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دستیابی به نوآوری سازمانی از مسیر هوشمندی رقابتی و تفکر 

 راهبردی
 

 ***یزجیمحمد ه، **یعارف ینام، *ررستگا یعباسعل1
 

 چکیده
ها را وادار کرده برای کسب مزیت رقابتی به تحوالت محیطی، نوآوری وکار، شرکتفزاینده دنیای کسبرقابت      

هـای  تـر فرتـت  با کشـ  سـری   هوشمندی رقابتی ای داشته باشند. وکار یا سازمان توجه ویژهو ابعاد آن در کسب
کارایی و  نبودها باعث در بین سازمان هبردیرافقدان تفکر اما  ؛کندجدید، زیربنای فرآیندهای نوآورانه را ایجاد می

، بررسی نقـش میـانجی   پژوهشهدف اتلی این  جهت رسیدن به نوآوری سازمانی شده است. ،اثربخشی این ابزار
سطح سازمان بر تأثیر هوشمندی رقابتی بر نوآوری سازمانی است. روش تحقیق کمی و ماهیت آن  راهبردیتفکر 

ای استفاده شـد کـه   های مربوط به متغیرها از پرسشنامهداده آوریجم است. جهت توتیفی و از شاخه همبستگی 
 های پیشـنهادی، سـازمان همکـاری توسـعه اقت ـادی     برای اولین بار در ایران نوآوری سازمانی را بر اساس مولفه

(OECD) های نمایندگی آزمودنی از بین مدیران 100ای به حجم نمونه ،مورد سنجش قرار داده است. بدین منظور
گیری ت ادفی ساده انتخاب شدند. نتایج اجـرای همبسـتگی پیرسـون    ای استان قم با روش نمونههای بیمهشرکت

تورت دو به دو بـا  به راهبردیهای هوشمندی رقابتی و نوآوری سازمانی و همچنین تفکر نشان داد که تمام مؤلفه
بـرای   (PLS - SEM)اری با رویکرد حـداق  مربعـات جز ـی    هم همبستگی دارند. با اجرای الگوی معادالت ساخت

بـرازش خـوبی اسـت و نـوآوری سـازمانی از  ریـق        دارای، مشخص شد که الگـوی پیشـنهادی   هاهآزمون فرضی
 66عنوان میـانجی بـه میـزان    به راهبردیسطح سازمانی، تبیین شده که تفکر  راهبردیهوشمندی رقابتی و تفکر 
 درتد مؤثر بوده است.

 

 .نوآوری سازمانی راهبردی؛تفکر  ؛هوشمندی رقابتیها: واژهکلید
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 مقدمه. 1

افـزایش سـهم بـازار خـود از      در پیدنیای رقابت در حال تغییر و تحول است و رقبا بیش از پیش      
وکار توجه به تحـوالت محیطـی،    ریق کسب مزیت رقابتی هستند. شرط بقا در دنیای متال م کسب

وکار یا سازمان است. نوآوری در توسعه اقت ادی و رقابـت  ابعاد ایجاد نوآوری در کسبنوآوری و درک 
ورانه و سازمانی عوام  مهمی آهای فن[. نوآوری33در سطح ملی و سازمانی نقش مهم و کلیدی دارد ]

ها، کشورها و رشد بلندمـدت اقت ـاد جهـانی محسـوب     جهت ارتقای عملکرد رقابتی در میان سازمان
اما  ؛کار و سرمایه برای رشد اقت ادی الزم هستند یکه عوام  زمین، نیرورغم این[. علی11] ندشومی

 [.32باشد ]نوآوری سازمانی عام  مهمتری جهت رسیدن به این مهم می
نوآوری سازمانی تعاری  مختلفی دارد که یکی از آنها، نوآوری سازمانی را نوعی تغییر تازه و جدید      

ـ های نو و بی[. برای دستیابی به اندیشه3سابقه دانسته است ]های نو و بیدیشهبر اساس ان  دسابقه بای
را مـورد تجدیـد نظـر قـرار داده و      شـوند مـی  منسـو   مـدتی  از پسکه  کاری هایبرنامه و راهبردها
 تفکـر ؛ کـرد بنیادی مناسب زمان، مکان و موقعیت فعلی و آینده شرکت یا سازمان تدوین  های هفرضی

 به توانمی آن از استفاده با که دهدمی دستهب آن هایتهدید و هافرتت آینده، از ت ویری راهبردی
 «بپـردازیم؟  کـاری  چـه  بـه  باید فردا» و «هستیم؟ کاری چه مشغول امروز» قبی  این از ییها سئوال
 [.1] داد پاسخ
 سطحی که خود، سطح باالترین در و محیط تغییرات پیرو خود سطح ترین پایین در راهبردی تفکر     

 توانایی ،راهبردی تفکر اتلی ویژگی. است محیط در جدید های ارزش و تغییر آورنده پدید است، خالق
 و مسا   که است این درک مستلزم امر این. است آن محیط و سازمان از کلی نگرشی آوردن دستبه

 یـ   در حـ  راه یـ   و گذارندمی اثر هم بر چگونه کنند،می پیدا ارتباط هم به چگونه مختل  مباحث
کـه   راهبـردی اسـت  ها، فقدان تفکـر  یکی از مشکالت سازمان .دارد دیگری بر اثری چه خاص زمینه

 [.4های جدید و عدم نوآوری خواهد شد ]گیری از فرتتباعث عدم بهره
و نـوآوری   راهبـردی تورت مستقیم و غیر مستقیم بر تفکـر  یکی از مفاهیم مهم مدیریت، که به     

گذرد، هوشمندی رقابتی است. هوشمندی رقابتی به مثابه راداری است که بـا کشـ    سازمان تاثیر می
تـر  تر و دقیـق کند محیط خود را سری های جدید و هشدار تهدیدها، شرکت را قادر میتر فرتتسری 

