردتو و سوباگجا  های گزارش شده در مطالاهاین مهم در مطالاه حاضر با یاتته

یالعات تاثیر دارد. بر این اساس ترضیه های نوپای تناوری اپییری شرکتتوان بیان داشت که کارآترینی محوری بر رقابت

توان به های هوش تجاری بر کارآترینی محوری نیز مورد تایید قرار گرتته است. در این رابطه نیز میسوم یانی تاثیر وی گی

و همچنین چن و  [1 سوهاردتو و سوباگجا  ، [28 مدهوک و مارکوس ، [25 مطالاات همسویی همچون کوریاک و همکاران

 اشاره داشت.[ 23 رانهمکا

دهد که که کارآترینی محوری بر بازار محوری تاثیر دارد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون ترضیه چهارم نشان می     

ها بیان داشتند کارآترینی باید قادر به یاتتن منبع نوآوری، تغییرات محیطی و تر ت [1 همان یور که سوهاردتو و سوباگجا 

ازار باشد و بتواند ا ول بازده را بر نوآوری و استفاده از آن ادراک نماید. کارآترینی محوری نیز عامل مهمی های بدر حوزه
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تواند یارد و همچنین عامل مهمی در نوآوری قابلیت ها و بازاریابی است زیرا میگها تأثیر میاست که بر بازار محوری شرکت

 ار و خدمات جدید باز نماید. محیط را تغییر داده و دری به روی کسب و ک

های پنجم و ششم پ وهش نیز مبنی بر تاثیر بازارمحوری بر رقابت پییری و نوآوری مورد تایید قرار گرتته است. ترضیه     

سوهاردتو و  و  [2 نارور و اسالتر[، 29 ،آنکلز  [3 تالمر و کاسپرژیک توان به مطالاات همسویی همچوندر این رابطه نیز می

اشاره کرد. در نهایت نیز با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون ترضیه هفتم، مشت  گردید که نوآوری در  [1 باگجاسو

 ارگو و کازکوها در این بتش با نتایج گزارش شده در مطالاات های نوپا تاثیر دارد. یاتتهوکار بر رقابت پییری شرکتکسب

توان به از همسویی و همتوانی برخوردار است. در تبیین این مهم می [40 و نیو سوگیارتو[ و 1 سوهاردتو و سوباگجا ،[32 

دارد نوآوری مستمر در یک شرکت یک نیاز اساسی است، که به نوبه خود اشاره داشت که بیان می [29 ارگو و کازکودیدگاه 

های نوپا بکار گرتته ع رقابت پییری در شرکتتواند به عنوان منبمنجر به ایجاد مزیت رقابتی خواهد شد. بنابراین، نوآوری می

 شود.

 پیشنهادهای  اربردی

 شود:های نوپا تناوری ایالعات پیشنهاد میهای هوش تجاری بر رقابت پییری شرکتبا عنایت بر تاثیر مثبت وی گی -

دن تولید با تقاضا و تغییراتتی در  پییری مستلزم حضور مداوم در بازارها، سودآوری و توانایی سازگار کراز آنجا که رقابت     

های ناشتی از تغییتر پتارادایم؛ جهتانی     های نوپا به تاثیر مثبت هوش تجاری بر چالشمدیران شرکتباشد الزم است محیط می

های تالیم اجتماعی و چالش های تغییر محتیط کتار   شدن؛ تغییر تناوری؛ تشارهای محیطی و اکولوژیکی؛ عصر دانش؛ چالش

ای داشته باشند. همچنین الزم است تا مدیران عالی با پیاده ستازی هتوش   ت پییری شرکت اثرگیار است توجه وی هکه بر رقاب

های پراکنده در مسیر رشد و توساه را هماهنتگ کترده و بتا تتراهم آوردن     های مناسب، تمامی تالشتجاری و با سیاستگیاری

هتای نوپتای ختود را    یدار و اتزایش توان رقابتت پتییری شترکت   زیرساخت های الزم و حضور هوشمندانه، موجب توساه پا

 درعر ه جهانی تراهم آورند.

 شود:  های هوش تجاری بر کارآترینی محوری پیشنهاد میبا عنایت بر تاثیر مثبت وی گی -

ری برگتزار  در راستای اتزایش و ارتقاء هوش تجاری مدیران و مسئولین دوره های ضمن خدمتی در رابطه بتا هتوش تجتا        

های عملی و تنی و کارگاهی در خصتوص ارتقتاء هتوش تجتاری و کستب      نمایند. همچنین مسئولین ذیربط نسبت به آموزش

 .های کارآترینی در محیط واقای همت گمارندمهارت

 گردد:بازار محوری بر رقابت پییری پیشنهاد میبا عنایت بر تاثیر مثبت  -

ور رقابت پییری بیشتر نسبت به شناسایی نقاط قتدرت و ضتاس رقبتا و استتفاده از نقتاط      های نوپا تناوری به منظکتشر     

