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تأثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکتهای دانش بنیان
عبدالمجید مصلح ،1منیجه بحرینی زاده ،5سید جواد دوکوهکی

*3

 -1استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه خلیج فارس
 -5استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه خلیج فارس
 -3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

چکیده
سازمانها با جمع آوری اطالعات محیطی ،فرصتها و تهدیدهای بالقوه را شناساایی مایکنناد و از ایان اطالعاات در
تصمیم گیری استراتژیک سازمان بهره میبرند .چون سازمان با داشتن اطالعات از محیط ،میتواناد نقااق تاوت و ا
خود را شناسایی کند و در صورت لزوم تغییراتی را ایجاد کند؛ این نیااز ساازمان منجار باه ظهاور پدیادهای باه ناام هاوش
رتابتی شده است .سازمان تحت فراینادی دانا

و اطالعاات جدیاد را کسا

و توسا ه مای دهاد و باا بصایرت و بیان ،

تجربیات و اطالعات عمومی را به درون سازمان هدایت می کند که باعث تأثیر بالقوه بر رفتار و بهبود تابلیت هاای ساازمان
میشود ،که به این فرایند یادگیری سازمانی گفته میشود .هدف از انجام این پژوه
بر اب اد هوش رتابتی است .جام ه آماری مطال ه حا ر را کلیه موسسات دان

بررسی تأثیر اب اد یادگیری سازمانی

بنیان پارک علم و فنااوری شایراز تشاکی

میدهند ،که مجموعا ت داد  57موسسه است؛ جهت تخمین حجم نمونه از جاداول مورگاان اساتفاده گردیاده ،کاه حجام
نمونه مورد نیاز  44شرکت است .با توجه به احتمال عدم همکاری ب ضی موسسات در نهایت ت داد  45موسساه ،جم اا 11
پرسشنامه ،گردآوری شده است .برای تجزیه و تحلی داده ها از روش م ادالت ساختاری استفاده شده اسات .باا توجاه باه
نتایج پژوه  ،یه جز تأثیر تفسیر اطالعات بر هوش بازار و حافظه سازمانی بر هوش رتبا که مورد تأیید ترار نگرفتاه ،ساایر
فر یهها ،مبنی بر تأثیر مثبت و م نادار اب اد یادگیری سازمانی بر اب اد هوش رتابتی مورد تأیید ترار گرفته است.
واژههای کلیدی :هوش رتابتی ،یادگیری سازمانی ،هوش بازار ،هوش رتبا.

* نویسنده مسؤول

Javad.dokuhaki@yahoo.com
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مقدمه

چهااار مرحلااهی اکتسااا  ،توزیااع ،تفساایر و در نهایاات
رتابات باین ساازمانهاا و عادم

ذخیره سازی است یاادگیری ساازمانی ماینامناد (والاه،

با توجاه باه افازای

اطمینااان محیطاای ،غلبااه کااردن باار پویااایی محیطاای و

والنسیا ،جیمینز و کابالرو .)5711 ،5امروزه یاادگیری باه

پیشااگامی در بازارهااای مااتالطم ،از جملااه مسااای پاای

عنوان نقطهی شروع در دنیای رتابتی کس

روی بساایاری از سااازمانهااا ،باه ویااژه موسسااات دانا

و سازمانها برای مطابقت کردن با تغییرات محیطی ملزم

بنیان ،است .با توجه به تغییرات سریع در محیط ،توجه به

به داشتن یک فرایند یادگیری هستند (کالنتریان ،براتای

فرصتها و تهدیدهای بوجود آمده رو به افزای

اسات

و سااازمانهااا باارای اسااتفاده از فرصااتهااا و غلبااه باار
تهدیدات ،نیاز به دانا

وکاار اسات

مرنانی و صلواتی.)5715 ،
بنیان بارای اداماه حیاات خاود در

سازمان های دان

و اطالعاات کاافی و باه روز از

این چنین محیط های ماتالطم و رتاابتی اماروزی نیااز باه

محاایط هسااتند (ساپراساارت .)5778 ، 1از آنجااایی کااه

داشتن اطالعات از درون و بیرون سازمان را الزامی مای-

استفاده از این اطالعات در تصمیمات سازمانی الزامای و

دانند و شاید بتوان بیان کرد که با توجه به ماهیت و ناوع

حجم اطالعات زیاد است ،در طی دو دهاه اخیار باعاث

ف الیت این موسسات یای

محیطی ،فرایندی که توساط

ظهور پدیدهای به نام هوش رتابتی ،کاه باه عناوان یاک

هااوش رتاااابتی انجاااام ماایشاااود ،یکااای از بهتااارین و

ابزار مدیریت استراتژیک به شامار مایرود ،شاده اسات

کارسازترین راههای ممکن باشد .با توجه باه ایانکاه در

(کییو .)5778 ،5انجمن حرفهای هوش رتابتی در ت ری

مطال ااات گذشااته بااه بررساای مسااایلی همنااون تااأثیر

رسمی از هوش رتابتی بیان مایکناد کاه :هاوش رتاابتی

مدیریت دان

یک برنامه اخالتی و نظاممند است که با توجه باه جماع

و نبوی چاشمی  )5713 ،و یا نق

آوری ،تجزیااه ،تحلیاا و ماادیریت اطالعااات بیاارون

هوش رتابتی (زنگویی ناژاد و مشابکی )5771 ،پرداختاه

سازمان ،میتواند بر عملیاات ،تصامیمات و برناماههاای

شده است و به تأثیر یادگیری سازمانی بر هوش رتاابتی،

شرکت تأثیر بگذارد (گاتسوریس.)5715 ،3
در دهه گذشته اهمیت دانا

هام در مکاتا

بر هوش بازار( تاسمی ،سااجدی رئیسای

به ویژه در موسسات دان

سرمایه سااختاری بار

بنیاان ،توجاه چنادانی نشاده

و هام

است؛ به همین منظور و با توجه به اهمیت ایان مو اوع،

در عم برجسته شده و به عناوان یاک منباع اساسای در

باا ماهیات

رتابت بشمار میرود (کارولینا لاوپز و کاردان،)5711 ،4
بااه همااین دلیاا سااازمانهااا تحاات فرایناادی داناا

