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Abstract 
 
Business Intelligence goal is to investigate, integrate and logically collect and multidimensional analysis 
of data from varied customer information sources, environment, competitors, markets, and etc. to enhance 
the performance of businesses, particularly startups. This research aims to study the impact of Business 
Intelligence on the financial performance of start-ups. The method is descriptive-survey, aside practical 
purpose. The study statistical population covered CEOs and experts of startup companies who were 
investigated in a 250-sample people. Also, 43-item questionnaire aside set up validity with confirmatory 
factor analysis, and validity analysis was employed for data collection. The results indicated that Business 
Intelligence did not impact Network Learning in startups, however, Business Intelligence enhanced 
Innovativeness in startups by 0.99, also, Innovativeness enhanced the financial performance of startups by 
0.311, startups intelligence on Network Learning by 0.537, Network Learning on enhancing 
Innovativeness in startups by 0.632, and Network Learning on financial performance enhancement in 
startups by 0.397. The impact of Business Intelligence on Innovativeness as well as Network Learning 
confirmed, also, the impact of Innovativeness and Network Learning on financial performance confirmed. 
Thus, it can be concluded that the impact of Business Intelligence on financial performance has been 
studied indirectly through the mediating role of Innovativeness and Network Learning in startups. 
Surprisingly, these two factors are necessary to enhance financial performance. 
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 تجاريهوش از طریق پیاده سازي  آپ هاعملکرد مالی استارتبهبود 
 

 محمدامین آدم پیرا
 موسسه آموزش عالی ترجمان علوم  Post DBAدانش آموخته

 
 چکیده

داده هاي بدست آمده از منابع اطالعاتی مختلف از مشتریان، محیط، رقبا، بازارها و غیره را بررسی، هدف هوش تجاري این است که 
کسب و کارها و خصوصاً بعدي) تحلیل کند تا بتواند عملکرد  یکپارچه سازي، (به صورت منطقی) جمع آوري و (به صورت چند

. هدف تحقیق حاضر این است که تأثیر هوش تجاري بر عملکرد مالی استارت آپ ها را مطالعه کند. بخشد بهبوداستارت آپ ها را 
توصیفی است. جمعیت آماري این مطالعه شامل مدیر عامالن و کارشناسان  این مطالعه،جدا از هدف عملی، روش استفاده شده 

ها از آوري دادههمچنین براي جمعنفر مورد بررسی قرار گرفتند.  250رت آپ است که در یک نمونه متشکل از شرکت هاي استا

اد که نتایج نشان د گویه اي استفاده کردیم و براي بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد. 43پرسشنامه 
ا تأثیرگذار نیست اما با این حال هوش تجاري، ابتکار در استارت آپ ها را هوش تجاري روي یادگیري شبکه اي در استارت آپ ه

واحد، یادگیري شبکه براي افزایش  0.311واحد افزایش می دهد و ابتکار نیز به نوبه خود عملکرد مالی استارت آپ ها را  0.99
واحد افزایش می  0.397الی در استارت آپ ها را عملکرد م بهبودواحد و یادگیري شبکه درباره  0.632ابتکار در استارت آپ ها را 

دهد. تأثیر هوش تجاري بر روي ابتکار و همچنین یادگیري شبکه نیز تأثیر ابتکار و یادگیري شبکه بر روي عملکرد مالی را تأیید 
 اي اسطهطریق نقش و کرد. لذا می توانیم نتیجه گیري کنیم که تأثیر هوش تجاري بر روي عملکرد مالی به صورت غیرمستقیم و از

الی عملکرد م بهبودابتکار و یادگیري شبکه در استارت آپ ها مورد مطالعه قرار گرفته است. جالب این است که این دو عامل براي 
 ضروري هستند.
 هوش تجاري، یادگیري شبکه، عملکرد مالی، ابتکار استارت آپ ها:  کلمات کلیدي

 
 مخفف ها

BI هوش تجاري 

NL بکهیادگیري ش 

FP عملکرد مالی 

CEO مدیر عامل 

GOF  نیکویی برازش 

AVE میانگین  

PLS  حداقل مربعات جزئی 
 

 مقدمه.1
یک شرکت است که توسط یک کارآفرین راه اندازي می شود تا یک مدل کسب و کار مقیاس پذیر را بررسی کند، یک استارت آپ 

دي گفته می شود ). حتی با اینکه کارآفرینی به کسب و کارهاي جدی2012نکا توسعه دهد، و اعتبارسنجی کند (کاتیال، چن و پیزو
اما استارت آپ ها به کسب و کارهاي جدیدي  ،و کسب و کارهایی هستند که هرگز هدفشان ثبت شدن نیست خوداشتغالی که شامل

