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Abstract  

The purpose of this study is to design a model of competitive advantage in the electricity 

market. The research method is descriptive and survey type. The first group of the 

research community was the elites of the electricity industry, 15 of whom were 

purposefully selected to make research tools. The second group consisted of all 

employees of Tehran Electricity Distribution Company who were selected by availability. 

Five researcher-made and modified questionnaires were used to collect data. The validity 

of the questionnaires was reviewed by university professors and manufacturers and its 

reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Orthogonal rotation heuristic factor 

analysis was used to identify competitive sources. Confirmatory factor analysis was used 

to evaluate the construct validity of the modified questionnaires and structural equation 

modeling with Amos software was used to present the model and test the research 

hypotheses. After classifying the indicators by factor analysis, the structural relationships 

of the model were tested using structural equation modeling. The results showed that the 

values of model fit indices are appropriate. The results of the final structural equation 

model of competitive advantage in the electricity market showed that competitive 

resources with a coefficient of 0.71 had a significant effect on competitive intelligence 

and a regression coefficient of 0.80 had a significant effect on strategic entrepreneurship 

but with a regression coefficient of 0.13 had no significant effect on competitive 

advantage. Also, competitive intelligence factor with a regression coefficient of 0.60 had 

a significant effect on competitive advantage, but with a regression coefficient of 0.095 

had no significant effect on strategic entrepreneurship. The strategic entrepreneurship 

factor with a regression coefficient of 0.34 had a significant effect on competitive 

advantage. In general, the factor of competitive resources as an independent variable 

through the mediating role of competitive intelligence (0.426) and strategic 

entrepreneurship (0.272) had an effect on competitive advantage. Accordingly, the 

creation of competitive advantage through competitive sources could be explained by the 

mediating role and equation of competitive intelligence and strategic entrepreneurship. In 

general, based on the final model, it can be said that competitive resources alone do not 

create a competitive advantage, and only through competitive intelligence and strategic 

entrepreneurship can resources be considered competitive intelligence for the electricity 

market.  
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 چکیده

. روش پژوهش، توصیفی  می باشد  مزیت رقابتی در بازار برقهدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل  

کارکنان لیه  ک   و گروه دوم  صنعت برقگروه اول جامعه پژوهش، نخبگان   .  و از نوع پیمایشی است 

عامد برای از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش مت.  بودند  استان تهران  شرکت توزیع نیروی برق

م از  و  رقابتی  منابع  افزار  دل شناسایی  نرم  با  ساختاری  معادالت  و Amosسازی  مدل  ارائه  برای   ،

 مدل آزمون شد.، روابط ساختاری  هابندی شاخصاده شد. پس از دستهآزمون فرضیات پژوهش استف

شاخصیافته مقادیر  که  داد  نشان  مناسب  ها  مدل،  برازش  باشدهای  معمی  مدل  نتایج  ادالت . 

برقنهایی  ساختاری   بازار  در  رقابتی  با ضریب   مزیت  رقابتی  منابع  داد،   هوشمندیبر    0/ 71  نشان 

 ضریب رگرسیونیاما با  ،  داررآفرینی استراتژیک اثر معنیبر کا  0/ 80  رقابتی و با ضریب رگرسیونی

بر   0/ 60 یونیرقابتی با ضریب رگرس هوشمندیداری نداشت. عامل رقابتی تاثیر معنی مزیت بر  0/ 13

داری بر کارآفرینی استراتژیک تاثیر معنی  0/ 095  اما با ضریب رگرسیونی،  داررقابتی اثر معنی  مزیت 

با ضریب رگرسیونی نیز  استراتژیک  کارآفرینی  معنی  زیت مبر    34/0  نداشت. عامل  تاثیر    داررقابتی 

 رقابتی  هوشمندیقش میانجی  داشت. در مجموع عامل منابع رقابتی به عنوان متغیر مستقل از طریق ن

  مزیترقابتی تاثیر داشت. براین اساس، ایجاد    مزیتبر    ( 0/ 272)  و کارآفرینی استراتژیک  (0/ 426)

رقابتی و کارآفرینی استراتژیک قابل   مندیهوشرقابتی از طریق منابع رقابتی با نقش میانجی و معادله  

می مجموع  در  بود.  تنتبیین  به  رقابتی  منابع  گفت  ایجاد  توان  نمی  مزیت هایی  از  رقابتی  تنها  و  کند 

قابل    هوشمندیتوان منابع را تبدیل به  رقابتی و کارآفرینی استراتژیک است که می  هوشمندیطریق  

 .دانست  بازار برقرقابت برای 

 رقابتی، کارآفرینی  هوشمندی، بازار برقرقابتی، منابع رقابتی،  مزیت  :نکلید واژگا

 

 
 تهران، ایران  19395-4697ندوق پستی اه پیام نور، صیت بازرگانی، دانشگدانشجوی دکتری مدیر1

Falahat_reza@yahoo.com 
   *نویسنده مسئول ، تهران، ایران19395-4697استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی  2

 

 

 

 09/1400/  25ریافت :یخ دتار

 09/11/1400ش:  تاریخ پذیر

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.321283.2855
mailto:Falahat_reza@yahoo.com


 

787 

 

 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

 

 سئلهو بیان م مقدمه 

 عملکرد میشود، بررسی بازار هر برای اقتصادی منظر از  که ویژگیهایی مهمترین از یکی شک بدون

 صنعت ازیس آزاد به اقدام که مختلف کشورهای تجربه .است  بازار در رقابت  سطح یا رقابتی بازار

 را  انتظار مورد تیرقاب  نتایج  همواره تواند نمی برق بازار ایجاد فقط که  است این کرده اند بیانگر برق

 بخشی  و میکند بروز کاال یک عنوان به برق ماهیت  به واسطه مشکل از بخشی .باشد داشته همراه به

باز می بازار تعریف به آن از  شناخته ذخیره سازی قابل غیر کاالی یک به عنوان برق .گرددبرق 

 میان موجود ت هایاوتف به واسطه و می دهد رخ به صورت همزمان آن تولید و مصرف که میشود

  است رو به رو پیچیدگی هایی با برق بازار در رفتار رقابتی ارزیابی کاالها، دیگر و کاال عنوان به برق

 .(1390)ناظمی و همکاران، 

های  اساسی یرساخت ز در  زیربنا عنوان به برق صنعت   و اجتماعی اقتصادی، صنعتی، فعالیت 

 روز افزایش جهان و اقتصادی سریع  توسعه با .کند یم ایفا را بسزایی کشوری نقش هر کشاورزی

است )دشت بزرگ و علی آبادی،  یافته  افزایش کل جهان در برق مصرف برای تقاظا جمعیت، افزون

1393.) 

  گسترش   و  اقتصاد  شدن  جهانی  جمله   از  متنوعی   های  پدیده  با   ورمح   تولید  های  سازمان   اکثر  امروزه

 در  سودآوری  و  بازار  سهم  افزایش  و  هستند  روبرو  جهانی  سطح  به  ملی  های  عرصه  از  رقابت   دامنه

  مزیت   کسب   اساس،  همین  بر.  باشد  می  پایدار  رقابتی  های  مزیت   کسب   گرو  در  ها،  -  سازمان  این

 مقابل   در  پایدار  رقابتی  مزیت .  است   بازاریابی  های  فعالیت   دافاه  ترین  مهم  از  یکی  پایدار  رقابتی

 که  دارد  موضوع  این  به   اشاره  و(  2018  ،1بنجامین و همکاران )  شود  می  تعریف  موقت   رقابتی  مزیت 

  کار،   و  کسب   محیط  پویایی  و  تغییرات  به  توجه  با  که  کرد  تکیه  رقابتی  مزیت   یک  به  توان  می  زمانی

 که   هایی  قابلیت   و   منابع  طریق   از  پایدار  رقابتی  مزیت  محور،  منبع   دیدگاه  اساس   بر .  بماند  باقی   پایدار

 شده  سازماندهی  خوبی   به  شرکت  در  و  باشند  تقلید  غیرقابل  و  جایگزین  غیرقابل   ارزش،  با  کمیاب،

 توسعه   قابلیت   نظیر  هایی  قابلیت   پیشین  های  پژوهش(.  1991  ،2بارنی )   گردد  می  حاصل  باشند،

و  )  محصول همکاران،    4فریرا )  نوآوری   قابلیت   ،(2018  ،3همکاران سارانگا    های  قابلیت   ،(2018و 

  مطرح  رقابتی  مزیت   کسب   در  موثر  های  قابلیت   عنوان  به  را(  2019  ،5دهاوارام ام  و  هانت )  بازاریابی

کننده  های  شرکت   وضعیت   بر  مروری  با.  اند  کرده برق  در  تولید    که   کنیم  می  مشاهده  ایران،  بازار 

 روبرو   متعددی  مشکالت  با  کار،  و  کسب   فضای  این  در  بقا  و  رقابتی  مزیت   سب ک   در  ها  شرکت 

 از  برخی   خروج  همچنین  و   ها  شرکت   این  از  برخی  شدن  تعطیل  نیمه  ب موج  امر   همین  و  هستند