سازمانهای دان

بنیان ،به بررسی این مو وع پرداختاه

و

شااود ،لااذا بااه دلی ا فقاادان چنااین ماادلی در مطال ااات

و توس ه می دهند و با بصایرت

گذشته ،که به بررسی تأثیر اب ااد یاادگیری ساازمانی بار

تجربیات و اطالعات عمومی را به درون سازمان

بنیاان پرداختاه

اطالعات جدید را کس
و بین

روری اسات تاا باا ارایاه الگاویی متناسا

هدایت می کنند که باعث تأثیر باالقوه بار رفتاار و بهباود
تابلیتهای سازمانی مایشاود .ایان فرایناد را کاه شاام

اب اد هاوش رتاابتی در موسساات دانا

باشد ،در جهت بر طرف کردن شکاف نظاری موجاود،
مسااهله اصاالی پااژوه

ایاان اساات کااه اب اااد یااادگیری

ساااازمانی (کساا  ،توزیاااع ،تفسااایر و ذخیاااره ساااازی
1 Sapprasert
2 Qiu
3 Gatsoris
4 Carolina López & Cerdán

اطالعات) چه تأثیری بر هوش بازار و هوش رتباا دارد و
5 Valle, Valencia, Jime´nez, & Caballero

تأثیر اب اد یادگیری سازمانی بر اب اد هوش رتابتی در شرکتهای دان

بر اساس نتایج پژوه

راهکارهای اثربخشای در جهات

تقویت یادگیری سازمانی و هوش رتابتی ارایه شاود .باه
همین منظور ،پژوه
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میتواند بر عملیاات ،تصامیمات و برناماههاای شارکت
تأثیر بگذارد (گاتسوریس .)5715 ،با توجاه باه ت ااری

حا ر به بررسی رابطه میاان اب ااد

زیادی که از هوش رتابتی وجاود دارد ،مایتاوان گفات

یاادگیری ساازمانی و اب ااد هاوش رتاابتی در موسسااات

که ت ریفی کاه فرانکاو ،ماارینو و سایلوا )5711( 4ارایاه

دان

بنیان پارک علم و فناوری شیراز پرداخته است.

دادهاند ت ری

نسبتا کاملی از هوش رتابتی را بیان مای-

کند .هوش رتابتی به عنوان ف الیت مدیریت استراتژیک
مفاهیم و مبانی نظری

اطالعات که هدف

هوش رقابتی

پیشاای گاارفتن از روناادهای بااازار و حرکااتهااای رتبااا،

اجازه دادن به تصمیم گیرنده بارای

پویاییهای محیطی ،پیشگامی در بازارهاای ماتالطم

شناسااایی و ارزیااابی تهدیاادها و فرصااتهااا در محاایط

رتابات ،ساازمانهاا را بار آن داشااته

وکار ،مشخص کردن اتدام برای حملاه یاا دفااع،

اماروزی و افازای

است تا به فرصتها و تهدیدهای بوجود آمده در محیط
توجه بیشتری کنند (گی  .)5771 ،1ساازمانهاا باا جماع

کس

که بیشتر برای استراتژی توس ه سازمان مناس است ،در
نظر گرفته میشود.

آوری اطالعات محیطی ،فرصتها و تهدیدهاای باالقوه

هوش رتابتی به عنوان یک فرایند نظارتی بار محایط

را شناسایی میکنند و از این اطالعات در تصمیم گیاری

رتابتی برای مهیا ساختن یک مسیر رتابتی بارای ساازمان

اسااتراتژیک سااازمان بهااره ماایبرنااد .سااازمان بااا داشااتن

مفهوم سازی شده است .هوش رتاابتی یاک جاز مهام و

خود را

حیاتی از مدیریت و برناماه ریازی اساتراتژیک ساازمان

شناسایی کند و در صورت لزوم تغییراتی را ایجاد کناد.

است؛ و با جمع آوری اطالعات از محیط بیرون ،با دیاد

این شناسایی و تجزیه و تحلی در سازمان ،توسط هاوش

بیناای در مااورد

اطالعات از محیط ،میتواند نقاق توت و

رتابتی انجام میگیرد (ژیو ،لیو ،لی و سانگ.)5711 ،5
کاالکوگلو )5711( 3در ت ری

اسااتراتژیک ،بااه سااازمان اجااازه پاای

اتفاتات در حال رخ دادن در محایط رتاابتی را مایدهاد

هاوش رتاابتی بیاان

(بوز .)5778 ،5هوش رتابتی اگرچه به عناوان تسامتی از

کرده است که هوش رتابتی یک فرایند نظام مناد اسات

برنامااههااای بازاریااابی محسااو ماایشااود و بااه دنبااال

که سازمانها برای موفقیتشان در بازارهاای جهاانی ،از

اطالعات در مورد بازار ،رتبا ،مشتریان و  ...اسات ،ولای

آن باارای جمااع آوری و تجزیااه وتحلی ا اطالعااات در

در نهایت یکی از ابزارهای اساتراتژیک اروری بارای

مااورد رتبااا و محاایط اتتصااادی و اجتماااعی-سیاساای،

هر سازمان به شمار میرود (گاتسوریس.)5715 ،

استفاده میکنند.