فرینی، توانایی ایجاد ایده هاي جدید گفته می شود که هدفشان تکامل و فراتر رفتن از یک مؤسس منفرد است. یکی از اصول کارآ
خصوصاً زمانی که منابع  –). کارآفرینان 2017و سودمندي است که مشکالت انسان را حل می کنند (راگووانشی، آگراوال و گاش 

ارزش ق میتوانند در خل –را به شیوه هاي جدید و متفاوتی ترکیب کنند که یک مزیت رقابتی را نسبت به رقباي خود بدست آورند 

). در ضمن اهمیت هوش تجاري در سازمان هاي 2019بازار و بهبود عملکردهاي مالی و غیرمالی موفق باشند (گازمن و کاکپرزیک 
امروزي غیرقابل انکار است چون آنها از طریق فراهم سازي اطالعات براي شرکت ها، توانایی نظارت بر روندها و حرکات بازار رقبا و 

). مهم است که تأثیر هوش تجاري بر روي بهبود قابلیت هاي یادگیري و نوآوري 2015کنند (واندا و استاین  مشتریان را ایجاد می
 افراد در یک کسب و کار استارت آپ را مطالعه کنیم که در نهایت روي عملکرد مالی آن تأثیر می گذارد.



بع داخلی ارزشمند و غیرقابل جایگزین است که به شرکت ) بیان کرده اند که هوش تجاري یک من2014ویالر، آلیگري و پال باربر (

) بیان کرده است که هدف 2013هاي استارت آپ کمک می کند مبناي دانش خود براي مدیران را توسعه و گسترش دهند. لساي (
و آرایش سیستم  هوش تجاري این است که تا حد ممکن بیشترین گام ها و وظایف تجاري را خودکار و یکپارچه سازد. اخیراً اجرا

هاي هوش تجاري به یکی از اولویت هاي اصلی مدیران اطالعات ارشد سازمان ها تبدیل شده است. هوش تجاري می تواند تأثیر 
معناداري بر روي عملکرد یک شرکت داشته باشند و بنابراین براي بسیاري از شرکت ها یک اولویت مهم به شمار می آید. بررسی 

درصد شرکت هاي پاسخ دهنده،  70شرکت نشان داد که  142) بر روي 2010(هوکینگ و سلیتو  Cutterگزارش کنسرسیوم 
) نشان داد که تعداد زیادي از 2011(اولیري  Wagonfeldانبارسازي داده و هوش تجاري را اجرا نموده اند. با این حال مطالعه 

) در مطالعه خود نشان داده اند که 2003سازند. ماس و آتري ( شرکت ها موفق نشده اند مزایاي مورد انتظار هوش تجاري را محقق
درصد از پروژه هاي هوش تجاري ناموفق بوده اند، و پروژه هایی هم که اجرا شده اند به علت برنامه ریزي ضعیف، مدیریت پروژه  60

 5ک سیستم هوش تجاري، می توانیم ضعیف، و برآورده نکردن نیازهاي تجاري، داراي کیفیت ضعیفی بوده اند. به منظور ایجاد ی
استخراج و جمع آوري داده از منابع  (b))، 2021شناسایی اطالعات هوشمند مورد نیاز سازمان (چن و لین  (a)گام را اجرا کنیم: 

در یک  متراکم سازي و سازماندهی داده ها در یک انبار اطالعات، به عنوان مثال (c))، 2021اطالعاتی موجود (یین، یونگ و چنگ 
 (e))، و 2021(نصیر، آلجوما و الشوریده فراهم سازي ابزارهاي تحلیلی مناسب و نمایش نتایج  (d))، 2021انبار داده (استروهمیر 

) در مطالعه خود نشان دادند که سه ویژگی روي موفقیت کسب 2002). من، الو و چان (2012انجام عملیات ها (چانگ و تسینگ 
ب) با  2019ثیرگذار هستند: عوامل داخلی، خصوصیات فردي، و خصوصیات کارآفرینی. کاسیرو و کولهو (و کارهاي استارت آپ تأ

استفاده از روش آماري تحلیل عاملی، به مطالعه عوامل شکست و موفقیت کارآفرینی پرداختند. نتایج نشان داد که از دیدگاه 
هاي اجتماعی) و ویژگی هاي شخصیتی کارآفرینی، مهمترین عوامل کارآفرینان، شهرت و مدیریت شرکت (از جمله صداقت و مهارت 

) براي اولویت 2021براي موفقیت هستند. مهمترین مسئله سیستم مالیات و ناتوانی در حفظ کارکنان قابل اطمینان بود. هانی (
نی، تجارت بازار جهانی، فرهنگ سازمابندي عوامل تأثیرگذار بر موفقیت استارت آپ ها از تحلیل شبکه استفاده کرد. این عوامل شامل 

 تجربه، آموزش، روابط صنعتی، پشتیبانی دولت، خالقیت، ارتباط با مشتري، و غیره بودند.
تأثیر هوش تجاري بر روي عملکرد مالی استارت آپ ها را بررسی کند. این روش عالوه بر هدف هدف مطالعه حاضر این است که 

