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 :چکیده
های آپای و نوآوری در ارتقای کارایی استارتبکهکار، یادگیری شوهوشمندی کسب بررسی اثراتهدف اصلی این پژوهش 

 -است. تحقیق حاضر از منظر هدف، کاربردی و بر حسب گردآوری اطالعات توصیفی موبایلی در حوزه پرداخت الکترونیک

مدیران ارشد و  زر انف  36محقق ساخته و با روش تصادفی ساده، از  هها با استفاده از ابزار پرسشنامدادههمبستگی است. 

 با استفاده از نرم افزار ، گردآوری شده و تحلیل داده ها با رویکرد معادالت ساختاریهای منتخبکارشناسان خبره اپلیکیشن

Smart PLS  و مقدار میانگین واریانس استخراج شده باالتر /7انجام یافته است. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها باالتر از .

 ،یریادگیوکار بر کسب یهوشمند یهاتیظرفبر اساس نتایج این مطالعه، بوده و روایی و پایایی سازه ها تایید شد. . /5از 

کار، با توجه به  یوکار در ابتداکسب یهوشمند یهاتیتوجه به ظرفبر همین اساس،. گذاردیم ریو عملکرد شبکه تأث ینوآور

شبکه، قابل توجه است و  یریادگی ریتأث نی. همچنردیمورد توجه قرار گ دیباشد، بابر عملکرد شرکت داشته  تواندیکه م یریتأث

مواجه است، به  یادیز یبا تقاضا میو ت کنندیها معموالً با کمبود منابع مبارزه مآپاستارت در .در عملکرد دارد یمثبت ریتأث

مقابله با آن است، اما به  یبرا دیچالش جد کیکار وکسب یهوشمند یهاوهیدادن به استفاده از ش شنهادیکه پ رسدینظر م

 تیریمد میها، پاراداآپنکات مهم در استارت گرید از.وداستفاده ش تواندیبهتر، م یریگمیتصم یمنبع مهم برا کیعنوان 

 .باشدیوکار مکسب یهوشمند میمفاه یریموضوع بکارگ نیدر ا لیتسه یاز راهکارها یکیکه  باشدیم یریگمیتصم

 آپعملکرد استارت ،ینوآور ،یاشبکه یریادگیکسب و کار،  هوشمندی :های کلیدیواژه

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

2 

 
 مقدمه

های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی از نویسندگان از ناوکار تحت عنومدیریت، مفهوم هوشمندی کسبدر حوزه 

را بیان کنند که متمرکز بر نحوه مدیریت « تاسکن محصوال»کنند تا مفهوم وکار استفاده میاصطالح هوشمندی کسب

ها اشاره رقابتی یا تجزیه و تحلیل بیشتر به رقبا، نقاط قوت، ضعف و رفتار آنها است. دیگران به اطالعات سازمان آن« محیط»

ها آپاستارت رد (.2012، 1)تِج ادیدام کنند؛ در حالی که دیگران به فناوری هوشمند به سمت تکنولوژی پویا گرایش دارندمی

رسد که پیشنهاد دادن به استفاده از ت، به نظر میکنند و تیم با تقاضای زیادی مواجه اسمعموالً با کمبود منابع مبارزه می

گیری بهتر، وکار یک چالش جدید برای مقابله با آن است، اما به عنوان یک منبع مهم برای تصمیمهای هوشمندی کسبشیوه

اند، ده شدهوکارها بر پایه اطالعات بنا نهادر دنیای امروز اکثر کسب (.2018، 2د )کاسیرو و کوئلهوتواند برنده شومی

کنند تا در ادامه راه تجاری خود بتوانند مسیرهای بهتری را ها را به اطالعات ارزشمند تبدیل میوکارهای موفق دادهکسب

وکار این رویکرد را به فکر مرحله افول بود، هوشمندی کسب انتخاب کنند در چرخه عمر محصول و کسب کار همیشه باید

گیری وکار باشد. تصمیمبه چه صورت ادامه یابد تا بهینه ترین حالت ممکن برای صاحبان کسبکند که راه و مسیر ایجاد می

ترین ابزارها و مهم های برجسته مدیران بوده است، هوشمندی کسب وکار یکی ازبین سناریوهای مختلف همیشه یکی از چالش

-های هوشمند اشاره میآوریما به فن« وکارهوش کسب»در مطالعه و بررسی  باشد.گیری میراهکارهای تسهیل فرآیند تصمیم

کنیم که ممکن است به شرکت کمک کند تا عملکرد خود را بهبود بخشد و امکانات بیشتری برای زنده ماندن و توسعه داشته 

د نیاز در راستای هیچ اصطالح و مفهوم رایجی برای استفاده از اطالعات داخلی و خارجیِ مور (.2018، 3ونتهباشد )کارماین دارک

شود که به عنوان اصطالح و مفهوم کلیدی مطرح می وکاروکار وجود ندارد؛ هوشمندی کسبهای مرتبط با کسبگیریتصمیم

، 4گیری )واندا و استینبهینه از اطالعات در راستای بهبود تصمیمها و فرآیندهایی است برای استفاده آوریمتشکّل از فن

2015.) 

