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 چكیده
باشد. شهد میمشهرداری  سازمان بازآفرینیکارکنان  رقابتی و کارآفرینی سازمانی در بینهدف بررسی رابطه هوش در این پژوهش

ات رقبا، ، تهدیدهای بازار)فرصت شامل پنج مؤلفه (2009) رقابتی از مدل گلدستونکه برای بررسی روابط بین متغیرها برای هوش

 ش مؤلفهش( با 2003) پذیری کلیدی( و برای کارآفرینی سازمانی از مدل مارگریت هیلمخاطرات رقبا، فرضیات محوری، آسیب

یده است. جامعه پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین، و فرهنگ کارآفرین( استفاده گرد)افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف

نفر از طریق  36ها ز بین آننفر بوده است که ا 40شهرداری مشهد به تعداد  سازمان بازآفرینیکارکنان ی آماری این تحقیق کلیه

اند. پایایی در فتهگیری تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرجدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه

، مورد تأیید 84/0 ، هوش رقابتی با ضریب96/0ید شد، پرسشنامه کارآفرینی با ضریب این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ تأی

در شد.  استفاده (ندارداستا میانگین، انحراف یمحاسبه ها،داده جدول نظیم) توصیفی آمار هایروش از پژوهش دراین اند.قرار گرفته

های رگرسیون ای، از آزمونهمقیاس ترتیبی به مقیاس فاصلتبدیل نمودن متغیرهای تحقیق از  های آماری پس ازبخش استنباط

 . رقابتی و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارددهد؛ بین هوشنتایج حاصل از آن نشان می استفاده شده است که
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 مقدمه -1
مند ی سرشار و بهرههائی موفق وکارا خواهند بود که دارای هوشگونه که در دنیای انسانی و در حیات پرتالطم بشری انسانهمان

سائل و مشکالت زندگی گیری از هوش خدادادی خود خواهند توانست بر مها با بهرهتردید این انساناز درجه هوشی باال باشند. بی

ه زمان به جلوتر چگونه خواهد بود، بخصوص اینکه در عصر حاضر هر ی سازمانی نیز وضع به همینخود فائق آیند. قطعاً در دنیا

تر ها نیز مشکلاره آنتر و ادها نیز پیچیدههای جدید، سازمانرود با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالشمی

از هر چیزی  ، بیشبرخورداری و حفظ توان رقابتی هاست. از طرف دیگر،سازمانبقای  مروزه داشتن توان رقابتی، اساسشود. امی

)بیگ رودبه شمار می ریابیهای استراتژیك و ابزار بازامهم دارایی واقع اطالعات، به عنوان یکی از اقالم نیازمند اطالعات است. در

خود از  مون همة امورای پیراتصمیمات آگاهانه د تاکنها کمك میسازمانهوش رقابتی به  بنابراین در این شرایط، (. 1389زاده،

است که اطالعات  یرقابتی، فرایند مداوماتخاذ کنند. هوشو ...  گذاری و راهبردهای کسب و کارسرمایه قبیل تحقیق و توسعه،

و اطالعاتی در مورد  هاهداد هدف اصلی هوش رقابتی دستیابی به .گذارد)مدیران( می گیرندگاناختیار تصمیم ای درقابل استفاده

چنین نیازمند اطالعاتی بلکه هم نه تنها نیازمند اطالعاتی پیرامون رقباست، رقابتی مؤثربازار است. از این رو هوش محیط، رقبا و

 تحوالتت فناوری، المللی، تحوالبین تمایالت قانونی و نظارتی، تمایالت تمایالت محیطی از قبیل تمایالت صنعت، دربارة سایر

 (.42: 1388)پاک مرام و دیگران،سیاسی و شرایط اقتصادی است

-وشمند، تکنولوژیهاین معنا زمانی پر اهمیت خواهد شد که بپذیریم در هر سازمان امروزی عالوه بر منبع عظیم وخالق انسانی  

نایی عملکرد مؤثر ش را به عنوان تواکنند. روانشناسان هوها نقش مؤثری ایفا میهای هوشمندی نیز در فرآیند عملکرد سازمان

های بزرگ ا سازمانهای اخیر هوشمندی رقابتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و باند. در سالدر زندگی تعریف کرده

ی بسیاری هاگذشته به این موضوع توجه خاصی شده است و نظریات و تئوری (. همچنین در دو دهه2005عجین شده است)ذین،