) و کارشناسان شرکت هاي CEOده می کند. جمعیت آماري این مطالعه شامل مدیر عامالن (عملی خود، از بررسی توصیفی استفا
آیتمی، با تحلیل عاملی  43نفر مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین یک پرسشنامه  250استارت آپ بود که در یک نمونه متشکل از 

 ت.تأییدي و تحلیل روایی براي جمع آوري داده ها مورد استفاده قرار گرف
 

 .  بیان مشکل و روشها2
عوامل موفقیت استارت آپ ها را می توانیم به سه عامل طبقه بندي کنیم: سازمان، فرآیند و تکنولوژي. عوامل سازمانی شامل 

هستند. عوامل فرآیند شامل رقابت مبتنی بر تجارت و  جا افتادهپشتیبانی مدیریت متعهد، یک چشم انداز واضح، و یک کسب و کار 
ب محور هستند. عوامل تکنولوژي شامل یک چارچو-یب متعادل تیم، یک رویکرد توسعه تعاملی مبتنی بر تجارت، و مدیریت کاربرترک

فنی انعطاف پذیر، مقیاس پذیر و مبتنی بر تجارت، و کیفیت یکپارچه سازي داده ها هستند. لذا استارت آپ ها براي اجراي هوش 
 د که بدون آنها، سرمایه گذاري بازده نخواهد داشت.تجاري به پیش نیازهایی نیاز دارن

 
 تعاریف واریانس  2.1

عملکرد مالی (متغیرهاي وابسته) رشد شرکت از لحاظ فروش و سودآوري، وضعیت سهام و نرخ رشد سهام شرکت ها، حاشیه سود 
پاسخ (از  5سوال در دامنه  10اندارد با خالص و حاشیه سود عملیاتی، و غیره را نشان می دهد. در این مطالعه، یک پرسشنامه است

کامالً موافقم تا کامالً مخالم) استفاده شد. وظایف اصلی هوش تجاري (متغیر مستقل) شامل کاوش، یکپارچه سازي و تجمع هوشمند 
ل استفاده شد. سوا 15و تحلیل چندبعدي داده ها از منابع اطالعاتی مختلف هستند. براي هوش تجاري، یک پرسشنامه استاندارد با 

یادگیري شبکه (متغیر واسطه) به معناي یادگیري فراگیر در سازمان از طریق تکیه کردن بر شبکه هاي ارتباطی در بخش هاي 
مختلفی از سازمان و همچنین شبکه هاي ارتباطی با شرکا، همکاران، مشتریان و غیره است تا سطح دانش شرکت ها به روز نگه 

سوال استفاده شد. ابتکار (متغیر واسطه) عامل مهمی در ارزش  6ري شبکه، یک پرسشنامه استاندارد با داشته شود. براي یادگی
آفرینی و کمک کردن به برآورده سازي نیازهاي مشتري در توسعه قابلیت هاي جدیدي است که تحقق و حفظ عملکرد بهتر یا 



تغییر باال) را تحریک می کنند. براي ابتکار، از یک پرسشنامه  سودآوري بیشتر در محیط هاي پیچیده، رقابتی و متغیر (با سرعت
 سوال استفاده کردیم. 12استاندارد با 

 
 عملکرد مالی  2.2

Cartoon  138) در ژورنال هاي مدیریت پی برد که از 2001تا  1996) بعد از مرور مقاالت منتشر شده (از 2010(پراگ ساماز 

درصد متریک  17درصد رشد بازار،  27درصد سودآوري،  70ه پعوامل) عملکرد سازمان داراي مقاله انتخاب شده، متغیرهاي وابست
به عنوان یکی از متریک هاي عملکرد در نظر  درصد متریک هاي عملکردي دیگر هستند. عوامل دیگر 18هاي مبتنی بر بازار، و 

حقیقات ذکر شده، دو عامل سودآوري و رشد بازار سازمان درصد از مقاالت را تشکیل می دادند. در اغلب ت 4گرفته می شوند که تا 
 می توان دید. 1به عنوان عوامل متغیر عملکرد سازمان در نظر گرفته می شوند. به طور کلی، عوامل عملکرد سازمان را در جدول 

 
 یادگیري شبکه  2.3

ا میانگین گروه هاي سازمانی را بدست آورند که ) یادگیري شبکه را بررسی کردند ت1998الرسون، بنگسون، هنریکسون و اسپارکز (
هدفشان یادگیري با یکدیگر، از یکدیگر، و از روابط متقابل است. بنابراین تمرکز اصلی آن به جاي یادگیري جمعی، بر روي پویایی 

لکه آنرا نمی بینند بدانشمندان در حیطه شبکه، یادگیري را به صورت یک نهاد مستقل گروهی و یادگیري اعضاي فردي گروه است. 
) یادگیري شبکه را بر اساس چهار فرض بررسی می کنند 2021علی و انور (به صورت پلتفرمی براي یادگیري در نظر می گیرند. 