هوش رتابتی با توجه به تجزیاه و تحلیا تابلیاتهاا،

انجمن حرفهای هوش رتاابتی در ت ریا

رسامی از

نقاق

و آسی

پاذیر ساازمان و بررسای حرکاات

هوش رتابتی بیاان مایکناد :هاوش رتاابتی یاک برناماه

رتبا ،به سازمان توان پای

اخالتی و نظاممند اسات کاه باا توجاه باه جماع آوری،

توس ه بازار را میدهد؛ بر ایان اسااس ساازمان باا بهباود

تجزیااه ،تحلی ا و ماادیریت اطالعااات بیاارون سااازمان،

تصمیم گیری استراتژیک و منجر شدن به عملکرد بهتار

1 Gil
2 Xu, Shaoyi Liao, Li & Song
3 Colakoglu

4 Franco, Magrinho & Ramos Silva
5 Bose

بینای در جهات پیشاگامی در
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در مقاب ا رتبااا ماایتوانااد در رتاباات باااتی بمانااد (بااوز،

(کالنتریااان ،براتاای و صاالواتی5715 ،؛ رووچ و سااانتی،

 .)5778میتوان بیان کرد که استفاده از مناابع اطالعااتی

5771؛ ر ائیان و لشکر بلوکی.)1381 ،

متفاااوت در جهاات افاازای

رتاباات پااذیری سااازمان

دانا  ،ارتباطاات داخلای و

هوش رتابتی با افازای

(کاااالکوگلو )5711 ،و آماااده کااردن ماادیران باارای

کیفیت برنامههای استراتژیک ،میتواناد محرکای بارای

استفاده از این اطالعات در تصمیم گیری ،از مهامتارین

تغییااار و عملکااارد تجااااری بهتااار باشاااد (پریپاااورس،

اهداف برنامههای هوش رتابتی است (لیماوس و پرتاو،1

گاتسوریس و زاچاریس .)5775 ،3هوش رتابتی با جماع

.)1118

آوری اطالعااات در مااورد رفتااار حااال و آینااده رتبااا و

در پژوه های گذشته هوش رتابتی را به چهار ب اد

محیط کس

و کار میتواند باه عناوان یاک منباع مهام

تفکیک کردهاند که در زیر باه هار یاک پرداختاه شاده

اطالعاااتی باارای برنامااه ریاازی تاارار گیاارد (جااونز و ون

است.

دورن .)5717 ،4با وجود این که اطالعاات هساته اصالی

هوش بازار :اطالعات مورد نیاز این ناوع هوشامندی

هاوش اساات؛ ولای هاار اطالعااتی هااوش ناساات .داده و

عمدتا از اطالعاات مشاتریان ،تاامین کننادگان و توزیاع

اطالعات ،اعاداد وآمارهاای پراکناده در ماورد افاراد و

کنناادگان گرفتااه ماایشااود (ر ااائیان و لشااکر بلااوکی،

سازمانها است ولی هوش به آن اطالعاتی گفته میشود

 .)1381با استفاده از ایان هوشامندی مایتاوان راهنماا و

که تجزیه و تحلی شده ،از صافی گذشاته و مادیران باه

نقشهای برای و یت ف لی و آینده نیازهاا و ترجیحاات

آنها برای تصامیم گیاری نیااز دارناد (زنگاویی ناژاد و

مشتریان ،بازارهای جدیاد و ایجااد فرصاتهاای خاال

مشبکی.)5771 ،

(کالنتریان ،براتای و صالواتی5715 ،؛ رووچ و ساانتی،5
 ،)5771تقسیم بندی باازار و ایجااد تغییارات فراینادهای
بازاریااابی ،تهیااه نمااود (کالنتریااان ،براتاای و صاالواتی،

پیشینه پژوهشی
آدیدام ،بنرجای و شاوکال

با توجه به نتایج پژوه

5

( )5715که در صنایع هند به انجام رسیده است میتاوان

5715؛ ر ائیان و لشکر بلوکی.)1381 ,
هوش رتبا :بر اساس این هوشمندی ،سازمانها تغییار

بیان کرد هوش رتابتی بر عملکرد مالی شرکتهاا تاأثیر

در ساختار ،محصوالت و ورود به صن ت جدیاد توساط

مثبت و م نا داری دارد .مطال ه زنگویی ناژاد و مشابکی

رتبا را بررسی و استراتژیهای آنها را ارزیابی میکنند.

( )5771حاااکی از ایاان اساات کااه سیسااتم اطالعاااتی بااه

بینای

عنوان یک سرمایه ساختاری بر هوش رتاابتی تاأثیرمثبتی

تغییاارات فناااوری در آینااده و ارزیااابی منف اات -اارر

دارد و هاوش رتاابتی در رابطاه مثبتاای باا مزیات رتااابتی

فناوریهای حا ر و آینده میپردازد.