ست که یك پردازان هوشمندی رقابتی کل شناختی ادر مورد هوشمندی رقابتی مطرح گردیده است. طبق تعریف یکی از تئوری

ی است که روزانه شمار از اطالعاتکند در اختیار دارد و حاصل تجزیه و تحلیل ذرات بیسازمان از محیطی که در آن رقابت می

روی مدیران شن دانش است که تصویرکاملی از وضعیت فعلی و آینده صحنه رقابت پیکند؛ در پرتوی ایسازمان را بمباران می

 .(4: 1392بندد تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند)تندسته،نقش می

های دولتی های عمومی و شرایط اقتصادی جهان، توجه به سازمانهای دولت، افزایش هزینهبا توجه به گسترش دامنه فعالیت

ایی، کاهش انگیزه، و کارآفرینی های دولتی و افزایش بودجهت پیدا کرده است. افزایش اندازه دولت و هزینهبیش از پیش اهمی

کارکنان بخش دولتی باعث تبدیل دولت به یك بوروکراسی بزرگ غیر مردمی نموده و ضعف آن در پاسخگویی به افزایش انتظارات 

های های سنتی و ضرورت تغییر مدیریت در سازمانیگری ناکارآمدی روششهروندان و تقلیل اعتماد عمومی بیش از هر زمان د

 و کارآفرینی فرایند میالدی سوم هزاره آغاز در بشری حیات بر حاکم هایجریان ترینعمده از طرفی، از دهد.دولتی را نشان می

ی اقتصادی در شك، روند توسعه(. بی 2012)یانگ،است دگرگونی و تحول و ریتغی بسترساز و اساس که باشد،می خالقیت

ی ای که کارآفرینان در توسعهکشورهای توسعه یافته، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است، به گونه

را در توسعه اقتصادی نادیده اند و کشورهای توسعه نیافته اهمیت آناقتصادی کشورهای توسعه یافته، نقش محوری داشته

کنند. تاریخچه توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه برداری میها بهرهی در دسترس کشورها را کشف و از آناند؛ سرمایهگرفته

(. شواهدی 1383آورد که اقتصاد، تحت تأثیر کارآفرینی است)هیستریج،یافته، مستنداتی برای حمایت از این واقعیت فراهم می

اند، کارآفرینی شورهایی همچون آمریکا، ژاپن و آلمان که از نظر صنعتی توسعه یافتهدهد علت توسعه کوجود دارد که نشان می

های های دیگر باید توسعه یابد و از طریق برنامهاست. کارآفرینی هم اکنون به عنوان یك حرفه ظهور کرده است و همانند حرفه
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، کارآفرینی را یکی از دو 1دا کند. پارسون و اسملسرآموزشی و دانشگاهی خاص مبتنی بر مطالعات تجربی و رفتاری، پرورش پی

دانند)شرط ضروری دیگر به نظر آنان عبارت است از خروجی افزوده سرمایه(. شومپیتر نیز به شرط ضروری توسعه اقتصادی می

: 1385قیمی، کند)احمدپور داریانی و معلت نقش کارآفرینی در ایجاد نوآوری، آن را محور کلیدی توسعه اقتصادی تلقی می

 این در .گردندمی سکون و توقف دچار کنند همگام پرشتاب تحوالت این با را خود نتوانند که جوامعی و هاسازمان افراد، (. 49

 دستهب دنبال به هاآن دارند، اذعان تعادل عدم و تناقض نابسامانی، مرج، و هرج بر همگان که زمانی در که هستند افرادی میان

 و بخشند سامان را اوضاع و برقرارکرده را تعادل جامعه، به جدیدی خدمت یا و محصول ارائه با بتوانند تا هستند فرصتی آوردن

 سازمانی تا گرددمی موجب شوندمی خوانده ینرکارآف بوده اقتصادی توسعه محور که افراد این .گذارند جای بر خود از را ارزشی

(. پیرایش و 4: 1395د)مکاری،نمای پیشرفت چشمگیر نحو به دیگر کشورهای از کشوری و بگیرد پیشی دیگر های سازمان از

های دولتی در بین بانك های بازاریابیبین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی بررسی رابطه»( در تحقیقی با عنوان 1391علیپور)

ستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ؛ این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع تحقیقات همب«و خصوصی استان زنجان

نفر به روش 110نفر بود، از این تعداد 156های دولتی و خصوصی مستقر دراستان زنجان بودند که تعداد آنها معادل شعب بانك