ها برای ایجاد اطالعات هایی است که سازمانیک فرآیند و یک محصول است. این فرآیند متشکّل از روش یهوشمندی تجار

شود. این محصول اطالعاتی فاده میها را زنده نگه دارند و رشد کنند، استتوانند سازمانوکار، که میمفید یا هوشمندی کسب

ها، رقبای خود، تأمین کنندگان، مشتریان، فن آوری»ر خود را در خصوص دهد تا با اطمینان رفتااست که به سازمان اجازه می

وکار ما گاهی اوقات در خصوص هوشمندی کسب پیش بینی کنند.« خرید، بازار، محصوالت، خدمات، محیط کسب وکار عمومی

د آن در زندگی روزمره معیارهای عملی در مورد چگونگی کاربرمنفی دوگانه داریم، یعنی اینکه در یک طرف فقدان برداشت 

آوری است که اغلب های محدود کارآفرینی و کمبود امکانات فنها، تواناییها وجود دارد و دوم حجم بسیار کم شرکتشرکت

 (.2018گیرد )کارماین دارکونته، مورد توجه قرار نمی

های الکترونیکی کسب، اطالعات از طریق روشاست، زیرا افزایش دسترسی به بسیار مفهوم جذاب مهمی وکارهوشمندی کسب

همچنین زمینه  (.2012، 5های اطالعاتی استفاده شود )نصریای برای شیوهتواند به عنوان پایهپردازش و ارتباطات است که می

ه استفاده از تغییرات سریع فناوری نیاز بافزایش رقابت جهانی رقابت جدید و یا تهاجمی و جهانی تغییرات سیاسی و اجتماعی، 

 (.2008، 6اطالعات بهتر دارد )دیشمن و کالوف

                                                             
1 Tej Adidam 
2 Caseiro & Coelho 
3 Carmine D’Arconte 
4 Wanda & Stian 
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6 Dishman & Calof 
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ها ممکن شود. اگر نه، بقای شرکتهای پردازش اطالعات در فایرفاکس میعدم اطمینان در حال رشد موجب افزایش فعالیت

ی در بازار به کنند تا سهم و فضای مناسبها سخت کوشش و تالش میآپاستارت (.2010، 1لواست در معرض خطر باشد )شو

های بزرگتر نیست. از لحاظ دست آورند. ما باید توجه داشته باشیم که یک کمپانی کوچک یک نسخه کوچکتر از پرونده

ابت در بازار، تفاوت وجود دارد )مَن، الو و های زیست محیطی و نحوه رقساختارها، منابع موجود، مدیریت عملکرد، مسؤولیت

هایی که باید برای مدیریت موفق آوری دادههای کوچک، از تکنولوژی برای جمع، به ویژه شرکتهااکثر شرکت (.2002، 2چان

ها است که آن کنند؛ در بیشتر موارد، ترازنامه تنها ابزار حسابداری ناقص و ناکافیوکار خود استفاده کنند، استفاده نمیکسب

شود ها وجود دارد که اغلب نادیده گرفته مییی بر پیامدهای مالی شرکتدارند. در این راستا، دو جنبه اساسی با تأثیر بسیار باال

بایست برجسته شده و به طور مداوم مورد پایش قرار بگیرد، این دو جنبه عبارت است از سطح رضایت مشتری و و می

 (.2018کونته، سودآوری )کارماین دار

گذاری در روابط با ها در سرمایهرهنگ کارآفرینی است که مانع شرکتبنابراین مسئله اصلی در اینجا نه موضوع تکنولوژی بلکه ف

ها شود؛ زیرا آنهای بنیادی داخلی مانند نظارت بر رضایت مشتری و سودآوری میمشتریان و همچنین در تجزیه و تحلیل

ی فروش نامطلوب، یعنی جذب هاهای خود را در سیاسترا که قبالً دارند نادیده بگیرند و اغلب تالش تمایل دارند مشتریان

در یک محیط قوی و رقابتی، پویا و ناپایدار، شرکت باید  (.2018کنند)کارماین دارکونته، مداوم مشتریان جدید، متمرکز می

تواند یک چالش برای هر ا بهبود بخشد. این موضوع میآوری کند تا تصمیمات خود رتالش کند تا اطالعات را جمع

 (.2015، 3تواند به مدیران کمک کند تا بتوانند عملکرد خود را ارتقا و بهبود بخشند )فوسترن فرآیند میوکاری باشد. ایکسب

ای فیزیکی، انسانی و هها باید از داراییکند که برای توسعه و حفظ مزایای رقابتی، شرکتبیان می نظریه مبتنی بر منابع

ند. یک مفهوم مهم این نظریه این است که کنترل منابع باارزش و سازمانی خود به صورت ملموس و نامحسوس استفاده کن

 (.2015، 4باشد )لونیال و کاترنادر، ظرفیت ایجاد مزیت رقابتی را دارد، به عالوه جایگزینی این منابع بسیار سخت و دشوار می

نظر گرفتن دانش به عنوان عامل اولیه نش به عنوان منبع ارزشمند در شرکت تمرکز دارد. با در نی بر دانش، دادر دیدگاه مبت 

 وکارهوشمندی کسب (.2014، 5توان مزیت رقابتی منحصر به فردی ایجاد کرد )ویالر، اَلگره و پالبالبِرتولید در یک شرکت، می