  از برخی که  است  حالی در این. است شده  ایران بازار برق از خارجی گذاران سرمایه   و تولیدکنندگان

 اما.  دارند  کشورها   سایر  در  توجهی  قابل  بازار  سهم  و  هستند  پیشرو  هانیج   عرصه  در  شرکتها  این
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  بازاریابی   قابلیت   و  نوآوری  قابلیت   محصول،  توسعه  قابلیت   نظیر  هایی   لیت قاب  بودن  دارا  رغم  علی

  موفق   نسبتا  بازار،  این  در  ها  شرکت   از  برخی  طرف،  آن  از.  باشند  موفق  ایران  بازار  در  اند  نتوانسته

 بازار   در  رقابت   با  اساسی  های  تفاوت  ایران  نظیر  کشورهایی  برق  بازار   در  رقابت   این  بنابر.  اند  بوده

آمریکا  اتحادیه  کشورهای  نظیر  هاییکشور و   چنین  در  که  شود  می  مطرح  سوال  این  و  دارد  اروپا 

 . شود  حاصل پایدار رقابتی مزیت تا کنند پیدا توسعه شرکت  در باید ها قابلیت  کدام بازارهایی،

 مزیت  کسب   در  نوین  اییپدیده  عنوان  به  اخیر  هایسال  در  که  هست    ش رقابتی، یکی از عواملیهو 

 .(2018،  6یولر )است    گرفته   قرار  مدیریت  علم  نظرانصاحب   از  بسیاری  توجه   مورد   هاسازمان  بتی رقا

دنیا،  های رشد کسب و کار ترین زمینههوشمندی رقابتی، یک ابزار مدیریت راهبردی و یکی از سریع

است.  های مهم در ایجاد مزیت رقابتی  رود. همچنین هوشمندی رقابتی، یکی از تکنیکبه شمار می

فاده  سازی اطالعات برای دسترسی و استآوری و ذخیرههوشمندی رقابتی عبارت از هنر یافتن، جمع

تا ضمن شکل تمام سطوح سازمان است  آیندپرسنل  به    قبال   در  موجود  موقعیت   از  سازمان،  ۀدادن 

م1995)  7فالد  لئونارد.  کنند  حمایت   رقابتی  تهدیدات عبارت(  رقابتی،  هوشمندی  است  از    عتقد 

-ها و تهدیدات است. در واقع، هوشمندی رقابتی، فراهمورد فرصت های هشداردهنده در مسیگنال

تحلیل  اطالعات  است شدهکننده  آن  نیازمند  تصمیمات حیاتی خود  برای  که یک سازمان  است  . ای 

حرفه میانجمن  رقابتی  محیط  نمایش  فرایند  را  رقابتی  هوشمندی  رقابتی،  هوش  معتقد ای  و  داند 

است که هوشمندی رقابتی تمام مدیران ارشد را به تصمیمات آگاهانه در زمینه تحقیق و توسعه و  

تاکتیکب سرمایهازاریابی،  استراتژیهای  و  میگذاری  توانا  بلندمدت  رقابتیهای  هوش  مؤثر،   سازد. 

انتقال کنترلیک فرایند پیوسته است که شامل جمع هوش   شدهآوری قانونی و اخالقی اطالعات و 

   (.2016، بهرامی و همکاران)  گیرندگان است عملیاتی به تصمیم

 بسیار  آن  فیزیکی  ساختار  و  برق  کار   و  کسب   بین  دوگانگی  دلیل  به مدرن  برق  صنعت   از  برداری  بهره

  مثل   کاالها  دیگر  مانند  مبادله  قابل  کاالیی  برق  کار،  و  کسب   دیدگاه  از  که  صورت  بدین.  است   مشکل

  پوشش )  تامین فروش   و  خرید و  آتی بازارهای و  شود دادوستد تواند می  که  است  غیره   و گندم نفت،

 با  کامل  طور  به  برق  مبادله  فیزیکی،  ساختار  دیدگاه  از  اما.  باشد  داشته  وجود  آن  برای(  ریسک  دهنده

 از انبوه مقیاس  در  برق سازی  ذخیره  که  است  این  اساسی  تفاوت. است  متفاوت  کاالها  دیگر  دادوستد

  کاالی   یک   عنوان  به  برق  مدیریت   نحوه  بر   زیادی  اثر  موضوع   این.  نیست   پذیر  توجیه   یصاداقت  نظر

 به   آن   آینده  و  کنونی  قیمت   راه  سر  بر  زیادی  قیود  کاالها،  دیگر  با  مقایسه  در  و  داشته  تجارت  قابل

  و   شود  مبادله  ای  لحظه  صورت  به  تواند  می  فقط   برق  بودن،  ذخیره  قابل  غیر   دلیل  به.  آورد  می  وجود 

کند )ممی زاده    می  تر  پیچیده  را  آن  تبادالت  برق،  شبکه  فیزیکی  قوانین  از  ناشی  زیاد  قیود  آنکه  بدتر

 ( . 1395، نو همکارا

 نظر در شود می مبادله کاالها دیگر ونچ  که  کاالیی عنوان به را برق اخیر، های سال در جدید نگرش

  های  انگیزه.  است   کرده  حرکت (  ی لتدو  و  خصوصی  از  اعم)  انحصار  از  جلوگیری  جهت   در  و  گرفته

 توسط   گذاری  سرمایه  کمبودهای  برخی   جبران  برق،  صنعت   ساختار  تجدید  در  مختلف  جوامع  اصلی
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  اقتصادی،   عامالن  برای  بعیضت  از   عاری  و  رقابتی  محیط   ایجاد  وری،   بهره  افزایش   دولتی،  بخش

. باشند  می   یوصخص  بخش  مشارکت   جذب  و  حاکمیتی   های   فعالیت   تفکیک  دولتی،  تصدی  کاهش

 و  قوی  نظارتی  سیستم  یک  وجود  اوال،  رقابتی  بازار  ایجاد  از  حاصل  های  برنامه  موفقیت   عمده  عوامل

  و   ارزیابی  ثانیا،  و  برق  صنعت   نظارتی  نهادهای  نیاز  مورد  اطالعات  ضبط  و  کسب   منظور  به  مطمئن

  اطالعات   کسب   منظور  به  ارزیابی  این.  باشد  می  متخصصان  توسط  بازار  مختلف  زوایای  مداوم  تحلیل

، برای  برق ایرانتمامی این موارد گویای ظرفیت عظیم    .آنهاست   رفع  و   نواقص  یافتن  و   بازار  سیستم

یم با پاسخ به سواالت باال به رقابتی می باشد که در این تحقیق قصد دار  مزیت بازاریابی به خصوص  

 بپردازیم. بازار برقرقابتی در   مزیت طراحی مدل 

 

 تحقیق  روش

پژوهش،  ور تحقیق  ش  این  همچنین   -توصیفیدر  شد.  انجام  میدانی  به شکل  که  است  همبستگی 

 کاربردی بود.  یا توسعه پژوهش، از لحاظ هدف جزء پژوهشهای

پژوهش   مفهومی  مدل  پژوهش  اجرای  منظور  ادبیات به  بررسی  به  ابتدا  منظور،  بدین  طراحی شد؛ 

پرداخته شد و بر آنها    تحقیق  و عوامل درگیر در بکارگیری    بازار برق  بتی درهوشمندی رقا اساس 

آنها از دسته بندی  آنها استخراج شدند. پس  اولیه    موثر  عوامل اصلی شکل گرفتند و مدل مفهومی 

عبارتی به دنبال تبیین مدل  تحکام مدل مفهومی و یا بهترسیم شد. در مرحله بعدی محقق به دنبال اس 

بر این قسمت و  برآمد. در  تولیدکنندگان، محققان و مفهومی تحقیق  نظر    ای رسیدن به هدف مورد 

 در زمینه مورد مطالعه استخراج و مشخص شدند. سپس با انجام مصاحبه   بازرگانیاساتید مدیریت  

ای موثر در    رد نظر پرداخته شد و نظرات آنها به گونهبررسی عوامل مو   هایی به صورت حضوری به 

پس از نهایی کردن مدل مفهومی، تالشها برای    ردید.تدوین و تبیین مدل مفهومی پژوهش لحاظ گ 

مفهومی مدل  در  موجود  عوامل  اساس  بر  شد.  آغاز  پرسشنامه  عمیق  تدوین  برای   بررسیهای  تری 

بتوانند عوامل مورد    نظر را مورد ارزیابی قرار دهند به انجام رسید. الزم به دستیابی به سؤاالتی که 

نیز از نظر ین اولیه پرسشنامه ات اساتید بهره گرفته شد. پس از تدوتوضیح است که در این بخش 

و جلسه با اساتید در جهت بررسی خبرگان صنعت برق  چند نفر از    تحقیق، با ارسال پرسشنامه به

ها و اعمال نظرات متخصصان روایی پرسشنامه مورد   پرسشنامه یآور روایی آن اقدام گردید. با جمع

بر قرار گرفت. همچنین، جهت  ابزارتأیید  اعتبار سازه  تحلیل عاملی   رسی  آماری  از روش  پژوهش 

به دنبال    ای با روایی قابل قبول انجام شد. در گام بعدی، محقق  استفاده شد. ادامه کار، با پرسشنامه