بازاریابی  های پژوهش شامل پرسشنامه هوش رقابتی و اثربخشی آوری دادهای انتخاب شدند. ابزار جمعگیری تصادفی طبقهنمونه

ها از آمار توصیفی)میانگین، انحراف استاندارد و...( و از آمار استنباطی)آزمون تی، ضریب همبستگی، بود. برای تجزیه وتحلیل داده

تحلیل رگرسیون دو متغیره و تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن( استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین 

تحلیل های دولتی و خصوصی استان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه بهربخشی بازاریابی در بین بانكهوش رقابتی و اث

پذیری کلیدی سازمان، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا های بازار، آگاهی از آسیبهای فرصترگرسیون مؤلفه

های دهد که میزان توجه به هوش رقابتی در بین بانكاند. نتایج تحقیق نشان میهترتیب بیشترین تأثیر را بر اثربخشی داشتبه

های دولتی از اثربخشی بازاریابی های خصوصی نسبت به بانكخصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بانك

 سازمانی و خالقیت درسازمانی با کارآفرینیگبررسی رابطه بین فرهن»(؛ در تحقیقی با عنوان 1389باالتری برخوردارند. ترابی)

سازمانی و هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی؛ «ای شهرستان گچسارانسازمان فنی و حرفه

لیسانس و دیپلم، فوق دیپلم، )مدرک تحصیلی ای شهرستان گچساران کـه دارایکارکنان سازمان فنی و حرفه خالقیت از دیدگاه

 بوده است.پژوهش کلیه کارکنان رسمی، قراردادی و حق التدریس سازمان فوق  . جامعه آماری در ایـنبودهاست،  (فوق لیسانس

 الیؤس121ته خپرسشنامه محقق سا ،الی فرهنگ سازمانی گرت هافستدؤس22ها، پرسشنامه استاندارد ابزار گردآوری داده

و آمار  از آمار توصیفی که با اسـتفاده بودهسوالی خالقیت رندسپیت 28کارآفرینی سازمانی دکتر هومن و پرسشنامه استاندارد 

بین فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی و خالقیت رابطه معناداری وجود  .ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتداده استنباطی

بین ابعاد فرهنگ سازمانی و خالقیت رابطه معناداری وجود داشت.  یت رابطه معناداری وجودبین فرهنگ سازمانی و خالقداشت. 

بین ابعاد فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی داشت. بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود داشت. ن

بین ابعاد کارآفرینی سازمانی و داشت. ابطه معناداری وجود بین کارآفرینی سازمانی و خالقیت رداشت. رابطه معناداری وجود ن

؛ هدف این «کارآفرینی در بخش دولتی»(؛ عنوان تحقیق 2004)3و سوتاریس 2داشت. زربیناتیخالقیت رابطه معناداری وجود 

نسون درباره فرایند داد که چگونه چارچوب استیوهای دولتی بود که نشان میتحقیق، توسعه نقش بالقوه کارآفرینی در سازمان

های ساختاری اتحادیه اروپا، گیری از سرمایهتواند در یك سازمان دولتی اروپایی بکار رفته و ابتکاراتی را برای بهرهکارآفرینی می

ا های دولتی بود که پنج تا در انگلستان و پنج تای دیگر در ایتالیارائه دهد. مبنای پژوهش شامل ده مطالعه موردی از سازمان
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مستقر بودند. در نهایت نتایج بدست آمده، حاکی از مناسب بودن مدل استیونسون در سنجش فرایند کارآفرینی در بخش دولتی 

؛  هدف این تحقیق، گسترش مقوله کارآفرینی «کارآفرینی دانشجویان ترکیه» (؛ عنوان تحقیق 2006بود. گورول و آستان )

پذیری، تحمل ابهام، نوآوری و اطمینان به وین نیاز به پیشرفت، کانون کنترل، ریسكدانشجویان ترکیه بوده، شش متغیر با عنا

ای با سؤاالتی در رابطه با متغیرهای گویه 40خود برای تعریف کارآفرینی دانشجویان استفاده شد. به همین منظور پرسشنامه 

ایج حاصل از آزمون تی نشان داد که به جز تحمل شناختی، تمایل به کارآفرینی و شش متغیر نامبرده استفاده شد. نتجمعیت

دهد که این دانشجویان ابهام و اطمینان به خود، تمام متغیرهای در دانشجویان متمایل به کارآفرینی، باالست. این امر نشان می

