
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
                                                                                                                                                                                 41/3/69: مقاله وصول 

                                                                                                                                                                                41/5/69: نهايي اصالح 

                                                                                                                                                                                  45/5/69: نهايي پذيرش 

 

 (2) 8؛ 9316مدیریت بهداشت و درمان /  76

 

 

)مطالعه موردی:  رقابتی در بنگاه مزیت بر فناوری هوشمندی تحلیل تأثیر

 های دارویی(شرکت

 

 
 9امینیعلی        

      

  

بلکه  است هاناسازم برای بزرگ چالش یک نه تنها فناورانه، دانش و اطالعات از به موقع و سریع استفاده قابلیت امروزه، مقدمه:

 اطالعات تحلیل و آوریجمع با که است فرآیندی فناوری هوشمندی. کندمی مزیت ایجاد هاناسازم ایبر که است اولویتی نخستین
 .کندمی کمک بنگاه در رقابتی مزیت کسب به و آورده فراهم فناوری حوزه در تصمیمات اخذ برای را الزم آگاهی فناورانه، دانش و

های ایرانی در دومین نمایشگاه ایران فارما اری آن کلیه شرکتعلی و جامعه آم - این پژوهش از نوع توصیفی روش پژوهش:

از میان  کنندگان ایرانی نمایشگاه توزیع ودر میان همه شرکت شرکت(. پرسشنامه این تحقیق 539است ) 5931در تهران در سال 
أیید متخصصین رسید و پایایی پرسشنامه صحیح دریافت شد. روایی محتوایی پرسشنامه به ت 39های توزیع شده، تعداد پرسشنامه

سازی و سپس برای مدل SPSSافزار ها ابتدا از نرموتحلیل دادهآن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تجزیه
 استفاده شد. Smart-PLSافزار معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی از نرم

( بر مزیت =777/59T >39/5دار )( و معنیβ=777/0، هوشمندی فناوری، تأثیری مثبت )بر اساس نتایج این تحقیق ها:یافته

دهد که متغیر هوشمندی فناوری با ضریب اثر های دارویی داشت. این نتایج عالوه بر تأیید مدل، نشان میرقابتی در شرکت
 ها تبیین نماید.شرکت درصد از کل تغییرات متغیر مزیت رقابتی را در این 9/13، توانسته است 777/0

تأثیر مثبت و معنادار آن بر  چنینهمگیری از هوشمندی فناوری و توان گفت با بهرههای تحقیق میبا توجه به یافته گیری:نتیجه

 توان شاهد کسب، بهبود و ارتقای مزیت رقابتی در سازمان بود.مزیت رقابتی، می

 سازی معادالت ساختاری.مزیت رقابتی، مدل پذیری،رقابت فناوری، هوشمندی :هاواژه کلید
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 مقدمه
ها در حال تجربه محیطی ناپایدار و پیچیده امروزه بنگاه

شدن، پیشرفت سریع فناوری، هستند که به سبب جهانی
کوتاه شدن چرخه  چنینهمتغییرات اجتماعی و اقتصادی و 

ای رقابتی بوده و منجر به طور فزایندهعمر محصوالت به
 چنین تغییراتی [.5ها شده است]پذیری میان بنگاهترقاب

محور اقتصاد دانایی سوی به تا کشورها شده است باعث
دارد  نوآوری و فناوری علم، به بیشتری که وابستگی

 اقتصادی، چنین در ماندگاری برای اینرو از .کنند حرکت
 داشته باشند بیشتری چاالکی و پذیریانعطاف باید هابنگاه

 محیط اتتغییر با خود دادن وفق در توانایی ضمن تا
 این. کنند حفظ نیز را خود رقابتی مزیت بتوانند وکار،کسب

 برای که است واقعیت این از گرفته نشأت ضرورت
 و نوآوری و فناوری علم، تحوالت از صحیح گیریبهره
 و هافرصت با رویارویی منظور به آمادگی کسب چنینهم

 خود محیط شناخت نیازمند هابنگاه فناورانه، تهدیدات
 حد از سرعت بیش عالوه بر این مواجهه با. [7,9تند]هس