همزمان اده قرار گیرد و به طور آوری اطالعات مورد استفواند در راستای جمعتهاست، زیرا مییکی از ارزشمندترین دارایی

و تولیـد دانش هر دو  وکارهوشمندی کسب شود که فرآینداستخر دانش مدیران را ارتقا دهد. این مفهوم بدین دلیل مطرح می

ارتباط با نوآوری، یک مفهوم کلیدی برای  (.2013، 6شود )کولومبلی، کرفت و کوآتراروروش جستجو و بازسـازی را شامـل مـی

آوری دانش با استفاده از یادگیری شبکه مورد مطالعه قرار گرفته است. تعامل با همچنین، روند جمعموفقیت سازمانی است. 

در تواند برای به دست آوردن این منبع نامشهود، اهمیت داشته باشد. بازیگران مختلف که دانش فنی و غیر فنی دارند، می

تواند به مدیران کمک کند تا محیط خود را ز آنجا که این فرایندها میشود. اها و عملکرد ارزیابی مینهایت، روابط بین این سازه

شده و  همچنین نفوذ  مطالب مطرحبا توجه به  (.2000، 7به طور موثر حفظ کنند و عملکرد را بهبود دهند )زهرا و گارویس

ها آپهای نوپا از جمله استارتسازمان باشد که درمیر جامعه ما، این نکته بسیار ضروری و با اهمیت بسیار باالی تلفن همراه د

                                                             
1 Shollo 
2 Man, Lau & Chan 
3 Foster 
4 Lonial & Carter 
5 Villar, Alegre & Pla-Barber 
6 Colombelli, Krafft & Quatraro 
7 Zahra & Garvis 
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ها به کار گرفته شوند. بر همین اساس مطالعه حاضر، با ای و نوآوری بررسی و در سازمانوکار، یادگیری شبکههوشمندی کسب

 ( صورت گرفته است. 780هشتاد )هف آپو نوآوری در استارت ایوکار، یادگیری شبکههدف بررسی تأثیر هوشمندی کسب

 

 

 وکارهوشمندی کسب

اد یرآیند وکار تنها یک تکنولوژی است، بعضی نیز از آن به عنوان یک فکنند که هوشمندی کسببعضی افراد تصور می

یت، یند، فعالد، فرآکه تکنولوژی، رویکر باشدوکار شامل دامنه ای گسترده مییابیم که هوشمندی کسبکنند. در ادامه درمیمی

وکار داشته سبهای مختلف تعاریف مختلف و متعددی از هوشمندی کناگیرد. محققان مختلف در زمرا در برمی غیره داده و

 نمائیم:ها اشاره میاند که در جدول به آن

 ختلفهای موکار از دیدگاه: تعاریف هوشمندی کسب1جدول

 منبع تعریف

وکار( را هوش تجاری )هوشمندی کسب 1۹58در سال  2IBMاز شرکت  1هانس پیتر الهننخستین بار

ها تعریف کرد که راهنمای عمل به سمت یک هدف مطلوب توانایی دریافتن روابط متقابل میان واقعیت

 باشد.

 1۹58الهن، 

صفیه تها برای مدیریت و ت کمک به سازمانوکار را یک فلسفه مدیریتی و ابزاری جههوشمندی کسب

 وکار تعریف کرده اند.وکار  با هدف اتخاذ تصمیمات کارا در محیط کسباطالعات کسب

 گوشال و کیم

1۹86 

وکار را مجموعه ای از مفاهیم و روشها جهت از گروه گارتنر هوشمندی کسب 3هوارد درسنر 1۹8۹در سال 

 یوتری تعریف نمود.های پشتیبان کامپستفاده از سیستموکار با اگیری کسببهبود تصمیم
 1۹۹۹نیلوند، 

 کند. ویوکار را مدیریت درست و مؤثر اطالعات برای هدفی تجاری تعریف میباتلر، هوشمندی کسب

 کند.دا میوکار در ارتباط بین کاربر و سیستمهای فناوری اطالعات معنا پیمعتقد است هوشمندی کسب
 2001باتلر، 

، ک است برای: هدف گذاری به صورت سیستماتیک، ردیابیوکار رویکردی استراتژیشمندی کسبوه

ی که اربردکوکار به یکسری اطالعات مخابره و نهایتا تبدیل و ترجمه ی سیگنالها و عالئم ضعیف کسب

 های استراتژیک شوند.گیریاساس تصمیم

روباه و اولدعلی، 

2002 

از  های مختلف راند است، که دادهو روشم ن تغییر شکل دهنده ای آگاهوکار، به عنواهوشمندی کسب

ا فراهم رجاری دهد تا اطالعاتی نتیجه گرا و تهای جدید تغییر میمنابع مختلف داده دریافت، و به شکل

 کند.