تحقیق نشان داد که  پذیری باال، کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت زیاد و نوآوری باالیی برخوردارند. بنابرایناز ریسك

کند.با های منحصربفردی دارند که محرکی برای آنان بوده و آنها را از دیگران مجزا میها و ارزشها، نگرشکارآفرینان، ویژگی

ها در کشور و علل الخصوص شهرداری پایتخت معنوی ایران مشهد، و با توجه به تحقیقات انجام شده جایگاه شهرداریتوجه به

رقابتی تا به حال انجام نگرفته است. انجام ی بین کارآفرینی و هوشسال اخیر، تحقیقی در خصوص بررسی رابطه در طی چند

-تواند کمك بسیاری به روشن شدن اهمیت هوش رقابتی در شهرداری و احتماالً ارتباط آن با کارآفرینیتحقیقاتی از این دست، می

رسد و ان کارکنان و مدیران کمك کند. لذا انجام این پژوهش ضروری به نظر میسازمانی باشد و به درک اهمیت این موضوع می

های کشور ایفا کند. و های آن بتواند گامی مؤثر در جهت پیشرفت در شهرداری مشهد و نیز شهرداریرود که یافتهامید آن می

 ی وجود دارد؟رقابتی و  کارآفرینی سازمانای بین هوشسؤال اصلی تحقیق اینست که آیا رابطه

 

 اهداف پژوهش -2
 سازمانیرقابتی و کارآفرینیبررسی رابطه بین هوش

 سازمانی.های بازار و کارآفرینیبررسی رابطه بین فرصت

 سازمانی.بررسی رابطه بین تهدیدات رقبا و کارآفرینی

 سازمانی.بررسی رابطه بین مخاطرات رقبا و کارآفرینی

 سازمانی.و کارآفرینی بررسی رابطه بین فرضیات محوری

 سازمانیپذیری کلیدی و کارآفرینیبررسی رابطه بین آسیب

 

 روش پژوهش  -3
های کشور و سایر شهرداری شهرداری مشهد سازمان بازآفرینیاین تحقیق از نظر محقق کاربردی است که نتایج آن مورد استفاده 

جایی شود و از آنباشد از روش توصیفی استفاده میحقایق میقرار خواهد گرفت.در پژوهش حاضر چون محقق به دنبال کشف 

آوری اطالعات در های جمعطورکلی روشکنیم.بهکه قصد داریم رابطه بین متغیرها را بسنجیم از روش همبستگی استفاده می

یابی پژوهش و به منظور دستای و میدانی نیز تقسیم بندی نمود، با توجه به اهداف توان به دودسته کتابخانهاین پژوهش را می

به اطالعات مورد نیاز و از طرفی جهت بررسی متغیرهای موجود در این پژوهش، از روش توزیع پرسشنامه استفاده شده است که 

های به کار گرفته شده در این پژوهش با معیارها و اهداف تحقیق مطابقت داشته است. با توجه به اهداف مورد نظر در پرسشنامه

باشد. بدین منظور از سه پرسشنامه به ها پرسشنامه میپژوهش و همچنین ماهیت متغیرها، بهترین راه برای گردآوری دادهاین 

 شرح ذیل استفاده خواهد شد:

سؤال بوده است. پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده است و مقیاس  20(؛ که مشتمل بر 2009رقابتی گلدستون)پرسشنامه هوش -

 4با  مخاطرات رقباسؤال،  4با  تهدیدات رقبا سؤال،5با  های بازارفرصتباشد. سؤاالت، مقیاس پنجگانه لیکرت می گیریاندازه
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پایایی  0.84واقع شدند که با ضریب الفای کرونباخ  بررسی سؤال مورد 3با  پذیریآسیبسؤال، 4 با  فرضیات محوری سؤال،

 پرسشنامه مورد تایید می باشد.

سؤال بوده و پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده است و 48(؛ که مشتمل بر 2003سازمانی مارگریت هیل)کارآفرینیپرسشنامه -

باشد. مؤلفه ای و شامل چهار طیف پاسخگویی میگزینهباشد. سؤاالت پنجگیری سؤاالت، مقیاس پنجگانه لیکرت میمقیاس اندازه

پایایی  0.96واقع شدند که با ضریب الفای کرونباخ  بررسی سؤال مورد 4تی با ، شناخ سؤال 4هیجانی با  سؤال، 9رفتاری با 

 پرسشنامه مورد تایید می باشد.