 موجود پویایی چنینهم و اطالعات و انبوه فناورانه تغییرات
 به هاشرکت تا است شده سبب نوآوری و فناوری علم، در

 فعالیت حوزه در جدید هاینوآوری و هافناوری شناسایی
 از بیش را فناوری حوزه در هوشمندی و شده مجبور خود

 .[7دهند] قرار توجه مورد پیش
 که دارد اشاره هاییفعالیت مجموعه به فناوری، یهوشمند
 اطالعات انتقال و کسب با تا سازدمی قادر را سازمان
 تغییرات و روندها موقع به درک جهت در بینشی فناورانه،
 از آن موجب به و کند ایجاد آن هایواکنش و فناورانه
 بنابراین. [1شود] آگاه فناورانه تهدیدات و هافرصت

 جدید، فناورانه هایفرصت شناسایی با ناوریف هوشمندی
 و کرده شناسایی را نوظهور روندهای و کاربردی هایزمینه

 ذینفعان به بهینه تصمیمات اخذ جهت را اطالعات این
های مختلف، دیدگاه به توجه با .[9دهد]می ارائه

 برای مختلف محققان توسط شده های مطرحشاخص
 که عبارتند از:است  شده ذکر فناوری هوشمندی

 به باعث اطالعات به تعیین نیازهای اطالعاتی: نیاز -5
 شده فناوری هوشمندی هایفعالیت دیگر درآوردن حرکت

 منابع، از استفاده حیطه کردن محدود طریق از چنینهم و

 جلوگیری اطالعات حد از بیش شدن انباشته از
 .[7-3]کندمی

 گام اولین اطالعات، آوریآوری اطالعات: جمعجمع -7
 ریگردآو به و است اطالعاتی نیازهای جهت در

 .[7,3,50]پردازدمی شده تعیین اطالعات
 با اطالعات گام، این وتحلیل اطالعات: درتجزیه -9

 و معنا ارزیابی و سازییکپارچه فیلتر، عملکرد سه
 کمیت کاهش برای فیلتر عملکرد. کنندمی پیدا مفهوم

 اطالعات کیفیت ارزیابی چنینهم و مرتبط اطالعات
 سازمان بافت در را اطالعات نیز سازییکپارچه. است

 کندمی یکپارچه دارد، مناسب شیدان پشتوانه به نیاز که
 کردن برآورد برای ارزیابی عملکرد نیز نهایت در و

 بکار سازمان برای اطالعات استراتژیکی معنی
 .[7-50]رودمی

 هوشمندی مرحله، نای انتشار و توزیع اطالعات: در -7
 آن ذینفعان و بالقوه کنندگاناستفاده دست به

 .[7-50]رسدمی
 هایفعالیت که کارگیری اطالعات: زمانیبه -1

 ذینفعان توسط و رسیده نتیجه به فناوری هوشمندی
 .[7]گیردرد استفاده قرار میمو
 اساسی فناوری: عملکردهای مدیریت هوشمندی -9

 طراحی، قبیل از شود،می شامل را سیستم یک مدیریت
 .[7]سیستم آن ایجاد و هدایت

 و فناوری: اهداف های هوشمندیمأموریت و اهداف -7
 اطالعاتی نیازهای با تعامل در هوشمندی هایمأموریت

 ارتباط نیز تجاری مأموریت و راهبرد اب چنینهم و بوده
 .[7]دارد مستقیم

 دهنده نشان فناوری: ساختار، ساختار هوشمندی -9
 آفریناننقش و فناوری هوشمندی مختلف عناصر چیدمان

 .[7است] انسانی نیروی جمله از آن در درگیر
 شامل ابزارها فناوری: این ابزارهای هوشمندی -3

 و اطالعات تحلیل و تجزیه و آوریجمع هایروش
 و اطالعات فناوری مانند. است پشتیبان هایزیرساخت
 .[7]ارتباطات

 دانش و اطالعات از موقع به و سریع استفاده قابلیت
 در هاناسازم برای که است اولویتی نخستین فناورانه،
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 هابررسی. کرد خواهد مزیت ایجاد اطالعات، عصر
 بزرگ چالش یک موضوع این پیامد که دهدمی نشان
 نوع از نظر صرفه. [55]بود خواهد هاناسازم برای

