
ها با سازی ایدههای رقابتی و تجاری بر تجاریتأثیر هوش بررسی
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ها با سازی ایدهجاری بر تجاریهای رقابتی و تاین پژوهش با هدف ارائه مدل جهت تبیین تأثیر هوش
شده است. پژوهش حاضر باهدف کاربردی و ی نسل سوم انجام هادانشگاهتأکید بر مزیت رقابتی در 

علمی آماری در بخش کیفی اعضای هیئت جامعه با رویکرد ترکیبی )آمیخته( با طرح اکتشافی انجام شد.
نفر انتخاب شدند. جامعه  93وجه به قانون اشباع گیری هدفمند و با تدانشگاه بودند که با روش نمونه

غیررسمی( دانشگاه در شهر مشهد مدعو )علمی رسمی و مدرسین آماری در بخش کمی اعضای هیئت
نفر از  441ای تعداد گیری طبقهنفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه 1111شامل 

های نیمه ها در بخش کیفی مصاحبهگردآوری داده ابزار شدند. عنوان حجم نمونه در نظر گرفتهها بهآن
منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن ساختاریافته بود که برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی و به

از نظرات اساتید و خبرگان آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی ، ها از دیدگاه پژوهشگریافته
 3ها از منظور گرداوری دادهکارآفرینی استفاده شد. در بخش کمی نیز به الخصوص در حوزهعلی

ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد. روایی محاسبه روایی پرسشنامه یبرا پرسشنامه استفاده شد.
از دو ، ها توسط خبرگان دانشگاه مورد تائید قرار گرفت. برای بررسی روایی سازهمحتوایی پرسشنامه

های هر عامل نشان آمده از بارهای عاملی گویهدستروایی همگرا و واگرا استفاده شد. نتایج بهمعیار 
شرط ، بودند 1/3باالی ، شدهو میانگین واریانس استخراج 3/1ها دارای بار عاملی بیش از کلیه گویه، داد

AVE> 1/1  شد. عالوه بر اینبرای همه متغیرها برقرار است لذا روایی همگرا این متغیرها تائید ،
داد که بیانگر وجود روایی واگرا شده بیشترین مقدار را نشان میمقادیر جذر میانگین واریانس استخراج

را نشان داد. برای  1/1تر از بزرگ هاپرسشنامهدر بین متغیرهای پژوهش بود. پایایی و پایایی ترکیبی 
، استفاده شد 1/1ای همه متغیرها با مقادیر باالی های بخش کیفی از تحلیل محتوا بروتحلیل دادهتجزیه

میانگین و ، ها در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد فراوانیوتحلیل دادهجهت تجزیه
تک  tهای آزمون، اسمیرنوف-از آزمون کولموگروف، انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی
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و آزمون معادالت ساختاری استفاده شد و با استفاده از  تحلیل عاملی اکتشافی، ای و مستقلنمونه
های متغیرها دارای بار تحلیل شد. نتایج نشان داد که: همه ابعاد و مؤلفه Smart Plsو  SPSSافزار نرم

هستند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی نشان داد که هوش رقابتی با  1/1عاملی باالی 
بر دانشگاه کارآفرین تأثیر مثبت و معناداری  936/1ش تجاری با ضریب تأثیر هو، 361/1ضریب تأثیر 

 GOFشده با برآورد برازش کلی تأثیری ندارد مدل ارائه 969/1دارند ولی مزیت رقابتی با ضریب تأثیر 
آگاهی ) ینهزمهای حاصل در این پژوهش برای هوش رقابتی در بعد دارای برازش مناسب است و مؤلفه

نگهداری و توسعه ، آوریجمع) یندفراو فناوری( و در بعد  یرساختز، ش و اطالعات داخلیو دان
محتوای  یفیتک، های تحلیلیهای قابلیتبرای هوش تجاری مؤلفه ( وریزی و تمرکزبرنامه، اطالعات
های گیری تحلیلی و مؤلفهتصمیم فرهنگ، گیریاز اطالعات در فرآیند تصمیم استفاده، اطالعات

متغیر  در فرد و قابلیت حفظ و نگهداری در متغیر مزیت رقابتی تائید گردید.های منحصربهایستگیش
مدیریت ، قدرت نفوذ، و طرح سازمانی ساختار، مؤلفه حاکمیت و اداره دانشگاه 1دانشگاه کارآفرین 
ش حمایت و آموز، المللی سازیبین، سازیمرکز رشد و تجاری، های جامعهذینفعان و ارزش
 گذاری تائید گردید.کارآفرینانه سرمایه

 مقدمه
توسعه در آمیز کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای درحالی موفقیتتجربه