نفر از 36ها نفر بوده است که از بین آن40شهرداری مشهد به تعداد سازمان بازآفرینی کارکنان ی جامعه آماری این تحقیق کلیه

اند. گیری تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرفتهشدند و با استفاده از روش نمونهطریق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب 

 استفاده شده است. SPSS21برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار 
 

 یافته های پژوهش -4
 37مشهد( را مردان و شهرداری  سازمان بازآفرینی )کارکنان انتخابی از هادرصد آزمودنی 63دهد نتایج این جدول نشان می

 دهند.درصد آنان را زنان تشکیل می

 
 پاسخگویان جنسیتی توزیع -1جدول 

 درصد تعداد جنسیت

 37 13 زن

 63 23 مرد

 100 36 کل

 

 40تا  31درصد( بین 47) شهرداری مشهد سازمان بازآفرینیآید که اکثر پاسخگویان انتخابی از کارکنان از جدول چنین بر می

 سال سن دارند.  50تا  41درصد( بین  31سال سن دارند؛ پس از آن بیشترین درصد پاسخگویان)

 
 پاسخگویان سنی توزیع -2جدول 

 درصد تعداد سن

 14 5 سال 30-21بین 

 47 17 سال 40-31بین 

 31 11 سال 50-41بین 

 8 3 سال به باال 50

 100 36 کل

 

شهرداری مشهد  سازمان بازآفرینیحوزه  درصد کارکنان انتخابی از 58توان دریافت که اجمالی به نتایج بدست آمده میبا نگاهی 

 %14درصد را افراد با سطح تحصیالت فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد و 22را افرادی با سطح تحصیالت لیسانس یا کارشناسی، 

 پاسخگویان تحصیالت دیپلم دارند. %6اند. همچنین کاردانی تشکیل دادهرا افراد با سطح تحصیالت فوق دیپلم یا 
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 پاسخگویان سطح تحصیالت توزیع -3جدول 

 درصد تعداد تحصیالت

 6 2 دیپلم

 14 5 فوق دیپلم

 58 21 کارشناسی

 22 18 کارشناسی ارشد

 0 0 دکتری

 100 36 کل

 

سال،  20تا  11درصد پاسخگویان بین  31سال دارند. همچنین  10تا  6کاری بین درصد( سابقه 40که اکثریت کارکنان انتخابی)

 کاری دارند. سال سابقه 5درصد کمتر از  17سال و  30تا  21درصد بین  12

 پاسخگویان خدمت سابقه توزیع -4جدول 

 درصد تعداد سابقه خدمت

 17 6 سال 5کمتر از 

 40 14 سال 6-10

 31 11 سال 11-20

 12 4 سال 21-30

 100 36 کل

 

کمترین مقدار  معیار، واریانس،انحراف میانگین، باشد. در این جدول،جدول ذیل مربوط به آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق می

 و بیشترین مقدار برای هر متغیر ذکر شده است.

 متغیرهای تحقیقآمار توصیفی مربوط به  -5جدول 

 مقدار بیشترین کمترین مقدار واریانس انحراف معیار میانگین نام مؤلفه متغیر های تحقیق

  سازمانی کارآفرینی

 33 8 0/41 72/0 6/19 افعال سازمانی

 37 10 6/34 66/0 4/23 نگرش فردی

 35 14 9/30 62/0 6/24 پذیریانعطاف

 35 11 8/36 68/0 6/20 وضعیت پاداش

 36 10 2/38 69/0 0/23 رهبری کارآفرین

 35 8 5/43 74/0 8/19 فرهنگ کارآفرین

 هوش رقابتی

 24 9 4/10 36/0 8/16 فرصت های بازار

 17 6 2/5 25/0 7/11 تهدیدات رقبا

 19 4 1/5 24/0 0/12 مخاطرات رقبا

 20 4 1/6 28/0 7/11 فرضیات محوری

 13 4 7/3 21/0 1/8 هاپذیریآسیب
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 .سازمانی رابطه وجود داردفرضیه اول: بین هوش رقابتی و کارآفرینی 

 نتایج فرضیه اول -6جدول شماره

 

 01/0( در سطح Fدار وجود دارد، زیرا آزمون اف )سازمانی رابطه معنیبا توجه به جدول فوق بین هوش رقابتی و کارآفرینی 