 که گفت توانمی فناوری هوشمندی به نگرش
 اطالعات تحلیل و آوریجمع فرآیند فناوری هوشمندی

 اخذ برای را الزم آگاهی که است فناورانه دانش و
 کسب به و آورده فراهم فناوری حوزه در تصمیمات

 .[57]کرد خواهد کمک بنگاه در رقابتی مزیت

 چند یا یک اجرای برای سازمان توانایی رقابتی، مزیت
 مزیت. شوند روبرو آن با توانندنمی رقبا که است راه

 اگر. است حیاتی بازار، در بنگاه توسعه و بقا برای رقابتی
 متغیر هایموقعیت با را اشرقابتی راهبرد بتواند بنگاه
 برسد اهدافش به یتنهای به تواندمی دهد مطابقت بازار

 با بنگاه. کند حفظ بازار در مستمر طور به را بقایش و
 با آنها مقایسه و رقبا بازاریابی هایفعالیت از آگاهی
 خاص هایمکانیسم توسعه چنینهم و خود هایفعالیت
 رقبایش بر و یابد دست رقابتی مزیت به تواندمی رقابتی

 رقابتی مزیت دیگر تعریفی در. [59]کند غلبه بازار در
 تعریف صنعت یک در کارایی و وریبهره حداکثر

 توضیح برای متفاوتی رویکردهای .[57]شودمی
. دارد وجود هاناسازم برای رقابتی مزیت ایجاد چگونگی

 مزیت به خاصی دیدگاه از رویکردها این از یک هر
 اقتصاد: از اندعبارت رویکردها این. کنندمی نگاه رقابتی

 هزینه ،[59,57]ارزش زنجیره ،[51]کالسیک
 و [57]محوردانش راهبردی، هایشبکه ،[57,59]مبادله
 .[53-75]محور منبع

ترین از میان رویکردهای مزیت رقابتی، یکی از کامل
محور است. در آنها، مدل هیل و جونز در رویکرد منبع

گویی این مدل چهار بعد کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخ
به مشتریان به عنوان منشأ مزیت رقابتی از دیدگاه 

 یک محور،منبع رویکرد شوند. درمحور معرفی میمنبع
 مورد هاقابلیت و منابع از ایمجموعه انعنو به بنگاه
 که کنندمی فرض محققان اینرو از. گیردمی قرار توجه
 به که هستند هاقابلیت و منابع از ایمجموعه هابنگاه

. باشندنمی برداریکپی قابل دیگران وسیله به آسانی
 توانایی از منتج هاناسازم پذیریرقابت دیدگاه بنابراین

 این کارگیریبه و توسعه آوری،جمع در نهاآ بفرد منحصر
 گذاشتن اجرا به و ایجاد برای هاقابلیت و منابع

 و مناسب ترکیب پس. [70است] آفرینارزش راهبردهای
. شود ارزش به منجر تواندمی هاقابلیت و منابع از کاملی

 عملکرد به منجر بفرد منحصر منابع داشتن صرف اما
 تواندمی زمانی شرکت یک بلکه شد؛ نخواهد بهتر

 نسبی مزیت بتواند که باشد داشته پایداری و برتر عملکرد
 بر. [53کند] تبدیل رقابتی مزیت به منابع، در را خود
 مناسب مجموعه بنگاه که زمانی محور،منبع دیدگاه طبق

 بکار را آنها صحیح طور به و داده تشکیل را منابع از
 تعامل طریق از که بدیا دست قابلیتی به تواندمی گیرد،

 دیدگاه. کند ایجاد اصلی هایشایستگی بنگاه در افزا،هم
 بهره داخلی هایقابلیت و منابع از تنها نه محورمنبع
 اصلی شایستگی و آنها از مناسبی ترکیب بلکه گیرد،می
 قرار استفاده مورد رقابتی مزیت به دستیابی برای را

 از دیدگاه رقابتی مزیت ایجاد منابع اینرو از. [75دهد]می
 :است زیر شرح به محورمنبع

کیفیت: محصول یا خدمت با کیفیت، محصول و یا  -5
خدمتی است که بتواند کاری را که به خاطر آن طراحی 
شده است در زمان مناسب به خوبی انجام دهد و 