 ):2(جدول 
(a)  ،یادگیري، محدود به سطح فردي نیست بلکه از آن در سطوح دیگر سیستم هم می توان استفاده کرد(b)  شبکه بین سازمانی

را در شبکه هاي عریض تر از یادگیري شبکه  (c)مین سطح از یادگیري بعد از یادگیري هاي فردي، گروهی و سازمانی است، چهار
یادگیري شبکه به صورت  (d)شبکه هاي استراتژیکی باید مطالعه کرد تا براي همبستگی با یادگیري سازمانی ارزیابی شوند، و 

 دي، گروهی، سازمانی و بین سازمانی است.یادگیري گروهی سازمانی در هر زمینه فر
 روشهاي جمع آوري داده  2.4

در این مطالعه براي جمع آوري اطالعات در حیطه مطالعات تحقیقاتی و مبانی نظري، و همچنین زمینه پژوهشی در رشته هاي 
ندارد بود که سواالت آن در زمینه مرتبط با تحقیق، از روش کتابخانه استفاده کردیم. ابزار جمع آوري داده یک پرسشنامه استا

خصوصیات پرسشنامه تحقیقاتی را نشان میدهد. براي تعیین اندازه نمونه (زهرا و  3متغیرهاي تحقیقاتی تعدیل شدند. جدول 
 ):2000گارویس 

𝑛 =
𝑧$𝑝𝑞
𝑑$

1 + 1
𝑁 (

𝑧$𝑝𝑞
𝑑$ − 1)

 

 می باشد. q = 50و  p = 50، و سطح اطمینان نرخ خطا به ترتیب برابر با  1.96با برابر  Zاندازه جامعه،  Nاندازه نمونه،  nکه 
 

 پایایی ابزار  2.5
پایایی (همبستگی بین مجموعه اي از امتیازات و یک سري دیگر از امتیازات در یک آزمون معادل بدست آمده به صورت مستقل 

) یک ویژگی از ابزارهاي سنجش است و نشان می دهد در 2010ورما  براي گروهی از آزمودنی ها؛ موهان، هارون، اسري ویدیا و
شرایط یکسان، چقدر احتمال دارد که نتایج یکسانی را بدست آوریم. معموالً دامنه عامل پایایی از صفر (عدم همبستگی) تا یک 

مختلف و در گروه هاي مختلف، (همبستگی کامل) متغیر است. ضریب پایایی نشان می دهد که پایایی یک آزمون در موقعیت هاي 
 می تواند متفاوت باشد.

در این مطالعه براي تأیید پایایی ابزار جمع آوري داده (پرسشنامه) از ضریب آلفاي کرونباخ براي ارزیابی پایایی استفاده کردیم. این 
ستفاده می شود که خصوصیات روش براي محاسبه همسانی درونی ابزارهاي اندازه گیري همچون پرسشنامه ها یا آزمون هایی ا

مختلفی را ارزیابی می کنند. در این ابزارها پاسخی که به هر سوال داده می شود می تواند مقادیر عددي مختلفی داشته باشد. براي 



یم. نمحاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، ابتدا واریانس امتیازات هر زیرمجموعه از سواالت پرسشنامه و واریانس کلی را باید محاسبه ک
 ):2006سپس (کریستمن و وان ایلست 

ra = (j/(j-1))*(1-(∑s2j / s2)) 
 

 .  عوامل عملکرد سازمان.1جدول 
 تعریف عامل شماره

متریک هاي حسابداري و نسبت هایی که درآمد ناخالص یا بخشی از درآمد خالص را شامل می  سودآوري 1
 گردند، به عنوان مثال نسبت فروش

ها و نسبت هایی که برخی از شاخص هاي رشد سازمان را شامل می گردند، به عنوان مثال  متریک رشد بازار 2
 رشد فروش شرکت در یک دوره معین

متریک هاي عملکرد در سطح توسعه سازمان در حیطه هاي غیرمالی، به عنوان مثال سهم شرکت در  عملیات 3
 بازار

متریک هاي  4
مبتنی بر 

 بازار

ی که ارزش بازاري سازمان را شامل می گردند، به عنوان مثال مقدار درآمد متریک ها و نسبت های
 سهامداران و عدد آلفاي جنسن

عملکرد  5
 فروش

شامل متریک هایی است که عملکرد سازمان را با نحوه استفاده سازمان از منابع مرتبط می سازند، به 
 عنوان مثال سرانه فروش از لحاظ تعداد کارکنان

نقدینگی  6
 بازار

شامل متریک هایی براي ارزیابی توانایی سازمان براي تحقق به موقع اقدامات مالی خود است، به 
 عنوان مثال نسبت بدهی به دارایی

