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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to design a model for assessing how dynamic 

information technology capabilities play the role of organizational intelligence 

mediator and the ability to share knowledge on improving the competitive advantage 

of SMEs in the field of information technology in Tehran province. 

 

Methodology: The research method in this article is descriptive-correlational. The 

statistical population of the research includes a set of small and medium enterprises 

active in the field of information technology in Tehran province. The sampling 

method was class-related research and 210 questionnaires were distributed among 

managers and senior experts of the companies under study. Then, by using factor 

analysis, the validity of the questionnaires was examined. Also, structural equation 

model was used to test the research hypotheses. 

 

Findings:  The results of the structural model showed that the dynamic capabilities 

of information technology (β = 0.46) and information technology integration (β = 

0.52) had a positive effect on knowledge sharing capability and information 

technology infrastructure. Had information technology matching (β = 0.82). 

 

Conclustion: The results of the research showed that the dynamic capabilities of 

information technology have a positive effect on the improvement of the 

competitive advantage of small and medium businesses through two intermediary 

variables: the ability to share knowledge and organizational intelligence. 
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 چکیده

ت با نقش میانجی پویای فناوری اطالعا هایقابلیت تأثیرهدف این پژوهش طراحی الگویی برای بررسی چگونگی  هدف:

( فعال در SMEی کوچک و متوسط )وکارهاکسبهوشمندی سازمانی و قابلیت اشتراک دانش بر بهبود مزیت رقابتی در 
 .استی اطالعات استان تهران ورافنحوزة 

 

ی هاشرکت. جامعة آماری پژوهش شامل مجموعه استهمبستگی  -روش پژوهش در این مقاله توصیفی ی:شناسروش

نسبتی  -ی در این کار پژوهشی طبقه ایریگنمونهتوسط فعال در حوزة فناوری اطالعات استان تهران است. روش کوچک و م
ی مورد مطالعه توزیع شد. سپس، با هاشرکتپرسشنامه بین مدیران و کارشناسان ارشد  012بوده و در همین راستا، تعداد 

ی هاهیفرضمورد بررسی قرار گرفت. همچنین، برای آزمون  هاپرسشنامهاستفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی روایی 
 پژوهش از مدل معادالت ساختاری استفاده شد.

 

( و همسان سازی فن آوری = 64/2β) نتایج مدل ساختاری نشان داد که قابلیت های پویای فن آوری اطالعات  یافته:

انش و زیرساخت های فن آوری اطالعات تاثیر قابل مالحظه ای را اثر مثبت بر روی قابلیت اشتراک د (= 20/2βاطالعات )
 (.= 20/2βبر روی همسان سازی فن آوری اطالعات داشتند )

 

ی اطالعات از طریق دو متغیر میانجی قابلیت ورافنپویای  هایقابلیتنتایج پژوهش نشان دادند که  ی:ریگجهینتبحث و 

 مثبت دارند. تأثیر ی کوچک و متوسطوکارهاکسبمزیت رقابتی  بهبود اشتراک دانش و هوشمندی سازمانی بر
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 مقدمه
با رقابت فزاینده  هاشرکتو  هاسازمانامروزه بسیاری از 

 یهاینوآور واسطهبهرو هستند که هپایدار و نامطمئنی روب
بازاری و نیازهای در حال  یهاطیمحتکنولوژیکی، تغییر 

های هتغییر مشتریان، شدت یافته است و یکی از را
پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی 

دنیای پرتالطم امروز از است. کسب برتری رقابتی در 
است  هاسازمانمدیران  پیش روی یهاچالش نیترمهم
 جدیدی مطرح یهادگاهیدو  هاهینظربر آن برای غلبه که

است که  ییهادگاهیدپویا یکی از  هایقابلیتشده است. 
 یهاهینظرمکمل  عنوانبه اخیر ةطی حدود یک ده

است. در این استراتژی در رویکرد منبع محور ارائه شده 
که یکی از  در حال تغییر شدتبهمحیط جهانی شده و 

گستردگی جغرافیایی و سازمانی منابع  آن یهایژگیو
نیازمند چیزی بیش از  نوآوری و تولید است، مزیت پایدار

موسوی، است )قابل تقلید  یسختبه یهاییدارامالکیت 
 .(1939و شریفی مقدم، ینیالدتاج

در راستای ترسیم مسیر مزیت  تاطالعافناوری اهرم 
 هاشرکتمهم برای  یهاتیاولویکی از  عنوانبه رقابتی

(. به هر 1939زنجیرچی و ابراهیمی،است )در حال ظهور 
برای مدیریت دانش  اطالعاتفناوری  هایقابلیتحال 

 ازیموردنیک شرکت  هوشمندی سازمانیدر  ثرؤکارآمد و م
 آثاریی را در مورد اهیافته مطالعات تجربی قبلی. است

اطالعات بر مزیت رقابتی نشان فناوری  هایقابلیت
 یهاسمیمکان در بیان نقش و هایافتهولی این  ،دهدمی

اطالعات مزیت فناوری زیربنایی که از طریق آن قابلیت 
، مبهم کندمیو اصالح  بخشدیمرقابتی شرکت را بهبود 

 بنابراین، (.1939،و همکاران زادهمحمود) اندماندهباقی 
تا پژوهشگران مطالعات تجربی  کندمیایجاب  ضرورت

فناوری  هایقابلیتاثرگذار  یهاسمیمکانخود را بر روی 
متمرکز  هوشمندی سازمانی ةدرزمین خصوص بهاطالعات 

سازند. در همین راستا، مطالعه حاضر تالشی در جهت این 
ی خاص، این مطالعه به بررس طوربه نوع پژوهش است.