. کیفیت را [77]پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد
کنند تعریف می خواسته مشتریان محصوالت و خدمات

ترین عامل و ادراک و انتظارات آنان را اصلی
 .[79]دانندکننده میتعیین

کارایی: به طور ساده کارایی را نسبت ستاده یا  -7
میزان تولید و یا خروجی حاصل از یک سیستم به 

کنند. کارایی ورودی داده شده به سیستم تعریف می
بازگشت سازمان را شامل سودآوری، بازگشت فروش، 

 .[77]دانندگذاری و کارایی کل عملیات میسرمایه
نوآوری: نوآوری یکی از منابع مهم مزیت رقابتی  -9

شود و با پشتیبانی از عملکرد ها محسوب میبرای بنگاه
های آنان را بهبود و وکار یک بنگاه، توانمندیکسب

. نوآوری به ایجاد بازار جدید برای [71]بخشدتوسعه می
محصوالت جدید برای  چنینهمت موجود و محصوال

ها بازارهای موجود کمک کرده و کاربردپذیری فناوری
 .[79]دهدرا افزایش می
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گویی به مشتریان، گویی به مشتریان: پاسخپاسخ -7
ارزش قائل شدن برای مشتری است.  یک بنگاه برای 

گوی مشتری باشد باید به مشتریانش اینکه بتواند پاسخ
خواهد و ن چیزهایی را ارائه نماید که او میدقیقاً آ

بدان نیاز  آنهایی بدهد که آنهادرست در زمان یا زم
دارند. در نتیجه یک بنگاه باید نیازهای مشتریان را 

 شناسایی و آنها را برطرف نماید.
 دارویی هایشرکت اگر یکم، و بیست قرن از طرفی در

 هاییگام مودنپی نیازمند باشند، داشته سودآوری بخواهند
 بازاریابی مجوز کسب و نوآورانه داروهای کشف جمله از

 ماندگاری کلید چه اگر. هستند وقت اسرع در آنها برای
 جدیدی محصوالت مداوم و مستمر تحوالت صنعت این

 وتوسعهتحقیق هایهزینه حمایت و کافی سود که است
 هایشرکت اما باشد، داشته دنبال به را آینده محصوالت

 جزو و بوده پیشرو جهانی سطح در خواهندمی که دارویی
 نیازمند باشند، خود وکارکسب عرصه در موفق بازیگران

 و بازارها مشتریان، مورد در اول درجه در که هستند این
 متفاوتی طور به و کامل صورت به پذیریرقابت

 نیازهای که هستند این نیازمند چنینهم آنها. بیندیشند
 نیازهای از و داشته نظر در را خود ندهآی مشتریان
 .[77بدانند] متفاوت خود امروزی مشتریان

 بر مبتنی صنعت دارویی هویت این که به توجه با
 حال در هایفناوری و دانش از ناشی پیشرفته فناوری
 صنعت، این در رقابت اساس لذا است، تکامل و ظهور

 نهفته یفناور توسعه بر مبتنی هایحلراه و فناوری در
صنعت  در رقابت هایضرورت بنابراین با توجه به .است

 از حوزه این در وکارکسب خاص شرایط و دارویی
 هایمدل و الگوها رسدمی نظر به ایران، در صنعت
 کارایی و اثربخشی محققان توسط شده ارائه پیشین

 در رقابتی مزیت و رقابت پدیده تبیین برای را الزم
 مدل یک ارائه نیازمند و داشت نخواهد بنگاه سطح

 جدید فضای این اساس بر ،5مفهومی مطابق شکل 
اینرو در این تحقیق ضمن شناسایی  از .هستیم
های هوشمندی فناوری، از آن به عنوان عاملی شاخص

های دارویی یاد شده مؤثر بر مزیت رقابتی در شرکت
 (5است. )شکل 

 روش پژوهش
 شاخه از مایشیپی نوع از پژوهش این تحقیق روش

بین  روابط شناخت درصدد و است همبستگی توصیفی
 چگونگی چنینهم و مزیت رقابتی و هوشمندی فناوری

 بررسی با راستا این در. است دیگری بر یک هر تأثیر
 شامل تحقیق متغیرهای از یک هر موضوع ادبیات