 2003بایر، 

ه و زیآید، برای انجام تجوکار که انبار داده معموال عنصر اصلی آن به حساب میهوشمندی کسب

ست. ابهبود عملکرد در جستجوهای پایگاه داده، ایجاد و بهینه سازی شده های پیچیده و تحلیل

واقعیات  ق تر،های بر پایه داده و به بیان دقیوکار در واقع برای ایجاد ارزش در سازمانهوشمندی کسب

 باشد.می

ریوست و 

 همکاران،

2005 

 2007نلسون، ا است که این مزیت بواسطه هتجاری و رقابتی از داده وکار هنر به دست آوردن مزیتهوشمندی کسب

                                                             
1 Luhn 
2 International Business Machines Corporation 
3 dresner 
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 منبع تعریف

 آید.ها چگونه است؟ و ...( بدست میپاسخگویی به سواالتی اساسی )مانند: تنوع رتبه بندی مشتری

نبارهای گیری که توسط اها در تصمیمها و کاربردها به منظور کمک به سازمانیک طبقه بندی از فناوری

 ود.نجام میشها و غیره اتحلیل آنالین، داده کاوی، پشتیبانی و بازیافت دادهو جو، گزارش دهی، داده، پرس 

یان و همکاران، 

2012 

جدید  ویکردرهوش تجاری نه به عنوان یک ابزار و یک محصول و یا حتی یک سیستم ، بلکه به عنوان یک 

مان زاقل یق در حداتخاذ تصمیمات دق در معماری سازمانی براساس سرعت در تحلیل اطالعات به منظور

 ممکن مطرح شده است.

 شاکری و حسنی

 13۹2آهنگر، 

 
وکار تعریف جامعی ارائه نمود، چرا که افراد مختلف توان برای هوشمندی کسبهمانطور که از تعاریف مشخص است، نمی

کنند، رویکرد فنی آن را تعریف میو گروهی با  ها و تعاریف متعددی برای این موضوع دارند. گروهی با رویکرد مدیریتیدیدگاه

ها، ابزارها و راهکارهایی است که برای حرکت از داده به وکار مجموعه تواناییها، تکنولوژیاما آنچه مسلم است هوشمندی کسب

ها با ازمانها میشود. ارزش افزوده ساطالعات و اطالعات به دانش، طراحی شده و موجب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان

های آید. مسلّم است که اگر تکنولوژیگیری در سازمان به وجود میهای موجود در فرآیند تصمیماستفادهی هوشمندانه از داده

هایی که به سمت پیاده سازی کنند. شرکتها و سازمانها نگردد، مدیران از آن استقبال نمیارائه شده منجر به سودآوری سازمان

کمک به  1BIباشند. بنابراین هدف اول روند در ابتدا به دنبال سودآوری خود میوکار میکسب های هوشیستمو استفاده از س

گیری مدیران شرکتها و باشد. هدف بعدی این تکنولوژی تسهیل تصمیمها از طریق افزایش سود میبهبود عملکرد شرکت

ها به واقع منجر به پیشروی شرکتها به سوی فعالیت آیاطریق که از این  BIباشد. ها در شرایط رقابتی و پیچیده میسازمان

دهد. در واقع مدیران برای گرفتن تصمیمات خود نیاز به شود یا خیر، افراد را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری میاهدافشان می

تواند حلیل نشده اند و مدیر نمی، فیلتر و تها و اطالعات در مواقع الزم آماده، پاکسازیها و اطالعات دارند اما اغلب این دادهداده

 BIگذاری به موقع بر روی آید. مدیران باید با سرمایهدر این مواقع به کمک مدیران می BIها به نحو احسن استفاده کند. از آن

 ها را ببینند. از دادهتدارک امکان دسترسی و پردازش )تحلیل( حجم عظیمی

 اییادگیری شبکه

ای که بتواند از فرایندی است برای توسعه و حفظ ارتباط با افراد و اطالعات و برقراری ارتباط به گونهای هیادگیری شبک

ای است که در آن یادگیری یادگیری یکدیگر پشتیبانی کند. اصطالح اصلی در این تعریف اتصاالت است. این یک موضع رابطه

ای (. یادگیری شبکه200۹، 2هولفلد-گیرد )دیرکینکی صورت میادگیرهم در رابطه با دیگران و هم در رابطه با منابع ی

تواند به تواند عملکرد عملکردی بیشتری را به موسسات آموزشی ارائه دهد، به این ترتیب که برنامه درسی با محکم تر میمی

اخت کنندگان مالیات را پرد های کارفرمایان وتواند هزینهصورت مرکزی مدیریت شود، یا در صورت یادگیری حرفه ای، می

شود که یادگیری شبکه ای بیش از حد در فرض یادگیری نهادینه یا آموزش با این حال، همچنین استدالل می کاهش دهد

یا مستقر در آن دارد، ای برای یادگیری غیررسمیگیرد ، از این رو آگاهی از مزایایی که یادگیری شبکهدیده مورد توجه قرار می

که توان در قرن نوزدهم جستجو کرد، هنگامیای را میهای یادگیری شبکهنظریه (.2002، 3د )استیو فاکسرویاز بین م

(. پس از آن 2003، 4گرفتند )موسومفسران پیامدهای اجتماعی زیرساختهای شبکه مانند راه آهن و تلگراف را در نظر می

                                                             
1 Business Intelligence 
2 Dirckinck-Holmfeld 
3 Steve Fox 
4 Musso 
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، تا تفسیرهای جدید در 2نوشته ایوان ایلیچ« 1نجمن مدرسه سازیا»ریشه دارد، مانند کتاب  1۹70ای در دهه یادگیری شبکه