که بر مزیت  پردازدیم اطالعاتفناوری نقش دو قابلیت 
 یهارساختیز اوالًیعنی،  .هستند رگذاریتأثرقابتی شرکت 

فناوری پایه و اساس  که اطالعاتفناوری  ریپذانعطاف
و توسعه یافته هستند  شده یزیربرنامه دقتبهاطالعات 
اد اطالعات ایجفناوری حال و آینده  یهابرنامه که در آن

فناوری  یسازهمسان ،اً( و دوم1،0212بی هنه شیاند )شده

                                                 
1. Scheibehenne 

اطالعات فناوری  اطالعات و یا توانایی به جریان انداختن
 (.0،0222رایوکار )کسبیندهای ادر فر

مستقیم  آثاراصلی این پژوهش در مورد  سؤال
 اطالعات بر مزیت رقابتیفناوری پویای  هایقابلیت
است که  (SME)متوسط های کوچک و وکارکسب

متضادی مواجه  دیگر با نتایج هایقابلیتاثرات  واسطهبه
این بررسی  دنبالبهبه عبارتی، این پژوهش شده است. 

اطالعات، همچون فناوری  هایقابلیتموضوع است که آیا 
اطالعات و فناوری  ریپذانعطاف یهارساختیز

قابلیت اشتراک  ةوری اطالعات، از توسعافن یسازهمسان
بر  درنتیجه و کندمیحمایت  هوشمندی سازمانیو  دانش

 ؟است مؤثرمزیت رقابتی شرکت 

 

 پیشینه پژوهش
فناوری  یهارساختیزقبلی نشان دادند که  هایپژوهش

 منظوربهبرای تالش یک شرکت  ریپذانعطافاطالعات 
 .اطالعات ضروری استفناوری توسعه یک سطح باال از 

کارآمدی  یبسترهااطالعات فناوری پویای  هایقابلیت
اطالعات فناوری کاربردهای پیشرفته  که از کنندیمفراهم 

 )رمضانیان، کندمیمانند ابزار تجارت الکترونیک پشتیبانی 
 (.1936، مرادی،ینیممب

منابع  تأثیربا عنوان  زادهلیاسماعنتایج مطالعات 
کوچک  هایشرکتپویا بر عملکرد  هایقابلیتسازمانی و 

کلیدی در سازمان،  نشان داد که وجود منابع سطو متو
، دهدمیرا افزایش  کوچک و متوسط هایشرکتعملکرد 
متغیر میانجی، بین  عنوانبهپویا  هایقابلیت همچنین

بهبود عملکرد سازمان  منابع و عملکرد سازمان باعث
ند توانمی کوچک و متوسط هایشرکت ،. بنابراینشودیم
پویا،  هایقابلیت ةابع کلیدی و توسعمن آوریجمعطریق  از

عملکرد  درنتیجهافزایش دهند و  مزیت رقابتی خود را
 (.1936،زاده و همکارانایران) ابدیبهبود  هاآن

با  که داردیمپژوهشگران بیان  پیشین هایپژوهش
 صرفهبهمقرونتسریع و  منظوربهتوجه به نیاز روبه رشد 

ات، مشخصه چابکی تحویل محصوالت و خدم ةبودن نحو
 هایتوانایییک فاکتور مهم از  عنوانبه دانش ةشبک

برای مزیت رقابتی شرکت در نظر گرفته  ازیموردنعملیاتی 
هماهنگی پیچیده و  ةدهندنشانشده است. این نیز 

است  هوشمندی سازمانیدر میان اعضای  سازییکپارچه
 هوشمندی سازمانی هایروشکه شرکت را در مسیر تغییر 

                                                 
2. Ray 
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 .سازدیم ریپذانعطافو پاسخگویی به تغییرات بازار 
یک فاکتور اساسی  عنوانبه هوشمندی سازمانیبنابراین، 

پویا اشاره به توانایی یک  هایقابلیتشده و  در نظر گرفته
، ایجاد و پیکربندی مجدد سازییکپارچهشرکت برای 

 (.1،0212لی وای وودارد )داخلی و خارجی  هایقابلیت
یک فعالیت کلیدی برای انطباق  عنوانبهپویا  هایتقابلی
استراتژی  ةعملیاتی و قابلیت آن برای توسع یهاروال

 و 0ملهوترا .ایجاد ارزش جدید در نظر گرفته شده است
یک  قابلیت اشتراک دانشکه  دهندیمنشان  همکاران
و فرایندهای  هاروالاز  ایمجموعه ةکنندمنعکسشرکت 

و  توسط دانش سازمانی جذب، تبدیل سازمانی است که
 هاتیقابل، این رونیازا. ردیگیمقرار  یبرداربهرهمورد 

 وکارکسب هایفرصتو تصرف  قابلیت اشتراک دانش
مستقیم  طوربه تواندمیکه  دهدمیشرکت را افزایش 