قوت و کاهش نقاط ضاس خود و همچنین توجه به نیازهای مشتریان، زمینه جیب بهتتر مشتتری را تتراهم نماینتد. همچنتین      

نیارهای مشتریان و قابل رقابت با رقبتا   اتزاری جدید و مطابق باها سالیانه محصوالت و خدمات نرمگردد تا شرکتپیشنهاد می

 دهند.ارائه 

 :گرددپیشنهاد میبا توجه به تاثیر بازار محوری بر نوآوری در کسب و کار  -

بینی نیازهای مشتریان توجه گردد تتا محصتوالت و ختدمات جدیتد     به منظور اتزایش در نوآوری در کسب و کار به پیش     

هتای  ترهنگتی   اتزارهای نوآورانه و مطابق با وی گیهمچنین به منظور ارائه نرم آنان ارائه گردد.ها و نیازهای آتی یبق خواسته

گتردد تتا تتالش    همچنین به مدیران و مسئولین پیشنهاد متی جاماه، به تحقیق و توساه محصوالت خود در این زمینه بپردزاند. 

های محیطی نیازهتای مشتتریان   کنند تا در زمان وجود ریسکهای موجود را با  کسب و کار تالی خود همسو نمایند، نوآوری
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 نیز بریر  گردد.

های نوپا تاثیر ماناداری دارد. در این راستا نیتز پیشتنهاد   پییری شرکتها نشان داد که نوآوری در کسب و کار بر رقابتیاتته -

 گردد:می

ها به عواملی همچون پیاده سازی دانش و انتقتال دانتش،   ها به منظور نوآوری درون سازمانی و مدیریت کارمدیران شرکت     

ای داشته باشتند.  های مدیریت کیفیت، مهندسی مجدد ترایندهای کسب و کار و غیره توجه وی همدیریت زنجیره تامین، سیستم

هتای نوپتا بته    تهای نوپا با توجه به اتزایش کابران از اینترنت و با اتزایش حضور شترک همچنین الزم است که مدیران شرکت

هایی را در سیستم ها و نرم اتزارهای تناوری ایالعتات و ارتبایتات   های اجتماعی، نوآوریمنظور تبلیغات در اینترنت و شبکه

 در نظر بگیرند.

های نوپا تاثیر مانتاداری دارد. در ایتن راستتا نیتز     نتایج بدست آمده نشان داد که کارآترینی محوری بر رقابت پییری شرکت -

 گردد:یشنهاد میپ

برداری از تر ت ها بستر الزم را ها، اقدامات نوآورانه و بهرهدر ترایندهای کارآترینی نظیر شناخت تر تمدیران شرکت      

همچنتین  برای کارکنان تراهم آورند تا امکان ارائه محصوالت نوآورانه و قابل رقابت با رقبا در این شترکت هتا تتراهم شتود.     

ها به منظور ماندگاری در بازار و رقابتت بیشتتر بتا رقبتای ختود همیشته یتک قتدم در مارتتی          د تا این شرکتگردپیشنهاد می

های متتلس، به مارتی تکنولتوژی و محصتوالت جدیتد ختود بته      محصوالت جدید از رقبا جلوتر باشند و با استفاده از شبکه

 منظور جیب مشتری و اتزایش توان رقابتی خود بپردازند.

 هایی بشرح زیر است:انند سایر مطالاات این پ وهش نیز دارای محدودیتهم     

توانتد نماینتده کتاملی در کتل  تنایع و      تحقیق حاضر از نظر مکانی  رتاً محدود به بتش خا ی از  نایع می باشد و نمی-

 شرکت های نوپای کشور باشد.

یر متغیرهای مستقل که ممکن است به یور غیتر مستتقیم بتر    در این تحقیق تقط به مطالاه برخی از متغیرها پرداخته شد و سا-

 رقابت پییری تاثیرگیار باشد مورد بررسی قرار گرتته نشده است.  

 جهت اتزایش قابلیت توساه و تامیم نتایج این پ وهش پیشنهادهای زیر به محققان این حوزه ارائه می گردد:     

شود این مطالاه در سایر  تنایع و  پییری، پیشنهاد میاری در راستای رقابتهای هوش تجبا در نظر گرتتن اهمیت وی گی     

 های تولیدی نوپا نیز مورد بررسی قرارگیرد و نتایج بدست آمده با نتایج این مطالاه مقایسه گردد. یا شرکت

ر دیگتر بهتره گرتتته شتود.     همچنین می توان عالوه بر متغیرهای مورد بررسی در این پ وهش از  سایر متغیرهای اثر گتیا      

 متغیرهایی همچون پییرش تناوری ایالعات از سوی مشتریان، مدیریت دانش، جهت گیری بازار و ... 

گردد این پ وهش در یک بازه زمانی یوالنی مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیر عوامل مداخله گر و خارجی ضمنا پیشنهاد می     

شود که این موضو  با یک حجم نمونه باال از  تنایع متتلتس متورد    . همچنین تو یه میمقطای در نتایج تحقیق، کاسته شود

 بررسی قرار گیرد.
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