دار معنی 01/0سطح  نیز در  tدار است. از سوی دیگر آزمون دار بوده و این بدین مفهوم است که معادله رگرسیون معنیمعنی

قابل قبول است. در نتیجه فرضیه صفر رد  Betaدار است و عدد بوده و این بدین معنی است که ضریب معادله رگرسیونی معنی

 شود.بنابراین معادله رگرسیونی به صورت زیر برقرار است:و در نتیجه فرضیه مورد نظر ما تأیید می

 773/0 × انیکارآفرینی سازم  - 67/42هوش رقابتی = 

درصد از تغییرات  60(، حدود R Squareشود بر اساس ضریب تعیین یا)طور که در جدول فوق مشاهده میهمچنین همان

 شود.واریانس متغیر وابسته هوش رقابتی توسط کارآفرینی سازمانی تبیین می

 سازمانی رابطه وجود دارد. و کارآفرینی های بازارفرصتفرضیه دوم: بین 

 نتایج فرضیه دوم -7شمارهجدول 

 

دار معنی 01/0( در سطح Fدار وجود دارد، زیرا آزمون اف)های بازار رابطه معنیبین هوش رقابتی  و فرصتبا توجه به جدول فوق 

دار بوده و این معنی 01/0نیز در سطح  tدار است. از سوی دیگر آزمونبوده و این بدین مفهوم است که معادله رگرسیون معنی

قابل قبول است. در نتیجه  Betaدار بوده و عدد درصد معنی 99ل بیش از بدین معنی است که ضریب معادله رگرسیونی با احتما

 شود. بنابراین معادله رگرسیونی به صورت زیر برقرار است:فرضیه صفر رد و در نتیجه فرضیه مورد نظر ما تأیید می

 44/0 ×+  فرصت های بازار   34/32کارآفرینی سازمانی = 

از تغییرات واریانس  %20(، حدود R Squareشود بر اساس ضریب تعیین یا )مشاهده میهمچنین همانطور که در جدول فوق 

 شود.تبیین می متغیر وابسته هوش رقابتی  توسط فرصت های بازار 

 .سازمانی رابطه وجود داردو کارآفرینی تهدیدات رقبافرضیه سوم: بین 

 نتایج فرضیه سوم -8جدول شماره

دار معنی 01/0( در سطح Fوجود، زیرا آزمون اف)دار رابطه معنی و تهدیدات رقبا با توجه به جدول فوق بین کارآفرینی سازمانی

دار بوده و این معنی 01/0نیز در سطح  tدار است. از سوی دیگر آزمون بوده و این بدین مفهوم است که معادله رگرسیون معنی

 Fآزمون  متغیر مستقل متغیر وابسته
سطح معنی داری 

 مدل رگرسیون
2R   آزمونt 

سطح معنی داری مربوط به 

 ضریب استاندارد شده

)ضریب استاندارد 

 Betaشده(  

 773/0 000/0 -60/2 597/0 000/0 11/114 هوش رقابتی کارآفرینی سازمانی 

 متغیر مستقل متغیر وابسته
آزمون 

F 

سطح معنی داری 

 مدل رگرسیون
2R   آزمونt 

سطح معنی داری مربوط به 

 ضریب استاندارد شده

)ضریب استاندارد 

 Betaشده(  

 44/0 000/0 34/4 20/0 000/0 82/18 فرصت های بازار  کارآفرینی سازمانی

 متغیر مستقل متغیر وابسته
آزمون 

F 

سطح معنی داری 

 مدل رگرسیون
2R   آزمونt 

سطح معنی داری مربوط به 

 ضریب استاندارد شده

)ضریب استاندارد 

 Betaشده(  

 66/0 000/0 79/7 44/0 000/0 72/60 تهدیدات رقبا کارآفرینی سازمانی
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است. در نتیجه قابل قبول  Betaدار بوده و عدد درصد معنی 99بدین معنی است که ضریب معادله رگرسیونی با احتمال بیش از 

 شود. بنابراین معادله رگرسیونی به صورت زیر برقرار است:فرضیه صفر رد و در نتیجه فرضیه مورد نظر ما تأیید می

 66/0 × +  تهدیدات رقبا 9/64=  کارآفرینی سازمانی

د از تغییرات درص 44(، حدود R Squareشود بر اساس ضریب تعیین یا)طور که در جدول فوق مشاهده میهمچنین همان