موجب شده است تا ، ی کارآفرینیی توسعهواسطههای اقتصادی بهعبور از بحران
خاصی یابند.  وکارهای نوآورانه اهمیتگیری کسبکارآفرینان و شکل، مفهوم کارآفرینی

ی آموزش و باألخص آموزش عالی ر ا تحت تأثیر قرار حیطه، این امر بیش از هر چیز
ها و موضوعات آموزشی روش، اهداف نظام آموزشی، داده و تغییراتی را در راهبردها

عنوان فعاالن مهم ای بهطور فزایندهبه ها، دانشگاه19ای که در قرن گونهبه وجود آورد به
اند و به سازمانی کارآفرین تبدیل عه اقتصادی و اجتماعی منطقه خود سهیم بودهدر توس
های تحقیق و تدریس خود برای کمک به دانش و انتقال اند و از قابلیتگردیده

های اجتماعی و اقتصادی استفاده کنند. بر این آوری و درنتیجه پاسخ به خواستهفن
دادن به بخش دانشگاهی برای بازبینی خروجی  رویکرد دانشگاه کارآفرین انگیزه، اساس

توانند نتایج ها میجایی که آن، های مختلف استپژوهش و خلق دانش از زاویه
 (.1191، 9تحقیقات خود را تجاری سازند )اتزکوییت
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های رقبای بالفعل بالقوه رفتار و توانمندی، ها از طریق هوشمندی رقابتیسازمان
، 9)ادیدامتا بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ و توسعه بخشند کنند خود را ارزیابی می

(. ازآنجاکه اقدامات اطالعاتی هوشمندی رقابتی زیربنای فرایندهای 136ص  1116
نوآورانه و حفظ رقابت است و از سوی دیگر کارآفرینی عامل تحریک و تشویق و 

اری نسبتاً جدیدی حوزه تج، که هوشمندی رقابتیایجاد مزیت رقابتی است؛ درحالی
پیچیدگی و اهمیت آن رو به تکامل است تا با توسعه سریع تجارت ، آیدحساب میبه

تحوالت عمیقی در ذهنیت و اندیشه ، همگام باشد سرعت پیشرفت علم و فنّاوری
ها به دنبال اطالعاتی هستند که ها به وجود آورده است. آنها و شرکتسازمان، مدیران
های مشتریان تطبیق نیازها و خواسته، تا همواره خود را با محیط ها کمک کندبه آن

درستی بهره ببرند و با از نقاط قوت و مزیت خود به، ها را شناسایی کردهدهند؛ فرصت
ها صرفاً واکنش نشان که در مقابل آنجای آنتوانایی رقبا را به چالش بکشانند و به

بینی کنند؛ نتایج حاصل از تحقیقات کارآفرینی پیشها را بتوانند اقدامات بعدی آن، دهند
کند و وکار را تقویت مینشان داده است که کارآفرینی رقابت در کسب، و بازاریابی

دهند. از سوی دیگر اطالعات کارآفرینان با نوآوری خود توان رقابت را افزایش می
گذارد؛ یری بازاریابی میگهای رقبا تأثیر مهمی بر تصمیممربوط به مشتریان و توانمندی

ها باعث ارائه محصوالت و خدمات آوری مستمر اطالعات درباره آنچراکه جمع
 (.1111، 1شود )تاتکهباکیفیت باال می

ازآنجاکه فرایند هوشمندی رقابتی در ایران در مراحل اولیه و طفولیت خویش است 
است و از سوی دیگر  ،ونیز تحقیقات مربوط به هوشمندی رقابتی در کشور ما محدود

ها و مراکز تجاری مورد تأکید قرارگرفته و بیشتر در شرکت 31مقوله کارآفرینی از دهه 
صنعتی و فرهنگی در ، موردتوجه قرارگرفته است و به دلیل تحوالت سریع اقتصادی

، دانایی محور و تولید ثروت از دانش چند دهه اخیر و نیاز کشور به تقویت ساختارهای
شود. می شدت احساسبه یک بسترسازی مناسب جهت تولید علم و فن به احتیاج

ها و آموختگانی که دارای تواناییپرداختن به مقوله کارآفرینی و تربیت و آموزش دانش
از وظایف اصلی هر ، وکار مناسب باشنداندازی یک کسبراه های الزم برایمهارت
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کامالً محسوس است. لذا ضمن پرداختن  شود که متأسفانه خأل آندانشگاه محسوب می
 شده کهکارآفرینی و دانشگاه کارآفرین به این مهم پرداخته، به مفاهیم هوشمندی رقابتی
تواند در تربیت کارآفرینان نقش آموزی میفرهنگ و علم، دانشگاه از طریق آموزش

 د.گردمدل راهبردی در این خصوص ارائه می، مهمی بازی کند و بر این اساس
صورت عمیقی تغییر کرده است. در وکار در سراسر جهان بهرویکرد مدیریت کسب