 شامل متریک هایی است که معرف اندازه سازمان هستند، به عنوان مثال تعداد کارکنان اندازه بازار 7

بقاي کسب  8
 و کار

 بی تداوم سازمان در یک صنعت مرتبطمتریک هایی براي ارزیا

 متریک هاي دیگر و ارزیابی هاي ذهنی مدیر عامالن درباره عملکرد ایده آل سازمان عوامل دیگر 9
 

 )1998.  شکل هاي یادگیري شبکه (الرسون و همکارانش 2جدول 
آیا ساختارهاي شناختی رایج تغییر می   

 کنند؟
 خیر

 
 بله

نی تغییر می آیا فعالیت هاي بین سازما
 کنند؟

 خیر
 

 بله

 یادگیري بین سازمانی
 فردي/گروهی/سازمانی

 رفتاري

 شناختی
 

 هیبرید
 

 .  متغیرها، عوامل و ارزش عوامل در پرسشنامه3جدول 
نوع  متغیر

 متغیر
تعداد 
 سواالت

عدد 
مرتبط با 
 هر سوال

 منابع مقیاس ارزش عامل

سواالت جمعیت 
 شناختی

اختیاري  1-3 3 -
 کردن

  یاسم

 2002زهرا، نوبائوم و ال هاگراسی  ترتیبی 1,2,3,4,5 18-4 15 مستقل هوش تجاري
 2012سوچون، ساي چانگکو و دوسنپ  ترتیبی 1,2,3,4,5 30-19 12 واسطه نوآوري

ویرا واردنا، مورت، سالونک، نایت و لیش  ترتیبی 1,2,3,4,5 36-31 6 واسطه یادیگري شبکه
2015 

 2009؛ ساردانا 2018نارته  ترتیبی 1,2,3,4,5 46-37 10 وابسته عملکرد مالی



 
 4واریانس کلی آزمون است. جدول  s2، و jواریانس آزمون فرعی  s2jتعداد پرسشنامه ها یا سواالت آزمون،  jعامل پایایی،  raکه 

 ).03تا  01خروجی هاي این فرآیند را نشان می دهد (معادالت 

)، می تواند تناسب کلی را بعد از متناسب سازي بخش ارزیابی و 2013) (هنسلر و سارشت GOFمحقق از طریق نیکویی برازش (
 بخش ساختاري مدل پژوهشی کنترل نماید.

GOF = ( ./∗12334567898:;
<

 

،  10.0ضریب تعیین ساختارهاي درون زاد مدل است. مقادیر  2Rمیانگین مقادیر مشترك هر ساختار و  communalitiesکه 
 ) هستند.GOFبه ترتیب نشان دهنده مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي نیکویی برازش ( 0.36و  0.025

 
 توسعه مدل مفهومی  2.6

؛ نصیر 2021؛ نیتیا و کیروتیکا 2021؛ مانتین، دانایاتا، هاربین و جودي 2021هوش تجاري (کیتسیوس و کاماریتو در این مطالعه 
؛ مگی و مارال 2021تقل است. نوآوري و یادگیري شبکه (گورزال زانی روزینسکی و پیکوس زکسی ) یک متغیر مس2021و محمد 

می بینید، روابط  1) نیز متغیرهاي واسطه هستند و در نهایت، عملکرد مالی یک متغیر وابسته است. همان طور که در شکل 2021
 الف). 2019ست (کاسیرو و کولهو بین این متغیرها منجر به توسعه یک مدل مفهومی از پژوهش گشته ا

 
 .  نتایج و بحث3

داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه را با استفاده از روشهاي آماري مناسب تجزیه و تحلیل کردیم (چوي، یون، چانگ، کوه و لی 
توصیفی و استنباطی  پس نتایج را از طریق آرایش روشهاي آماريس. )2020؛ یی و همکارانش 2021؛ پوستوکینا و همکارانش 2020

ارائه دادیم. براي بررسی و تحلیل اطالعات مربوط به خصوصیات عمومی پاسخ دهندگان، از آمار توصیفی همچون از درصد و فراوانی 
) PLSاستفاده کردیم. در آمار استنباطی، براي بدست آوردن مدل نهایی تحقیق و متناسب سازي آن، از روش حداقل مربعات جزئی (

 کردیم. استفاده
 

 )2019نرخ آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي تحقیق (مسلمی، حسین ارزا، باهرو لولوم و دهقان دهنوي .  4جدول 
آلفاي کرونباخ  متغیرهاي کلیدي

 محاسبه شده
حد قابل قبول 

 آلفا
اثبات/عدم اثبات 

 پایایی

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.950 نمونه ابتدایی 30پرسشنامه کلی با 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.900 تجاري هوش

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.914 نوآوري

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.847 یادگیري شبکه

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.912 عملکرد مالی

 



 
 الف) 2019.  مدل مفهومی تحقیق (کاسیرو و کولهو 1شکل 

 آمار توصیفی  3.1
میتوان دید، بخش عمده نمونه آماري این تحقیق (بر اساس آموزش) در سطح مقطع کارشناسی نیست.  a.2همان طور که در شکل 

سال تجربه  5تا  3که بخش عمده نمونه آماري این تحقیق (بر اساس دوره تجربه کاري) را تشکیل می دهد،  2bهمچنین شکل 
 کاري دارد.