 مربوط هایشاخص مزیت رقابتی، و هوشمندی فناوری
 چند توسط سپس و شناسایی غیرهامت این از یک هر به

در  هااین شاخص. شد واقع تأیید مورد خبرگان از نفر
ای پرسشنامه آن اساس بر سپس. شد بخش مقدمه ذکر

 سؤال هر در و طراحی سؤال 71 بر مشتمل ساختهمحقق
 هایشاخص از یک هر به سازمان توجه میزان

 طیف از استفاده با مزیت رقابتی و هوشمندی فناوری
 برای. گرفت قرار آزمون مورد ایگزینه پنج لیکرت
 پایایی و روایی بررسی از پس نیز هاداده وتحلیلتجزیه

 میان رابطه شدت و نوع شدن مشخص برای پرسشنامه،
سازی معادالت از مدل مزیت رقابتی و هوشمندی فناوری
 .استفاده شد حداقل مربعات جزئی ساختاری به روش

های ایرانی شامل کلیه شرکت تحقیق این آماری جامعه
 و وابسته صنایع و دارو المللیبین نمایشگاه در دومین
در شهریورماه  که است مراقبتی )ایران فارما( تجهیزات

 به توجه با اساس این در تهران برگزار شد. بر 5931
شرکت ایرانی(، از روش  539جامعه ) حجم محدود

پرسشنامه  ید، بلکهگیری استفاده نگردخاصی برای نمونه
به دلیل پایین بودن حجم جامعه در میان همه  تحقیق
از میان  کنندگان نمایشگاه ایران فارما توزیع شد.شرکت

پرسشنامه صحیح  39های توزیع شده، تعداد پرسشنامه
 درصد( دریافت شد. 15)نرخ بازگشت حدود 

 این پرسشنامه روایی، بررسی برای پژوهش این در
 مدیریت حوزه خبرگان از نفر چهار توسط پژوهش
هوشمندی فناوری و  مباحث با کافی آشنایی که فناوری

 خصوص در و گذاشته بحث به داشتند مزیت رقابتی
 از پس و شد نظرخواهی مربوطه هدف ارزیابی

 اصالح نظر مورد پرسشنامه شده، انجام هایوتعدیلجرح
 سیبرر جهت. رسید افراد این تأیید به مجدداً و شده

. است شده استفاده کرونباخ آلفای از نیز پرسشنامه پایایی
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 پرسشنامه مکنون متغیرهای کرونباخ آلفای 5 جدول در
 هایشاخص عنوان به آنها مرکب اعتبار همراه به

 که است شده ارائه گیریاندازه مدل ارزیابی برازش
 7/0 از باالتر تحقیق این مکنون متغیرهای تمامی برای
 .[79است] پرسشنامه پایایی ایگوی و بوده

و  SPSSافزار ها با استفاده از نرمدر این پژوهش، داده
Smart-PLS تحلیل قرار گرفت. از  و مورد تجزیه

تحلیل آمار توصیفی و  و برای تجزیه SPSSافزار نرم
( متغیرهای Computeسازی )شاخص چنینهم

سازی معادالت پژوهش استفاده گردید. برای مدل
ختاری به روش حداقل مربعات جزئی و تحلیل تأثیر سا

هوشمندی فناوری بر مزیت رقابتی در بنگاه نیز از 
 (5استفاده شد. )جدول  Smart-PLSافزار نرم

 

 هایافته
های جامعه آماری های تحقیق در خصوص ویژگییافته

شرکت دارویی ایرانی  539دهد که از بین نشان می
شرکت به پرسشنامه  39فارما، حاضر در نمایشگاه ایران 

 75دهندگان، اند. از میان پاسخاین تحقیق پاسخ داده
نفر  19نفر معاون مدیرعامل و  53نفر مدیرعامل، 

کارشناس مرتبط با موضوع تحقیق هستند. بیشترین 
دهندگان مربوط به فراوانی در تحصیالت پاسخ

دهنده است. مقطع نفر پاسخ 77تحصیالت دکتری با 
نفر  53و  97لی کارشناسی ارشد و کارشناسی با تحصی
دهنده به ترتیب در مرتبه دوم و سوم قرار دارند. پاسخ