منظور پاسخگویی به محیط ها بهها بر مبنای دانش و شبکهسازمان، قرن بیست و یکم
ها منظور مواجهه با این چالشها بهاند؛ لذا سازمانمتغیر و متمایز کنونی رشد کرده

باشند. محیط رقابتی و پرتالطم شتیبان تصمیم میهای مناسب پنیازمند زیرساخت
ترین زمان ممکن را از نیازهای ضروری گیری بهینه و مداوم در کوتاهامروزی تصمیم

مدیران ، مدیران ساخته است. بر این اساس برای دستیابی به موفقیت در چنین محیطی
ها و استفاده از دادهباشند که قادر به های پشتیبان تصمیم هوشمندی مینیازمند سیستم

اطالعات و دانش ، کنیماطالعات در دسترس باشد. در دنیایی که ما در آن زندگی می
کارگیری این ها سعی در بهباشند. بدین منظور سازمانها میبیانگر دارایی اصلی سازمان

ا به هنگام اتخاذ تصمیمات خطیر سازمانی رادارند؛ لذ، دارایی برای ایجاد مزیت رقابتی
ها و ها و اهداف مدیریتی خود به دنبال استفاده از بهترین روشبرای دستیابی به آرمان

باشند لذا هوش تجاری های سازمانی پایه و زیرساخت سازمان میابزارها و سیستم
منظور خلق محیط پشتیبان تصمیم یکپارچه برای مدیریت عنوان یک مفهوم جامع بهبه

ها باهدف پشتیبانی از ای از ابزارها و فنمجموعه، اریشود. هوش تجسازی میپیاده
گیری است. تحقیقات علمی صورت گرفته در این خصوص نشان داده فرآیند تصمیم

ها است. باوجود سیستم ترین فناوری حاضر ازنظر سازماناست که هوش تجاری مهم
خود را های پشتیبان تصمیم سازمان قادر خواهد بود سیستم، هوش تجاری مناسب

ها در تمامی نقاط منظور دستیابی به مزیت رقابتی توسعه دهند. آنچه امروزه سازمانبه
مشکالت ارزیابی و سنجش احتمال ، دنیا و بخصوص در کشور ما مبتالبه آن هستند

های کارکردی و غیر های سازمانی است که با توجه به نیازمندیموفقیت سیستم
گیری نیز ظاهر شوند. این جاری و پشتیبانی تصمیمکارکردی بتوانند در نقش هوش ت

لیکن در دنیای علم نیز ، وکار از اهمیت خاصی برخوردار استموضوع در دنیای کسب
آور مفاهیم ارزشمندی باشد. تشخیص معیارها و عوامل پشتیبانی تواند پیاممی
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، گیری و هوش تجاری در قالب یک چارچوب یکپارچه برای محققانتصمیم
تواند مرزهای دانش را توجه بوده و ارائه نظریات جدید در این زمینه میاوردی قابلدست

خلق ارزش است. راهکار ورود به دنیای ، کلید دنیای امروزگسترش دهد. شاه
افزوده ناشی سازی و ارزشتجاری، کلید فناوریوکار امروزی فناوری است و شاهکسب

های جدید به محصوالت موفق تجاری ل فناوریفرایند تبدی، سازیاز آن است. تجاری
تجاری و مالی است که ، های مختلفی از فرایندهای مهم فنیاست و دربرگیرنده آرایه

شود؛ به عبارتی باعث تبدیل فناوری جدید به محصوالت یا خدمات مفید می
حلقه اتصال فناوری و بازار است و تمرکز آن بر ، های پژوهشیسازی یافتهتجاری

تواند های انتهایی زنجیره ارزش است. ازآنجاکه به بازار رسانیدن یک محصول میلقهح
عنوان یک عامل سازی دانش فنی بهتجاری، کننده موفقیت و بقای سازمان باشدتضمین

، سازی یک محصولهای تحقیقاتی بدون تجاریدر سازمان، شده استحیاتی مطرح
تولید و یا ، تیابی به مشتریان خاص یک محصولتحقیقات معنایی ندارد؛ زیرا بدون دس

 1(9461، رسد )متین و محمدی زادهفایده به نظر میانجام آزمایش در مورد یک ایده بی
های رقابتی و تأثیر هوش ٔ  شود تا به ارائه مدلی درزمینهدر این پژوهش تالش می

ی نسل سوم هاهدانشگاها با تأکید بر مزیت رقابتی در سازی ایدهتجاری در تجاری
بپردازیم و درنهایت به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا هوشمندی تجاری و رقابتی در 