 (.9،0211راکردهد )قرار  تأثیرمزیت رقابتی شرکت را تحت
 

 ادبیات نظری پژوهش

 اطالعات فناوری پویای هایتقابلی

اشاره به توانایی یک اطالعات  فناوریپویای  هایقابلیت
 فناوریشرکت برای ایجاد یک مجموعه کامل از منابع 

 فناوریکاربردی  ةکه پایه و اساسی برای توسع دارد
 طوربه(. 1936مردانی و موالئی،کند )میفراهم  اطالعات

شامل پلت  اطالعات فناوری یهارساختیز خاص،
، به اشتراک هاشبکهمحاسباتی، ارتباطات  یهابرگه

گذاردن اطالعات حیاتی و مرکزی و کاربردهای پردازش 
اطالعات فناوری  یریپذانعطاف .است هاداده

و  سازگار این عناصر همبند، حدی است که کنندهمنعکس
 چرخشی هستند.

اطالعات و فناوری  یهامؤلفهخاص، اتصال  طوربه
شرکت به یکدیگر شرکت را برای  ةدهندلیتشکای اجز

با شرکای کانال  مؤثربرقراری ارتباط و تبادل دانش 
دانش شرکت گسترش  جهیدرنت، سازدیمقادر  تجاری خود

بر این، اتصاالت فناوری اطالعات ذخایر . عالوهابدییم
و شرکت را به انتقال و ترکیب  کندیمسازمانی را آزاد 
کالنتری سازد )یمواحدهای عملیاتی قادر دانش در سراسر 

 (. همچنین، سازگاری اجزای1936و چرختاب مقدم،

 شرکت را در به اشتراک گذاشتن ،فناوری اطالعات

 یفناورسازگار با  یهاکانالغنی خود با  یهاداده

                                                 
1. L.Y. Wu 

2. Malhotra 

3. Rucker 

نقش شرکت در تولید دانش توانمند کرده و به  اطالعات
ادالت دانش و همچنین مب هادادهصریح، اطالعات و 

افزایش  جهیدرنتضمنی از طریق تصویر، ویدیو و صدا، 
بر (. عالوه0216،و همکاران 6)فانگ کندیمدانش کمک 

اطالعات شرکت را به  فناوریاین، یکپارچه بودن اجزای 
 وکارکسببرای مدیریت دانش  هارساختیزتغییر 

که شرکت  کندیمو تضمین  سازدیمالکترونیکی قادر 
محدودیت دانش کم تکنولوژیکی به تبادل  باوجود تواندیم

 (.0219 ،و همکاران 2والگریبپردازد )و پردازش اطالعات 
به سطح باالیی از اطالعات فناوری پویای  هایقابلیت

اتصال که  طوریهب شودیممنجر  هوشمندی سازمانی
تا  کندمیاطالعات به هم، به شرکت کمک  فناوریاجزای 

 واسطهبهبا شرکای کانال تجاری خود  جریان اطالعات را
نماید تحکیم  ،اطالعاتفناوری  هایقابلیت سازییکپارچه

 (.1936رودی و خلیلی جعفرآباد،)
 

 اطالعات فناوری سازیهمسان

اطالعات اشاره به توانایی گسترش فناوری  سازیهمسان
در  وکارکسبیندهای ااطالعات در فرفناوری کاربردهای 

خاص،  طوربهسر مرزهای سازمانی دارد. داخل و در سرا
در اطالعات پیشرفته  فناوریتوانایی استفاده از کاربردهای 

 ،الکترونیکی وکارفناوری کسبیک شرکت مانند 
ارتباطات،  ازجمله وکارکسب هایفعالیتهماهنگی با 

 هایبخشبازاریابی، تدارکات، موجودی انبار در میان 
 سازیهمسانهمین حال،  در .کندمیتسهیل  را سازمان
که شرکت برای کاربردی  کندمیاطالعات تضمین  فناوری

 هایاستراتژی گیریتصمیماطالعات هنگام فناوری دن کر
 سازییکپارچهمانند مدیریت ارتباط با مشتری و  سازمانی،

(. پژوهشگران نشان 4،0224هایردارد ) ، تواناییدانش ةشبک
به ایجاد  تواندیمالعات اط فناوری سازیهمسانکه  دادند

 پلی در میان شکاف بین وظایف در داخل شرکت و یا
د کنشکاف میان شرکت در کانال شرکای خود کمک 

 یهاییتواناپویا و  هایقابلیت ةمنجر به توسع ،جهیدرنت
 فناوری سازیهمسان (.1،0212وو) شودیمعملیاتی 
مدیریت دانش را با استفاده از  تواندیماطالعات 

اطالعات برای پشتیبانی از  فناوریاربردهای پیشرفته ک
. دکنپردازش ارتباطات و اطالعات سازمانی تسهیل 

                                                 
4. Fang 

5. Grewal 

6. Hair 

7. Wu 
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کانال شرکای خود را از  تواندمیمثال، شرکت  عنوانبه
اختصاصی باریک با استفاده از ابزارهای تجارت  ةیک شبک

 هایسیستماز قبیل تدارکات الکترونیکی و  ،الکترونیک
گسترش دهد  هوشمندی سازمانیعال مدیریت اینترنتی ف

 (.1،0211سالواتو)
 