 های اجتماعی الهام گرفته است.، که عمدتاً از اینترنت و رسانه 2000اوایل دهه 

 قابلیت نوآوری 

 قابلیت سازمانی ظرفیت یک شرکت در کسب و استفاده از منابع خود برای انجام برخی وظایف و فعالیتهای مرتبط با مزیت

رقابتی و توانایی ترکیب یادگیری داخلی و خارجی است. همچنین اشاره به توانایی یک سازمان برای انجام مجموعه ای 

های (. قابلیت200۹، 3ه منظور دستیابی به نتیجه نهایی خاص است )هلفاتهماهنگ از وظایف، استفاده از منابع سازمانی، ب

قرار  ها در جهت اهداف مشترک و تحت تأثیریت شده، هماهنگی همه فعالیتسازمانی توانایی تشکیل ساختار سازمانی تثب

نوآوری  (.4،2003رد )گان و ماهای توسعه را داهای آن جهت ایجاد پروژهدادن سرعت فرآیندهای نوآورانه از طریق زیرساخت

شود. نوآوری منجر به حسوب میهای مدرن برای افزایش مزیت رقابتی مسازمانی به عنوان یک عامل کلیدی مهم در سازمان

محصوالت جدید، فرآیند تولید جدید، روش کار جدید که به  های دیگر، دانش سودمند جدید،هزینه تولید پایین تر از سازمان

(. بنابراین نوآوری به دلیل توانایی در 13۹5شود است )ملک اخالق، باعث ایجاد مزیت رقابتی در دراز مدت مینوبه خود 

ر ها دتواند به عنوان یک قابلیت سازمانی در نظر گرفته شود. قابلیتهای جدید برای ایجاد ارزش، میمنابع در تواناییاستقرار 

در سازمان ضروری هستند؛ در نتیجه، قابلیت به عنوان یک توانایی تحول آفرین  کسب و حفظ مزیت رقابتی و اجرای استراتژی

د. قابلیت نوآوری اساسا اشاره به توانایی مداوم یک شرکت برای انتقال دانش و ایده به شوبین منابع و اهداف نوآوری معرفی می

قابلیت نوآوری یک دارایی خاص برای سازمان،  .(2017، 5ها به نفع شرکت دارد )نارکیزواممحصوالت جدید، فرآیندها و نظ

ی در ارتباط است و از آنجا که توانایی سریع معرفی ضمنی و غیر قابل اصالح است و از نزدیک با تجارب داخلی و فراگیری تجرب

ها و اییبدیل شده است طیف گسترده ای از منابع، داراز رقابت تمحصوالت جدید و اتخاذ فرایندهای جدید به جنبه مهمی

لذا باید به هایی موردنیاز است و به دلیل اینکه نوآوری در حال پیچیده تر شدن است ها برای موفقیت چنین نوآوریقابلیت

های شرکت با شرایط خاص و محیط رقابت در حوزه وسیعی به تعریف قابلیت نوآوری پرداخت. از این استراتژی منظور تطابق

 قابلیت نوآوری را به عنوان:(  1۹۹0) 6رو، آلدر و شنبار

 توانایی توسعه محصوالت جدید برای ارضای نیازهای بازار؛ 

 ت جدید؛وری مناسب برای تولید این محصوالتوانایی به کارگیری فرآیند فن آ 

 توانایی توسعه و تطابق محصوالت جدید و فرآیندهای فن آوری با نیازهای آینده؛ 

 کنند؛ های فن آوری تصادفی و فرصت غیر منتظره ایجادشده توسط رقبا معرفی میظرفیت پاسخ به فعالیت 

ناطق ها به لحاظ رشد و گسترش به مهایی را برای شرکتفرصت بنابراین قابلیت نوآوری یک شرکت به چند دلیل مهم است؛

های جدید، فرآیندهای وان تولید، پذیرش و اجرای ایدهکند؛ به عنجدید و همچنین دستیابی به مزیت رقابتی فراهم می

های خالق هآمیز ایدجدید و اجرای موفقیت محصوالت و خدمات تعریف شده است؛ شامل کسب، انتشار و استفاده از دانش

 عبارتند از:  های پژوهشفرضیهبر همین اساس  (.2003، 7گان و مادرون سازمان است )

 .ها تأثیر داردآپوکار بر عملکرد استارتهوشمندی کسبفرضیه اول: 

                                                             
1  Deschooling Society 
2 Ivan Illich 
3 Helfat 
4 Guan, J. & Ma 
5 Narcizo 
6 Alder&Shenbar 
7 Guan, J. & Ma 
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 .ها تأثیر داردآپوکار بر نوآوری در استارتهوشمندی کسبفرضیه دوم: 

 .ها تأثیر داردآپنوآوری بر عملکرد استارتفرضیه سوم: 

 .ها تأثیر داردآپای در استارتوکار بر یادگیری شبکههوشمندی کسبفرضیه چهارم: 

 .ها تأثیر داردآپای بر نوآوری در استارتیادگیری شبکهجم: فرضیه پن

 ها تأثیر دارد.آپای بر عملکرد استارتیادگیری شبکهفرضیه ششم: 