است .تاسمی ،ساجدی رئیسی و نباوی چاشامی ()5713

هوش فناوراناه :ایان ناوع هوشامندی باه پای

هوش استراتژیک (اجتماعی) :این هاوش باه مساای

در پژوهشی که با عنوان "نق

مدیریت دان

بر هاوش

تاااانونی ،ماااالی و مالیااااتهاااا ،اتتصاااادی ،سیاسااای و

بازار در کارکنان سازمان" انجام دادهاند ،بیاان مایکنناد

مو ااوعات منااابع انسااانی و اجتماااعی مربااوق ماایشااود

که بین بکارگیری دانا  ،ذخیاره ساازی دانا  ،تثبیات

1 Denise Lemos & Carlos Porto
2 Rouach & Santi

3 Priporas, Gatsoris &Zacharis
4 Johns & Van Doren
5 Adidam, Banerjee & Shukla

تأثیر اب اد یادگیری سازمانی بر اب اد هوش رتابتی در شرکتهای دان

دان

بوسایله آماوزش کارکناان ،تثبیات دانا

دادن مسولیت به کارکنان و اشتراک دان

بوسایله

در سازمان و

هوش بازار رابطه مثبت و م ناداری وجود دارد.

بنیان 01 /

در فرهنگ ساازمان ،بار رفتاار تاأثیر مایگاذارد ،اسات
(وسترلند و راجال.)5771 ،4
یکی از دلی هاایی کاه یاادگیری عاما موفقیات در

با مروری بر مطال ات پیشاین در رابطاه باا یاادگیری

شرکتها است ،این است که یادگیری ،توس ه محصول

سازمانی و هوش رتابتی میتوان بیان کرد کاه یاادگیری

و فرایندهای جدید را تسهی میکند (والاه و همکااران،

سازمانی مقدماهای بارای هاوش رتاابتی اسات (تروناگ

 .)5711یادگیری سازمانی به عنوان یاک فرایناد پویاای

ترون .)5713 ،1پژوهشی که توسط کالنتریاان ،براتای و

مبتنی بر دان

به نظر مایرساد کاه باین ساطود فاردی،

صلواتی ( )5715به بررسی ارتباق بین یادگیری سازمانی

گروهی و سازمانی حرکت میکناد (گانسا  ،سایاچو و

و هوش رتابتی پرداختهاند ،به این نتیجه دست یافتند کاه

ایکااار5711 ،؛ لیااو و وو .)5717 ،یااادگیری سااازمانی

یادگیری سازمانی باا هاوش رتاابتی( آگااهی از شارایط

توانایی شرکت برای حفظ و بهبود عملکارد شارکت بار

بازار ،رتبا ،تکنولاوژی و اجتمااع) دارای رابطاه مثبات و

اساااس تجربااه اساات .ایاان ف الیاات شااام کسا

م ناداری است.

صریح و منی (توس ه یا ایجاد مهاارتهاا ،بیان هاا و
روابط) ،تسهیم دان

یادگیری سازمانی

(انتشار آننه که کس شده اسات

به دیگران) و کاربردی سازی دان

در این تغییرات و نوسانات اتتصادی و عدم اطمیناان

دانا

است (گارسیا ،ریچ

5

و تورس .)5778 ،

محیطی ،بسیاری از سازمانها برای زنده و باتی ماندن در

همننااین یااادگیری سااازمانی دارای یااک اهمیاات

محیط به رتابت میپردازند .در جهت توس ه و عملکارد

مزیاات رتااابتی،

فزاینااده اساات کااه بااه باعااث افاازای

بهتر ،یادگیری سازمانی یکی از پدیدههاای اساتراتژیکی

نوآوربودن و اثر بخ

است که برای موفقیت بلند مدت ساازمانی اروری باه

در مورد چال های مربوق باه کاار و درک حا آنهاا

نظر میآید (لیو و وو .)5717 ،5یادگیری به عناوان یاک

یاد میگیرند(اب  .)5778 ،0جوهره یادگیری سازمانی ناه

تغییر همیشگی در تجربه و نتایج رفتارهای تکراری ،کاه

فقط مزیت رتابتی را ایجاد میکند بلکه منجر به بوجاود

مایشاود،

آمدن بازارهای جدیاد نیاز مایشاود (واناگ و الینگار،0

منجر به عملکرد بهتر و انجام سریعتر وظای
ت ری

میشاود .از دیادگاه اساتراتژیک ،یاادگیری باه

بودن میشود و افراد در ساازمان

.)5711

عنوان منب ی برای مزیت رتابتی است (گانس  ،سایاچو و

یادگیری سازمانی شام یادگیری شخصی کارکنان

ایکار .)5711 ،3یادگیری یکی از مکانیسمهاای کلیادی

سااازمان اساات؛ ولاای ایاان یااادگیری نساابت بااه مجمااوع

جدیاد اسات و یاادگیری محاوری

یااادگیری فااردی بیشااتر اساات (اب ا  .)5778 ،ماایتااوان

دارای کاااربرد فراواناای در ماهیاات نااوآوری و رتاباات-

کرد :نتیجه گارفتن

جهات تولیاد دانا

پذیری سازمان دارد که به م نی توس ه دان

و نگارش-

یادگیری سازمانی را اینگونه ت ری

از رمزگذاری برای کارهای تکراری کاه رفتارساازمانی

های جدیدی که از طریق ارزشها و اعتقاادات موجاود
1 Trong Tuan
2 Liao & Wu
3 Gunsel, Siachou, & Acar

4 Westerlund & Rajala
5 J. Garcia-Moraies, Matias-Reche, & Hurtado-Torres
6 Abel
7 Wang & D.Ellinger
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را شااک ماایدهااد (راجاا  ،پوگاژناادهی و گااان ،1