پایایی مطلوب، به  تعداد    رسیدن  این منظور،  نظر بود. برای  به   30برای پرسشنامه مورد  پرسشنامه، 

العه راهنما، در بین نمونه نزدیک به نمونه پژوهش پخش و جمع یک مط و در    صورت پیش آزمون

پرسشنامه  کردن  جمع  از  پس  شد.  ضریب   آوری  افزار  ها  نرم  با  کرونباخ،  محاسبه    SPSS  آلفای 

از   برخی  که  آنجا  از  قبولیگردید.  قابل  آلفای  پژوهش، ضریب  متغیرهای  با   ابعاد  نداشتند؛ محقق، 

آورد، اقدام به افزایش این   تی که پایایی ابعاد پرسشنامه را پایین میبهسازی سؤالها و حذف سواال

های    ضرایب  نمونه  بین  در  قبولی  قابل  کرونباخ  آلفای  ضریب  با  پرسشنامه،  که،  جایی  تا  نمود؛ 

 .ری شدپژوهش، پخش و جمع آو
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صورت بودند که به  صنعت برق  جامعه آماری پژوهش، در دو گروه قرار داشتند. دسته اول نخبگان  

بینهدفمند   کشور  از  برق  داشته  خبرگان صنعت  علمی  فعالیت  نظر  مورد  زمینه  در  اند جهت   که 

  ل کارکنانانتخاب شدند. دسته دوم، شام   طراحی و ساخت پرسشنامه و تبیین مدل مفهومی پژوهش

اطالعات مربوط به این واحدها به صورت ترکیبی از    بودند.  استان تهران  شرکت توزیع نیروی برق 

 استخراج شد. برق استان تهران شرکت توزیع نیرویکتاب بانک اطالعات 

پژوهش   نمونه  اول  نخبگان    15دسته  از  برقنفر  بین    صمعت  از  به صورت هدفمند  که  این  بودند 

اند جهت طراحی و ساخت پرسشنامه و تبیین مدل   ظر فعالیت علمی داشتهن  که در زمینه مورد  افراد

  شرکت توزیع نیروی برق کارکنان  نمونه گروه دوم پژوهش از بین    . مفهومی پژوهش انتخاب شدند

پرسشنامه،    البته، برای بررسی اولیه سؤالها و طراحی و تثبیت مدل مفهومی پژوهش و    انتخاب شدند

در زمینه مورد مطالعه مقاالتی داشتند؛ همچنین، از تعدادی از مدیران با سابقه  تعدادی از محققانی که  

گیری در این مرحله به صورت هدفمند انجام شد. به عبارت   بهره گرفته شد؛ که نمونه  بازار برقدر  

ساخت پرسشنامه و طراحی مدل مفهومی هدفمند و در مرحله   گیری در مرحله  تر روش نمونه  ساده

در این مرحله به خاطر استفاده از روش مدلسازی معادالت   نامه نهایی در دسترس بود.توزیع پرسش

 نفر انتخاب گردیدند.  300مرحله دوم تعداد  ساختاری در

ای و میدانی استفاده شد. اطالعات مورد نیاز فصل   های کتابخانهها، از روش  آوری داده  برای جمع 

راجعه به کتابها و مجالت تخصصی و اینترنت بدست  تشکیل میدهد با م  دوم که ادبیات موضوع را

مراجعه به اعضای جامعه تحقیق و نخبگان این   باآمده است. برای پاسخگویی به سؤالهای پژوهش،  

روایی و پایایی آن با   بررسی)عرصه، با انجام مصاحبه اولیه، پرسشنامه، طراحی و پس از نهایی شدن  

اولیه مطالعه  نمونه  (انجام  بین  پنج  ه  در  از  پرسشنامه  این  شد.  پخش  جامعه،  از  شده  مشخص  ای 

ویژگالف(    بخش شامل:  فردی،  اطالعات  جمعیتبخش  شغلی؛    یهای  اطالعات  و  ب(  شناختی 

رقابتی؛   منابع  پپرسشنامه  و د(    رقابتی؛   هوشمندی  رسشنامهج(  استراتژیک؛  کارآفرینی  پرسشنامه 

استفاده برای کلیه پرسشنامه ها، طیف    یف موردشد. طرقابتی تشکیل می  مزیت پرسشنامه    ه(  باالخره

 بود.  5تا  1 های مساوی است و از دارای فاصله ای لیکرت که از لحاظ ارزش اندازه گیری گزینه 5

این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و در یک فرآیند اکتشافی طراحی شد.  رقابتی:  منابع پرسشنامه

و   کتب  تحقیقات،  مرور  از  پس  اساس  و  براین  مهری  مقاالت  خصوص  به  پژوهشی  منابع 

ایتون 1383)  حسینیدخدادا همکاران2000)  8(،  و  رادون  و  ای  2010)  9(،  اولیه  پرسشنامه    36با  ( 

نیمه مصاحبۀ  صورت  به  سؤاالت  بعد  مرحله  در  شد.  آماده  با    سؤال  شده  از    15هدایت  نفر 

ی صوری و محتوایی، پس از اعمال  سؤال نهایی شد. در مرحلۀ تأیید روای  50تولیدکنندگان تکمیل و  

دارای   بازار برقر از تولیدکنندگان  فن  5و    بازرگانی  نفر از استادان مدیریت   5نظرات و پیشنهادهای  

به نهایی  پرسشنامۀ  دانشگاهی،  رقابتی    تحصیالت  منابع  شناسایی  برقمنظور  پنج    بازار  مقیاس  در 

ب  1از بسیارکم با نمرۀ  )  ارزشی لیکرت گرفت    در اختیار نمونه پژوهش قرار  (5  ا نمرۀتا بسیارزیاد 

اکتشافی عاملی  تحلیل  از  به  6  بعد  بار    سؤال  کمعلت  از عاملی  و    0/ 40  تر  مبنا( حذف   44)معیار 

در نهایت، با توجه به پیشینۀ پژوهش و    (3-4)جدول    بندی شد  شناسایی و تقسیمعامل    9سوال در  
 

8 Eaton 
9 Raduan et al. 



 

791 

 

 

ماهنامه علمی )مقاله علمی 
 _

پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره اول)پیاپی 
17

(بهار
1401

 

نظر با  سؤاالت،  برخی  بیشتر  رقابتی    متخصصان  بارعاملی  برقمنابع  سیاست  9در    بازار  توان    بعد 

بازار، توان اجتماعی، توان جغرافیایی، توان   ، توانگذاری، توان صنعت، توان مدیریتی، توان نوآوری

 (.1 جدول) ارتباطی، و توان فناورانه دسته بندی شد

 ابعاد منابع رقابتی  -1جدول 

 تعداد گویه ابعاد

 4 توان صنعت

 5 توان بازار 

 4 توان سیاست گذاری 

 7 توان مدیریتی 

 5 توان نوآوری

 3 توان جغرافیایی 

 5 توان ارتباطی

 6 فناورانه  انتو 

 5 توان اجتماعی 

 

ارزیابی کارآفرینی    24این پرسشنامه دارای  استراتژیک:    کارآفرینی  پرسشنامه با هدف  سوال بوده و 

برقاستراتژیک   گرفت.  بازار  قرار  استفاده  و   منبع  مورد  آیرلند  مقاالت  از  برگفته  پرسشنامه  اصلی 

همکاران2003)  10همکاران و  اورستن  هاگ 2004)  11(،  همکاران(،  و  و 2007)  12س  تانگ   ،)

(، بود که بعد از ترجمه به فارسی و ایجاد تغییرات  2012)  14(، و چن و همکاران2012)  13همکاران

مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت  آماری و هدف پژوهش سواالت و ابعاد مرتبط    متناسب با جامعه

ه، فرهنگ کارآفرینانه، رهبری  آفرینانذهن کار)  بعد  5بعد از تعدیل و اصالح سواالت پرسشنامه در  

(  2نامگذاری شد )جدول    بندی و  دسته   ( کارآفرینانه، مدیریت استراتژیک منابع و خالقیت و نوآوری

گزین پنج  لیکرت  اساس  بر  پرسشنامه  دهی  نمره  ایمقیاس  کامالً)  ه  نمرۀ    از  با   کامالً  تا  1مخالفم 

 تعیین شد.( 5 موافقم با نمرۀ

 ارآفرینی استراتژیک سشنامه کابعاد پر -2جدول 

 تعداد گویه ابعاد

 5 ذهن کارآفرینانه 

 4 فرهنگ کارآفرینانه 

 4 رهبری کارآفرینانه

 4 مدیریت استراتژیک منابع 

 
10 Ireland et al 
11 Orsten et al 
12 Huges et al 
13 Tang et al 
14 Chen et al 
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 7 خالقیت و نوآوری

دارای  قابتی:  ر  هوشمندی  پرسشنامه پرسشنامه  هوشمندی   20این  ارزیابی  هدف  با  و  بوده  سوال 

(  2007)  15اصلی پرسشنامه برگفته از دو مقاله فاهی   قرار گرفت. منبعستفاده  مورد ا   بازار برقرقابتی  