 70تا  90دهد که رده سنی ها نشان مییافته چنینهم
سال، بیشترین فراوانی مربوط به سن را در بین 

دهندگان به خود اختصاص داده است. رده سنی پاسخ
سال  10تا  70و رده سنی  سال در مرتبه دوم 90تا  70

 در مرتبه سوم قرار دارد.
در  ،یبه منظور آزمون مدل با روش معادالت ساختار

سازی ، شاخصSPSSافزار ابتدا توسط نرم
(Computeصورت گرفت. بدین ) صورت که از طریق

ها )سؤاالت پرسشنامه(، مطابق با تجمیع و ترکیب گویه
 7فناوری و  شاخص برای هوشمندی 3ادبیات تحقیق، 

شاخص برای مزیت رقابتی در نظر گرفته شد و در ادامه 

ها اعمال های الزم بر روی این شاخصتمامی تحلیل
-Smartافزار با نرم هاشاخصاز  کیهر  ییایپاگردید. 

PLS نییتع یبرا هاشاخص یشد. لذا از بار عامل نییتع 
 زانینشان دهنده م ی. بار عاملدیاستفاده گرد آنها ییایپا

آن  پنهان ریمتغ ایمورد نظر در سازه  شاخص یهمبستگ
 7/0توسط هوالند، مقدار  ی. حداقل مقدار بار عاملاست

 یبا بار عامل هایشاخصکه  یمعن نیشده است. بد انیب
ماندن در مدل را  یباق یالزم برا تیکفا 7/0کمتر از 

هر  یبار عامل 1. جدول [73]حذف گردند دینداشته و با
بار  .دهدیرا نشان م قیتحق نیا هایشاخصاز  کی

، باالتر پذیرمشاهده یرهایمتغیا  های شاخصتمام یعامل
 یریگمدل اندازه تیفیشرط اول ک نیبوده و بنابرا 7/0از 

 (7)جدول . است دییمورد تأ
 ی( برابی)مدل ضرا قیتحق یو ساختار یریگمدل اندازه

ابل مشاهده ق 7در شکل  زین قیتحق نیا یمقدمات یالگو
 (7)شکل  است.
 به ،AVE شاخص تحقیق، ضرایب مدل تعیین از پس

 درونی اعتبار بررسی جهت همگرا روایی شاخص عنوان
، به عنوان شاخص HTMTتحقیق و شاخص  متغیرهای

پذیرها یا روایی واگرا جهت بررسی میزان تمایز مشاهده
های متغیر پنهان یک مدل با سایر شاخص
. گرفت قرار بررسی مورد موجود در مدلپذیرهای مشاهده
[. 90است] 1/0 با برابر AVEشاخص  مقدار حداقل

مقدار این شاخص برای متغیرهای هوشمندی فناوری و 
بود که  935/0و  150/0مزیت رقابتی به ترتیب برابر با 

است.  هاسازه برای شاخص این مطلوبیت گویای
 HTMTبرای شاخص  91/0مقدار کمتر از  چنینهم

دهد که برای هر جفت متغیرهای پنهان مدل، نشان می
[. مقدار این شاخص 95روایی واگرا احصا شده است]

برای جفت متغیرهای هوشمندی فناوری و مزیت رقابتی 
 بود که نشان از تأیید روایی واگرا است. 979/0برابر با 

 نتایج گیری،اندازه مدل مطلوب هایویژگی تأیید از پس
 معادالت مدل برای مدل داریمعنی ضرایب آزمون

 ( 9)شکل . شد ارائه مطلوب حالت در ساختاری
هوشمندی فناوری و  بین رابطه توانمی خالصه طور به

 جدول مطابق را تحقیق این در مزیت رقابتی در بنگاه،
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آزمون اثر هوشمندی فناوری بر مزیت  .داد ارائه 9
ثیری دهد که هوشمندی فناوری، تأرقابتی نشان می

( بر =777/59T >39/5دار )( و معنیβ=777/0مثبت )
 (9مزیت رقابتی در بنگاه دارد. )جدول 