 شود.تبیین می واریانس متغیر وابسته کارآفرینی سازمانی توسط تهدیدات رقبا

 سازمانی رابطه وجود دارد.و کارآفرینی مخاطرات رقبافرضیه چهارم: بین 

 نتایج فرضیه چهارم -9جدول شماره

 01/0( در سطح Fدار وجود دارد، زیرا آزمون اف)رابطه معنی با توجه به جدول فوق بین کارآفرینی سازمانی و مخاطرات رقبا

دار معنی 01/0نیز در سطح  tدار است. از سوی دیگر آزمون بوده و این بدین مفهوم است که معادله رگرسیون معنیدار معنی

قابل قبول  Betaدار بوده و عدد درصد معنی 99بوده و این بدین معنی است که ضریب معادله رگرسیونی با احتمال بیش از 

شود. بنابراین معادله رگرسیونی به صورت زیر برقرار مورد نظر ما تأیید میاست. در نتیجه فرضیه صفر رد و در نتیجه فرضیه 

 است:

 55/0 ×+  مخاطرات رقبا  96/45کارآفرینی سازمانی = 

درصد از تغییرات  31(، حدود R Squareشود بر اساس ضریب تعیین یا )همچنین همانطور که در جدول فوق مشاهده می

 شود.تبیین می سازمانی توسط مخاطرات رقبا واریانس متغیر وابسته کارآفرینی

 سازمانی رابطه وجود دارد.و کارآفرینی فرضیات محوریفرضیه پنجم: بین 

 نتایج فرضیه پنجم -10جدول شماره

 01/0( در سطح Fدار وجود دارد، زیرا آزمون اف)رابطه معنی با توجه به جدول فوق بین کارآفرینی سازمانی و فرضیات محوری

دار معنی 01/0نیز در سطح  tدار است. از سوی دیگر آزمون رگرسیون معنیدار بوده و این بدین مفهوم است که معادله معنی

قابل قبول  Betaدار بوده و عدد درصد معنی 99بوده و این بدین معنی است که ضریب معادله رگرسیونی با احتمال بیش از 

معادله رگرسیونی به صورت زیر برقرار شود. بنابراین است. در نتیجه فرضیه صفر رد و در نتیجه فرضیه مورد نظر ما تأیید می

 است:

 43/0 ×+  فرضیات محوری  72/71کارآفرینی سازمانی = 

درصد از تغییرات  16(، حدود R Squareشود بر اساس ضریب تعیین یا )همچنین همانطور که در جدول فوق مشاهده می

 شود.تبیین می واریانس متغیر وابسته کارآفرینی سازمانی توسط فرضیات محوری

 سازمانی رابطه وجود دارد.و کارآفرینی هاپذیریآسیبفرضیه ششم: بین 

 نتایج فرضیه ششم -11جدول شماره

 متغیر مستقل متغیر وابسته
آزمون 

F 

سطح معنی داری 

 مدل رگرسیون
2R   آزمونt 

معنی داری مربوط به  سطح

 ضریب استاندارد شده

)ضریب استاندارد 

 Betaشده(  

 55/0 000/0 82/5 31/0 000/0 95/33 مخاطرات رقبا کارآفرینی سازمانی

 متغیر مستقل متغیر وابسته
آزمون 

F 

سطح معنی داری 

 مدل رگرسیون
2R   آزمونt 

سطح معنی داری مربوط به 

 ضریب استاندارد شده

)ضریب استاندارد 

 Betaشده(  

 43/0 000/0 2/4 19/0 001/0 01/18 فرضیات محوری کارآفرینی سازمانی
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 01/0( در سطح Fدار وجود دارد، زیرا آزمون اف)رابطه معنی هاپذیریبا توجه به جدول فوق بین کارآفرینی سازمانی و آسیب

دار معنی 01/0نیز در سطح  tدار است. از سوی دیگر آزمون دار بوده و این بدین مفهوم است که معادله رگرسیون معنیمعنی

قابل قبول  Betaدار بوده و عدد درصد معنی 99بوده و این بدین معنی است که ضریب معادله رگرسیونی با احتمال بیش از 

شود. بنابراین معادله رگرسیونی به صورت زیر برقرار است. در نتیجه فرضیه صفر رد و در نتیجه فرضیه مورد نظر ما تأیید می

 است:

 37/0 ×+  آسیب پذیری ها  85/85ارآفرینی سازمانی = ک

درصد از تغییرات  14(، حدود R Squareهمچنین همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود بر اساس ضریب تعیین یا )

