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 قابلیت میاوجی وقش با رقابتی مزیت بر اطالعات آيریفه مىابع تاثیر بررسی 

  (تُران استان ای بیمٍ َای شرکت: مًردی مطالعٍ) داوش مدیریت
 

 3رمضان مجید، 2خیرگً ، مىصًر1خاتمی معصًمٍ سیدٌ
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 چکیدٌ

 ارائِ هذل. تاضذ هی رقاتتی هشیت ٍ ساسهاى داًص هذیزیت اتلیتق تز اطالػات آٍری في هٌاتغ تاثیز تزرسی تحقیق ایي اس ّذف

 ّذف، ًظز اس پژٍّص رٍش. است گزفتِ قزار هذًظز تحقیق ًظزی چارچَب ػٌَاى تِ( 2012) ّوکاراى ٍ 1هائَ تَسط ضذُ

 تیوِ ّای¬ضزكت هذیزاى اس ػثارتٌذ آهاری جاهؼِ. تاضذ هی پیوایطی _ تَصیفی ّا، دادُ گزدآٍری ًحَُ ًظز اس ٍ كارتزدی

 ٍ ای كتاتخاًِ رٍش اس ًیش اطالػات گزدآٍری تزای است ضذُ استفادُ سادُ تصادفی رٍش اس گیزی ًوًَِ. تاضذ هی تْزاى استاى

 جشئی هزتؼات حذاقل رٍش ٍ ساختاری هؼادالت هذل تکٌیک اس تحقیق ایي در ّوچٌیي. است ضذُ استفادُ هیذاًی رٍش

(PLS) ٍ افشار ًزم smart pls هائَ سَالی 24 استاًذارد پزسطٌاهِ اس. است ضذُ استفادُ دادُ تحلیل ٍ تجشیِ تزای ٍ 

 ػاهلی، تارّای ضزایة هؼیار سِ اس آى، گیزی اًذاسُ ٍ پزسطٌاهِ پایایی اس اطویٌاى جْت كِ ضذ استفادُ( 2012) ّوکاراى

 ًتایج. این ًوَدُ استفادُ صَری رٍایی ٍ ّوگزا رٍایی سا اتشار، رٍایی سٌجص تزای ٍ ضذ استفادُ تزكیثی پایایی ٍ كزًٍثاخ آلفای

. دارد هؼٌاداری تاثیز داًص هذیزیت قاتلیت هیاًجی هتغیز گزفتي ًظز در تا رقاتتی هشیت تز اطالػات آٍری في هٌاتغ داد ًطاى

 هذیزیت قاتلیت تز ٌاداریهؼ ٍ هثثت تاثیز اطالػات آٍری في ارتثاطی ٍ اًساًی ساختی، سیز هٌاتغ كِ داد ًطاى تحقیق ًتایج

 حاكی ًتایج دیگز ّوچٌیي. دارد رقاتتی هشیت تز هؼٌاداری ٍ هثثت تاثیز ساسهاى داًص هذیزیت قاتلیت ٍ داضتِ ساسهاى داًص

 هیاًجی ًقص رقاتتی هشیت تا اطالػات آٍری في ارتثاطی ٍ اًساًی ساختی، سیز هٌاتغ تیي داًص هذیزیت قاتلیت كِ تَدُ آى اس

 .دارد
 

 .رقاتتی هشیت داًص، هذیزیت اطالػات، آٍری فيَای کلیدی:  ياژٌ
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