[. اقدامات و 14یت آنها بیاموزد ]تر درک کند و از شکست و موفقرقبا را بهتر و سری  راهبردشناسایی، 
ها با گرایش به ا العات هوشمندی رقابتی زیربنای فرآیندهای نوآورانه و حفظ رقابت هستند. سازمان

پذیرش نوآوری بیشتر، برای کش  راهکارهایی برای شناسایی و پاسخ به تغییرات محیطی و گسترش 
 [.  10کوشند ]های جدید جهت دستیابی به عملکرد باالتر میقابلیت
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 آوریفـن های پیچیده امروزی، تنعت بیمه در دام تنگناهـای رقـابتی و   به دلی  شرایط و وضعیت     
هـای خـاص   [. ویژگی26های سنتی باعث عدم کارایی و اثربخشی آنها شده است ]است و تداوم روش

ری خدمات بیمـه، بـازار   پذیپذیری، تنوعتجاری بودن بیمه، خالقیت :مربوط به ماهیت فنی بیمه مانند
هـای  رشد خـدمات شـرکت   نداشتن ها، ضع  ساختاری و مدیریتی، تناسببالقوه بسیار باال برای بیمه

هـای  کارگیری نوآوری و خالقیـت را در شـرکت  ها، همگی لزوم بهسایر سازمان آوریفنبیمه با رشد 
سـازی و  در راسـتای خ وتـی   ییهـا [. تنعت بیمه در ایران به دلی  حرکت18کند ]بیمه گوشزد می
نیازهـای  ها و پـیش روشکارگیری مفاهیم، برد که با بهسر میها، در رقابت شدیدی بهآزادسازی تعرفه

. بـر  شـود های بالقوه آن شناسایی و فعال میو هوشمندی رقابتی، ظرفیت راهبردینوآوری مث  تفکر 
بررسی نقـش میـانجی تفکـر     جربی دربارهاین اساس، انگیزه انجام این پژوهش فراهم آوردن دانش ت

 باشد.می سطح سازمان، بر تأثیر هوشمندی رقابتی بر نوآوری سازمانی راهبردی
 
 و چارچوب نظری پژوهشمبانی . 2

در  ی دو دهه اخیـر، از یـ  حـوزه علمـی کوچـ  بـه یـ  رشـته علمـی           1هوشمندی رقابتی     

شدن بازارها و توسعه قلمرو رقابـت  با توجه به جهانیالمللی تبدی  شده است. شده در سطح بین شناخته
ـ موجـود و ارا هـای  هبه ک  دنیا، این دیدگاه درتدد تلفیق و توسعه نظری جهـت   ،ه یـ  دیـدگاه جـام     

آوری ا العات مربوط به محیط و هوشمندی رقابتی جم  ،در تعری باشد. دستیابی به مزیت رقابتی می
منظور خلق و حفظ مزیت رقابتی است. هوشمندی رقابتی ی  فرآیند سیستماتی  اسـت تـا از   به ،رقبا

[. دسـچامپز و  29این  ریق از به روز بودن ا العاتِ دقیق و مرتبط به رقبـا ا مینـان حاتـ  شـود ]    
 :اندبه سه دسته تقیسم کردههوشمندی رقابتی را  (1995) نایاک

هوشمندی بازار: این نوع هوشمندی، وظیفه تهیه و عرضه روندهای حال و آینده نیازها و ترجیحـات   ـ
بندی و تغییرات اساسی و اتـلی در بازاریـابی و   های بخشمشتریان به بازارهای جدید و ایجاد فرتت

 توزی  رقبا را به عهده دارد.
مند تغییـرات  حظه و بررسی مستمر و نظامهوشمندی مرتبط با رقبا: این نوع هوشمندی از  ریق مال ـ

 راهبـرد در ساختار رقبا، مح والت جایگزین جدید و واردشوندگان جدید بـه تـنعت، وظیفـه ارزیـابی     
 رقابتی رقبا را بر عهده دارد.
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هـایی  آوریبینی فـن های جدید و فعلی و نیز پیشآوریورانه )تحلی  هزینه(: فایده فنآهوشمندی فنـ 
شوند به عهده این نوع هوشـمندی  هایی که در آینده مسلط میآوریروند و فناز بین می که در آینده

 [.21است ]
انـد.  بندی اضافه کردهاجتماعی و راهبردی را به این  بقه دانی  روچ و پاتریس سانتی، هوشمندی     

عی و همچنـین  مقررات مالی و مالیـاتی، مباحـث سیاسـی و اجتمـا     :از نظر آنها، این هوشمندی شام 
گزینـی رقـابتی،   [. وظای  هوشمندی رقابتی شام : به13] شودموضوعات مناب  انسانی و اجتماعی می

ایجاد سیستم هشدار سری ، کش  ا العات تاکتیکی معین، مدیریت و توزی  ا العـات، راهنمـایی در   
وکـار و  راهبـردی کسـب  های ، کم  به اتخاذ ت میمکارکنانمورد نقاط کور، آموزش و توانمندسازی 

هوشمندی رقـابتی تنهـا تحقیقـات بـازار یـا      باشد. ها و ا العات به آگاهی قاب  استفاده میتبدی  داده
بلکه، فرآیند شناخت رقابت و دستیابی به عل  باال رفتن مزیت رقابتی از  ریـق   ؛[24بررسی بازار نیست ]

 راهبردیریزی کارگیری آن در تفکر و برنامههآوری ا العات در خ وص رقبا، تفکر بر ا العات و بجم 
 [.22شرکت است ]