هوشمندی 
کسب و کار

نوآوری

کارایی استارت آپ

اییادگیری شبکه

H2

H1

H4 H6

H3

H5

 
  مدل مفهومی پژوهش: 1شکل

 روش شناسی

 -ها، یا به عبارت دیگر طرح تحقیق، تحقیقی توصیفیهدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده تحقیق حاضر از نظر

دهند. یل میهای منتخب تشکمدیران ارشد و کارشناسان خبره اپلیکیشنجامعه آماری پژوهش را رود. به شمار می همبستگی

ونیکی گردآوری شد. با توجه به جامعه آماری محدود و های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته الکترداده

های نفر به عنوان حجم نمونه مشخص شد. تحلیل داده ها شامل ویژگی 36، (1۹۹۹) 1نامشخص، بر اساس فرمول دانیل

 ط بیان شده در چارچوب مفهومی صورت گرفته است. ها و روابجمعیت شناختی و تحلیل سازه

 هایافته

 جمعیت شناختیتوصیف الف(
 جدول زیر ویژگی های جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در این مطالعه را نشان می دهد. 

 ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان :1جدول

 فراوانی گروه ها ها شاخص

 جنسیت
 25 مرد

 11 زن

 سن

 18 سال 30تا  26

 12 سال 35تا  31

 4 سال 40تا  36

                                                             
1 Daniel 
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 فراوانی گروه ها ها شاخص

 1 سال 45تا  41

 1 سال و باالتر 46

 18 سال 30تا  26

 سابقه کار

 14 سال 5تا  2

 8 سال 10تا  6

 11 سال 15تا  11

 2 سال 20تا  16

 1 سال 20باالتر از 

 تحصیالت

 27 کارشناسی

 8 کارشناسی ارشد

 1 دکتری

 
ی. شاخص گیری و مدل ساختارل با مدل یابی معادالت ساختاری در دو بخش انجام می شود: ارزیابی مدل اندازهتحلیل مد

 های کفایت مدل اندازه گیری در جدول زیر آورده شده است. 

 : ارزیابی مدل اندازه گیری2جدول 

 آلفای کرونباخ CRپایایی ترکیبی  AVE متغیر
 ۹18/0 ۹28/0 501/0 هوشمندی کسب و کار

 8۹0/0 ۹11/0 514/0 نوآوری

 ۹16/0 ۹35/0 70۹/0 اییادگیری شبکه

 845/0 884/0 560/0 استفاده از اطالعات

 ۹35/0 ۹45/0 572/0 گذاریدانش و اشتراک

 ۹47/0 ۹56/0 758/0 توسعه محصول جدید

 882/0 ۹07/0 527/0 عملکرد سازمان

 ۹5۹/0 ۹63/0 535/0 آپاستارتسازه مرتبه دوم: عملکرد 

 
گردد که برای تمامی متغیرهای مورد بررسی، مقدار ضریب پایایی ترکیبی ها در جدول فوق مشاهده میبا بررسی پایایی سازه

ها باالتر از حداقل قابل باشد. عالوه بر این، شاخص آلفای کرونباخ نیز برای این سازهمی (1،2005نهاوس)تن0.707باالتر از 

ها به طور کلی مورد پشتیبانی قرار ها و سنجه، پایایی سازهباشد. از این رو در این مرحلهمی (2،1۹۹8)موس (0.6)قبول

مفهوم با استفاده از هاست. ارزیابی این گیری، روایی همگرای سازهشرط دوم برای کفایت مدل اندازهگیرد. همچنین، می

که این ضریب برای آن،  پذیرد. سازه، زمانی از روایی همگرا برخوردار استانجام می  3شاخص میانگین واریانس استخراج شده

                                                             
1 Tenenhaus 
2 Moss 
3 AVE  
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های گردد، میانگین واریانس استخراج شده برای سازهدول فوق مشاهده میکه در جچنان .(1۹۹8، 1چین)باشد 0.5باالتر از 

در نهایت، سومین شرط های مدل تحقیق مورد پشتیبانی قرار می گیرد. بوده و روایی همگرای سازه 0.5اصلی مدل باالتر از 

بررسی تعیین این نکته است که آیا هدف از چنین  باشد. در این رویکرد،ها میکفایت مدل اندازه گیری، روایی واگرای سازه

های تحقیق بیشتر تبیین می نمایند یا خیر. جهت این های مربوط به یک سازه، خود سازه را در مقایسه با سایر سازهسنجه

سه قرار های مدل مورد مقایبررسی، جذر میانگین واریانس استخراج شده برای هر سازه با همبستگی آن سازه با سایر سازه

 های سه گانه مدل مورد بررسی قرار گرفته است:در جدول زیر، روایی واگرا برای سازهرد. گیمی