مشاهده محیط بیرونی با یادگیری سازمانی و یادگیری با

و اطالعات جدیاد

عملکاارد نااوآوری در سااطح سااازمانی و فااردی رابطااه

تجربیاات

5

 .)5711سازمان تحت فرایندی دان
را کس

و توس ه میدهد و با بصیرت و بین

م نااااداری دارد .نتاااایج پاااژوه

تریاااو و چااااتزوگلو

و اطالعات عمومی را به درون سازمان هدایت مای کناد

( )5778که به بررسی رابطه بین مادیریت مناابع انساانی،

که باعث تأثیر بالقوه بر رفتار و بهبود تابلیت های سازمان

تابلیتهاای ساازمانی و عملکارد ساازمانی پرداختاهاناد،
حاااکی از آن اساات کااه ماادیریت داناا

میشود (واله و همکاران.)5711 ،
یادگیری سازمانی شام اجازای کلیادی اسات کاه
فرایند بهره وری دان

را حمایات مایکناد ،کاه شاام

سازمانی نق

و یااادگیری

منحصار باه فاردی در ایجااد تابلیاتهاای

سازمانی دارد و منجر به عملکرد بهتر میشود .سانز والاه

جساات و جااو باارای اطالعااات ،ادغااام ،توسا ه و ایجاااد

و همکاران ( )5711در پژوهشی کاه هادف آن بررسای

جدیاد ،بارای محصاوالت ،فراینادها و خادمات،

تأثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری فنای باود و فرهناگ

دان

اسات (واناگ و الینگار .)5711 ،ایاان فرایناد کاه شااام

سازمانی ب نوان یک فااکتور ت یاین کنناده در یاادگیری

چهااار مرحلااهی اکتسااا  ،توزیااع ،تفساایر و در نهایاات

سازمانی به شمار میرفت ،نتیجه گرفتهاند کاه یاادگیری

ذخیاااره ساااازی(حافظه ساااازمانی) اسااات را یاااادگیری

سازمانی بطور مساتقیم بار ناوآوری فناوراناه تاأثیر مای-

سازمانی مینامند (واله و همکاران.)5711 ،

گااذارد و فرهنااگ سااازمانی در ساارعت بخشاایدن بااه

حافظه سازمانی باه عناوان تماام چیزهاای بازیاافتنی
است .به عبارتی دیگر عملیاتی است کاه دانا

گذشاته

را به ف الیتهای کناونی وارد کارده و ممکان اسات در

یادگیری سازمانی و نوآوری فنی نق

ماوثری دارد اماا

می تواناد در ب ضای مواتاع ب ناوان یاک عاما محادود
کننده عم کند.

سطود باال یاا پاایین منجار باه اثار بخشای شاود .حافظاه

جیمز ،سانز واله و هرناندز )5778( 3در پژوهشای باه

و اطالعااات درون

این نتیجه دست یافتاهاناد کاه باازارمحوری و یاادگیری

سازمانی ،به منظور تسهی دسترسی افاراد بارای اساتفاده

سااازمانی در رابطااه مثبتاای بااا نااوآوری هسااتند و باعااث

مجادد از آنهاا در انجاام وظاای شاان ،در نظار گرفتااه

افزای

آن میشوند؛ اگرچه اثر یادگیری بیشاتر اسات و

شود .وجاود حافظاه ساازمانی بارای یاادگیری ساازمانی

تأثیر بازار محوری و یادگیری بر عملکارد ،بطاور کاما

سااازمانی ماایتوانااد بااه عنااوان دانا

روری و الزم االجرا است (اب .)5778 ،

به واسطه نوآوری ت دی میشاود.هاناگ ،لاین ،یاناگ،
وو و کوو )5711( 4در پژوهشی کاه باا روش م اادالت

مرور و بازبینی پژوهشهای پیشین

ساختاری و برازش مناس

مدل انجاام دادهاناد ،باه ایان

با توجه به مرور و بازبینی مطال ات پیشین در رابطه با

نتیجه دست یافتند که مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبات

یادگیری سازمانی به پژوه هاای زیار مایتاوان اشااره

و م ناداری بر یادگیری سازمانی دارد و هر دو متغیار بار

کرد:

عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و م ناداری دارد.

واناااگ و الینگااار ( )5711در پژوهشااای باااا عناااوان
"یادگیری سازمانی" به این نتیجاه رسایدند کاه درک و
1 Rajesh, Pugazhendhi, & Ganesh

2 N.Theriou & D.Chatzoglou
3 Jimenez, Sanz Valle & Hernandez
4 Hung, Lien, Yang, Wu, & Kuo

تأثیر اب اد یادگیری سازمانی بر اب اد هوش رتابتی در شرکتهای دان

مدل مفهومی و فرضیات پژوهش
بر اساس مطال

بنیان 03 /

سازمان تسهیم و به اشاتراک بگاذارد ،از ایان رو هادف

گفته شده یکی از مهمترین اهداف

پژوه

حا ر بررسی تأثیر اب اد یاادگیری ساازمانی بار

هوش رتابتی استفاده از منابع اطالعااتی متفااوت جهات

هوش رتابتی است .با توجه به بررسای پیشانه مو اوع و

رتابت پذیری و استفاده مدیران از این اطالعات

مطال ات انجام شده در حیطه عنوان پژوه  ،از دو ب اد

در تصمیم گیری است و باا توجاه باه اینکاه ساازمان باا

هوش بازار و هوش رتبا از اب ااد هاوش رتاابتی اساتفاده

اسااتفاده از یااادگیری سااازمانی بااه دنبااال توس ا ه دان ا

شاده اسات .باار ایان اساااس مادل مفهااومی بارای انجااام

افزای

جدید است و با بکارگیری این فرایند میتواند اطالعات
مشتریان ،بازار و رتبا را از محیط کسا

پژوه

در شک  1-نمای

داده شده است.