 هوشمندی سازمانی

 هایتوانایییک نوع از  عنوانبه، هوشمندی سازمانی
عملیاتی است که اشاره به توانایی شرکت برای انجام 

 منظوربه کنندگانتأمینعملیاتی همراه با دیگر  هایفعالیت
ریع بازار دارد انطباق و یا پاسخگویی به تغییرات س

معمول  طوربه هوشمندی سازمانی (.0،0212)کامیسون
طراحی،  ازجملههماهنگ،  هایفعالیتشامل یک سری از 

و تحویل محصوالت یا خدمات، در میان اعضای  تولید
دارد. مدیریت شرکت برای انجام  هوشمندی سازمانیکانال 
 یابی بهمرتبط به صورت کارآمد و برای دست هایفعالیت

سطوح باالی مزیت رقابتی در پاسخگویی به نوسانات بازار 
صفری و دارد ) شبکه دانشنیاز به همکاری کلیه همکاران 

 هوشمندی سازمانی(. تحت این شرایط، 1932،محبی منش
است که در همه شرایط به نیازهای مشتری در بازار 

که این در حصول اطمینان برای  ،نامشخص پاسخگو است
و کارآمد به  مؤثرسه با رقبا در پاسخ شرکت در مقای

تغییرات عملیاتی، مانند خرید، تولید، تحویل و بهبود 
 (.9،0210)روبرتسضروری است 

 
 قابلیت اشتراک دانش

اشاره به توانایی یک شرکت در  قابلیت اشتراک دانش
شناختن ارزش دانش خارجی جدید و همچنین 

آن  نشقابلیت اشتراک دا سازیتجاریو  سازیهمسان
 اشتراک دانش (.1936قاسمیه، جمالی و کریمی اصل،دارد )

شرکت برای مدیریت  هایفعالیتاز  ایمجموعهشامل 
مداوم در  طوربهتجمعی آن برای یادگیری  تأثیراتدانش و 
این امر باعث  ،همچنین(. 6،0212کامیسوناست )شرکت 

ایجاد دانش جدید بازار براساس دانش قبلی مرتبط با 
و ارتباطات غنی  هافعالیتاز  مؤثریادگیری  شرکت،

، پژوهشگران مشخص یتازگبه(. 2،0211نگای) شودمی

                                                 
1. Salvato 

2. Camisón 

3. Roberts 

4. Camisón 

5. gay 

یک قابلیت  عنوانبه قابلیت اشتراک دانشنمودند که 
رقابت مربوط  حیاتی پویا به خلق دانش و استفاده از آن در

به شرکت در به دست آوردن و حفظ  تواندمیو  دشومی
. با (22، 1931صفری، د )کنمک ک مؤثرمزیت رقابتی 

شرکت  ،مبتنی بر دانش یهاییداراتعریف دوباره و استقرار 
باال تمایل به تغییر خواهد داشت،  قابلیت اشتراک دانشبا 

 منظوربهعملیاتی شرکت  هایقابلیتتغییر شکل  درنتیجه
پویا نیاز  هایقابلیت اندازچشمبهبود مزیت رقابتی براساس 

یک فاکتور  عنوانبهرا  یت اشتراک دانشقابلما  است و
 طوربه. کنیممیمهم از مزیت رقابتی شرکت پیشنهاد 

 قابلیت اشتراک دانشخاص، شرکتی که در سطح باالیی از 
دانش جدید به دست آمده از منابع  زیاد احتمالبهاست 

و سایر شرکای  ، رقباکنندگانتأمینخارجی مانند مشتریان، 
و از این دانش جدید برای  بردمیکار  کانال تجاری را به

کند میدر بازار استفاده  وکارکسب هایفرصتشناسایی 
 (.4،0212و لی)

 

 پژوهش یهاهیفرضمدل و 
و  هادادهساختار اصلی گزارش مدون تحلیل  هاهیفرض

خواننده از  شوندیمکه موجب  سازندیمنتایج را فراهم 
و انتظارات  ینیبشیپگزارش پژوهش آگاهی داشته باشد و 

سرمد، بازرگان و ) ابدیدرپژوهشگر را پیش از آغاز بررسی 
یک عامل  عنوانبه(. چابکی 92-94: 1923حجازی،

زیرا ؛ جهت موفقیت در دنیای فرا رقابتی است کنندهتعیین
یابی به مزایای رقابتی پایدار به علت سرعت دست که

شدید ، تغییر مداوم تقاضاهای مشتریان، تشدنجهانی
تکنولوژیکی سریع دشوار است.  هایپیشرفترقابت و 

تحقیق در مدل مفهومی پژوهش مشخص  هایفرضیه
 .دهدمیمدل مفهومی پژوهش را نشان  1. شکل اندشده

                                                 
6. Liu 
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 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 پژوهش شناسیروش
 آوریجمع ةاین پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر نحو

آماری تحقیق شامل مدیران و  ة. جامعاست ایشیپیماطالعات 
 درزمینةفعال  کوچک و متوسط هایشرکت ارشد کارشناسان

که براساس مطالعات انجام  استاطالعات در استان تهران  فناوری
مدیر  106 یداراشرکت در این زمینه شناسایی شدند که  122شده 

مول کوکران آماری از فر ة. برای انتخاب نموناندبودهو کارشناس 
 ةنمون عنوانبهنفر  012تعداد  22/2استفاده شد که در سطح خطای 