تر و با دقـت  ها ا العات محیط ا راف خود را سری شود سازمانافزایش هوش رقابتی موجب می     
ــیش ــری ب ــیت ــترس     بررس ــی در دس ــ  مقت  ــد و در مواق ــره کنن ــایج را ذخی ــد و نت ــ  کنن و تحلی
هـا، ا العـات و دانـش را در سـازمان تسـری       ریان تبـادل داده گیرندگان قرار دهند. این امر ج ت میم
بخشـد. هوشـمندی رقـابتی بـه مثابـه      را بهبود مـی  راهبردیگیری کند و اثربخشی تفکر و ت میم می

هـای جدیـد و هشـدار تهدیـدها،     و تحلی  ا العات محیط و کش  فرتت بررسیراداری است که با 
منـد و بـا آگـاهی    تر شناسایی و بـا نظـارت نظـام   تر و دقیقکند محیط خود را سری شرکت را قادر می
رقابتی )زودتـر از رقبـا( اتخـاذ کننـد     جهت دستیابی به نوآوری و مزیت ،های راهبردیبیشتری ت میم

[14.] 
وکـار  مبنـای خالقیـت و فهـم کسـب     بر راهبردرا معماری هنرمندانه  راهبردی تفکر 1گری هام      

 راهبـردی تفکـر  [. 16] شناسـد مبنای یادگیری می ریزی بررا  رح آن 2استیسیکند. رال  میتوتی  
هـای واضـح، دقیـق و روشـن را     راهبردراستای نی  به اهداف مشخص،  یندی است که رهبران درآفر

سـنتز ذهنـی    یندآی  فر را راهبردیتفکر  هنری مینتزبرگ .سازندمیتنظیم کرده و با یکدیگر مرتبط 
هـای  [. مـدل 15] کنـد را در ذهن ایجاد می وکارنمای یکپارچه از کسب ،که از  ریق خالقیت داندمی

یلیامسـون،   پیشنهاد شده است که مهمترین آنها شـام : الگـوی پیتـر و    راهبردیمتنوعی برای تفکر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. G.HAMEL 
2. R.STACEY 



 25                                                                                 ...و  یرقابت یهوشمند یراز مس یسازمان یبه نوآور یابیدست

در پـژوهش خـود پـنج عن ـر را بـرای تفکـر        جین لیدکاالگوی جین لیدکا، الگوی گری هام  است. 
(، یابی به هـدف  مناب  برای دستبر  تمرکز ) تمرکز بر هدف :ند ازاکه عبارت کرده استبیان  یراهبرد
  لبـی هوشـمندانه  (، فرتـت کـاملی از عوامـ  خلـق ارزش و تعـامالت     الگـوی انداز سیستمی )چشم

(، های نوظهور فرتت به تحوالت با هدف کش  و خالقانه هوشیاری نسبت به محیط و نگرش مثبت)
 پیونـد و  کارگرفتـه شـود  تورت خالقانـه بـه  علمی فرض و آزمون فرض به روش) محور بودنفرضیه 
 ایجـاد شـود(، تفکـر در  ـول زمـان      گرا یعنی خالقیـت و تحلیـ    تفکر هم بین تفکر واگرا و مناسبی

حـال   گیرد و نقطـه آغـاز آن   حال و آینده از هم جدا نیستند؛ آینده بر مبنای گذشته شک  می گذشته،)
 [.15]( است
. ضـع  تفکـر   [16] کنـد نفعان آن انگیـزه و تعهـد ایجـاد مـی    برای سازمان و ذی راهبردیتفکر      

لذا  ؛های جدید محروم شوندفرتت شود آنها ازها، موجب میها و سازمانمدیران ارشد بنگاه راهبردی
رسـد. ماهیـت تفکـر    های راهبردی، ضروری و حیاتی به نظر مـی مجهز شدن مدیران ارشد به قابلیت

کنـد تـا    فهیم و ب یر شدن نظام سازمانی و انسانی است. این ب یرت کم  می دهندهنشانراهبردی 
هـای جدیـد    های بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود؛ ویژگیوکار، واقعیتدر شرایط پیچیده کسب

ک شود و بـرای پاسـخگویی   وکار درهای( کسبهای )ناپیوستگیبازار زودتر از رقبا کش  شود؛ جهش
بـا ایجـاد جامعیـت و     راهبـردی [. تفکـر  6آفرین خلق شـود ] به این شرایط، راهکارهای بدی  و ارزش

سو باعث درک بهتر کارکنـان از سـازمان و محـیط شـده و از سـوی دیگـر زمینـه        دوراندیشی از ی 
برداری از نبوغ و خالقیـت  بهرهارتبا ات و تعام  بیشتر بین مدیران و کارکنان را فراهم آورده و باعث 

ای جدید و بسیار تالشی برای نوآوری و تجسم آینده راهبردی[. تفکر 30شود ]کارکنان در سازمان می
اتلی و یا حتی تنعتی  راهبردهایمتفاوت برای سازمان است که ممکن است منجر به تعری  مجدد 

ای است که یکـی  همانند یادگیری دوحلقه راهبردی[. تفکر 25کند، شود ]که شرکت در آن فعالیت می
های جدید و نوآورانه را در سطح سازمان یا ح دارد و دیگری راهموجود را به چالش وا می هایفرضیه

[. نـوآوری  30کنـد ] تری در سازمان ایجـاد مـی  اقدامات بالقوه مناسب ،دهد و در نهایتفرد توسعه می
عبـارتی  ید، مفید و بـا ارزش در ف ـای سـازمانی یـا بـه     سازمانی یعنی ایجاد مح والت و خدمات جد

تمای  سازمان جهت توسعه مح والت و خدمات جدید یا بهبود آنها و موفقیت در ارا ه آن مح والت 
 [.26] و خدمات به بازار است
 :[27] ند ازااند که عبارتسه بعد برای نوآوری سازمانی مت ور شده (2010) هانگ و همکارانش