تغییرات متناسب با جامعه  ( بود که بعد از ترجمه به فارسی و ایجاد  2012)  16و گلدسون و همکاران 

هدف   و  سواالت آماری  اصالح  و  تعدیل  از  بعد  نهایت  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  پژوهش 

های رقابتی، مفروضات زیربنایی، ارزیابی  های بازار، تهدید رقبا، ریسکصت رف)  بعد  5در    پرسشنامه

از )مقیاس نمره دهی پرسشنامه بر اساس لیکرت پنج گزینه ای    بندی و نامگذاری شد  دسته  (بازار

 ( تعیین شد.5 تا کامالًموافقم با نمرۀ 1با نمرۀ  مخالفم کامالً

 ابعاد پرسشنامه هوشمندی رقابتی  -3جدول 

 تعداد گویه عادبا

 5 های بازار فرصت 

 4 تهدید رقبا

 4 های رقابتی ریسک

 4 مفروضات زیربنایی 

 3 ارزیابی بازار 

 

متغیر ) ارزیابی مزیت رقابتی  سوال بوده و با هدف    23این پرسشنامه دارای  رقابتی:    مزیت  پرسشنامه

ملک اخالق و برگفته از مقاالت    منبع اصلی پرسشنامهگرفت.    بازار برق مورد استفاده قرار  (وابسته

( بود که بعد 2010) 18(، و باراسکوا 2008) 17(، چیو و همکاران 1991(، مقاله بارنی )1393) همکاران

تغییرات   ایجاد  و  فارسی  به  ترجمه  متغیرها  استخراج  و  از  آماری  با جامعه  پژوهش متناسب  هدف 

اصالح و  تعدیل  از  بعد  نهایت  در  گرفت.  قرار  استفاده  در    مورد  پرسشنامه  مزیت )بعد  5سواالت 

مزیت  هزینه  کیفیت،  مزیت  و  زمانی،  مزیت  شراکت،  مزیت  شد رقابت،  نامگذاری  و  بندی  دسته   )

  1از بسیارکم با نمرۀ  )  ینه ای لیکرت پنج گز  طیف  اساس   مقیاس نمره دهی پرسشنامه بر(  4)جدول  

 تعیین شد.  (5 تا بسیارزیاد با نمرۀ

 زیت رقابتی ابعاد پرسشنامه م -4جدول 

 تعداد گویه ابعاد

 4 مزیت کیفیت

 5 مزیت رقابت

 5 مزیت شراکت

 4 مزیت زمانی 

 5 مزیت هزینه 

 
15 Fahey 
16 Gladson et al. 
17 Chew et al. 
18 Baraskova 
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ه پرسشنامه  از  تعدادی  ظاهری،  و  محتوای  لحاظ  از  پرسشنامه  روایی  تعیین  بین برای  تحقیق،  ای 

اساتید دانشگاه در رشته مدیریت    بازار برق صاحبنظران   نظراتوزیع شد و    بازاریابیو  اساس  ت بر 

پرسشنامه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین، از تحلیل عاملی اکتشافی با هدف   آنها روایی

  گویه ) ین روایی  های کاهنده ا   صورت لزوم حذف برخی گویه  بررسی روایی سازه پرسشنامه و در

ها سازه مورد    ام گویهاقدام شد که نتایج نشان داد تم  (0/ 4  های با مقادیر اشتراك استخراجی کمتر از

 نظر خود را می سنجند.

در ادامه، از تحلیل عامل تأییدی به منظور تأیید ساختار عاملی هر کدام از مدلهای اندازه گیری فرض  

؛ بر این اساس، برای آزمون قدرت و معناداری سهم هر یک  تحقیق استفاده شد  شده در مدل مفهومی

ا کدام  گیری هر  اندازه  در  متغیرها  ها،از  مبنا  ز سازه  براساس   0/ 40  بارعاملی  که  گرفته شد  درنظر 

 .ها سازه مورد نظر خود را می سنجند ها حذف و سایر گویهنتایج برخی گویه

بازار  های تحقیق، بین صاحبان و مدیران    رسشنامهعدد از پ  30برای تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد  

گرفت. پس از    ن آلفای کرونباخ، مورد بررسی قرارگردید و پس از جمع آوری آنها میزاتوزیع    برق

آنها، برای آنها اقدام به ترمیم سؤاالت شد و    بدست آوردن ضرایب آلفای  باال بردن ضرایب پایایی 

پایایی مرحله دوم نشان داد که   یق، توزیع شد که ضرایب سؤاالت بهسازی شده در مرحله اصلی تحق

 .از پایایی الزم برخوردار بودنداعتماد و یا به عبارت دیگر  های مورد استفاده، از قابلیت  پرسشنامه

برای توصیف متغیرهای    (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد)های آماری توصیفی  از روش

از روش آمارپژوهش و  آن بر   های  اعتبار سازه پرسشنامه و بررسی ساختار عاملی  استنباطی شامل 

تاییدی و عاملی  تحلیل  معادالت  اساس  افزار   مدلسازی  نرم  از  استفاده  با  تحلیل مسیر   ساختاری و 

Amos ،کرونباخ، محاسبه تحلیل  محاسبه پایایی مقیاسها و خرده مقیاسهای پرسشنامه با روش آلفای

چر  با  اکتشافی  اولویت عاملی  و  متعامد  افزارخش  نرم  از  استفاده  با  فریدمن  آزمون  از  ابعاد   بندی 

SPSS  .انجام شد 

 ه های تحقیق فتیا

نتایج آزمون بارتلت نشان داد استفاده از تحلیل عاملی مناسب بوده و عاملهای ساخته شده از اعتبار  

که قرار است مورد تحلیل روابط قابل کشف بین متغیرهایی را نشان میدهد    الزم برخوردار است و

 ستی تحلیل عاملی مناسب ا داد تعداد نمونهها برانیز نشان  KMO عاملی قرار گیرند. نتایج آزمون

   KMOآزمون بارتلت و  -5جدول 

 0/ 718 )برای متناسب بودن اندازه نمونه( KMOآزمون 

 آزمون بارتلت )برای درست بودن تفکیک عاملها( 

 377/ 671 خی دو 

Sig 001 /0 

 946 درجه آزادی

 

 رقابتی  منابع ابعاد اندازه گیری کلی مدل -1
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های مربوط به ابعاد منابع  ان داد که تمامی گویهکلی ابعاد منابع رقابتی نش نتایج تحلیل عاملی تاییدی  

داری وزنهای رگرسیونی  دار است و این معنیمعنی  0/ 001  تاییدی در سطح  رقابتی در تحلیل عاملی

 .موجود در مدل میباشد نشاندهنده روایی همگرای متغیرهای( بارعاملی)

 رقابتی منابع گیری  زهاندا نهایی مدل تحلیل نتایج -6جدول 

 Estimate S.E C.R P-values عامل  ابعاد
 >--- توان صنعت

تی 
قاب

ع ر
مناب

 

624 /0 150 /0 702 /7 p≤0.05 
 p≤0.05 8/ 831 0/ 140 0/ 769 >--- توان بازار 

 p≤0.05 8/ 069 0/ 135 0/ 669 >--- اری توان سیاست گذ
 p≤0.05 7/ 789 0/ 143 0/ 651 >--- مدیریتی  توان
 p≤0.05 5/ 507 0/ 120 0/ 407 >--- آوریو ن توان
 p≤0.05 8/ 289 0/ 138 0/ 686 >--- جغرافیایی  توان

 p≤0.05 7/ 186 0/ 139 0/ 552 >--- ارتباطی توان
 p≤0.05 6/ 598 0/ 137 0/ 606 >--- فناورانه  توان
    0/ 573 >--- اجتماعی  توان

 

افیایی، توان سیاست گذاری، توان مدیریتی، توان  با توجه به بارهای عاملی ابعاد توان بازار، توان جغر

توان  صنعت، فناورانه،  با    توان  ترتیب  به  نوآورانه  توان  ارتباطی و  توان  به ضرایب اجتماعی،    توجه 

 .در تبیین ابعاد منابع رقابتی دارا هستندبیشترین سهم را بدست آمده   رگرسیونی

 رقابتی عابمن نهایی اندازه گیری مدل برازش هایشاخص  -7جدول 

 CMIN/DF GFI CFI TLI IFI RMSEA RMR شاخص 

 0/ 061 0/ 079 0/ 944 0/ 918 0/ 943 0/ 946 2/ 572 مقادیر بدست آمده

 

نشان دهنده برازش مدل مطلوب های برازش مدل نهایی اندازه گیری منابع رقابتی  همچنین شاخص

 . است 

 کارآفرینی استراتژیک  ابعاد اندازه گیری کلی مدل -2

های مربوط به ابعاد کارآفرینی استراتژیک در  عاملی تاییدی نشان میدهد که تمامی گویهتحلیل  نتایج  

(  ملی بارعا)داری وزنهای رگرسیونی  دار است و این معنیمعنی  0/ 001سطح    تحلیل عاملی تاییدی در