 پژوهشدر این  گیرینمونهانتخاب شدند. روش  پژوهش آماری
 نسبتی بوده که طبقات طبق جدول زیر انتخاب شدند. -طبقه ای

 (=012n) پژوهش ةآماری و نمون ةجامع .1جدول 

 کارشناس مدیر 
 492 36 آماری ةجامع

 192 12 آماری ةنمون

کوچک و  هایشرکتاز  شده انتخاب آماری ةجامع به توجه با
 نفر بر 012 تعداد پارک علم و فناوری، مجموعه در فعال متوسط

 عنوانبه گیرینمونه روش صورت به و دسترسی امکان مبنای
 .دشتوزیع  هاآنو پرسشنامه بین دندشانتخاب  پژوهش ةنمون

و  تجزیه جهت تکمیل شده پرسشنامه 024 اطالعات درنهایت
 گرفت. قرار استفاده مورد تحلیل

 مناسبی کامالً  شاخص معموالً  کرونباخ آلفای که ییآنجا از

 درونی هماهنگی و گیریاندازه اعتماد ابزار قابلیت سنجش برای

 مورد پرسشنامه اعتماد قابلیت ،بنابراین .است آن عناصر میان

 کمک آلفای کرونباخ ارزیابی شده است، به پژوهش در این استفاده

آزمون کرونباخ طریق  از  SmartPLSافزارنرم از گیریبهره با
 در وابسته و مستقل متغیرهای مجموعه و پرسشنامه کل اعتبار

 :آمد به دست زیر شرح به 0جدول

 

 خالصه آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته .2جدول 

 (AVEشده )میانگین واریانس استخراج  پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ اقالم 

 24/2 21/2 22/2 6 وری اطالعاتافن پویای هایقابلیت

 12/2 21/2 21/2 6 اطالعات یفناورسازی همسان

 41/2 24/2 23/2  دوم ةمرتب قابلیت اشتراک دانش

 11/2 12/2 /22 9 اکتساب

 16/2 22/2 29/2 9 سازیهمسان

 11/2 20/2 13/2 9 انتقال

 46/2 32/2 22/2 9 برداریبهره

 42/2 23/2 22/2  دوم ةمرتب هوشمندی سازمانی

 42/2 21/2 22/2 9 اندازچشم

 12/2 22/2 24/2 6 ریز مشترکبرنامه

 43/2 22/2 24/2 6 یندهااسازی فریکپارچه

 42/2 21/2 22/2 6 های مشترکارزش

 44/2 31/2 23/2 4 تمزیت رقابتی شرک
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گزارش شده است، آلفای کرونباخ در  0جدول که در  طورهمان
استاندارد است که باالتر از مقدار  32/2تا  21/2از  ایمحدوده

و  39/2تا  22/2مقدار پایایی ترکیبی در محدوده  است 12/2
 22/2در بازه  AVE مقادیر . است 1/2باالتر از مقدار استاندارد 

. این نتایج نشان است 22/2باالتر از مقدار استاندارد  و 11/2تا 
 است. بخشرضایتدارای پایایی  گیریاندازهدادند که مدل 

از روش تجزیه و تحلیل  هاپژوهشبرای ارزیابی روایی در 
 از . در این مطالعه پسشودیماستفاده  و اکتشافی تأییدیعامل 

 و خبرگان طریق ازآن  تأیید و ادبیات از اطالعات استخراج
 آزمون تحلیل SmartPLS افزارنرم از طریق دانشگاه، استادان

تجزیه و تحلیل عامل  صورت گرفت. نتایج تأییدی عاملی
و مجموعه  گیریاندازهداد که تناسب بین مدل  نشان 9تأییدی

 بود. بخشرضایت هاداده
 

 تأییدیخالصه نتایج تجزیه و تحلیل عامل  .2جدول 
NNFI IFI NFI CFI RMSEA χ2 df 

32/2 31/2 32/2 34/2 224/2 1094 024 
 

 هایریشه، دهدمینشان  6جدول  گونههمانبر این، عالوه
 هاآناز همبستگی بین  تربزرگ هاسازهبرای همه  AVE مربع
. کندمی تأییدرا  گیریاندازهتفکیک روایی مدل  که است

همبستگی در  دلیل وجود چندهمچنین، آزمون چندگانه به
انجام شد و نتایج نشان دادند که همبستگی چند متغیره  6جدول

آمد. نتایج حاصل از این  به دست 42/2باالتر از مقدار استاندارد 
آن  نیو کمتر 96/9برابر  VIF نیباالترمطالعه نشان داد که 

 تأیید. بنابراین، وجود همبستگی چندگانه خطی است 01/2
 .شودنمی

 

 هاها، انحراف معیار و همبستگیانگینمی .2جدول 

 8 7 2 2 2 2 2 1 انحراف معیار میانگین 
        226/2 346/2 96/9 وری اطالعاتفنا هایقابلیت

       220/2 144/2 224/2 43/9 قابلیت اشتراک دانش

      214/2 422/2 402/2 221/2 01/9 هوشمندی سازمانی

     426/2 143/2 424/2 422/2 211/2 61/9 مزیت رقابتی شرکت

    246/2 446/2 220/2 260/2 696/2 143/2 21/9 صنعت

   1 -09/2 -24/2 -22/2 -22/2 -21/2 - - اندازه شرکت

  1 -24/2 23/2 11/2 11/2 60/2 66/2 - - وری اطالعاتااندازه واحد فن

 1 22/2 -12/2 14/2 13/2 16/2 69/2 26/2 - - قابلیت اشتراک دانش

 