 مح ول: ارتقای ترکیب مح والت و خدمات؛ نوآوریـ 
 های داخلی؛نوآوری فرآیند: بهبود ترکیب و کارایی عملیاتـ 
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وری کارکنـان و  ها، بهبـود بهـره  نوآوری کلی سازمان: بهبود مزیت رقابتی، سوددهی، کاهش هزینهـ 
 [. 27] بهبود گردش دارایی سازمان

عنـوان یـ  روش   ، نـوآوری سـازمانی را بـه   2005سازمان همکاری و توسعه اقت ـادی در سـال        
وکار، سازمان مح  کار و روابط خارجی تعری  کرده است که در نتیجـه  سازمانی جدید در شیوه کسب

 [.20شود ]شرکت ایجاد می راهبردیت میمات مدیریت 
 

 هـای بـزرگ   هوشمندی رقابتی و رابطه آن بر اثربخشی بازاریابی شرکت»پژوهش  پژوهش.پیشینه 
-است که برای هوشمندی رقابتی متغیرهای فرتـت  دادهانجام  (2009) نوکا و فرانسیس« اینیجریه

پذیری کلیدی تعری  شده محوری و آسیب هایههای رقابتی، فرضیهای بازار، تهدیدهای رقبا، ریس 
بطـه  هـای بـزرگ، را   دهد که بین هوشمندی رقابتی و اثربخشی بازاریابی شرکتاست. نتایج نشان می

 [.31مثبت و معناداری وجود دارد ]

وکـار، بـرای سـنجش     بررسی تاثیر هوشـمندی رقـابتی بـر عملکـرد کسـب     »( در 1392تندسته )     
و  آوریفـن ، هوشـمندی  راهبـردی  -هوشمندی رقابتی از ابعاد هوشمندی بازار، هوشـمندی اجتمـاعی  

 :وکار که شـام   بر ابعاد عملکرد کسب سازمانی استفاده کرده که تاثیر این ابعاد ـهوشمندی ساختاری  
مورد بررسی قرار داده اسـت و بـا توجـه بـه      ،باشدعملکرد بازار، عملکرد رقابتی و عملکرد مشتری می

ها و تاثیر  معادالت ساختاری و آزمون فریدمن، فرضیه :های آماری همچوندست آمده از روشهنتایج ب
از ابعـاد   یتاثیر قاب  تـوجهی کـه هـر یکـ     ،همچنین وکار ومثبت هوشمندی رقابتی بر عملکرد کسب

 .[5] اندها داشته است تایید شدهشان بر ابعاد عملکرد شرکتهوشمندی رقابتی با توجه به اهمیت
ای نـوین در توسـعه تفکـر    هوشـمندی رقـابتی، بـر سـاخته    »( در 1392غفاری، نظری و اف لی )     

ی خ وتی و دولتی اسـتان مازنـدران پرداختنـد و ابعـاد     هابه مطالعه موردی مقایسه بان « راهبردی
نظـر   را بـرای هوشـمندی رقـابتی در    راهبـردی  -وری و اجتمـاعی آچهارگانه آگاهی از رقبا، بازار، فن

هـای خ وتـی و   بانـ   راهبردیگیری گرفتند. نتایج نشان داد که بین هوشمندی رقابتی در ت میم
های خ وتی از نظر هوشمندی رقابتی و توجه به بان  ،نیندولتی تفاوت معناداری وجود دارد و همچ

 .[14] های دولتی در جایگاه بهتری هستند، نسبت به بان راهبردیمبانی تفکر 
تأثیر هوشمندی رقـابتی بـر نـوآوری سـازمانی بـا نقـش میـانجی        » در( 1393رضایی و دیگران )     

جامعه آماری کارکنان بان  ملی پرداختند. روش مورد استفاده توتیفی و از نوع  به« یادگیری سازمانی
حـاکی از   LISRELافـزار  ها با نرمو تحلی  داده بررسیمعادالت ساختاری بوده است که  -همبستگی
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 ـور بـین یـادگیری     آن است که بین ابعاد هوشمندی رقابتی و نوآوری و یادگیری سـازمانی و همـین  
 .[9] وآوری سازمانی تأثیر مثبت وجود داردسازمانی و ن

در « تجزیه و تحلی  تأثیر تفکر استراتژی  بر نوآوری اسـتراتژی  » در( 1392االمینی )فیض، روح     
اند. نتایج اجـرای  های متوسط و کوچ  شهرک تنعتی خ راء در کرمان پرداختهجامعه آماری شرکت

دو بـه دو بـاهم    راهبـردی و نـوآوری   راهبردیی تفکر اههمبستگی پیرسون نشان داد که تمام مؤلفه
( PLS- SEMهمبستگی دارند و با اجرای الگوی معادالت ساختاری با رویکرد حداق  مربعات جز ی )

برازش  دارای مشخص شد که الگوی پیشنهادی راهبردیبا نوآوری  راهبردیبرای آزمون رابطه تفکر 
 .[17] تبیین شده است راهبردیر از  ریق تفک راهبردیخوبی است و نوآوری 

در « بررسی رابطه بین تفکر استراتژی  و نوآوری سـازمانی » در( 1392خاکسار، خاقانی و زارعی )     
اند. عناتـر نـوآوری سـازمانی در    های زیر مجموعه گروه تنعتی گلرنگ پرداختهجامعه آماری شرکت

هـای  های مشتریان، شایسـتگی تمرکز بر خواسته، راهبردیسازمان، ارتباط  فنآورانه: توان پژوهشاین 
اساسی سازمان، بازارگرایی شرکت و قابلیت یادگیری سازمان است. نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه بـا      