 مدل میباشد نشاندهنده روایی همگرای متغیرهای موجود در

 کارآفرینی استراتژیک  گیری  اندازه نهایی مدل تحلیل نتایج -8جدول 

 Estimate S.E C.R P-values عامل  ابعاد
 >--- ذهن کارآفرینانه 

ی  
رین

رآف
کا

ک 
تژی

ترا
اس

 

319 /0 183 /0 124 /4 p≤0.05 
 p≤0.05 5/ 458 0/ 270 0/ 617 >--- فرهنگ کارآفرینانه 
 p≤0.05 5/ 857 0/ 306 0/ 724 >--- رهبری کارآفرینانه
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 p≤0.05 5/ 257 0/ 284 0/ 593 >--- ابع مدیریت استراتژیک من
    0/ 467 >--- خالقیت و نوآوری

 

منابع،   استراتژیک  مدیریت  کارآفرینانه،  فرهنگ  کارآفرینانه،  رهبری  ابعاد  عاملی  بارهای  به  توجه  با 

بیشترین بدست آمده    رگرسیونی  توجه به ضرایببه ترتیب با  کارآفرینانه    نوآوری و ذهن  خالقیت و

 .دارا هستند کارآفرینی استراتژیکر تبیین ابعاد سهم را د

 کارآفرینی استراتژیک  نهایی اندازه گیری مدل برازش هایشاخص  -9جدول 

 CMIN/DF GFI CFI TLI IFI RMSEA RMR شاخص 

 0/ 027 0/ 024 0/ 976 0/ 965 0/ 988 0/ 994 1/ 963 مقادیر بدست آمده

 

نشان دهنده برازش مدل   کارآفرینی استراتژیکهای برازش مدل نهایی اندازه گیری  همچنین شاخص

 . مطلوب است 

 هوشمندی رقابتی  ابعاد اندازه گیری کلی مدل -3

گویه تمامی  که  میدهد  نشان  تاییدی  عاملی  تحلیل  هوشمنتایج  ابعاد  به  مربوط  در  های  رقابتی  ندی 

(  بارعاملی )ونی  داری وزنهای رگرسی دار است و این معنیمعنی  0/ 001سطح    تحلیل عاملی تاییدی در

 مدل میباشد نشاندهنده روایی همگرای متغیرهای موجود در

 هوشمندی رقابتی گیری اندازه نهایی مدل تحلیل نتایج -10جدول 

 Estimate S.E C.R P-values عامل  ابعاد
 >--- ای بازار هفرصت 

تی 
قاب

ی ر
ند

شم
هو

 

477 /0 192 /0 188 /5 p≤0.05 
 p≤0.05 4/ 550 0/ 174 0/ 402 >--- تهدید رقبا

 p≤0.05 5/ 914 0/ 306 0/ 735 >--- های رقابتی ریسک
 p≤0.05 5/ 879 0/ 288 0/ 742 >--- مفروضات زیربنایی 

    0/ 461 >--- ارزیابی بازار 

 

ابعاد   عاملی  بارهای  به  توجه  زیربنایی، ریسکبا  فرصت مفروضات  رقابتی،  ارزیابی  های  بازار،  های 

بیشترین سهم را در تبیین بدست آمده    رگرسیونی  توجه به ضرایب با  به ترتیب    بازار و تهدید رقبا

 .دارا هستند هوشمندی رقابتیابعاد 

 هوشمندی رقابتی نهایی اندازه گیری مدل برازش هایشاخص  -11جدول 

 CMIN/DF GFI CFI TLI IFI RMSEA RMR شاخص 

 0/ 038 0/ 053 0/ 988 0/ 968 0/ 987 0/ 989 1/ 175 مقادیر بدست آمده

 

گیری  چنین شاخصمه اندازه  نهایی  مدل  برازش  مدل   هوشمندی های  برازش  دهنده  نشان  رقابتی 

 . مطلوب است 

 مزیت رقابتی ابعاد اندازه گیری کلی مدل -4
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مزی ابعاد  کلی  تاییدی  عاملی  تحلیل  گویهنتایج  تمامی  که  داد  نشان  رقابتی  ابعاد  ت  به  مربوط  های 

عاملی  تحلیل  در  رقابتی  در  مزیت  معنیمعنی  0/ 001  سطح  تاییدی  این  و  است  وزنهای  دار  داری 

 .موجود در مدل میباشد نشاندهنده روایی همگرای متغیرهای( بارعاملی)رگرسیونی  

 قابتیمزیت ر گیری اندازه نهایی مدل تحلیل نتایج -12جدول 

 Estimate S.E C.R P-values عامل  ابعاد
 >--- مزیت هزینه 

تی 
قاب

ت ر
مزی

 

603 /0 169 /0 737 /6 p≤0.05 
 p≤0.05 7/ 351 0/ 190 0/ 757 >--- مزیت زمان 

 p≤0.05 7/ 240 0/ 204 0/ 784 >--- مزیت کیفیت
 p≤0.05 6/ 616 0/ 163 0/ 607 >--- مزیت شراکت
    0/ 523 >--- مزیت رقابت

 

مزیت    با و  هزینه  مزیت  شراکت،  مزیت  زمان،  مزیت  کیفیت،  مزیت  ابعاد  عاملی  بارهای  به  توجه 

بیشترین سهم را در تبیین ابعاد مزیت بدست آمده    رگرسیونی  توجه به ضرایب به ترتیب با    رقابت 

 .رقابتی دارا هستند

 مزیت رقابتی نهایی اندازه گیری مدل برازش هایشاخص  -13جدول 

 CMIN/DF GFI CFI TLI IFI RMSEA RMR شاخص 

 0/ 019 0/ 074 0/ 985 0/ 962 0/ 985 0/ 986 2/ 383 مقادیر بدست آمده

 

های برازش مدل نهایی اندازه گیری مزیت رقابتی نشان دهنده برازش مدل مطلوب همچنین شاخص

 . است 

 مزیت رقابتی در بازار برق  نهایی و ساختاری مدل تبیین

رقابتی تاثیر داشت اما این   مزیتبر  0/ 126 بتی با ضریب رگرسیونیبراساس مدل ساختاری منابع رقا

با اما  نبود  دار  معنی  رگرسیونی  هوشمندیبر    0/ 71ضریب    تاثیر  ضریب  با  و  بر   0/ 803  رقابتی 

بر   استراتژیک  داری  مزیت کارآفرینی  معنی  اثر  عامل    رقابتی  آن  از  بعد  رقابتی   هوشمندیداشت. 

بر    0/ 095رگرسیونی    رقابتی اثر معنی داری داشت اما با ضریب   یت مزبر    0/ 602  باضریب رگرسیونی

مع تاثیر  استراتژیک  کارآنیکارآفرینی  عامل  همچنین  نداشت.  ضریب داری  با  استراتژیک  فرینی 

تاثیر معنی  مزیت بر    0/ 343  رگرسیونی به عنوان  رقابتی  منابع رقابتی  داری داشت. در مجموع عامل 

رقابتی تاثیر   مزیترقابتی و کارآفرینی استراتژیک بر    هوشمندی  انجیمتغیر مستقل از طریق نقش می

  با نقش میانجی و معادله منابع رقابتی   رقابتی از طریق منابع رقابتی  یت زمداشت براین اساس، ایجاد  

 کارآفرینی استراتژیک قابل تبیین است.   × رقابتی و معادله منابع رقابتی هوشمندی ×

رقابتی    مزیت ضریب مزیت رقابتی و    ×(  0/ 71رقابتی )  هوشمندیبتی و  : ضریب منابع رقا1معادله  

(60 /0( =)426 /0 ) 

منابع:  2معادله   )  ضریب  استراتژیک  کارآفرینی  و  و    × (  0/ 80رقابتی  استراتژیک  کارآفرینی  ضریب 

 ( 0/ 272(= )0/ 34رقابتی ) مزیت 
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 پژوهش  نهایی  مدل  خروجی های نتایج -14جدول 

 S.E C.R P-values وزن رگرسیونی عامل   ابعاد
 >P 0/ 01 6/ 147 0/ 268 0/ 626 منابع رقابتی  >--- توان صنعت