 های مدلروایی واگرای سازه: 3 جدول

 توسعه محصول جدید استفاده از اطالعات 
دانش و 

 گذاریاشتراک

عملکرد 

 سازمان
 نوآوری

هوشمندی کسب و 

 کار
 اییادگیری شبکه

عملکرد 

 آپاستارت

        748/0 ز اطالعاتاستفاده ا

       871/0 475/0 توسعه محصول جدید

      756/0 715/0 63۹/0 گذاریدانش و اشتراک

     726/0 748/0 487/0 611/0 عملکرد سازمان

    717/0 333/0 6۹4/0 510/0 506/0 نوآوری

   707/0 473/0 046/0 228/0 421/0 2۹۹/0 هوشمندی کسب و کار

  842/0 306/0 710/0 618/0 72۹/0 687/0 504/0 ایهیادگیری شبک

 659/0 814/0 282/0 62۹/0 834/0 ۹56/0 811/0 742/0 آپعملکرد استارت

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول فوق، جذر میانگین واریانس استخراج شدۀ هر سازه، در مقایسه با همبستگی آن سازه با 

های های هر سازه، سازۀ مربوطه را بیشتر از سازهگردد که سنجهاز این رو، نتیجه گیری می های مدل باالتر بوده وسایر سازه

های مدل را مورد پشتیبانی قرار داد. الزم به ذکر است که توان روایی واگرا برای سازهو میدیگر تبیین می نمایند. از این ر

ای از سازه اصلی گذاری، عملکرد سازمان چون مؤلفهشتراکمتغیرهای استفاده از اطالعات، توسعه محصول جدید، دانش و ا

در دو یرها در سطح باالیی این سازه را نیز می سنجد. آپ می باشند لذا جذر میانگین واریانس این متغیعنی عملکرد استارت

 ده است:. مقادیر بحرانی ارائه گردی2. ضرایب مسیر و 1نمودار زیر، مدل تحلیل عاملی تاییدی در دو وضعیت: 

                                                             
1 Chin 
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 مدل تحلیل عاملی تاییدی در حالت نسبت های بحرانی: 1نمودار 

 

 
 مدل تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب مسیر: 2نمودار 

 
 در جدول زیر صورت گرفته است: اثرات مستقیم و غیرمستقیم مدل

 همراه های تلفنآپاثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق بر عملکرد استارت: 3جدول 

Variables 
اییادگیری شبکه نوآوری آپعملکرد استارت   

 اثر کل غیرمستقیم مستقیم غیرمستقیم مستقیم  غیرمستقیم مستقیم

-056/0 - -  - - نوآوری  - 056/0-  
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هوشمندی کسب و   وقویترین اثر را بر نوآوری  676/0ضریب اثر ای با همانطور که در جدول فوق نمایان است یادگیری شبکه

ر کسب و کار ب در مرتبه بعدی اثرگذاری بر نوآوری قرار می گیرد. همچنین ضریب اثر هوشمندی 287/0کار با ضریب اثر 

ا بر عملکرد رم قویترین اثر مستقی 651/0گذاری با ضریب اثر چنین دانش و اشتراکمی باشد. هم 326/0ای یادگیری شبکه

، استفاده از 224/0، عملکرد سازمان  250/0آپ دارد، و به ترتیب متغیرهای توسعه محصول جدید با ضرایب اثر گذاریاستارت

های بعدی اثرگذاری در مرتبه 030/0ذاری هوشمندی کسب و کار با ضریب اثرگ و -0۹7/0ای ؛ یادگیری شبکه142/0اطالعات 

 -038/0ای بکهو یادگیری ش -060/0گیرند. همچنین هوشمندی کسب و کار ی تلفن همراه قرار میآپ هابر عملکرد استارت

 کلی را بر قویترین اثر -135/0ای با ضریب اثر های تلفن همراه اثرگذارند. در نهایت یادگیری شبکهآپبر عملکرد استارت

 ه است:وضعیت نسبت های بحرانی ارائه گردید در نمودار زیر، مدل در های تلفن همراه دارد.آپعملکرد استارت

 
 نسبت های بحرانی -مدل تحلیل آثار عملکردی و غیر عملکردی تکامل تیم : 4نمودار 

 های تلفن همراه آپمدل تحلیل عملکرد استارت
 1.۹6های بحرانی باالی نسبت smart pls. در محاسبات با استفاده از گردیده اند در جدول زیر، روابط به طور خالصه مشخص

 باشند.مورد قبول می

 ها: آزمون فرضیه5جدول 

 تفسیر نسبت بحرانی ضریب مسیر سازه وابسته سازه مستقل ردیف

 رد 000/0 030/0 آپعملکرد استارت هوشمندی کسب و کار 1

 رد ۹13/1 287/0 نوآوری وکارهوشمندی کسب 2

 رد 000/0 -056/0 آپعملکرد استارت نوآوری 3

 رد 6۹6/1 326/0 اییادگیری شبکه وکارهوشمندی کسب 4

 پذیرش ۹۹5/4 676/0 نوآوری اییادگیری شبکه 5

هوشمندی کسب و 

 کار
287/0  220/0   326/0  - 030/0  060/0-  030/0-  

اییادگیری شبکه  676/0  -  - - 0۹7/0-  038/0-  351/0-  
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 تفسیر نسبت بحرانی ضریب مسیر سازه وابسته سازه مستقل ردیف

 رد 000/0 -0۹7/0 آپعملکرد استارت اییادگیری شبکه 6

 

 
 بحث و نتیجه گیری

ت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی)پی.ال.اس( استفاده شده است. این روش، معادالجهت تحلیل مدل، از مدل یابی 

