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 چکیده:

طالعات ا اشتراک و سازمانی نوآوری میانجی نقش با رقابتی مزیت بر تجاری هوش در این تحقیق به بررسی تأثیر

شده است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت  ( پرداختهتهران راک شرکت)

فرمول کوکران  بر اساس، نفر 851 هانمونهگرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت راک تشکیل دادند. تعداد 

نظیر  ، از آمار توصیفیهاداده لیوتحلهیتجزشده است.  مندبهرهاستاندارد  اطالعات از پرسشنامه یآورجمعتعیین گردید. برای 

و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف  میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر

نشان  هاادهدایموس انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل  ارافزنرمو از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از  هادادهبرای تعیین نرمال بودن 

 داد که هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری و اشتراک اطالعات تأثیر دارد.

 هوش تجاری، مزیت رقابتی، اشتراک اطالعات، نوآوری :کلمات کلیدی



Abstract  

This study investigates the impact of business intelligence on competitive advantage with 

the mediating role of organizational innovation and information sharing (Tehran Rock 

Company). The method of this research is descriptive and it is a field survey. The statistical 

population of this study consisted of Rock Company staff. The sample size was 158 individuals 

based on Cochran formula. The standard questionnaire was used for data collection. Data 

analysis was performed using descriptive statistics such as mean, frequency, minimum, 

maximum, and standard deviation to describe the population and inferential statistics using 

Kolmogorov statistical technique to determine normality of data and path analysis test using 

emus software. accepted. Results and data analysis showed that business intelligence influences 

competitive advantage with the mediating role of innovation and information sharing. 
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