و نوآوری سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و نیـز بـین پـنج     راهبردی% بین تفکر 95ا مینان 
یی هوشمندانه، پیشروی بـا فرضـیه و تفکـر در  ـول     جورکن تفکر سیستمی، تمرکز بر هدف، فرتت
 .[7] داری وجود داردازمان با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معن

آفـرین و خالقیـت و   رابطـه رهبـری تحـول   » شناخت( در 1392فر )فر و احسانمظلومی، ناتحی     
ـ  های خ وتی بیمه در ایران انجام دادهکه در شرکت« نوآوری سازمانی رای نـوآوری سـازمانی   انـد، ب

انـد و بـرای   ابعاد نوآوری در مح ول و خدمت، نوآوری فرآیند و نوآوری کلی سازمان را درنظر گرفتـه 
در قالـب   (SEM)و معادالت ساختاری  (CFA)ها از روش تحلی  عاملی تأییدی  و تحلی  داده بررسی
آفرین بر نوآوری سازمانی تاثیر داشـته  تحولرهبری ها،  اند. بر اساس یافتهزرل استفاده کردهافزار لینرم

 .[19] و متغیر خالقیت سازمانی در این میان نقش میانجی دارد
 

 راهبردییعنی میزان تاثیر تفکر  پژوهشبر اساس سوال اتلی  پژوهش.ها و مدل مفهومی فرضیه
، راهبـردی برای رسیدن به نوآوری سازمانی از  ریق هوشـمندی رقـابتی و بررسـی الگوهـای تفکـر      

 شدند:تدوین  زیرها و مدل مفهومی این پژوهش به شرح هوشمندی رقابتی و نوآوری سازمانی، فرضیه
 تاثیر دارد. راهبردیفرضیه اول: هوشمندی رقابتی بر تفکر 

 بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد. راهبردیفرضیه دوم: تفکر 
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 پژوهش. مدل مفهومی 1نمودار 

 

 پژوهششناسی روش. 3

هـای  نظریـه پردازی کـه شـام  بهبـود    نظریههای چهارگانه دیدگاه با توجه به روش پژوهشاین      
 نظـری هـای  ای خاص با اسـتفاده از دیـدگاه  مختل ، بررسی پدیده نظریهای موجود، مقایسه دیدگاه

ای مستند در شـرایطی جدیـد، تحقیـق حاضـر در گـروه چهـارم قـرار        مختل  و باالخره بررسی پدیده
 معتبـر علمـی   هـای از پرسشـنامه  آنبرای انجـام  که  این پژوهش از نوع میدانی است[. 23گیرد ] می

بخش  باشد.بخش می 4ای لیکرت( در نقطه 5سوال ) ی   44استفاده شده و پرسشنامه نهایی حاوی 
ت مربـوط بـه اجـزای    افـراد، بخـش دوم سـواال    التسـن، تجربـه و تح ـی   جنسـیت،  اول مربوط به 
سـوال(، هوشـمندی    6سوال(، هوشمندی نسبت به رقبا ) 7رقابتی با ابعاد هوشمندی بازار ) هوشمندی
سوال(؛ بخش سوم سواالت مربوط به سنجش  5) راهبردی ـ  سوال( و هوشمندی اجتماعی 5) فنآورانه

های تمرکز بر از  ریق تلخیص سواالت مدل جین لیدتکا در زمینه راهبردیمتغیر میانجی یعنی تفکر 
 8 لبی هوشمندانه، فرضیه محـور بـودن و تفکـر در  ـول زمـان )     انداز سیستمی، فرتتف، چشمهد

های ارا ـه  سوال( و بخش چهارم سواالت مربوط به اجزای نوآوری سازمان که برای اولین بار از مولفه
سـوال(، سـازمان    3وکار )با ابعاد شیوه کسب (OECD)شده توسط سازمان همکاری توسعه اقت ادی 

 سوال( است. 3) سوال( و روابط خارجی 3ح  کار )م
های بیمه استان قـم هسـتند کـه اع ـای جامعـه آمـاری، مـدیران آنهـا         ، نمایندگیجامعه آماری     
کـه  گیری ت ادفی ساده استفاده شده است. به دلیـ  ایـن  آوری ا العات از نمونهباشند. برای جم  می
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ا العی از واریانس جامعه در دسترس نبوده از فرمول کوکران جهت تعیین حجم نمونه استفاده شـده  
در نظر گرفتـه   106است که در این فرمول با توجه به آمار سازمان بیمه استان، تعداد نمایندگان فعال 

رابـر  . از  رفی چون تخمینی از نسبت موفقیت وجود نداشته اسـت، نسـبت موفقیـت ب   (N=106)شد 
p=0/5 بنـابراین بـر    ؛یابدقرار داده شد که در این حالت، حجم نمونه به حداکثر مقدار خود افزایش می

 83درتد با استفاده از فرمول زیـر حـداق  نمونـه مـورد نیـاز       5درتد و سطح خطای  5اساس آلفای 
ر ایـن  . دکـرده اسـت  پرسشـنامه اسـتفاده    100تخمین زده شد که محقق جهـت جامعیـت بیشـتر از    

افـزار  یابی معادالت ساختاری با کم  روش حداق  مربعات جز ی بـا اسـتفاده از نـرم   پژوهش، از مدل

 و تحت مدل استفاده شده است. هافرضیهجهت آزمون  1اسمارت پی. ال. اس

به این مورد اکتفا نکرده و از  پژوهشگراناما  ؛کردندکارشناسان اه  فن تأیید  راپرسشنامه  روایی     
میزان روایی همگرا از  ریق بیشتر از  ،.  بق اتول آماریاندکردههای معتبر آماری نیز استفاده آزمون