ماري این تحقیق (بر اساس موقعیت سازمانی) از افرادي با موقعیت مدیر می توان دید، بخش عمده نمونه آ 3همان طور که در شکل 
 )، کارشناس مالی و کارشناس بازاریابی تشکیل می گردد.CEOعامل (

نفر در نمونه آماري به  250نشان می دهد که: اول، هر  5تحلیل توصیفی متغیرهاي تحقیق در پرسشنامه بر اساس جدول نتایج 
متغیرهاي اصلی پاسخ دادند. دوم، با نگاه کردن به مقادیر مینیمم و ماکزیمم متوجه می شویم که در اغلب سواالت تحقیق درباره 

وجود دارد. در بخش میانگین، مقدار میانگین  هر چه » کامالً موافقم«تا » کامالً مخالفم«مدل از پاسخ هاي  5سواالت پرسشنامه، 
نه آماري تحقیق در آن سوال وجود خواهد داشت. در مورد حاشیه انحراف، این بزرگتر باشد همرایی بیشتري در خصوص نمو 3از 

 مقدار هر چه کوچکتر باشد پاسخ دهندگان عدم توافق کمتري خواهند داشت.
 

 آمار استنباطی  3.2
براي اجراي روشهاي آماري و محاسبه آمار آزمون مناسب و استنباط هاي منطقی درباره فرضیات تحقیق، مهمترین چیز این است 
که یک روش آماري مناسب را براي تحقیق انتخاب کنیم. براي این منظور، دانش توزیع داده در اولویت باالیی خواهد بود. براي 

براي رگرسیون نشان می دهد که این عدد می تواند تمام روابط  SEMه کردیم. میانگین استفاد SEMآزمایش مدل مفهومی از 
 موجود در مدل را به صورت جمعی برآورد نماید.

 
 ارزیابی عوامل روایی مدل اجرایی تحقیق  3.3

تحقیق است. پایایی آزمون  آزمون مدل سنجش شامل ارزیابی روایی (روایی افتراقی) و پایایی (همسانی درونی) ساختارها و ابزارهاي
با اطمینان سنجش و پایداري آن مرتبط است و بنابراین دو معناي مختلف خواهد داشت: معناي پایایی، و پایداري/پایایی امتیازات 

یا بیشتر براي هر آیتم را در تحلیل عاملی تأیید یک شاخص  0.5آزمون در طول زمان. در خصوص پایایی هر آیتم، ضریب بار 
 1.96+باالتر از  Tباید معنادار باشند. ضرایب  0.01ار خوب تعریف می کنیم. همچنین ضریب بار آیتم ها حداقل در سطح ساخت



استفاده کردیم. مقادیر  (cp)گلد اشتاین -معنادار هستند. براي ارزیابی پایایی ترکیبی هر ساختار، از ضریب دیلون 0.05در سطح 

یا باالتر باشند. میانگین واریانس استخراج شده نیز براي بررسی کردن پایایی مهم است. مقادیر  0.7باید برابر با  cpقابل قبول 
درصد از واریانس  50یا بیشتر باشد، به این معنا که ساختار مورد نظر حداقل  0.5باید  (AVE)میانگین واریانس استخراج شده 

و میانگین واریانس استخراج شده  cpبراي هر یک از ساختارها، ضریب آلفا را  6در نشانگرهاي خود را توضیح می دهد. جدول 
(AVE) .نشان می دهد 

 

 
 دوره تجربه کاري (b)آموزش و  (a).  توصیف نمونه بر اساس 2شکل 



 
کارشناس منابع  (d)کارشناس مالی،  (c)مدیر عملیاتی،  (b)مدیر عامل،  (a).  توصیف نمونه بر مبناي موقعیت سازمانی 3شکل 

کارشناس تحقیق و توسعه، و  (h)کارشناس برنامه ریزي،  (g)کارشناس بازاریابی،  (f)کارشناس تکنولوژي اطالعات،  (e)نسانی، ا

(i) کارشناس فنی 
 

 کردن روایی براي ابزارهاي سنجش کچ  3.4
ي چک کردن روایی یا روایی افتراقی اعتبار به این اشاره دارد که آیا آیتم ها یک مفهوم یکسان مورد نظر را ارزیابی می کنند. برا

عامل دوم این است  (b)آیتم هاي یک ساختار ممکن است باالترین ضریب بار را روي ساختار خود داشته باشند، و  (a)ساختارها، 
تأییدي  یتحلیل عامل 7یک ساختار باید بزرگتر از همبستگی آن ساختار با ساختارهاي دیگر باشد. جدول  AVEکه ریشه دوم 