 شود.واریانس متغیر وابسته کارآفرینی سازمانی توسط آسیب پذیری ها تبیین می

 

 بحث و نتیجه گیری  -5
. بین هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود داردهای این پژوهش نشان داد که از تجزیه و تحلیل فرضیهنتایج حاصل 

و  لزوم توجه مسئولین است.کارآفرینی سازمانی بر   هوش رقابتیهای نتایج بررسی تحلیل آماری بیانگر تأثیر قوی و مثبت مؤلفه

 ؛آفرینان رسانی و آموزش آن به کارو شناخت هر چه بیشتر هوشمندی رقابتی، اطالعهای الزم ها برای ایجاد زمینههمیاری آن

های تجاری کارآفرینان سازی استراتژیبندی و پیادهبا توجه به نو پا بودن هوشمندی رقابتی در ایران و نقش حیاتی آن در فرموله

 ؛توسط مراجع ذیربط تشکیل شود «هاد هوشمندی رقابتین»شود نهادی با عنوان در دنیای رقابتی و مدرن امروزی پیشنهاد می

به دلیل ارتباط تنگاتنگ و نیرومند میان مقوله هوشمندی رقابتی و عملکردهای نوآورانه کارآفرینان و توجه به این حقیقت که 

. و نیز به عمل آورند ها عامل انتقال و توسعه دانش هستند، بجاست کارآفرینان در شناخت و انتقال این دانش عنایت بیشتریآن

ها این ویژگی هایی چون نوآوری، نیاز به موفقیت و مرکز کنترل درونی است. عموماًهای کارآفرینان در برگیرنده شاخصنگرش

آفرینان منجر به تالششان جهت یافتن هوشمندی  ها در کارشود لذا تقویت این ویژگیهمراه با انگیزه تجاری کارآفرینان معرفی می

به دلیل اینکه . سازمانی توجه بیشتری مبذول شودگرایی به عنوان فرهنگ گردد در نهادینه کردن بازارتوصیه می .گرددتی میرقاب

گردد که در ها توصیه میهای بازارگرا، موقعیت بهتری برای کنکاش و جستجوی محیط رقابتی دارند، به آنکارآفرینان در شرکت

 .عنوان فرهنگ سازمانی توجه بیشتری مبذول دارندنهادینه کردن بازارگرایی به 

های استراتژیك اقدام نمایند توانند با تمرکز بر بازار نسبت به تدوین برنامهها به منظور تقویت قابلیت بازارگرایی خود میسازمان

اتی کنند که دانش حاصل از آن تجزیه و تحلیل بازار و دریافت بازخور از بازار طراحی و عملی و فرآیندهای سیستماتیکی را برای

ها  ها با دید بررسی امکان استفاده از فرصتشود سازمانسازمان با بازار قرار گیرد. در واقع پیشنهاد می بتواند مبنای هماهنگی

به انتخاب  ها نسبتهای نوآورانه در جهت استفاده بهینه از این فرصتبه تجزیه و تحلیل بازار بپردازند و از طریق توسعه راه حل

ها به سازمان .تواند سازمان را در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمك کند، اقدام نمایندهای استراتژیك مناسب که میگزینه

های رقابتی را تقویت نمایند. این امر ها و تهدیدهای بازار برای فعالیتبینی فرصتمنظور افزایش هوشمندی رقابتی، توانایی پیش

را با استفاده از بینش  نگاری استراتژیكتوانند آیندهمی هاسازمانگردد. ها محقق مینگاری استراتژیك در سازمانیندهاز طریق آ

ها و همچنین از طریق هوشیاری سازمان نسبت به اقدامات نوآورانه و رقابتی رقبا توسعه دهند. به شخصی مدیران و تجربیات آن

 متغیر مستقل متغیر وابسته
آزمون 

F 

سطح معنی داری 

 مدل رگرسیون
2R   آزمونt 

سطح معنی داری مربوط به 

 ضریب استاندارد شده

)ضریب استاندارد 

 Betaشده 

 37/0 001/0 53/3 14/0 001/0 47/12 هاآسیب پذیری سازمانیکارآفرینی 
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عات رقبا از جمله الآوری اطسازی فرآیندهای سیستماتیك جمعو طراحی و عملیاتی الوشمندی باکارگیری مدیران با تجربه و با ه

 اقدامات کاربردی در این حوزه است.
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