و آن را در باین

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

در جهت دستیابی به اهاداف مطال اه و تبیاین مساأله
پژوه  ،میتوان فر یههای پژوه

را به صاورت زیار

بیان کرد:
 :H1کس

اطالعات بار هاوش باازار تاأثیر مثبات و

م ناداری دارد.
 :H0تفسیر اطالعاات بار هاوش رتباا تاأثیر مثبات و

اطالعات بار هاوش رتباا تاأثیر مثبات و

م ناداری دارد.
 :H3توزیع اطالعات بار هاوش باازار تاأثیر مثبات و
م ناداری دارد.

م ناداری دارد.
 :H5تفسیر اطالعات بار هاوش باازار تاأثیر مثبات و

م ناداری دارد.
 :H5کس

 :H4توزیع اطالعات بار هاوش رتباا تاأثیر مثبات و

م ناداری دارد.
 :H0ذخیااره سااازی اطالعات(حافظااه سااازمانی) باار
هوش بازار تأثیر مثبت و م ناداری دارد.
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احتمال عدم همکاری ب ضی موسسات و نااتص تکمیا

 :H8ذخیاره ساازی اطالعات(حافظاه ساازمانی) بار

کردن پرسشنامه ،سا ی شاده اسات کاه پرسشانامه میاان

هوش رتبا تأثیر مثبت و م ناداری دارد.

تمااامی کارکنااان توزیااع شااود؛ در نهایاات اطالعااات 45
روش اجرا
پژوه

موسسه در تال

حا ر از نظار هادف کااربردی و از حیاث

که مبنای تجزیاه و تحلیا پاژوه

بدساات آوردن اطالعااات اولیااه جهاات ارزیااابی و تبیااین
مدل مفهومی پژوه
پاااژوه

 11پرسشنامه تکمی و بازگردانده شاد،
حا ار تارار گرفتاه

است.

از نوع توصیفی ،بر اساس ماهیات

در دساااته تحقیقاااات علااای و از نظااار روش

ابزار پژوهش

گردآوری دادهها ،چاون دادههاای ماورد نیااز از طریاق

در ایااان پاااژوه

جهااات جماااع آوری دادههاااا از

پرسشاانامه گااردآوری شااده اساات ،از نااوع تحقیقااات

پرسشنامه ،که بر اساس مطال ات پیشاین اسات ،اساتفاده

پیمایشی است.

شده است .پرسشنامه در دو تسمت طراحی شاده اسات؛

جام ه آماری مطال ه حا ر را کلیه موسسات دانا

تساامت اول سااواالت جم یاات شااناختی و اطالعااات

بنیااان پااارک علاام و فناااوری فااارس(شاایراز) تشااکی

سازمان و تسامت دوم گویاههاای مرباوق باه متغیرهاای

می دهند ،که مجموعا ت داد  57شارکت اسات؛ کاه هار

پژوه

شرکت بطور میانگین  5/5کارمناد دارد .جهات تخماین

محتوایی و ظاهری پرسشنامه و در جهت بررسای پایاایی

حجم نموناه از جاداول مورگاان اساتفاده گردیاده ،کاه

است .بر اساس نظر اسااتید دانشاگاهی ،روایای

از روش ری

آلفای کرونباخ استفاده شده است.

حجم نموناه ماورد نیااز  44شارکت اسات .باا توجاه باه
جدول  -1منابع پرسشنامه پژوهش
نام متغیر
هوش رتابتی

تعداد سوال

منبع

هوش بازار

8

(وها و اتمن )5775 ،

هوش رتبا

0

(ماچتار و آردیتی)5771 ،5

اطالعات

3

(واله و جیمینز)5711 ،

توزیع اطالعات

4

(واله و جیمینز)5711 ،

تفسیر اطالعات

4

(واله و جیمینز)5711 ،

حاتظه سازمانی

5

(واله و جیمینز)5711 ،

کس
یادگیری سازمانی

1

1 Wahab & Othman
2 Mochtar & Arditi

تأثیر اب اد یادگیری سازمانی بر اب اد هوش رتابتی در شرکتهای دان

تحلیل یافتهها

اناادازه گیااری بایااد بااه شاااخصهااایی همنااون آلفااای

روش تحلیل دادهها
در این پژوه

بنیان 05 /

کرونباااخ ،ااری

پایااایی مرکا

و میااانگین واریااانس

دادههای گاردآوری شاده از طریاق

استخراج شده توجه کرد .در صورتی کاه میازان آلفاای

پرسشنامه ،وارد نرم افزار  SPSSشده و تحلی هاای الزم

کرونباخ باالتر از  ،7,0اری

بااالتر از

بر روی آنها صورت گرفته و به منظاور بارازش مادل و

7,8و میزان میانگین واریانس استخراج شده نیز بااالتر از

از روش پی.ال.اس که همان

 7,5باشد مدل اندازه گیری از برازش مطلوبی برخاوردار

رویکرد حدات مرب ات جزیی است ،استفاده شده است.