) نیز به Tتحلیل عاملی تأییدي براي خروجی نرم افزار و مدل در حالت معنادار (مقدار براي متغیرهاي واضح را نشان می دهد. 
 نشان داده شده اند. 5و  4ترتیب در شکل هاي 

نها مرتبط با ساختار آ، کل آیتم ها باالترین ضریب بار را روي ساختار خود دارند و حداقل فاصله بین ضریب بار 8در تطابق با جدول 
نیز نتایج عامل دوم را ارائه  9است که این نشان می دهد که ساختارهاي تحقیق روایی واگرایی خوبی دارند. جدول  0.1بزرگتر از 

است. بنابراین عامل دوم  0.9واریانس استخراج شده تمام متغیرهاي تحقیق کمتر از  AVEریشه دوم  9می دهد. طبق جدول 
روایی افتراقی متغیرهاي تحقیق ایجاد می گردد. همچنین اعداد کمتر از قطر ماتریس همبستگی براي بررسی رابطه براي بررسی 

 بین متغیرها یادداشت می شوند. همان طور که می بینید، ضریب همبستگی کل متغیرها با یکدیگر معنادار/مثبت است.
 

 آزمون الگوي ساختاري  3.5
) از طریق بررسی ضرایب مسیر (ضرایب بار) PLSفرضیات تحقیق در روش حداقل مربعات جزئی ( آزمایش مدل ساختاري تحقیق و

و مقادیر ضریب تعیین ممکن می گردد. ضرایب مسیر براي تعیین کمک هاي هر یک از متغیرهاي پیش بینی در اشاره کردن به 
اریانس متغیر معیار هستند که توسط متغیرهاي پیش واریانس متغیر معیار استفاده می شوند و مقادیر ضریب نیز نشان دهنده و

نیز براي ارزیابی توانایی پیش بینی متغیرهاي وابسته براي متغیرهاي مستقل  Q)2(گیسر -بینی توضیح داده می شود. ضریب استون
براي مسیرهاي  Tضرایب  7و  6استفاده می شود. مقادیر مثبت این ضریب نشان دهنده توانایی پیش بینی است. در شکل هاي 

برآورد ضرایب مسیر و واریانس  10معنادار نیستند). همچنین در جدول  1.96کوچکتر از  Tپژوهشی گزارش شده اند (ضرایب 
 توضیح داده شده متغیرهاي تحقیق گزارش می گردند.

 
 

 
 



 )2019.  تحلیل توصیفی متغیرهاي کلیدي (مسلمی و همکارانش 5جدول 

ره
ما
ش

 

 آیتم ها

داد
تع

ر م 
دا
مق

مم
نی
ی

مم 
زی
اک
ر م
دا
مق

 

ن
گی
یان
م

 

ف
حرا

ه ان
شی
حا

 

 0.847 2.77 5 1 250 سیستم هاي اطالعات شرکت جامع هستند 1
 0.907 2.86 5 1 250 شرکت خواسته ها و نیازهاي مشتریان خود را می داند 2
 0.900 2.73 5 1 250 شرکت نقاط قوت و نقاط ضعف بازار محصوالت خود را می داند 3
 0.900 3.04 5 1 250 بزرگ/کوچک خود را می شناسد شرکت رقباي 4
سیستم هاي اطالعات در این شرکت به خوبی ایجاد و به روز رسانی می  5

 گردند
250 1 5 3.02 0.959 

 0.963 3.04 5 1 250 شرکت منابع اصلی و قابلیت هاي رقباي خود را می داند 6
 0.910 2.91 5 1 250 شرکت نقاط قوت و نقاط ضعف رقبا را می داند 7
 0.983 2.68 5 1 250 شرکت استراتژي رقبا را می داند 8
 0.948 3.24 5 1 250 شرکت قدرت چانه زنی مشتریان خود را می داند 9

شرکت به خوبی از محیط صنعتی رقابتی خود (که در آن فعالیت دارد)  10
 آگاه است

250 1 5 2.58 1.028 

بررسی می کند. مدیران این شرکت  شرکت روندهاي صنایع رقابتی را 11
 محدود به عملیات هاي اصلی شرکت نیستند

250 1 5 2.70 1.019 

سیستم هاي اطالعات شرکت توسط مدیر عامالن شرکت پشتیبانی می  12
 شوند

250 1 5 2.41 0.945 

در این شرکت، گزارشات و تحلیل هایی که نیازهاي اطالعاتی مدیران را  13
 صورت منظم ارائه می گردندپوشش می دهند به 

250 1 5 2.34 0.977 

 0.818 2.19 5 1 250 نیازهاي اطالعاتی مدیران شرکت به صورت منظم مرور می شوند 14
در این شرکت، گزارشات قابل فهم و نسبتاً آسانی ایجاد می شوند تا  15