نیز از  ریـق   (افتراقی)[. روایی واگرا 8آید ]دست میهب AVEبودن میانگین واریانس خروجی یا  5/0
هـای   با همبستگی بین متغیرهای مکنون سنجیده شده و برای هـر یـ  از سـازه    AVEمقایسه جذر 
ها در مدل باشد. همچنین در ایـن  باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازه AVEانعکاسی، جذر 

جهت تعیین پایایی از سه معیار ضریب آلفای کرونبا  و ضریب پایـایی ترکیبـی و همسـانی     ،پژوهش
( استفاده شده است. میزان قاب  قبول برای آلفای 1981لی( بر  بق نظر فارل و الرکر )درونی )بار عام

منظور ها که به[. میزان بار عاملی گویه2باشد ]می 7/0و پایایی ترکیبی بیشتر از  6/0کرونبا  بیشتر از 
باشـد.  یمـ  4/0گیـرد و مقـدار قابـ  قبـول آن بـیش از       بررسی همسانی درونی مورد استفاده قرار می

هایی کـه  پرسش ،عبارت دیگرباشد. به 96/1باید باالتر از  05/0آن در سطح خطای  tآماره  ،همچنین
. جـداول شـماره   شوندباید حذف  ،باشد -96/1تا  96/1آنها بین  Tیا آماره  4/0بار عاملی آنها کمتر از 

 ور خالته نشان های ضعی ، بهرا پس از اتالح گویه پژوهشگیری روایی و پایایی ابزار اندازه 2و 1
 دهنـده نشـان دهد که روایی )همگرا، واگرا( و پایایی )بارعاملی، پایـایی مرکـب و آلفـای کرونبـا (     می

 باشد.گیری تحقیق میمناسب بودن ابزار اندازه
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 گیری. روایی همگرا و پایایی ابزار اندازه1جدول 

 
 

 واگرا ]افتراقی[. ماتریس همبستگی و بررسی روایی 2جدول 

 )روایی واگرا( AVEجذر  نوآوری سازمان راهبردیتفکر  رقابتی یهوشمند پژوهشمتغیرهای 

 82/0   000/1 رقابتی یهوشمند

 75/0  000/1 81/0 راهبردی تفکر

 88/0 000/1 81/0 74/0 نوآوری سازمان

 

 

 :دهدمدل استاندارد و ضریب معناداری را قب  از اتالح نشان می 2نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ضرایب مسیر مدل اولیه قب  از اتالح2نمودار 
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 مدل اولیه قب  از اتالح t. مقادیر 3نمودار 

 

 هایافته. تحلیل 4

دادنـد.  نفـر را زنـان تشـکی  مـی     8نفر مردان و  92مدیر مورد مطالعه،  100از  هابر اساس یافته     
از تح ـیالت   هـا بیشـتر آن  ،نفر(. همچنـین  65سال بودند ) 40تا  30اکثریت افراد نمونه در بازه سنی 
نفـر(. سـایر    47سال به باال بودنـد )  5نفر( و دارای سابقه کاری  53کارشناسی و باالتر برخوردار بوده )

 هـا هو بررسـی آزمـون فرضـی    پـژوهش های پژوهش در دو قسمت برازش مدل ساختاری و کلی یافته
 گزارش شده است.

 
بررسـی بـرازش مـدل سـاختاری و کلـی      در این مرحله به پژوهش.ری و کلی برازش مدل ساختا

معیاری اسـت کـه    R2شود. استفاده می R2از شاخ ی به نام  ،. بدین منظورشودپرداخته میپژوهش 
رود و نشان از تـاثیری دارد  کار میسازی معدالت ساختاری بهبرای مت   کردن بخش ساختاری مدل

شـود و  های وابسته محاسبه مـی ی  متغیر وابسته دارد. این مقدار برای سازهکه ی  متغیر مستق  بر 
عنـوان مـالک   به 67/0و  33/0، 19/0های مستق  مقدار این معیار تفر است. به مقدار در مورد سازه

معرفی شده است. پس از برازش مدل ساختاری، برازش مدل  R2برای مقادیر ضعی ، متوسط و قوی 
شود. این معیار مربوط بـه بخـش کلـی معـادالت سـاختاری      ارزیابی می GOFص کلی از  ریق شاخ

گیـری و  تواند پس از بررسـی بـرازش بخـش انـدازه    است، بدین معنی که توسط این معیار، محقق می
 Communalıty ـور کلـی   بـه  ؛بخش ساختاری مدل پژوهش، برازش بخش کلی را نیز کنترل کنـد 

عنوان مقادیر به 36/0و  25/0، 01/0باشد. سه مقدار راکی هر سازه میدهنده میانگین مقادیر اشتنشان
ا العـات برازشـی مـدل     3[. جـدول  12معرفی شده است ] GOFضعی ، متوسط و قوی برای معیار 

 دهد. مورد استفاده را نشان می
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 های برازش مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش. شاخص3جدول 

R سازه
2

 Communality 

 67/0 - رقابتیهوشمندی 

 57/0 66/0 راهبردیتفکر 

 71/0 66/0 نوآوری سازمان

 65/0 66/0 میانگین معیارها

𝐺𝑂𝐹 = √Communalıty ×  𝑅22
 = √0.429

2 =0.65 

 

اجـازه   پژوهشگرگیری، مدل ساختاری و کلی، پس از برازش مدل اندازه ها.هبررسی و آزمون فرضی
های پژوهش دست یابد. این امـر از  ریـق   پرداخته و به یافته هاهیابد که به بررسی و آزمون فرضیمی