 PLS روش کمک به ساختاری، معادالت سازیمدل در
 که دارد وجود( GOF) برازش نیکویی نام به شاخصی
 این مقدار. کندمی گیریاندازه را مدل کلی عملکرد
( 5) رابطه هوسیل به و بوده یک و صفر بین شاخص
 :شودمی محاسبه

(5)   
 مقادیر این) اشتراکی مقادیر communality آن در که
 هایشمؤلفه و متغیر هر عاملی بار ضرایب مربع از

. است وابسته متغیر تعیین ضریب 2R و( شودمی حاصل
 مجذور با است برابر شاخص این باال، فرمول با مطابق
 متوسط و شتراکیا مقادیر متوسط مقدار دو ضربحاصل
 کلی عملکرد گیریاندازه برای روازاین. تعیین ضریب

 از ،PLS روش با ساختاری معادالت سازیمدل در مدل
 مقدار. شد استفاده GOF یا برازش نیکویی شاخص
 برابر تحقیق این مدل برای شاخص این شده محاسبه

 از نشان 99/0 باالی مقادیر برای که 19/0 با بود
 .[97است] مدل کلی مطلوبیت

 

 گیریبحث و نتیجه
حاضر رابطه میان هوشمندی فناوری و  قیدر تحق

سازی معادالت مزیت رقابتی با استفاده از مدل
ساختاری، آزمون شد که بر اساس آن هوشمندی 

 >39/5دار )( و معنیβ=777/0فناوری، تأثیری مثبت )
777/59T=های ایرانی در ( بر مزیت رقابتی در شرکت
 و وابسته صنایع و دارو المللیبین نمایشگاه ندومی

مراقبتی داشت. این نتایج عالوه بر تأیید  تجهیزات
دهد که متغیر هوشمندی فناوری با مدل، نشان می

درصد  9/13، توانسته است 777/0ضریب اثر مستقیم 
از کل تغییرات متغیر مزیت رقابتی را تبیین نماید. 

گیری از هوشمندی توان گفت با بهرهبنابراین می
تأثیر مثبت و معنادار آن بر مزیت  چنینهمفناوری و 

توان شاهد کسب، بهبود و ارتقای مزیت رقابتی، می
 رقابتی در سازمان بود.

 سایر نتایج با توانمی را تحقیق این نتایج کلی طور به
 مفهومی کارگیریبه که چرا دانست متمایز تحقیقات

جهت موفقیت و  ناوریف هوشمندی عنوان تحت جدید
 از. است گرفته صورت کسب مزیت رقابتی در سازمان

 دریافت به اشاره فناوری هوشمندی مفهوم که آنجایی
 دارد، فناورانه محیطی تغییرات و هاسیگنال به موقع
های ایرانی شرکت در مفهوم این کارگیریبه و استفاده

 و تهوابس صنایع و دارو المللیبین نمایشگاه در دومین
تمایز این  نقاط از یکی دیگر مراقبتی نیز تجهیزات

دهند که نتایج نشان می .است تحقیقات سایر با تحقیق
آوری های هوشمندی فناوری، جمعاز میان شاخص

اطالعات و انتشار و توزیع اطالعات دارای معنادارترین 
های رابطه با هوشمندی فناوری است. اما شاخص

ی و ساختار هوشمندی مدیریت هوشمندی فناور
فناوری دارای کمترین معناداری با هوشمندی فناوری 

های مورد مطالعه این دهد شرکتهستند که نشان می
تحقیق در زمینه مدیریت و ساختار هوشمندی فناوری 

ها دارای مشکالتی هستند. از اینرو الزم است شرکت
 چنینهمجهت بهبود مدیریت هوشمندی فناوری و 

هایی شمندی فناوری در سازمان خود تالشساختار هو
 را صورت دهند.