 هوشمندی سازمانیو  قابلیت اشتراک دانشدر این مطالعه، 
دوم هستند. برای  ةمرتبة کنندمنعکسساختارهای  عنوانبه

دوم  ةاول در ساختارهای مرتب ةکه آیا تمام ابعاد مرتبارزیابی این
دوم با  ةمرتب CFA منعکس شده است. برای این کار آزمون

به کار گرفته شد. نتایج در  اول ةاستفاده از استخراج ابعاد مرتب
باالتر دارای یک  ةمرتب گیریاندازهداد که مدل  نشان 2جدول 
 بود. قبولقابلتناسب 

 

 CFA خالصه نتایج تجزیه و تحلیل آزمون .2جدول 
 NNFI IFI NFI CFI RMSEA χ2 df p 

 > 221/2p 039 910 36/2 322/2 312/2 333/2 332/2 قابلیت اشتراک دانش

 > 221/2p 039 910 36/2 321/2 324/2 344/2 324/2 ی سازمانیهوشمند

 
برای هریک از  30/2تا  12/2نتایج نشان دادند که بار عاملی از 

 (p < 0.001) دارمعنیمثبت و  هوشمندی سازمانیابعاد در 

است  دارمعنی p <0.001 در هاآنبودند. همچنین همبستگی 

ساختار مشترک اساسی این ابعاد در  دهدمیو این نشان 
 همگرا هستند. هوشمندی سازمانی
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 های زیرساخت

وری اطالعات افن

 پذیرانعطاف

قابلیت اشتراک 

 دانش

هوشمندی 

 سازمانی

 سازی همسان

فناوری 

 اطالعات

مزیت رقابتی 

SME اه 
H3: 0.76 

H4a: 

0.46 

H6: 

0.82 

H4b: 

0.14(n.s) 

H5a: 

0.52 

H5b: 

0.19(n.s) 

H2: 0.37 

H1: 0.49 

 های پژوهشیافته
براساس نتایج حاصل از مدل  :مدل معادالت ساختاری

نتیجه گرفت که تناسب بین مدل  توانمی 0ساختاری در شکل 

وجود دارد. خالصه نتایج معادالت  هادادهپژوهش و مجموعه 
 آورده شده است. 4جدول ساختاری در 

 

 خالصه نتایج تجزیه و تحلیل آزمون .2دول ج
NNFI IFI NFI CFI RMSEA χ2 df 

322/2 323/2 342/2 323/2 214/2 21/149 024 

 

پژوهش،  هایفرضیهنتایج مدل ساختاری نشان داد که بیشتر 
 فناوری پویای هایقابلیتبین  ة( در رابط H5bو H4b جز)

. نتایج نشان ندشومی تأیید هوشمندی سازمانیاطالعات و 
، = 64/2β) اطالعات فناوریپویای  هایقابلیتکه  دادند

p<.01  20/2اطالعات ) فناوری سازیهمسان( وβ =، 
p<0.01)  داشتند،  قابلیت اشتراک دانشاثر مثبت بر روی
. همچنین در شوندمی تأیید H5a و H4a هایفرضیهبنابراین، 
اطالعات  وریفنا یهارساختیز، H6فرضیه  تأییدراستای 

 سازیهمسانای را بر روی مالحظهقابل تأثیر انعطافقابل
بر این، (. عالوه20/2β = ،p<0.01اطالعات داشتند ) فناوری

قابلیت ( و  63/2β = ،p<0.01باالتر ) هوشمندی سازمانی
بر مزیت رقابتی  (91/2β = ،p<0.01بیشتر ) اشتراک دانش

نیز  2H و 1H هاییهفرض درنتیجه ،شرکت اثر مثبتی دارند
هوشمندی با  قابلیت اشتراک دانشبر این، . عالوهدشونیم تأیید

 توانمی پس ،(14/2β = ،p<0.01ارتباط مثبت دارد ) سازمانی
 .دشومی تأییدهم  H3نتیجه گرفت که فرضیه 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. 21/2داری در سطح معنی ةدهندو ** نشان 22/2داری در سطح معنی ةدهند* نشان کته:ن

 نتایج معادالت ساختاری .2شکل 
 

 زمون اثر متغیرهای میانجیآ

 1میشرادر این پژوهش با پیروی از مدل پیشنهاد شده توسط 
قابلیت اشتراک میانجی  متغیرهایبه آزمون اثرات  (0212)

پرداخته شد. برای این منظور سه  هوشمندی سازمانیو  دانش
و  غیرمستقیمهمبستگی مستقیم، همبستگی مدل جایگزین )

تناسب و ضرایب  هایشاخص در شرایطهمبستگی کامل( 
 1جدول که در  طورهمبستگی آن با هم مقایسه شدند. همان

خی دو )کای دو( نشان داده  مشخص شده است، تفاوت آماری
 6با  12/23مستقیم و کامل  هایمدلشده است. تفاوت بین 