 ی نسل سوم اثر دارد؟هادانشگاهها با تأکید بر مزیت رقابتی در سازی ایدهتجاری

 روش
پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر زمان از نوع مقطعی 

همبستگی است و برای گردآوری داده از روش میدانی  -ماهیت توصیفی و ازنظر 
شده است. در این تحقیق نوع روابط بر مبنای فن معادالت ساختاری است. در استفاده

این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت کار از روش پژوهش ترکیبی یا آمیخته از طریق 
های این پژوهش و تعیین نمونه یراب شده است.های کیفی و کمّی استفادهتلفیق روش

گیری هدفمند و با در نظر تعیین این گروه از خبرگان در بخش کیفی از روش نمونه
ها مواجه نفر با اشباع داده 91گرفتن قانون اشباع استفاده شد. پژوهشگر بعد از مصاحبه 

یافت؛ و در نفر ادامه  93فرایند مصاحبه تا ، هاولی جهت اطمینان از کفایت داده، شد
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ای بود و حجم نمونه با استفاده از صورت تصادفی طبقهگیری بهبخش کمّی روش نمونه
جدول مورگان و کنترل آن با فرمول کوکران مشخص شد؛ که با توجه به جامعه حدود 

، نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش منظور از طبقات 441تعداد ، نفری 1911
ی شهر مشهد است که به نسبت حجم هادانشگاهمدعو  علمی و اساتیداعضای هیئت

 صورت تصادفی انتخاب شد.جامعه هر طبقه نمونه موردنظر به
–های نیمه ها در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبهبرای گردآوری داده

هوش  پرسشنامه ساختاریافته استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده گردید.
 9پرسشنامه هوش تجاری ری هشنی و همکاران، (1113کارانش )رقابتی سایمن و هم

آوری اطالعات دانشگاه کارآفرین از پرسشنامه استاندارد ظرفیت و برای جمع، (1191)
شده است و توسط ( طراحی تدوین1191وسیله گیب )فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه که به

پرسشنامه  د استفاده گردید.کارگیری ش( ترجمه و به9463صمدی میارکالئی همکاران )
گویه  19مزیت رقابتی محقق ساخته است که بر اساس نظریه مایکل پورتر با تعداد 

و  pls2و  SPSS21افزار آماری ها از دو نرموتحلیل دادهطراحی گردید. برای تجزیه
تحلیل عاملی اکتشافی و ، ایتک نمونه t، اسمیرنوف-های آماری کولموگروفآزمون

 ساختاری استفاده شد. معادالت

 هاافتهی
 41دهد که از میان نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هوش رقابتی نشان می

زمینه  -9عامل در دو بعد  1شناسایی است. عامل اصلی قابل 1، شاخص موجود
، آوری اطالعاتفرایند )جمع -1فنّاوری اطالعات( و ، مشارکت کارکنان، )آگاهی

 9نگهداری و توسعه اطالعات(؛ شناسایی گردید و ، ارائه اطالعات، عاتکیفیت اطال
اند از: حاصل شد که عبارت، عامل از نتایج چرخش واریماکس در متغیر هوش تجاری

دسترسی به ، گیری مطمئنتصمیم، کیفیت محتوی اطالعات، هایکپارچگی داده
 هدفمندی اطالعات.، توسعه اطالعات، اطالعات

متغیر گذشته برای متغیر مزیت رقابتی نیز تحلیل عاملی اکتشافی انجام همانند دو 
اند از: عامل حاصل از نتایج چرخش واریماکس در متغیر مزیت رقابتی عبارت 4شد 

                                                                                                                                        
1. Hackney,R. Simões,P. Jurij,j. Popovič,A. (2012) 
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برای متغیر حفظ و نگهداری و نیز ، ماندگاری و دوام، فردشایستگی منحصربه
 6ول تبیین واریانس تنها شده در جدعامل شناسایی 93از بین دانشگاه کارآفرین 

عامل  6اند که این را به خود اختصاص داده 1.1های باالتر از عامل بار عاملی شاخص
، اندازاند از: چشمحاصل از نتایج چرخش واریماکس در متغیر دانشگاه کارآفرین عبارت

، یالمللی سازبین، قدرت نفوذ، ساختار، منابع مالی، مشارکت کارکنان، مدیریت، تعهد
 حمایت و آموزش کارآفرینی؛

بررسی تأثیر هوش رقابتی و هوش تجاری بر دانشگاه کارآفرین با نقش تعدیل گری 
دهنده مزیت رقابتی بعد از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و بررسی عوامل تشکیل

متغیرهای تحقیق تویت به انجام تحلیل عامل تأییدی یعنی آزمون تأثیرات متغیرهای 
زای مدل بر اساس مدل معادالت ساختاری با رویکرد حداقل متغیرهای درون زا بربرون

های مربعات جزئی صورت گرفت که با استفاده از تحلیل مسیر به آزمون فرضیه
بررسی برازش مدل ، پژوهش پرداخته شد؛ کاربرد مهم دیگر تحلیل عاملی تأییدی

از مدل حذف خواهند  های یک متغیر است که در صورت عدم معناداریحاوی سؤال
 شد.