های و وجود زیرساخت کارآمد و مؤثر مدیریت چند هر
 های داروییشرکت برای الزم برای هوشمندی فناوری

 و اقتصادی هایانگیزه عدم به توجه با اما است ضروری
 داروهای هایهزینه پوشش برای پایین ظرفیت
 و جدید داروهای در معموالً دارویی صنعت نوآورانه،

 پایینی سطح در هانوآوری و نکرده گذاریسرمایه مدرن
 ایران، چون ظهوری حال در بازار به نگاه با. دارد قرار

 بیشتر دارویی، صنعت در پذیریرقابت افزایش منظور به
 هایهمکاری بر باید از طریق هوشمندی فناوری

 به تا بود مرکزمت جهانی بزرگ بازیگران با المللیبین
 و دانش ها،مهارت جدید، محصوالت به بتوان آن وسیله
استراتژی از  این. یافت دست بهتری کیفی کنترل

یابی به دست به نهایت در طریق هوشمندی فناوری
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 اگر که این نهایت در. شودمی منجر مزیت رقابتی
 زنده جهانی بازار در بخواهند ایران دارویی هایشرکت

 ادامه خود فعالیت به و ت رقابتی خود را حفظمانده، مزی
 از شدت به وکارکسب فرهنگ که بدانند باید دهند
 سطح در باید و کرده تغییر پویا به ایستا گیریجهت

 بیندیشند. جهانی
 الگوی بررسی به تا شودمی پیشنهاد آتی تحقیقات در پایان برای

 محورفناوری و بنیاندانش هایبخش سایر در پژوهش این
 .گردد اقدام هابخش سایر در آن تعمیم و به شود پرداخته

های استخراج شده برای هوشمندی فناوری و مؤلفه چنینهم
های مورد نظر های سازهمزیت رقابتی به طور قطع تنها مؤلفه

های دیگر و تکمیل مدل تحقیق با توجه نیستند؛ شناسایی مؤلفه
تواند عمق نگاه آنان، می های فعالیتها و زمینهبه نوع شرکت

 وه بر اینعال را به مفاهیم مطرح شده افزایش دهد. هاناسازم
فناوری و  های هوشمندیمؤلفه از یک هر سهم کردن مشخص

 تولیدی هایبخش در پذیریرقابت کردن بیشینه مزیت رقابتی در
  .باشد دیگری تحقیق موضوع تواندمی خدماتی و

 

 و پایایی مرکب برای متغیرهای مدل پژوهش آلفای کرونباخ - 9جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت هاشاخص متغیر
اعتبار 

 مرکب

ی
ور

فنا
ی 

ند
شم

هو
 

 9 تعیین نیازهای اطالعاتی

973/0 307/0 

 7 آوری اطالعاتجمع

 7 وتحلیل اطالعاتتجزیه

 9 انتشار و توزیع اطالعات

 7 بکارگیری اطالعات

 9 هوشمندی فناوریمدیریت 

 7 های هوشمندی فناوریاهداف و مأموریت

 9 ساختار هوشمندی فناوری

 9 ابزارهای هوشمندی فناوری

ی
ابت

 رق
ت

مزی
 

 1 کیفیت

910/0 933/0 
 7 کارایی

 9 نوآوری

 1 پاسخگویی به مشتریان

 

 

 بارهای عاملی متغیرهای مدل پژوهش - 2جدول 

 مزیت رقابتی هوشمندی فناوری تحلیلهای شاخص

  779/0 تعیین نیازهای اطالعاتی

  951/0 آوری اطالعاتجمع

  909/0 تجزیه و تحلیل اطالعات

  799/0 انتشار و توزیع اطالعات

  770/0 بکارگیری اطالعات

  975/0 مدیریت هوشمندی فناوری

  753/0 های هوشمندی فناوریاهداف و مأموریت

  175/0 هوشمندی فناوریساختار 

  953/0 ابزارهای هوشمندی فناوری

 777/0  کیفیت

 979/0  کارایی

 917/0  نوآوری

 977/0  پاسخگویی به مشتریان
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 خالصه نتایج آزمون اثر هوشمندی فناوری بر مزیت رقابتی در بنگاه - 3جدول 

 مسیر )فرضیه(
ضریب مسیر )اثر 

 β مستقیم(

میانگین 

 نمونه

ف انحرا

 معیار

 ضریب معناداری

 Tآماره 
 نتیجه فرضیه

 تأیید 777/59 071/0 797/0 777/0 مزیت رقابتی هوشمندی فناوری 

 
 

 

 مدل مفهومی تحقیق - 9شکل 

 

 
هامدل ضرایب و بار عاملی شاخص - 2شکل   

 

 
 مدل ضرایب معناداری - 3شکل 
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