 ،باشد 96/1بیشتر از  tگیرد. اگر مقدار آماره تورت می [β]و ضرایب مسیر  tبررسی دو بخش ضرایب 
باشد اثر معناداری وجـود نـدارد و اگـر     -96/1تا  96/1یعنی اثر مثبت و معناداری وجود دارد. اگر بین 

اثر مستقیم ی   دهندهدارد. ضریب مسیر نیز نشان یعنی اثر منفی معناداری ،باشد -96/1تر از کوچ 
بدین معنی است  ،باشد 6/0که ضرایب مسیر بین متغیرها بیشتر از سازه بر سازه دیگر است. در تورتی

تـا   3/0باشد، اگر این مقدار بـین  کننده متغیر پنهان نسبت به متغیر وابسته قوی میبینیکه تاثیر پیش
شـود. در زیـر   باشد ضـعی  ارزیـابی مـی    03/0کمتر از  کهباشد، میزان تاثیر متوسط و در تورتی 6/0

 آورده شده است. هاهو جدول نتایج آزمون فرضی tنمودار ضرایب مسیر و مقادیر 
 

 . ضرایب مسیر مدل نهایی4نمودار 
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 مدل نهایی t. مقادیر 5نمودار 
 

 درتد 95در سطح ا مینان های پژوهش ه. نتایج آزمون فرضی4جدول 

 نتیجه t β  ردیف

 تایید 81/0 14/16 راهبردیتفکر  <---هوشمندی رقابتی  1

 تایید 81/0 42/12 نوآوری سازمانی <--- راهبردیتفکر  2

 با: [ هوشمندی رقابتی بر نوآوری سازمانی برابر استراهبردیمیزان تاثیر غیرمستقیم ]از  ریق متغیر میانجی تفکر 
66/0  =81/0  *81/0 

 
راهبردی، مثبت و استخراج شده، تاثیر هوشمندی رقابتی بر تفکر  tبا توجه به ضرایب معناداری و      
در سازمان بهتر جاری  راهبردیبدین معنی که با تقویت ابزاری مث  هوش رقابتی، تفکر  ؛دار استمعنا

بر نـوآوری سـازمانی حـاکی از     راهبردیدار تفکر معنا، تاثیر مثبت و عالوه بر این ؛و ساری خواهد شد
تـاثیر غیرمسـتقیم ]از  ریـق     4در پژوهش حاضر است که  بق جـدول   راهبردینقش میانجی تفکر 
درتد اسـت کـه    66[ هوشمندی رقابتی بر نوآوری سازمانی برابر است با راهبردیمتغیر میانجی تفکر 

 دارد. راهبردیتفکر  نشان از قوی بودن تاثیر متغیر میانجی یعنی
 
 و پیشنهاد گیرینتیجه .5

شود؛ زیـرا بـا اهـرم ا العـات     جهت ایجاد نوآوری، آگاهی از ا العات گامی بنیادی محسوب می     
. هدف از اجرای ایـن  کردای برای شرکت اتخاذ توان تغییرات را رتد و نقشه راه نوآورانهسادگی می به

بر رابطه میان هوشـمندی رقـابتی و نـوآوری سـازمانی      راهبردیپژوهش، بررسی نقش میانجی تفکر 
است. تأثیر یاد شده هم از  ریق همبستگی پیرسـون و هـم از  ریـق الگـوی معـادالت سـاختاری و       

 تحلی  مسیر آزمون شد. 
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نتایج نشان داد که هر سه متغیر مـدل، دو بـه دو بـاهم همبسـتگی دارنـد کـه بیشـترین مقـدار              
و  راهبـردی و نـوآوری سـازمان و تفکـر     راهبـردی به رابطه بین متغیرهـای تفکـر    همبستگی مربوط

( 66/0) راهبـردی است و با توجه به میزان تاثیر غیرمسـتقیم تفکـر    81/0هوشمندی رقابتی به میزان 
 .کنـد های سازمانی ایفا مـی نقش کلیدی و موثری جهت نوآوری راهبردیتوان نتیجه گرفت تفکر می

( مطابقـت دارد کـه نتیجـه گرفتنـد تفکـر      1392خاکسـار و همکـاران )   پـژوهش نتایج این موضوع با 
ـ سوی یادگیری سری  از محیط کسبمدیران را به راهبردی کـارگیری خالقیـت بـرای خلـق     هوکار و ب
را از  راهبردیتوانند قابلیت تفکر ها میها یا سازمان، شرکتدیگرخواند. نتیجه های جدید فرا میارزش

 (1392)که این موضوع بـا نتـایج غفـاری و همکـاران      کنند ریق هوشمندی رقابتی کسب و تقویت 
تـر  تـر و آگـاه  هایی که نسبت به محیط ا راف خود حساس، سازمانبر اساس نتایج آنهامطابقت دارد؛ 
کنند  ه میکنند و واکنش مناسب و به موق  اراهای موجود در محیط را بهتر رتد میهستند و فرتت

تـر  نزدیـ   راهبردیکنند، هم به فلسفه تفکر ها هوشمندتر عم  میو به نوعی نسبت به بقیه سازمان
کنند که باعث مزیت رقابتی نسبت اند و هم روح خالقیت و نوآوری سازمانی را در خود تقویت میشده

 به رقبا و ت مین بقای بیشتر در  ول زمان خواهد شد.
شود مدیران با نگرش دقیق به آینده و موضوعات تنعت بیمه، ت میمات باعث می راهبردیتفکر      

مناسبی و مقت ی زمان در مورد عملکرد سازمان، ارا ه خـدمات مناسـب و توجـه بیشـتر بـه       راهبردی
وکار و خ وتاً ت میمات مربوط به نوآوری بازار و نوآوری خدمت داشته مشتری، ف ای رقابتی کسب

ت برای پیروزی در رقابت نیازمند خلق ارزش بهتر برای مشتریان اسـت و ایـن خلـق    باشند. ی  شرک
ارزش نیازمند شناسایی دقیق بازار، نیازها و انتظارات مشتریان و داشتن ا العـات و آگـاهی در مـورد    

بـا ارا ـه    راهبـردی محیط سازمان و ف ای رقابتی حاکم در محیط است. هوشـمندی رقـابتی و تفکـر    
در دهد و های موجود یاری میدیدی جام  و باز، سازمان و مدیران را در شناسایی این موارد و فرتت

تـورت هدفمنـد بهـره    ها بهتوانند از انواع نوآوری برای خلق ارزش باالتر برای هر مشتری می نهایت،
 ببرند.
 