های در این تحقیق به دلیل پیچیدگی مدل ساختاری تحقیق و نیز سازنده بودن مدل
افزارهای دیگر همانند لیزرل و گیری که دو دلیل اصلی و مهم در مقایسه با نرماندازه

افزار قدرت شود. همچنین این نرماستفاده می smartpls2افزار ایموس هستند از نرم
تواند روایی همگرا را تنها با یک سؤال نیز ا کردن مدل با یک سؤال را نیز دارد و میاجر

افزار لیزرل و ایموس به حداقل سه سؤال به ازای هر سازه نیاز آنکه نرمبسنجد حال
سه قسمت را تحت ، های معادالت ساختاریبرای ارزیابی مدل plsافزار دارد. نرم

بخش کلی  -4بخش ساختاری و  -1، گیریی اندازههامدل-9دهد: پوشش قرار می
گیری و ساختاری(؛ که در تحلیل این تحقیق نیز این سه بخش به ترتیب مدل )اندازه

 اجرا شد.
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 گیری متغیر هوش رقابتی در حالت معناداری ضرایب استانداردمدل اندازه .1شکل 

 

 اری ضرایب استانداردگیری متغیر هوش تجاری در حالت معنادمدل اندازه .2شکل 
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 گیری مزیت رقابتی در حالت معناداری ضرایب استانداردمدل اندازه .3شکل 

 

 گیری دانشگاه کارآفرین در حالت معناداری ضرایب استانداردمدل اندازه .4شکل 
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کند که آیا متغیرهای پژوهش گیری شاخص کیفیت مدل بیان میدر مدل اندازه
های اند یا خیر؟ که با شاخصه ها موردسنجش قرارگرفتهباکیفیت مناسبی توسط گوی

CVCOM  وCVRED 1.91، )ضعیف( 1.11شود این شاخص با مقادیر سنجیده می 
 .شود)قوی( مقایسه می 1.41)متوسط( و 

 توان مدل ساختاری پژوهش را ارائه داد.گیری میهای اندازهبا توجه به برازش مدل

 

 ت تخمین ضرایب استانداردمدل ساختاری در حال .5شکل 

هوش تجاری بر دانشگاه ، شده ضرایب مسیر هوش رقابتیبر اساس نتایج حاصل
کارآفرین دارای اثر مثبت و معنادار است اما مزیت رقابتی دارای تأثیر بر دانشگاه 

 کارآفرین نیست.
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 مدل ساختاری در حالت معناداری ضرایب استاندارد .6شکل 

مقادیر ، شده استارائه tل پژوهش بر اساس مقادیر آماره مد 9چنین در شکل هم
زا تحقیق در زا و برونبیانگر تائید اثر بین متغیرهای درون، برای این آماره 1.13بیش از 

درصد است. مزیت رقابتی دارای تأثیر معنادار بر دانشگاه کارآفرین  66سطح اطمینان 
در اینجا  Q2معیار ردبررسی قرار گیرد. نیست لذا الزم است تا کیفیت مدل ساختاری مو

زا در شود با این تفاوت که تمامی متغیرهای درونگیری اجرا مینیز مانند مدل اندازه
شوند. استفاده از دو شاخص روایی متقاطع و شاخص افزونگی انجام آزمون وارد می

قوی  1.41، متوسط 1.91، ضعیف 1.11را با سه مقدار  CV RED( 9شود. جدول )می
گیری قوی نیز کیفیت مدل اندازه CV COMازاین نیز در آزمون پیش شودمقایسه می

 بینی شد.پیش
 . آزمون معناداری فرضیات تحقیق1جدول 

 تائید/ رد اثر t-value ضرایب استانداردشده فرضیات
H9تائید 41.191 1.361 : تأثیر هوش رقابتی بر دانشگاه کارآفرین 

H1تائید 31.319 1.936 ری بر دانشگاه کارآفرین: تأثیر هوش تجا 

H4رد 1.391 1.163 : تأثیر مزیت رقابتی بر دانشگاه کارآفرین 
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روابط بین متغیرها نشان داده شده است همچنین الزم به ذکر است که  3درجدول 
هوش ، بقیه روابط میان متغیرهای پنهان که ابعاد را به متغیرهای پنهان هوش رقابتی

نیز همگی معنادار بوده که نشان از تبیین مناسب ، کنندمزیت رقابتی متصل می تجاری و
 متغیرهای اصلی توسط ابعاد دارد.