عالوه بر وضعیت عادی، در زمانهایی که مفروضات اولیه ای مانند برخورداری امتیازات از توزیع نرمال و حجم بزرگ نمونه برقرار 

حجم نمونه کوچک در این مطالعه ، کاربست این روش وجه به ( نیز قابل کاربرد می باشد. بنابراین با ت1،2016)آیشاک نباشد

فرضیه اول حاکی از آن است که بین  هوشمندی کسب و کار و عملکرد  گردد. نتایج آزمون فرضیات عبارتند از:توجیه می

ست که بین  از آن افرضیه دوم حاکی  آپ رابطه وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو متغیر رابطه وجود ندارد.استارت

فرضیه سوم حاکی از  وکار و نوآوری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو متغیر رابطه وجود ندارد.هوشمندی کسب

فرضیه  آپ وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو متغیر رابطه وجود ندارد.آن است که بین  نوآوری و عملکرد استارت

ای وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو وکار و یادگیری شبکهه بین  هوشمندی کسبن است کچهارم حاکی از آ

ای و نوآوری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان فرضیه پنجم حاکی از آن است که بین یادگیری شبکه متغیر رابطه وجود ندارد.

ای نیز افزایش نوآوری افزایش یابد میزان یادگیری شبکه ر میزانداد که بین دو متغیر رابطه وجود دارد. بدین معنا که هرچقد

آپ وجود دارد. نتایج پژوهش ای عملکرد استارتفرضیه ششم حاکی از آن است که بین یادگیری شبکه می یابد و بالعکس.

 نشان داد که بین دو متغیر رابطه وجود ندارد.

ها برای ایجاد اطالعات هایی است که سازمانکّل از روشیند متشیک فرآیند و یک محصول است. این فرآ هوشمندی تجاری

شود. این محصول اطالعاتی ها را زنده نگه دارند و رشد کنند، استفاده میتوانند سازمانوکار، که میمفید یا هوشمندی کسب

ها، ، مشتریان، فن آوریکنندگانرقبای خود، تأمین »دهد تا با اطمینان رفتار خود را در خصوص است که به سازمان اجازه می

وکار ما گاهی اوقات در خصوص هوشمندی کسب پیش بینی کنند.« خرید، بازار، محصوالت، خدمات، محیط کسب وکار عمومی

برداشت منفی دوگانه داریم، یعنی اینکه در یک طرف فقدان معیارهای عملی در مورد چگونگی کاربرد آن در زندگی روزمره 

آوری است که اغلب های محدود کارآفرینی و کمبود امکانات فنها، تواناییوم حجم بسیار کم شرکتارد و دها وجود دشرکت

است، زیرا افزایش بسیار مفهوم جذاب مهمی وکارهوشمندی کسب (.2018گیرد )کارماین دارکونته، مورد توجه قرار نمی

-ای برای شیوهتواند به عنوان پایهتباطات است که میزش و ارهای الکترونیکی کسب، پردادسترسی به اطالعات از طریق روش

همچنین زمینه جهانی تغییرات سیاسی و اجتماعی، افزایش رقابت جهانی رقابت  (.2012، 2های اطالعاتی استفاده شود )نصری

عدم اطمینان در  (.2008، 3فجدید و یا تهاجمی و تغییرات سریع فناوری نیاز به استفاده از اطالعات بهتر دارد )دیشمن و کالو

ها ممکن است در معرض شود. اگر نه، بقای شرکتهای پردازش اطالعات در فایرفاکس میحال رشد موجب افزایش فعالیت

 (.2010، 4خطر باشد )شولو

 اتپیشنهاد

                                                             
1 Ishak 
2 Nasri 
3 Dishman & Calof 
4 Shollo 
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.. دیوها و .وآپ استاستارتآپ ها مباحث جدیدی در دنیا و به خصوص در ایران می باشد، مراکز رشد، شتاب دهنده ها، استارت

ها وابسته به آپارتاند. اما موفقیت این استهمه از مباحث جدید و روز دنیا می باشد که در ایران نیز رشد محسوسی داشته

ا الزم ت، امّوکار، نوآوری و یادگیری مورد بررسی قرار گرفهای بسیاری است در این پژوهش مباحث هوشمندی کسبمؤلفه

 شود:خصوص صورت بگیرد که در زیر به چند نمونه اشاره می بیشتری در ایناست بررسی 

 برند،  آپ، هویتتحقیقاتی صورت بگیرد که به بررسی تأثیر متغیرهای دیگر از جمله سرمایه های انسانی استارت

 ها بپردازد.آپها و... بر عملکرد استارتهای درآمدی، تبلیغات، کمپینمدل

 ها شناسایی شود.وهش مورد بررسی قرار بگیرد تا رفتار سایر سازمانها نیز این پژآپدر دیگر استارت 

 ای در بکهشای منسجم در راستای پیاده سازی هوشمندی کسب و کار و به خصوص یادگیری شود برنامهپیشنهاد می

 آپی تدوین شده و تأثیرات آن مورد بررسی قرار گیرد.استارت

 ها مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.آپها و استارتمانه در سایر سازهای عملیاتی و اجرا شدمدل 
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