کـه بیـان    پژوهشنتایج فرضیه اول، با توجه به  .پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج پژوهش
سـازمانی بـاالتری دارنـد، نـوآوری      راهبردیهایی که هوشمندی رقابتی و سطح تفکر دارد سازمانمی

هـای مـدیریت   روششـود ابزارهـا و   دهنـد، پیشـنهاد مـی   سازمانی بهتری از خود نشان مـی  راهبردی
دادن نگـرش جـام  از حـال و آینـده     کار گرفته شوند تا بـا قـرار   هبهتری در سطح سازمان ب راهبردی

هـای  جـویی سازمان و تـنعت در اختیـار مـدیران، سـبب بـاال بـردن هوشـمندی رقـابتی و فرتـت         
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در  راهبـردی تر سازمان و همچنین باال رفتن سطح تحلی  ذهنی مدیران و برقراری تفکـر   هوشمندانه
 های ذهنی در مدیران و کارکنان شود.نگرش و تحلی 

بیشـترین   آورانهفنجه به بارهای عاملی استخراج شده از هوشمندی رقابتی، هوشمندی دوم، با تو     
های بیمه بزرگ دنیا که در توانند با الگوبرداری از شرکتهای بیمه میلذا شرکت ؛نقش را داشته است
دسـت  هپیشگام هستند در این زمینه خود را تقویت و مزیت رقابتی مناسبی ب آوریفنزمینه استفاده از 

 آورند.
های خالقانه و همچنـین شـرکت   گیری از ایدهسوم، ایجاد فرهنگ نوآوری در سازمان جهت بهره     

المللی برای آشـنایی کارکنـان و مـدیران در مـورد خـدمات      های داخلی و بیندر سمینارها و نمایشگاه
ن و کارکنـان شـرکت بـا    گو مـدیرا وفرآیند و نحوه ارا ه این خدمات و گفت ،متنوع و جدید و همچنین
 ها خواهد شد.های پیشرو باعث انتقال تجارب و موفقیتمدیران و کارکنان شرکت

چهارم؛ از آنجاکه یکی از ملزومات پیروزی در رقابت، بررسـی دقیـق تـنعت، بـازار، مشـتریان و           
و تحلیـ  دقیـق ایـن مـوارد،      بررسـی ها با اسـتفاده از  شود تا شرکترقبای قدرتمند است؛ توتیه می

هـای بازاریـابی در   گیری از خبـره های بازار بهره ببرند. بهرههای بالقوه را شناسایی و از ظرفیتفرتت
تنعت بیمه جهت شناسایی و تحلی  نیازهای مشتریان و برآورده کردن این نیاز با ایجـاد نـوآوری در   

 ها است.وسط شرکتخدمت از جمله راهکارهای پیشنهادی برای خلق ارزش ت
 

مـورد   راهبـردی آتـی، ابعـاد تفکـر     هایپژوهششود در پیشنهاد می .پیشنهادی آتی هایپژوهش
بررسی موشکافانه قرار گیرد تا مشخص شود کدام بعد بیشترین و کدام بعد کمترین تاثیر را بر نوآوری 

آتـی   هـای پـژوهش در  راهبـردی ها از جملـه نـوآوری مح ـول و    بررسی سایر نوآوری سازمانی دارد.
 تواند مکم  مناسبی برای نتایج تحقیق حاضر باشد. می
توان نسـبت بـه تعمـیم یـا عـدم تعمـیم آن       با بررسی مدل پژوهش در سایر تنای  و بازارها، می     
 نظر مناسبی داشت. اظهار
آتی بـه ایـن    ایهپژوهششود در در نوآوری سازمانی، پیشنهاد می راهبردیبا توجه به تاثیر تفکر      

در تـنعت بیمـه چیسـت؟ آیـا شـرایط ویـژه و        راهبـردی موضوع پرداخته شود کـه منظـور از تفکـر    
 فردی دارد یا خیر؟ همنح رب
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 پژوهشهای محدودیت

به سایر جوام   پژوهشتوان عدم توانایی تعمیم نتایج  ترین محدودیت هر  رح پژوهشی را میعمدهـ 
تـوان نتـایج آن را جـز بـه محـ  و       نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نمی این پژوهشآماری دانست. 

 جامعه آماری این تحقیق تعمیم داد.
هایی است که گویی به سواالت از جمله محدودیتدهندگان در پاسخمیزان همکاری و تداقت پاسخـ 
دهنـدگان در  پاسـخ تواند در نتیجه پژوهش اثر بگذارد. این وضعیت ممکن اسـت ناشـی از نگرانـی    می

 مشخص شدن ا العات محرمانه و رقابتی شرکت و دستیابی رقبا به این ا العات باشد.
آگاهی دقیق و تسلط نسـبت بـه سـواالت پرسشـنامه و     نبود اثر تمایالت شخ ی و در برخی موارد ـ 

یر های تحقیق را تحـت تـاث  هایی است که ممکن است نتایج یافتهاز دیگر محدودیت پژوهشموضوع 
 قرار داده باشد.
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