که متغیر مزیت رقابتی تأثیر مستقیم بر متغیر با توجه به این. بررسی نقش تعدیل گر
یر بار متغعنوان متغیر تعدیل گر وارد تحلیل شد. یکدر دو مرحله به، وابسته ندارد

مزیت رقابتی نقش تعدیل گر برای متغیر هوش رقابتی و متغیر دانشگاه کارآفرین و 
مرتبه بعد مزیت رقابتی نقش تعدیل گر برای متغیر هوش تجاری و متغیر دانشگاه 

مربوط به متغیر مزیت رقابتی و  zضریب معناداری الف )کارآفرین را به خود گرفت 
دهد که نشان می 9.69به دلیل بیشتر بودن از  شده است کهمحاسبه 1.196هوش تجاری 

عنوان تعدیل گر هوش توان تأثیر نقش مزیت رقابتی را بهمی %61در سطح اطمینان 
مربوط به متغیر  zتجاری و متغیر دانشگاه کارآفرین تائید ساخت ب( ضریب معناداری 

 9.69ودن از شده است که به دلیل کمتر بمحاسبه 9.419مزیت رقابتی و هوش رقابتی 
توان تأثیر نقش مزیت رقابتی را برای متغیر نمی %61دهد که در سطح اطمینان نشان می

 عنوان تعدیل گر تائید ساخت.هوش رقابتی و متغیر دانشگاه کارآفرین به

 
 بررسی نقش متغیر تعدیل گر. 7شکل 



 373 ... سازیتجاری بر تجاری و رقابتی هایهوش تأثیر بررسی

 هایافته
ت با پایایی های اشتراکی بررسی و سؤاالابعاد هوش رقابتی چیست؟ شاخص. 9

از مجموعه سؤاالت  A35, A23, A26لذا سه سؤال ، حذف گردید 1/1اشتراکی کمتر از 
مؤلفه تحلیل ادامه یافت و تا  41با تعداد  مربوط به متغیر هوش رقابتی حذف شدند و

واریانس کل را تبیین کرد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی از ، درصد 11حدود 
مشارکت ، زمینه )آگاهی -9عامل در دو بعد  1درنهایت ، دشاخص موجو 41میان 

ارائه ، کیفیت اطالعات، آوری اطالعاتفرایند )جمع -1فنّاوری اطالعات( و ، کارکنان
 نگهداری و توسعه اطالعات(؛ شناسایی گردید.، اطالعات

شاخص متغیر هوش تجاری  49. ابعاد هوش تجاری چیست؟ در این بعد نیز بر 1
به  B2 های اشتراکی در اینجا سؤالشافی انجام شد وبر اساس نتایج شاخصتحلیل اکت

از مجموعه سؤاالت حذف گردید و نهایتاً تعداد ، 1.1تر از دلیل پایایی اشتراکی پایین
ای ایجاد گردید این عوامل دسته 9برداری شد و شاخص برای سنجش عامل بهره 41
عامل )مؤلفه( حاصل از نتایج چرخش  9درصد از واریانس کل را تبیین کرد.  91

کیفیت محتوی ، هااند از: یکپارچگی دادهواریماکس در متغیر هوش تجاری عبارت
هدفمندی ، توسعه اطالعات، دسترسی به اطالعات، گیری مطمئنتصمیم، اطالعات
 اطالعات.

 . ابعاد مزیت رقابتی چیست؟ همانند دو متغیر گذشته برای متغیر هوش رقابتی نیز4
به دلیل مقدار اشتراک استخراجی  C21تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. شاخص 

شاخص جهت انجام تحلیل عاملی  11حذف گردید و درنهایت ، 1.1تر از کوچک
شده با از نتیجه تبیین واریانس و نیز ماتریس عوامل شناسایی اکتشافی باقی ماندند.

 96هستند و تقریباً  9تر از عامل اول بزرگ 4چرخش واریماکس مشخص شد که: 
عامل حاصل از نتایج چرخش واریماکس در  4کنند. درصد از واریانس کل را تبیین می

متغیر مزیت رقابتی با نظر اساتید راهنما و مشاور و نیز ادبیات تحقیق و با توجه به 
اند از: شایستگی ها عبارتگذاری گردید. مؤلفههای همبسته ناممفهوم شاخص

 حفظ و نگهداری.، ماندگاری و دوام، فردبهمنحصر
شاخص  913دارای ، دانشگاه کارآفرین. ابعاد دانشگاه کارآفرین چیست؟ 3

ها تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. ازآنجاکه دادهشده است. بر رویشناسایی
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 911هستند تحلیل را بر  1.1اشتراکی مقادیرشان کمتر از  96تا  93های شاخص
تر از اول دارای مقادیر ویژه بزرگ عامل 93مانده تحلیل عاملی انجام شد؛شاخص باقی

واریانس کل را ، درصد 13ماند. این عوامل تا حدود یک هستند و در تحلیل باقی می
 تبیین کرد.