است .به عالوه ،برای بررسی برازش مدل سااختاری نیاز

در این روش نسبت به حجم نمونه و نرمال باودن توزیاع

باید به میزان واریانس تبیین شده توجه نمود .در صورتی

دادهها حساسیتی وجاود نادارد و باه گوناهای اسات کاه

که میازان واریاانس تبیاین شاده از عادد  7,3بازر تار

میتوان تحلی ها را با حجم نمونه کمتر از سی عادد نیاز

باشد؛ مدل ساختاری مطال ه از برازش مطلوبی برخوردار

انجام داد.

خواهد بود .جدول 5-شااخصهاای بارازش مادل را باه

آزمون فر یههای پژوه

در نرم افزار  PLSباه منظاور بررسای مادل مفهاومی
پژوه

پایاایی مرکا

اختصار نشان میدهد.

باید باه و ا یت بارازش مادل انادازه گیاری و

مدل ساختاری توجه کرد .جهات بررسای بارازش مادل
جدول  -2شاخصهای نیکویی برازش مدل
متغیر
کس

مدل اندازه گیری
میانگین واریانس مستخرج

پایایی مرک

مدل ساختاری
آلفای کرونباخ

واریانس تبیین شده

اطالعات

7/5700

7/8118

7/8555

توزیع اطالعات

7/5338

7/8384

7/0041

تفسیر اطالعات

7/0507

7/8588

7/8410

حافظه سازمانی

7/5314

7/8111

7/8371

هوش بازار

7/0755

7/8500

7/8173

7/3735

هوش رتبا

7/5583

7/8831

7/1313

7/3304

یافتههای پژوهش
مدل اندازه گیری و ساختاری پاژوه

پرداخاات .بااه همااین منظااور اارای

مساایر و اعااداد

باا توجاه باه

م ناااداری ،کااه نشااان دهنااده تأییااد یااا رد فر اایههااای

جدول  5-از برازش مناسابی برخاوردار هساتند ،باه ایان

اسااات ،در جااادول  3-آورده شاااده اسااات.

م ناای کااه ماایتااوان بااه بررساای ااری

مساایر و عاادد

م ناااداری مساایرهای علاای در ماادل مفهااومی پااژوه

پاااژوه
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جدول  -3خالصه نتایج آزمون فرضیهها
عدد م ناداری

نتیجه

ری

فر یهها

مسیر

کس

اطالعات >---هوش بازار

7/315

0/755

تأیید

کس

اطالعات >---هوش رتبا

7/148

1/000

تأیید*

توزیع اطالعات >---هوش بازار

7/581

3/005

تأیید

توزیع اطالعات >---هوش رتبا

7/333

4/500

تأیید

تفسیر اطالعات >---هوش بازار

7/758

7/035

رد

تفسیر اطالعات >---هوش رتبا

7/415

5/185

تأیید

حافظه سازمانی >---هوش بازار

7/350

3/108

تأیید

حافظه سازمانی >---هوش رتبا

7/705

7/518

رد

*تأیید در سطح  17درصد

بر اساس ری

مسیر و عدد م ناداری ارایه شده در

هوش بازار را بیان میکند ،وجاود نادارد .فر ایه پانجم

اطالعاات باه

که بیان میکند تفسیر اطالعات بر هاوش باازار

جدول  3-مشخص شده است کاه کسا
میزان  %31بر افزای

هوش بازار تأثیر گذار است و ایان

پژوه

تأثیر مثبت و م ناداری دارد ،با توجه به اری

مسایر و

میزان اثر گذاری با عدد م نی داری  ،0/044که باالتر از

عدد م ناداری باه ترتیا

 1/10است ،در سطح اطمینان  %11م نی دار اسات؛ لاذا

ترار نمایگیارد .فر ایه ششام حااکی از تاأثیر مثبات و

فر یه اول پژوه

مبنی بر تأثیر مثبت و م ناادار کسا

اطالعات بر هوش بازار مورد تأیید ترار میگیرد .فر یه
دوم پژوه

بیان میکند که کس

اطالعات بار هاوش

 7/758و  ،7/035ماورد تأییاد

م نادار تفسیر اطالعات بر هوش رتبا است که با توجه به
ایاان کااه  45درصااد افاازای

هااوش رتااابتی از تفساایر

اطالعات است و بر اساس عدد م ناداری  ،5/185دلیلای

رتبا تأثیر مثبات و م نااداری دارد ،باا توجاه باه اری

بر رد این فر یه وجود ندارد .فر یه هفتم تأثیر مثبات و

مسیر 7/148و عدد م ناداری  ،1/000ایان فر ایه ماورد

م نادار حافظه سازمانی بر هوش بازار اسات و بار اسااس

تأیید تارار مایگیارد ،و چاون عادد م نااداری بااالتر از

جاادول شااماره 3-دارای ااری

مساایر  7/350و عاادد

 1/04است تأیید فر یه با سطح اطمیناان  %17اسات .باا

م ناداری  3/108اسات ،باه هماین منظاور ،دلیلای بار رد

توجه به جدول شماره 3-توزیع اطالعات توانساته اسات

مربوق به تاأثیر

 51درصد بر افزای

فر یه وجود ندارد .فر یه آخر پژوه

هوش بازار تأثیر بگذارد و با توجاه

مثبت و م نادار حافظه سازمانی بر هوش رتبا اسات ،کاه

به عدد م ناداری بااالتر از  ،)3/005( 1/10فر ایه ساوم

7/705

پژوه

مبنی بر تأثیر مثبت و م نادار توزیع اطالعات بار

بر اساس ری

مسیر و عدد م ناداری به ترتی

و  ،7/518فر یه مورد تأیید ترار نمیگیرد.