 >P 0/ 01 6/ 459 0/ 255 0/ 723 منابع رقابتی  >--- توان بازار 

 >P 0/ 01 6/ 366 0/ 244 0/ 682 منابع رقابتی  >--- توان سیاست گذاری 

 >P 0/ 01 6/ 267 0/ 247 0/ 639 منابع رقابتی  >--- مدیریتی  توان

    0/ 433 منابع رقابتی  >--- وآورین توان

 >P 0/ 01 6/ 486 0/ 252 0/ 690 منابع رقابتی  >--- جغرافیایی  توان

 >P 0/ 01 5/ 970 0/ 250 0/ 584 منابع رقابتی  >--- ارتباطی توان

 >P 0/ 01 5/ 970 0/ 250 0/ 628 منابع رقابتی  >--- فناورانه  توان

 >P 0/ 01 5/ 910 0/ 241 0/ 576 منابع رقابتی  >--- اجتماعی  توان

 >P 0/ 01 5/ 101 0/ 162 0/ 373 کارآفرینی استراتژیک  >--- ذهن کارآفرینانه 

 >P 0/ 01 6/ 721 0/ 217 0/ 650 کارآفرینی استراتژیک  >--- ینانه کارآفرفرهنگ 

 >P 0/ 01 6/ 746 0/ 220 0/ 639 کارآفرینی استراتژیک  >--- رهبری کارآفرینانه

 >P 0/ 01 6/ 389 0/ 220 0/ 601 نی استراتژیک کارآفری >--- مدیریت استراتژیک منابع 

    0/ 498 کارآفرینی استراتژیک  >--- خالقیت و نوآوری

    0/ 598 هوشمندی رقابتی  >--- های بازار فرصت 

 >P 0/ 01 6/ 100 0/ 112 0/ 425 هوشمندی رقابتی  >--- تهدید رقبا

 >P 0/ 01 7/ 306 0/ 179 0/ 651 هوشمندی رقابتی  >--- های رقابتی ریسک

 >P 0/ 01 7/ 153 0/ 165 0/ 635 هوشمندی رقابتی  >--- مفروضات زیربنایی 

 >P 0/ 01 7/ 082 0/ 143 0/ 575 ی رقابتی مندهوش >--- ارزیابی بازار 

    0/ 596 مزیت رقابتی  >--- مزیت هزینه 

 >P 0/ 01 9/ 355 0/ 136 0/ 778 مزیت رقابتی  >--- مزیت زمان 

 >P 0/ 01 9/ 512 0/ 138 0/ 788 مزیت رقابتی  >--- مزیت کیفیت

 >P 0/ 01 9/ 148 0/ 100 0/ 581 مزیت رقابتی  >--- مزیت شراکت

 >P 0/ 01 0/ 893 0/ 123 0/ 500 مزیت رقابتی  >--- مزیت رقابت

 >P 0/ 01 5/ 216 0/ 183 0/ 710 هوشمندی رقابتی  >--- منابع رقابتی 

 >P 0/ 01 4/ 628 0/ 187 0/ 803 کارآفرینی استراتژیک  >--- منابع رقابتی 

 0/ 453 0/ 751 0/ 174 0/ 126 مزیت رقابتی  >--- ع رقابتی  مناب

 0/ 405 0/ 833 0/ 092 0/ 095 تژیک کارآفرینی استرا >--- هوشمندی رقابتی 

 >P 0/ 01 5/ 039 0/ 092 0/ 602 مزیت رقابتی  >--- هوشمندی رقابتی 

 >P 0/ 01 1/ 970 0/ 167 0/ 343 مزیت رقابتی  >--- کارآفرینی استراتژیک 
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توان سیاست    باال  نتایج جدول بازار،  توان  توان صنعت،  ابعاد  با  منابع رقابتی  نشان میدهد که عامل 

توان و    مدیریت،  گذاری،  فناورانه  توان  ارتباطات،  توان  توان جغرافیایی،  نوآوری،  و  توان خالقیت 

عامل منابع رقابتی با مزیت رقابتی و کارآفرینی    داری است، همچنینتوان اجتماعی دارای رابطه معنی

تاثیر مستقیم معنی بااستراتژیک دارای  اما عامل منابع رقابتی  رقابتی دارای    مزیت عامل    داری است 

 ه معنی داری نیست. رابط

رهبری   منابع،  استراتژیک  مدیریت  نوآوری،  و  خالقیت  ابعاد  با  استراتژیک  کارآفرینی  عامل 

کارآفرینانه و کارآفرینانه، فرهن کارآفرینانه دارای رابطه معنی  گ  داری در سطح است. همچنین ذهن 

 داری در سطح است. مستقیم و معنی ی رابطهرقابتی دارا مزیت عامل کارآفرینی استراتژیک با عامل 

ریسک زیربنایی،  مفروضات  بازار،  ارزیابی  ابعاد  با  رقابتی  مزیت  و  عامل  رقبا  تهدید  رقابتی،  های 

رابطههفرصت  دارای  بازار  هوشمندی  معنی  ای  عامل  با  رقابتی  مزیت  عامل  همچنین  است.  داری 

معنی مستقیم  رابطه  دارای  ب رقابتی  اما  است،  عاملداری  معنی    ا  رابطه  دارای  استراتژیک  کارآفرینی 

   داری نیست.

ضریب با  رقابتی  منابع  عامل  ساختاری  مدل  ضریب    هوشمندیبر    0/ 71  براساس  با  و  رقابتی 

رقابتی اثر گذار   مزیت بر    0/ 126  بر کارآفرینی استراتژیک و با ضریب رگرسیونی   0/ 803  رگرسیونی

عامل   آن  از  بعد  رگرسیونی  رقابتی  هوشمندیاست.  و   0/ 095  با ضریب  استراتژیک  کارآفرینی  بر 

ا  عامل کارآفرینی استراتژیک ب  رقابتی اثر گذار است. در نهایت   مزیت بر    0/ 602  باضریب رگرسیونی

 . رقابتی اثر گذار است  مزیت بر  0/ 343 ضریب رگرسیونی

 

 

 پژوهش  نهایی ساختاری مدل برازش هایشاخص  -15جدول 

 CMIN/DF GFI CFI TLI IFI RMSEA RMR شاخص 

 0/ 023 0/ 076 0/ 915 0/ 897 0/ 913 0/ 905 2/ 442 مقادیر بدست آمده

 

ان میدهد که مدل نهایی از برازش های برازش مدل نهایی پژوهش نششاخصباال    با توجه به جدول

برای دیگر، شاخص  بسیار خوبی  عبارت  به  است  برخوردار  پژوهش حاضر  برازش متغیرهای  های 

   مدل را تایید

 بحث و نتیجه گیری 

توان داد  نشان  رقابتی  منابع  ابعاد  گیری  اندازه  مدل بازار،  توان  ابعاد  عاملی  بارهای  به  توجه  با   ،

گ  سیاست  توان  توان    ذاری، جغرافیایی،  اجتماعی،  توان  فناورانه،  توان  توان صنعت،  مدیریتی،  توان 

رگرسیونی با ضرایب  ترتیب  به  نوآورانه  توان  و  ، 0/ 624،  0/ 651/،  669،  0/ 686،  769/0)  ارتباطی 

داشتند.(  407/0و    0/ 552،  0/ 573،  0/ 606 رقابتی  منابع  ابعاد  تبیین  در  را  سهم  همچنین    بیشترین 

 ساختاری منابع رقابتی نشان دهنده برازش مدل مطلوب بود. های برازش مدلشاخص
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بارهاداد  نشان  استراتژیک  کارآفرینی  ابعاد  گیری  اندازه  مدل به  توجه  با  رهبری ،  ابعاد  عاملی  ی 

مدیریت استراتژیک منابع، خالقیت و نوآوری و ذهن کارآفرینانه به   کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه،

رگرسیو  با ضرایب  تبیین (  0/ 319،  0/ 467،  0/ 593،  0/ 617،  0/ 724)  نیترتیب  در  را  بیشترین سهم 

شاخص همچنین  داشتند.  استراتژیک  کارآفرینی  مدلابعاد  برازش  کارآفرینی    ساختاری  های 

 استراتژیک نشان دهنده برازش مدل مطلوب بود. 

ابداد  نشان  رقابتی  هوشمندی  ابعاد  گیری  اندازه  مدل عاملی  بارهای  به  توجه  با  مفروضات  ،  عاد 

ریسک رقابتی،زیربنایی،  ضرایب  فرصت   های  با  ترتیب  به  رقبا  تهدید  و  بازار  ارزیابی  بازار،  های 

بیشترین  0/ 402و    0/ 461،  0/ 477،  0/ 735،  0/ 742)  رگرسیونی  ابعاد هوشمندی  (  تبیین  در  را  سهم 

داشتند. همچنین شاخص دهنرقابتی  نشان  رقابتی  برازش مدل ساختاری هوشمندی  برازش    دههای 

 مدل مطلوب بود.