                                                 
1. Mishra 

=df است دارنیمعتفاوت  که بود (20221p< این اختالف .)
 هوشمندی سازمانیو  قابلیت اشتراک دانشنشان داد که 

اطالعات  فناوری هایقابلیتمتغیر میانجی  عنوانبهند توانمی
بر این، تفاوت باشند. عالوه تأثیرگذاربر مزیت رقابتی شرکت 

کامل و  هایمدلبین  df= 6با  10/4 خی دو آماری
که  دهدمیتوجیه بود و این نشان  ابلغیرق غیرمستقیم

 هایمدلند تناسب میان توانمیهمبستگی کامل ن هایمدل
را اصالح کنند. نتایج به دست آمده برای  غیرمستقیمهمبستگی 

در مدل همبستگی کامل  فردمنحصربهمسیرهای ساختاری 
 صورتبه اطالعات  فناوری هایقابلیتکه  کندمیپیشنهاد 

ت رقابتی شرکت قابل توجیه نیست، اما رابطه مستقیم بر مزی



 1931شناسی، سال پنجم، شماره سوم، پاییز، فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش                                                                      28

 .(p<0.1)است  قابل توجیه هوشمندی سازمانیو  قابلیت اشتراک دانشبا  هاآن
 

 آمار و ضرایب همبستگی معادالت ساختاری .7جدول 

 مستقیم غیرمستقیم کامل مقیاس

0χ 66/103 64/190 96/126 

 043 042 042 درجه آزادی

 229/2 222/2 222/2 ها(جذر میانگین مربع( خطای تخمین <2022)

 322/2 364/2 362/2 ( شاخص برازش تطبیقی>2032)

 320/2 364/2 362/2 ( شاخص برازش افزایشی>2032)

 33/2 32/2 32/2 ( شاخص برازش هنجار شده>2032)

 344/2 344/2 341/2 هنجار نشده( شاخص برازش >2032)

 64/2** 69/2** 63/2** وری اطالعاتاای فنپوی هایقابلیت →هوشمندی سازمانی

 20/2** 22/2** 20/2** اطالعاتفناوری پویای  هایقابلیت →قابلیت اشتراک دانش

 00/2*  -01/2 اطالعاتفناوری پویای  هایقابلیت →مزیت رقابتی شرکت

 03/2** 02/2** 01/2** اطالعاتفناوری سازی همسان→ هوشمندی سازمانی

 02/2** 02/2** 92/2** اطالعاتفناوری سازی همسان →دانش قابلیت اشتراک

 94/2**  11/2 اطالعاتفناوری سازی همسان →مزیت رقابتی شرکت 

  62/2** 92/2** هوشمندی سازمانی →مزیت رقابتی شرکت 

  92/2** 99/2** قابلیت اشتراک دانش →مزیت رقابتی شرکت 

 

ساایرهای دهااد، منشااان می 2کااه، جاادول  یطورهمااان
هاای پویاای فنااوری اطالعاات باه مستقیم اضاافی از قابلیت

مزیاات رقااابتی شاارکت و از قابلیاات اشااتراک دانااش فناااوری 
ی هاااانسیواراطالعااات بااه مزیاات رقااابتی شاارکت از طریااق 

اهمیاات اثاار متغیاار  باار ایاان،عالوه .دار نیسااتاضااافی معناای
میااانجی قابلیاات اشااتراک دانااش و هوشاامندی سااازمانی در 

هاااای فنااااوری اطالعاااات و مزیااات رقاااابتی ه قابلیترابطااا

شرکت ارزیابی شاد. ایان تجزیاه و تحلیال براسااس ضارایب 
همبسااتگی مساایرها و خطاهااای اسااتاندارد بااین متغیرهااای 

متغیرهااای مسااتقل و  و متغیرهااای میااانجی و بااین مسااتقل
بزرگاای  درجااه انجااام شااد. پااس از آن، متغیاار وابسااته

ساتاندارد باین متغیرهاای باا ضارب ضارایب مسایر اها واسطه
 و متغیرهای واسطه محاسبه شد. مستقل

  

 دوطرفهنتایج مقایسه مدل  .8جدول  

 F (F مسیر مستقیم

2.432) 
ارزش 

 

 با 

 مسیر مستقیم

 در مدل میانجی 

 )مسیر غیرمستقیم(

 یریگجهینت

 شرکت مزیت رقابتی
 فناوریپویای  هایقابلیت 

 اطالعات

 داریعدم معنی 622/2 699/2 220/2 966/2

 مزیت رقابتی شرکت
 اطالعات فناوریسازی همسان 

 داریعدم معنی 096/2 699/2 213/2 990/6

 

دهد که تأثیر مثبت نشان می 3نتایج به دست آمده، در جدول 
های پویای فناوری اطالعات بر مزیت رقابتی شرکت به قابلیت

د متغیرهای میانجی قابلیت اشتراک دانش و علت وجو
 هوشمندی سازمانی است.
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 وری اطالعات به مزیت رقابتی شرکتافن هایقابلیتداری مسیرهای میانجی از معنی .2جدول 

 Zآماره  مسیر مسیرهای میانجی اثرات غیرمستقیم

  FITI        ABC        CA ری اطالعاتاوپویای فن هایقابلیتمزیت رقابتی   
FITI        SCA         CA 