. آیا هوشمندی رقابتی دارای تأثیر مثبتی بر حوزه مزیت رقابتی دانشگاه کارآفرین 1
پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به این نتیجه  است؟ با آزمون مدل مفهومی

 یافتیم که دارای تأثیر است.دست
وکار( دارای تأثیر مثبتی بر حوزه مزیت رقابتی دانشگاه . آیا هوشمندی تجاری )کسب9

 ها این تأثیر وجود دارد.کارآفرین است؟ با توجه نتایج حاصل از آزمون
سازی انه رقابتی و تجاری بر نگرش کارآفرینانه و تجاری. آیا تأثیر رفتارهای هوشمند1

آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده  با ها با تأکید بر مزیت رقابتی مثبت است؟ایده
 از تحلیل عاملی تأییدی نتیجه گرفتیم که این تأثیر وجود دارد.

گاه مثبت است؟ . آیا تأثیر رفتارهای هوشمندانه رقابتی و تجاری بر مزیت رقابتی دانش3
یعنی ، شده بر دانشگاه کارآفرینبا توجه به تأثیر متغیرهای آشکار و پنهان شناسایی

آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نتیجه حاصل نشانگر 
 این است که این تأثیر وجود دارد.

ها با تأکید زی ایدهساهای رقابتی و تجاری بر تجاری. درجه تناسب مدل تأثیر هوش6
 چیست؟ ی نسل سوم )کارآفرین(هادانشگاهبر مزیت رقابتی در 

سنجد که صورت کلی میآزمون مدل کلی آزمون مدل بیرونی و درونی تحقیق را به
ها و بارهای گویه، PLSگیری در سطح مدل اندازه، است GOFماحصل آن شاخص 

همبستگی ، ح ساختاری نیز ضرایب مسیرکند. در سطها را برآورد میکوواریانس مانده
شده متغیرهای واریانس تبیین شده و میانگین واریانس استخراج، میان متغیرهای مکنون
برای هریک از مسیرها و بارهای عاملی با استفاده از  tی کند. آمارهمکنون را برآورد می

ل زمانی شود. برازش مناسب مدروش برش متقاطع یا خودگردان سازی محاسبه می
قبول باشد و واریانس تبیین شده قابل، شود که ضریب مسیر معنادار بودهمحقق می

 ها برقرار باشد.برای هریک از سازه 1.11همسانی درونی باالی 
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باشند. عالوه دهنده برازش مناسب مدل میقبول بارهای عاملی نیز نشانمقادیر قابل
بینی متغیرهای ازش مدل جهت پیشنیز شاخصی برای بررسی بر GOFبر این شاخص 

متوسط ، عنوان مقادیر ضعیفبه ترتیب به 1.49و  1.11، 1.19زا است. سه مقدار درون
، 41-3(. در جدول 9461، اند )داوودی و رضازادهشدهمعرفی GOFو قوی برای 

 1.49تر از بزرگ GOFشده که مقادیر محاسبهازآنجایی اشتراکات آورده شده است.
چنین کلیه ضرایب مسیرها هم، نشان از برازش مناسب مدل پژوهش دارد، آمدهدستبه

 1.11ها باالی قبول و همسانی درونی سازهمعنادار بوده و واریانس تبیین شده قابل
 است.

 گیرینتیجهبحث و 
تائید  1.361در فرض اول: تأثیر هوش رقابتی بر دانشگاه کارآفرین با ضریب استاندارد 

های: جلیلیان و شده قبلی مطابقت دارد؛ پژوهشهای انجاماین با پژوهش گردید؛ که
لشکر ، رضاییان، 1193عالمه همکاران ، (1193آرولدوس و همکاران )، 1191همکاران 

پریپوراس ، 1113سایمن و همکاران ، 1194الساعد ، 1119را چ و سانتی  1191، بلوکی
 .9469، کارانطبرسا و هم، 1191گلدسون ، 1111، و همکاران
تائید  1.936: تأثیر هوش تجاری بر دانشگاه کارآفرین با ضریب استاندارد 1فرض 

شده قبلی مطابقت دارد؛ گروبچ شیج و جاکلیج های انجامشد؛ که این با پژوهش
پوپوویج و همکاران ، (1194یوگو و همکاران )، (1191هریسون و همکاران )، (1191)
هاین و همکاران ، (1113رامامورثی و همکاران )، (1191شانکس و همکاران )، (1191)
 (.1119ویکسم و واتسن )، (1114شین )، (1114موخرجی و دسوزا )، (1111)

رد  1.163: تأثیر مزیت رقابتی بر دانشگاه کارآفرین با ضریب استاندارد 4در فرض 
 شد.