، با توجه به بارهای عاملی ابعاد مزیت کیفیت، مزیت  داد  نشان  رقابتی  مزیت   ابعاد  گیری  اندازه  مدل

م با ضرایب رگرسیونی  زیت شراکت، مزیت زمان،  ، 0/ 607،  0/ 757،  0/ 784)  هزینه و مزیت رقابت 

تبیین(  0/ 523و    0/ 603 در  را  سهم  بیشترین  ترتیب  مزیت    به  همچنین ابعاد  داشتند.  رقابتی 

 های برازش مدل ساختاری مزیت رقابتی نشان دهنده برازش مدل مطلوب بود.شاخص

 نشان داد:  بازار برق  رقابتی مزیت ( مسیر  تحلیل) یینها ساختاری معادالت مدل نتایج

بود اما  رقابتی تاثیر داشت اما این تاثیر معنی دار ن  مزیت بر    0/ 126  منابع رقابتی با ضریب رگرسیونی

رگرسیونی  هوشمندیبر    0/ 71ضریب    با با ضریب  و  بر    0/ 803  رقابتی  استراتژیک  کارآفرینی  بر 

داری  مزیت  معنی  اثر  آن عامل  داشت.    رقابتی  از  باضریب رگرسیونی  مزیت بعد  بر   0/ 602  رقابتی 

با ضریب  مزیت  اما  اثر معنی داری داشت  ت  0/ 095رگرسیونی    رقابتی  استراتژیک  اثیر  بر کارآفرینی 

رگرسیونیمعنی ضریب  با  استراتژیک  کارآفرینی  عامل  همچنین  نداشت.    مزیت بر    0/ 343  داری 

تاثیر معنی به عنوان متغیر مستقل از طریق نقش   در مجموع   داری داشت. رقابتی  عامل منابع رقابتی 

ایجاد  رقابتی تاثیر داشت براین اساس،    مزیت رقابتی و کارآفرینی استراتژیک بر    هوشمندی  میانجی

رقابتی و معادله   مزیت   ×  با نقش میانجی و معادله منابع رقابتی   رقابتی از طریق منابع رقابتی  مزیت 

 استراتژیک قابل تبیین است کارآفرینی × منابع رقابتی

تحقیق مفهومی  مدل  در  که  شد،    همانطور  داده  و   مزیت نشان  مستقیم  اثرات  تأثیر  تحت  رقابتی، 

استراتژیک است. همچنین در    رقابتی و کارآفرینی  هوشمندیاثر مستقیم  رقابتی و    منابع   غیرمستقیم

عامل رقابتی،  منابع  عامل  مدل،  کارآفرینی  هوشمندی  این  و  قرار   رقابتی  تأثیر  تحت  را  استراتژیک 

گذاشته است. بر این اساس و با    رقابتی نیز بر کارآفرینی استراتژیک تأثیر  هوشمندیمیدهد و عامل  

و  نتایج  به  گرفتن    توجه  نظر  در  پژوهش  با  نهایی  منابع نمودار  عامل  نهایت،  در  که  شد  مشخص 

بر کارآفرینی استراتژیک   0/ 80  نیرقابتی و با ضریب رگرسیو   هوشمندیبر    0/ 71ضریب    رقابتی با

معنی و  مستقیم  برتاثیر  اما  داشت  )  زیت   داری  رگرسیونیرقابتی  معنی(  0/ 13  ضریب  داری تاثیر 

رقابتی تاثیر مستقیم و    مزیت بر    0/ 60  رقابتی باضریب رگرسیونی  هوشمندی  نداشت. همچنین عامل 

. داری نداشت تاثیر معنی(  0/ 095نی  )ضریب رگرسیو   داری داشت، اما بر کارآفرینی استراتژیکمعنی

 . داری داشت رقابتی تاثیر معنی مزیت بر   0/ 34 استراتژیک با ضریب رگرسیونی نهایتاً عامل کارآفرینی
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 مزیت رقابتی در بازار برق   مدل نهایی   -1-5نمودار  

 

شمندی فرآیندی نظاممند برای جمع بیان میکند که هو (  2008)  رقابتی  انجمن تخصصی هوشمندی

تحلیل و  تجزیه  عملیات   آوری،  و  تصمیمات  برنامهها،  بر  که  است  خارجی  اطالعات  مدیریت  و 

هدف میگذارد.  تاثیر  هوشمندی  شرکت  مفید،   رقابتی،  از  دانش  ایجاد  ریسک،  کاهش  و  مدیریت 

هایی  شرکت (.  2005،  نپریپوراس و همکارا)ایمنی اطالعات و استفاده از اطالعات مشارکتی است  

)وردر و   کنند، درك بهتری از چشمانداز رقابتی دارندرقابتی استفاده می  که از یک برنامه هوشمندی

با حرک (  1999همکاران،   رقابتی  و  مزیت  افزایش  برای  برنامههایی  مدبرانه،  راهبردهای  به سوی  ت 

انجام داد، (  1390)  که رزمجو   در همین ارتباط در پژوهشی(  2006)رایت و کالوف،    کنندایجاد می

های وی این  هوشمندی رقابتی شناخته شد. براساس یافته ترین عامل درها و هوش بازار مهمفرصت 

کنند تعیین  نقش  دارد.عامل  سازمان  رقابتی  عملکرد  ارتقای  در  مک    های  پژوهش  نتایج  همچنین 

داد شرکت   (2005)  دونالد فعالیت نشان  دارند  قصد  که  بینهای خو هایی  بازارهای  در  را   المللی  د 

تواند نیازهای گسترش دهند، باید این مهم را در نظر بگیرند که برنامۀ هوشمندی رقابتی داخلی نمی

فع برای  را  درآنان  بین  الیت  بازارهای  بازارهای  در  موجود  متغیرهای  زیرا  کند؛  برآورده  المللی 

 هستند. اخلیتر از متغیرهای بازارهای د المللی بسیار پیچیدهبین

ها، جهت کاربرد اطالعات به  های مهم در سازمانهوشمندی رقابتی، از تکنیک( 2008از دیدگاه کیو )

ایجاد پشتیبان  رقابتی    عنوان  رایت مزیت  و  کالوف  عاملی (  2008)  است.  را  رقابتی  هوشمندی  نیز 

کارآفرینی  
 استراتژیک 

 رقابتی  مزیت

  هوشمندی
 رقابتی 

 منابع رقابتی 

71/0 60/0 

10/0 

13/0 

80/0 34/0 

 تاثیر معنی دار

 دارغیر معنی  تاثیر  
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نین از دیدگاه  های نهفته معرفی کردند. همچفرصت   برای حفظ سازمان از خطرهای آتی و تشخیص

مزیت رقابتی بر روی آن قرار   هایهوشمندی رقابتی زیربنایی است که پایه(، 2008) دیشمن و کالف 

ستونها   ستحکام بیشتری داشته باشد، ظرفیت پایداری و مقاومت گیرند و هرچه قدر این زیربنا امی

(  2007)  واهد شد. فاهی بیشتر و در نتیجه مزیت رقابتی از استحکام و پایداری بهتری برخوردار خ 

های رقابتی موثر بر مزیت رقابتی در قالب فرصت بازار، تهدید رقیب، و ریسک  ابعاد هوش رقابتی را

مطالعه خود اظهار کردند که هوش رقابتی از طریق ارائه  (، در  2005)   ارانمعرفی کردند. ویور و همک 

 مزیت استراتژیک می شود.  موجب اطالعات در مورد مشتریان، تامین کنندگان، فن آوری و محیط 

در مجموع و براساس مبانی نظری و یافته های پژوهش حاضر، هوشمندی رقابتی از الزامات رقابتی 

برای   بازار برقکسب مزیت رقابتی در عصر اطالعات و ارتباطات است که    شرکت ها برای رقابت و

نیازمند طراحی و این مهم،  به  نظام هوشمندی رقابتی  نیل  الگوهای    اجرای  نیازها و  برای شناسایی 

تکنولوژیک حال و آینده و نیز سناریوها،    رفتاری حال و آینده مشتریان، نیازها و الگوهای تغییرات 

استرا رفتارهایاهداف،  سازگاری  همچنین  و  رقبا  آینده  و  حال  رفتارهای  و  ها  بازاریابی،   تژی 

اینرو می از  آنهاست.  با  استراتژیک خود  برنده  ت تکنولوژیک و  رقابتی  در محیط  وان گفت، صنایعی 

حوزه فعالیت خود درك و ارزیابی عمیق تری داشته و برای خود مزیتهای رقابتی   خواهند شد که از

هوشمندی رقابتی است که صنایع بر رقبای خود برتری یافته و    هم سازند. به مدد افزایشبیشتری فرا

حاضر، تنها تمرکز بر وقایع و بررسی    یرا در عصرکنند. زجایگاه ویژه ای در عرصه رقابت کسب می

از اطالعات  و کسب  محیط  دقیق  بررسی  بلکه  نیست،  کارساز  رخدادهای   اطالعات گذشته چندان 

ر است که حیات صنعت را استمرار میبخشد. در دنیای امروز با ویژگی بازارهای رو به درحال ظهو 

های پیش روی شرکت و از دست دادن فرصت بر اطالعات قدیمی به کاهش بینش    رشد سریع، تکیه

هوشمندی است که نگاه و درك شرکت را نسبت به تحوالت   منجر میگردد. بنابراین، افزایش درجه

فرایندهای روبه ظهور افزایش می دهد.   فافتر ساخته و توان سازمان را برای تحلیلمحیط و آینده ش

توجه  شرکت  میزان  کاهش  با  زمینه،  این  در  موفق  قیمت های  بررسی  گذشته  رقبا،    به  محصوالت 

گزارشهای مالی، استراتژی فروش رقبا و غیره که به آسانی قابل دسترس است و در اخذ تصمیمات  

چندان  حیاتی با نقش  ارتباط  در  کننده  آگاه  هشدارهای  و  آینده  به  را  خود  توجه  محور  ندارد  ی 

 کنند. می ها و تهدیدهای محیط معطوففرصت 

رقابتی تاثیر گذاشته   مزیت نهایی تحقیق، عامل منابع رقابتی به طور غیرمستقیم، بر    هر چند، در مدل

اساس بر  اما  مستقیم  است،  تأثیر  پژوهش،  پیشینه  و  نظری  را    مبانی  موضوع  این  نشد.  مشاهده  آن 

کشورمان تولید  نامطلوب  فضای  در  بتوان  قدری    شاید  به  فضا  این  میرسد  نظر  به  کرد.  جستجو 