090/2 
139/2 

**664/9 
**266/6 

 ITA        ABC         CA وری اطالعاتافن  سازیهمسان   مزیت رقابتی
ITA        SCA         CA 

119/2 
119/2 

**966/9 
**226/9 

 : مزیت رقابتی شرکتCA، هوشمندی سازمانی: SCA، قابلیت اشتراک دانش: ABCاطالعات،  اوریفن سازیهمسان :ITAپذیر، اطالعات انعطاف فناوریهای : زیرساختFITI نکته:

 

 گیرینتیجهبحث و 
اطالعات  فناوری هایقابلیت حاضر نشان داد کهپژوهش نتایج 

نقش دارند ولی با این حال،  قابلیت اشتراک دانش ةدر توسع
مستقیم نتایج حاصل از این پژوهش این فرضیه که ارتباطی 

وجود  هوشمندی سازمانیاطالعات و  فناوری هایقابلیتبین 
 فناوری هایقابلیت. به عبارتی، اثرات کندمین تأییدرا  دارد

قابلیت  باواسطهکامل  طوربه هوشمندی رقابتیاطالعات در 
نقش  (0و شکل  4است. نتایج حاصل )جدول  اشتراک دانش
 هایقابلیتبین  ةبطدر را قابلیت اشتراک دانشمیانجی کامل 

 .دهدمیرا نشان  هوشمندی سازمانیاطالعات و  فناوری پویای
و  قابلیت اشتراک دانشکه  دهدمیحاضر نشان  پژوهش

 یاواسطهند از اثر توانمیکامل  طوربه هوشمندی سازمانی
پویای  هایقابلیتپویای فناوری اطالعات یعنی  هایقابلیت
اطالعات بر مزیت  فناوری سازیهمسانو اطالعات  فناوری

مراتبی دیدگاه سلسله هایافتهبپذیرند. این  تأثیررقابتی شرکت 
که نشان  کنندمیاطالعات را تقویت  فناوریپویای  هایقابلیت

 ترپاییناطالعات سطوح  فناوری هایقابلیتکه  دهدمی
 فناوریباالتر  هایمرتبه هایقابلیت ةبه توسع ندتوانمی

این دیدگاه با تحقیقات قبلی  ت کمک کنند.اطالعات شرک
 فناوری پویای هایقابلیتاثرات  کندمیفرض  که سازگار است
بر مزیت رقابتی  ترپایین ةمرتب هایقابلیت عنوانبهاطالعات، 

عملیاتی، بر  هایقابلیتپویا و  هایقابلیت از طریقشرکت 
 باالتر اثرگذار است. هایقابلیت

: داردیمبیان را سه نقش عمده  لیک طوربه پژوهشاین 
 فناوری ةدرزمینجداگانه  یهاپژوهشاول، آن ارتباطی را میان 

و مزیت رقابتی  هوشمندی سازمانیپویا،  هایقابلیتاطالعات، 
را در بستر  هاآنشرکت به وجود آورده و به لحاظ تجربی روابط 

ی پژوهش نشان هایافتهدوم، د. کرآزمون  هوشمندی سازمانی

مستقیمی  تأثیراطالعات  فناوری هایقابلیت اگرچه که دهندیم
 طوربه هاآنبر بهبود مزیت رقابتی شرکت ندارند، اما 

هوشمندی و  قابلیت اشتراک دانش واسطهبه غیرمستقیم
، این پژوهش به بررسی این سوم. گذارندیمبر آن  سازمانی

قابتی مزیت ر قابلیت اشتراک دانشموضوع پرداخت که چگونه 
از طریق شکل دادن به  غیرمستقیممستقیم و  طوربهشرکت را 

 .دهدمیقرار  تأثیرتحت  هوشمندی سازمانی
پیشین  یهاپژوهشنتایج پژوهش حاضر سازگار با نتایج 

هوشمندی اطالعات بر  فناوری هایقابلیت تأثیردرک ما را از 
دارای نتایج  پژوهش. همچنین، این دهدمیگسترش  سازمانی

همواره  هاشرکت که طوریهکاربردی مهم برای مدیران است. ب
 منظوربهاطالعات  فناوری ةسنگینی را در حوز هایهزینه
و این  کنندمی گذاریسرمایهیابی به مزیت رقابتی باالتر دست

 تواندمی گذاریسرمایهدر حالی است که شرکت زمانی با این 
اهرم  هاشرکترسد؛ که به باالترین سطح خود از مزیت رقابتی ب

اطالعات خود را تقویت کرده باشند.  فناوری هایقابلیت
 پویای هایقابلیتبنابراین، برای مدیران استفاده عملیاتی از 

 ةسازمانی مرتب هایقابلیتاطالعات با هدف بهبود  فناوری
و  هوشمندی سازمانیو  قابلیت اشتراک دانشباالتر مانند 

مدیران  پسابتی شرکت مهم است. بهبود مزیت رق درنهایت
اطالعات براساس  فناوری ةدر حوز گذاریسرمایهباید بدانند که 

اطالعات بر مزیت رقابتی شرکت  فناوری هایقابلیتاثر فوری 
از روابط متقابل میان  هاآنزمانی قابل توجیه است که 

، قابلیت اشتراک دانشاطالعات،  فناوری پویای هایقابلیت
 و مزیت رقابتی شرکت آگاه باشند. دانش ةشبکچابکی 
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