ها تائید در آنهای این پژوهش نیز شده عوامل و مؤلفههای انجامکه در این پژوهش
پاپولووا  و پاپولووا، (9664کلر )، (9669آکر )، (9669لوی ) و گردیده است؛ گاردنر

لین و شاین ، چن، (9461فرازجا )، (1191لین )، (1191مملوک ) غنای و، (1119)
 و طبرسا، (1111کالکا )، (1119لی و همکاران )، (1113اواه و جبریکدان )، (1116)

، (9461همکاران ) و آبادیرضایی دولت، (9666یسی و همکاران )تر، (9469همکاران )
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(. همچنین الزم به 9669( مایکل پورتر )9663پیرسی همکاران )، (9669میچاک ایسین )
ذکر است که بقیه روابط میان متغیرهای پنهان که ابعادرا به متغیرهای پنهان هوش 

ز همگی معنادار بوده که نشان نی، کنندهوش تجاری و مزیت رقابتی متصل می، رقابتی
 از تبیین مناسب متغیرهای اصلی توسط ابعاد دارد.

عنوان تعدیل گر هوش تجاری و متغیر دانشگاه تأثیر نقش مزیت رقابتی را به
توان تأثیر نقش مزیت رقابتی را برای متغیر هوش رقابتی شود اما نمیکارآفرین تائید می

 ان تعدیل گر تائید ساخت.عنوو متغیر دانشگاه کارآفرین به
هوش تجاری بر دانشگاه ، شده ضرایب مسیر هوش رقابتیبر اساس نتایج حاصل

کارآفرین دارای اثر مثبت و معنادار است اما مزیت رقابتی دارای تأثیر بر دانشگاه 
آمده است دستهای اقتصادی بهها در سازمانکارآفرین نیست که با آنچه در پژوهش

سازی هستند باید به دنبال رسیدن به هدف مهم تجاری هادانشگاهذا اگر ل، یکسان نیست
عنوان عاملی مهم و اساسی در به این مقوله توجه گردد که ابعاد مزیت رقابتی را به

 ساختار خود قرار دهند.

 منابع
بندی عوامل نهادی (: شناسایی و اولویت9469محمدرضا میگون پوری. )، اسماعیل کالنتری

، مدیریت صنعتیسازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو. ر انتخاب راهبرد تجاریمؤثر ب
 .96-33ص ، 1، 91، 3شماره ، 3دوره 

، مطالعه موردی ابعاد هوش رقابتی، (9463)، سلمان عباسیان ننه، نادر جعفر یوسفی، مریم، اشتر
 .آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف، اولین کنفرانس ملی مدیریت خدمات

بررسی اثر ابعاد محتوایی سازمان بر ، (9469)، جالل و محبوبه شعبان مایانی، حقیقت منفرد
، اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش مدیریت دانش مطالعه موردی: بانک سامان

 ..33-91ص  11شماره  9469پاییز 
نی و گرایش به ( بررسی تأثیر گرایش به کارآفری9461)، مهدی، یوسفی، العابدینزین، رحمانی

اولین بازار مدیران بر خلق مزیت رقابتی در چهارچوب پایش هوشمندی رقابتی. 
وکارهای کارآفرینانه و اقتصاد همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب

  .دانشگاه پیام نور مازندران بنیاندانش



 377 ... سازیتجاری بر تجاری و رقابتی هایهوش تأثیر بررسی

 تأثیر میزان سیبرر (9461) زهرا، زاده شکرچی، زهرا، زینلی، حسین، آبادیدولت رضایی

 پیاپی، 9 شماره، بازرگانی مدیریت اندازچشم، رقابتی مزیت ایجاد در رقابتی .هوشمندی

44. 
، رشد فناوری .سازیهای خطی تجاری( مروری بر مدل9461)، شادی، محمدی زاده، متین آیدا

 .99 - 11ص  ،49شماره  ،6دوره 
ری در سازمان )بانک رفاه استان نقش هوش تجا، (9463)، محدثه و فریدون آزما، مطهری

 – المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتیاولین کنفرانس بینگلستان( 
 ساری.

هوش تجاری و نقش آن در ، (9464)، زادهمحمدمهدی و جواد سلطان، موحدی
اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم  .های سازمانیگیریتصمیم

 .و حسابداری مدیریت

های کوچک و متوسط ایرانی در ( ذهنیت شناسی بنگاه9469نیک پیام جابر )، جواد، نیک پیام
المللی و دومین کنفرانس بین .های پیشرفتهسازی فناوریهای تجاریخصوص چالش
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