هوش بازار ،مورد تأیید ترار میگیرد .باا توجاه باه تاأثیر
 33درصدی توزیع اطالعاات در جهات افازای

هاوش

رتبا و عدد م ناداری  ،4/500دلیلی بر رد فر یه چهاارم
پژوه  ،که تأثیر مثبات و م ناادار توزیاع اطالعاات بار

نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به افزای
توجه باه دانا

رتابت و عدم اطمیناان در محایط،

و اطالعاات درون و بیارون ساازمان باه

تأثیر اب اد یادگیری سازمانی بر اب اد هوش رتابتی در شرکتهای دان

صورت فزایندهای رو به افزای
پژوه

است .باه هماین منظاور

حا ر به بررسی تأثیر اب ااد یاادگیری ساازمانی

بردو ب د هوش بازار و هوش رتبا از اب ااد هاوش رتاابتی
پرداخته است .با توجه به یافتاههاای پاژوه  ،مایتاوان
بیان کرد که به جز فر یههای پنجم و هشتم ،فر یههای
دیگر پژوه

مورد تأیید ترار گرفته است و دلیلی برای

بررسی شده ،در نهایت منجر باه افازای

بنیان 00 /

هاوش باازار و

هوش رتبا میشود.
با توجه به نتایج پژوه  ،به مدیران موسسات دانا
بنیان ،جهت بهبود و افزای
آن افزای

یادگیری سازمانی و در پای

هوش بازار و هاوش رتباا ،پیشانهاد مایشاود

که با ساز و کاری مناس  ،اطالعات را از محیط کسا

رد آنهااا وجااود ناادارد؛ و بااا پااژوه هااایی همنااون

و سااپس در سااازمان توزیااع کننااد .بااه منظااور ایاان کااار

تاساامی ،ساااجدی رئیساای و نبااوی چاشاامی (،)5713

توصاایه ماایشااود کااه سااازمان سیاسااتهااای مبتکرانااه و

ترونااگ تااوون( )5713و کالنتریااان ،براتاای و صاالواتی

یکپارچهای در جهت برنامههای تحقیاق و توسا ه داشاته

( )5715مطابقاات دارد .از میااان فر اایههااایی کااه مااورد

باشد و باا اساتفاده از مکاانیزمهاایی متناسا

باا اهاداف

تأیید ترار گرفتهاند بیشترین تأثیر مربوق باه تاأثیر تفسایر

سااازمان ،مناس ا تاارین روشهااا را باارای بااه اشااتراک

اطالعات بر هوش باازار

کاری باه وجاود

اطالعات بر هوش رتبا و کس
است.

گذاری اطالعات در زمینههای مختل
آورد.

دلی عدم تأیید فر یه پنجم ،مبنی بار تاأثیر مثبات و

همننااین جهاات بهبااود تفساایر اطالعااات و حافظااه

م نادار تفسیر اطالعات بر هوش بازار را میتوان اینگونه

سازمانی پیشانهاد مایشاود کاه در ساازمان باه تایمهاای

بنیاان،

کاری و کار گروهی توجه بیشتری شود تا از این طریاق

ایااان موسساااات دارای مشاااتریان ،تاااامین کننااادگان و

کارکنان به راحتی بتوانند دان

و تجربیاات خاود را باه

بازارهااای محاادود هسااتند و بااه همااین منظااور دارای

اشتراک بگذارند .ساازمان همنناین بایاد دارای پایگااه

اطالعات زیادی نهساتند کاه نیاازی باه تجزیاه و تفسایر

اطالعااات بااه روز باارای نگهااداری دان ا  ،اطالعااات و

داشته باشد ،بر همین اساس در موسسات بررسی شاده از

تجربیات باشد تا بتواند از آنها در آیناده باه نحاو احسان

بیان کرد که به دلی نو پا باودن موسساات دانا

تفسیر اطالعات در جهت افازای

هاوش باازار اساتفاده

نمیشود .از آنجایی که شرکتهای دان

استفاده کند.

بنیاان ناوآور

افزون بر این به مدیران پیشنهاد مایشاود کاه جهات

هستند ،رتبای جدی در محیط برای آنها وجود ندارد و

استفاده صحیح از دان

و اطالعاات ،عاالوه بار در نظار

بااه همااین دلیا ماایتااوان بیااان کاارد کااه ذخیااره سااازی

گرفتن فراینادهای مشاخص جهات تباادل اطالعاات در

اطالعات در مورد شرکتهایی که به نحوی در صان ت

میان کارکنان ،برناماههاایی همناون گاردش شاغلی باه

آنها مشغول به کار هستند ،روری به نظر نمیآید کاه

منظور یاادگیری ماداوم بارای تماامی کارکناان در نظار

ماایتوانااد یکاای از دلیاا هااای رد شاادن فر اایه آخاار

گرفته شود.

پژوه  ،مبنی بر تأثیر مثبت و م نادار حافظه سازمانی بر

از آن جایی که در این پژوه

برای بررسای هاوش

هوش رتبا ،باشد .به عنوان یک نتیجه کلی میتاوان بیاان

رتابتی از دو ب د هوش بازار و رتبا استفاده شده است ،به

و بهبود یادگیری سازمانی در موسسات

پژوهشااگران پیشاانهاد داده ماایشااود کااه تااأثیر اب اااد

کرد که افزای

یااادگیری سااازمانی را باار دو ب ااد دیگاار هااوش رتااابتی،
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