ایفا نماید که نقش    که نه تنها نتوانسته است نقش مهم خود را در مدل نهایی تحقیقنامناسب است  

دیگری چون   عوامل  به  را  استرا  هوشمندیخود  کارآفرینی  و  در رقابتی  است.  کرده  واگذار  تژیک 

برخالف ایجاد    واقع  در  رقابتی  منابع  عامل  اهمیت  از  که  این    مزیتانتظاری  در  میرفت؛  رقابتی 

همانط مشخصتحقیق،  نهایی  مدل  در  که  نقش   ور  مستقیم  صورت  به  نتوانست  عامل  این  شد، 

تحلیل های جداگانه بر    در  داری ایفا کند. البته، با توجه به تاثیر مستقیم و معنی دار این عاملمعنی

شوند، می  رقابتی  مزیت توان گفت احتماالً به صورت تئوریک عوامل رقابتی موجب  می  رقابتی  مزیت 
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رقابتی و    هوشمندیکه در مقام عمل و در محیط واقعی رقابت قرار میگیرند فقط از طریق  اما زمانی  

شوند. عالوه بر این، با   بازار برقی برای  رقابت مزیت توانند منجر به استراتژیک است که می کارآفرینی

رقابتی میسنجید نه وضع   مزیت سواالت پژوهش حاضر وضع مطلوب منابع را جهت    توجه به اینکه

بالفعل و هم بالقوه صنعت    توان همموجود از اینرو این منابع را می نامید که برای    بازار برقمنابع 

رقابتی و کارآفرینی    هوشمندیدیگری مانند    ر عوامل رقابتی نیاز به حضو   مزیت تبدیل به قابلیت و  

مدیریت مناسب   ،استراتژیک دارند. در این باره احتماالً بتوان گفت، موجودیت منابع به توان صنعت 

بر   اقتصادی  و  سیاسی  مناسب  فضای  اعتباری،  و  مالی  مؤسسات  و  بانکها  توانمند  حضور  منابع، 

)بعد از خروج امریکا از برجام اعمال   در زمان تحریمها  ها  توجه به جمع آوری داده  میگردد که با

رقابتی، هنوز   ه محیط، و رکود اقتصادی ناشی از آن و سایر موارد مرتبط بهای هر چه بیشتر(  تحریم

تواند بر عوامل مهمی چون فضای تولید در کشور، شرایط مساعدی ندارد و بی تردید این فضا می

 نقش داشته باشد. منابع رقابتی

بر   رقابتی  منابع  مستقیم  تاثیر  عدم  به  توجه  طریق    مزیت با  از  آن  غیرمستقیم  تاثیر  و    مزیترقابتی 

کنند، بلکه رقابتی نمی مزیت خود ایجاد   خودی توان گفت منابع بهاستراتژیک می رقابتی و کارآفرینی

تولیدکنندگانمی  مزیت زمانی موجب   که  ای فرص  شوند  به صورت هوشمندانه  ها، ت از یک طرف 

به مزیت برای خود    های بازار و رقبا را شناخته و آن را جهت تبدیل منابع رقابتیتهدیدات و ریسک

ز طریق رهبری کارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه منابع استراتژیک  بکار گیرند و از طرف دیگر ا

ع با توجه به عصر حاضر  رقابتی برای خود کنند. در واق  هوشمندیخالقیت و نوآوری تبدیل به    را با

شده زیاد  بسیار  منابع  به  دسترسی  ایجاد   که  تولیدکنندگان  برای  منابع  از  برخورداری  فقط  است 

است   نمیکند،  هوشمندی منابع  از  کارآفرینانه  و  هوشمندانه  استفاده  تمایز   بلکه  موجب  که 

 شود. رقابتی می مزیت تولیدکنندگان و محصوالت آنها از یکدیگر و ایجاد 

رقابتی بتوانند در جهت   مزیت ها از طریق دایر کردن واحدهای ویژه برای  گردد سازماننهاد میپیش

ا توجه به اینکه دریافت اطالعات از محیط بیرونی کسب و  بهبود کسب و کار رقابتی گام بردارند ب

ت،  کار بر موقعیت رقابتی سازمان تاثیرگذار بوده و آنجا که اطالعات عامل اصلی کسب قدرت اس

سازمان ها می بایست با استفاده از فناوری های نظام اطالعاتی به استقبال فرایندهای ساده و بدون  

 ها برخوردار شوند.تری رقابتی نسبت به دیگر سازمانتشریفات اداری بروند تا از بر

ده در  با توجه بیشتر نسبت به فرایندهای داخلی سازمان، تحلیل هزینه و فایده فناوری مورد استفا  -

پیش و  تکنولوژیکی سازمان  هوشمندی  میزان  افزایش  به  نسبت  آینده  در  نیاز  مورد  تکنولوژی  بینی 

استف میان  این  در  نمایند.  مدیریتی حائز اقدام  اطالعاتی  و سیستمهای  مانیتورینگ  از سیستمهای  اده 

 اهمیت است. 

صنعت    - رقابتی  منابع  حاضر،  پژوهش  در  چند  برقهر  م  بازار  و  آن    مزیت دل  شناسایی  رقابتی 

پیچیده بوده و تابعی   مزیت اما باید گفت با توجه به مدل نهایی پژوهش نقش منابع در    طراحی شد،

رقابتی و کارآفرینی استراتژیک است.   هوشمندیاثربخش آنها در قالب  ری کارا واز چگونگی بکارگی

کردن فراهم  و  منابع  این  به  توجه  اینرو،  قال  از  در  آن  تامین  فعالیت شرایط  دولتی، صنفی، ب  های، 

نقش مهمی داشته باشد. در واقع   بازار برق تواند در ایجاد مزیت رقابتی صنعت  علمی و صنعتی می
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که باید دولت و مدیریت بخش   رقابتی به نظر میرسد  مزیت دن به یک وضعیت با دوام در  برای رسی

صنعتی، وضعیت سیستم بانکی،   تغییرات و اصالحات کاملی را در زیرساختهای  بازار برقخصوصی  

سرمایه   بازار  مقررات  و  مالی)سیاستها  و  پولی  شده(سیاستهای  مالیاتهای وضع  تولید    ،  قوانین  ) بر 

محیط  (مالیاتی کننده،  پشتیبانی  و  کننده  تامین  مرتبط  صنایع  برق،  ساختاربازار  برق  ،  منابع  بازار   ،

 دست یابند.  ه چنین وضعیت با ثباتیای و زیرساختهای خود صورت دهند تا بتوانند ب سرمایه

ازار بتوان به تولیدکنندگان  رقابتی، می  مزیت رقابتی بر    هوشمندیدار  با توجه به تاثیر مثبت و معنی

های شرکت ها، بر فعالیت رقابتی در شرکت   هوشمندیکه با ایجاد واحدهای ویژه    پیشنهاد کرد  برق

رقیب  داشته  های  منظم  اینکه  نظارت  شرکت   باشند. ضمن  میمدیران  و ها  تجزیه  بر  عالوه  توانند 

بهینه سازی تصمیمات از    تحلیل اطالعات کلیدی و  ابزار  مزیت راهبردی،  به عنوان  برای رقابتی  ی 

 استفاده نمایند.   تسلط بر فناوریهای نوین در جهت جذب بازارها و مشتریان جدید

معنی  - و  مثبت  تاثیر  به  توجه  استراتژیبا  کارآفرینی  بر  دار  می  مزیت ک  به  رقابتی،  برق توان    بازار 

ی و مثبت  های قو ای از اقدامات سازمانی را با قابلیت کرد کارآفرینی استراتژیک که مجموعه  پیشنهاد 

تالشهای شرکت برای داشتن عملکردی باالتر از رقبا کمک میکند، بکاربگیرند تا   گیرد و بهبکار می

رهبری   بازار برق تولیدکنندگان  شود  همین ارتباط پیشنهاد میدهند. در    رقابتی خود را افزایش   مزیت 

ها ای برای شناسایی فرصت نهکارآفرینانه را به صورت خالقا  کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، و ذهن

   بکار گرفته و منابع را به صورت استراتژیک مدیریت کنند.

 الزم است اهتمام خاصی بر   زار برقبادر یک پیشنهاد کلی، برای گسترش توان رقابت در عرصه    -

اصالحات اساسی در این صنعت و به تبع آن تقویت مدیریت آن صورت گیرد، در واقع هسته اصلی  

توان به عواملی چون جهانی شدن، باید افزایش رقابت ملی باشد و در این راه می م اصالحاتدر انجا

توان بودن  عملی  و  هم   تداوم  اما  کرد،  اشاره  سیاست رقابتپذیری  میکند  اشاره  پورتر  که   انگونه 

ازگذاریهای دولت می اقتصادی را  تنهایی نمی  تواند رکود  به  لکن  ببرد،  تواند به صنعت کمک  بین 

هوشمندانه و کارآفرینانه منابع در کنار    رقابتی دست یابد و در این راستا بکارگیری  مزیت کند تا به  

 و پژوهشگران نیاز است.  مشارکت همه گروهها، دولت، صنعت، کارآفرینان
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