 صنعت، بازار و مشتریان سریعاً درك شوند
250 1 5 2.23 0.883 

 0.852 2.23 5 1 250 داف واقع گرایانه اي را براي آینده تعیین نموده استشرکت اه 16
شرکت امکاناتی را براي تمام مدیران و کارمندان مهیا کرده است تا با  17

 چشم انداز آینده شرکت آشنا شوند
250 2 5 4.01 0.731 

 0.733 3.97 5 1 250 در این شرکت، وضوح جهت آینده شرکت به کارمندان القا شده است 18
مدیران این شرکت براي تمام بخش ها و کارمندان، چشم انداز واقع  19

 گرایانه اي براي آینده شرکت دارند
250 1 5 3.96 0.743 

مدیران عامالن شرکت معتقدند که براي تحقق اهداف شرکت، باید  20
 پتانسیل و ریسک هاي متعادل را مد نظر قرار داد

250 1 5 3.95 0.718 

مدیر عامالن شرکت استراتژي هاي نوآوري را ترغیب می کنند، حتی  21
 اگر بدانند برخی از آنها با شکست مواجه خواهند شد

250 1 5 4.02 0.711 

 0.734 4.05 5 1 250 مدیران این شرکت از ریسک هاي بزرگ استقبال می کنند 22
وال مدیران این شرکت هیچ عالقه اي به ریسک پذیري ندارند (س 23

 معکوس)
250 2 5 2.10 0.993 

 0.947 3.43 5 1 250 شرکت همواره دنبال فرصت هاي جدیدي براي نوآوري می گردد 24
شرکت توانایی آغاز ابتکارات عمل در تالش براي شکل دهی محیط خود  25

 را دارد
250 1 5 3.45 0.927 



 0.924 3.50 5 1 250 هدشرکت اغلب، نمونه هاي اولیه را براي صنعت خود ارائه می د 26
شرکت معموالً ابتکار عمل را در بین رقباي خود آغاز می کند و روشهاي  27

 جدیدي را در تولید و ارائه خدمات معرفی می کند
250 1 5 3.71 0.810 

شرکت شبکه گسترده اي از رابطه ها با مؤسسات تحقیقاتی خارجی  28
 دارد تا دانش فنی و غیرفنی را کسب کند

250 1 5 3.39 0.939 

شرکت دانش فنی و غیرفنی مورد نیاز خود را از طریق حضور در  29
 کنفرانس هاي صنعتی و کنفرانس هاي بین المللی بدست می آورد

250 1 5 3.62 0.856 

شرکت دانش جدید کسب شده از طریق شبکه هاي ارتباطی را با دانش  30
 فنی یا غیرفنی خود ترکیب می کند

250 1 5 3.70 0.860 

در این شرکت، دانش جدید کسب شده از طریق شبکه ها براي حل  31
 مشکالت مشتریان استفاده می شود

250 2 5 3.94 0.653 

دانش کسب شده از شبکه هاي ارتباطی با سازمان هاي دیگر از طریق  32
 شبکه ارتباطی داخل شرکت، به پروژه هاي جدید انتقال داده می شود

250 2 5 3.82 0.681 

شرکت پتانسیل و منابع غیرفعال از یادگیري شبکه اي خود را به منابع  33
 مولد تبدیل می کند

250 2 5 4.07 0.642 

 0.694 3.87 5 1 250 شرکت در طی سال گذشته رشد سریعی داشته است 34
 0.792 3.66 5 1 250 حاشیه سود شرکت در سال گذشته افزایش پیدا کرده است 35
 0.774 3.71 5 1 250 مقایسه با سال گذشته سودآور بوده است شرکت در 36
 0.759 3.82 5 1 250 درآمد خالص شرکت در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است 37
 0.763 3.82 5 1 250 سهم شرکت از بازار در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است 38
 0.802 3.68 5 1 250 قایسه با سال گذشته مثبت بوده استبازده سرمایه گذاري شرکت در م 39
شرکت توانسته است سهام خود را در مقایسه با سال گذشته افزایش  40

 دهد
250 1 5 3.70 0.746 

شرکت توانسته است در مقایسه با سال گذشته، به شکل مؤثرتري از  41
 منابع مالی خود استفاده کند

250 1 5 3.90 0.803 

مشتریان از محصوالت یا خدمات شرکت در مقایسه با سال  رضایت 42
 گذشته افزایش پیدا کرده است

250 1 5 3.79 0.760 

نرخ رشد درآمد شرکت از زمان تأسیس آن به صورت یکنواخت در حال  43
 افزایش بوده است

250 1 5 3.21 0.918 

 
 )2019ستخراج شده (مسلمی و همکارانش . پایایی و میانگین واریانس ترکیب شده متغیرهاي تحقیق ا6جدول 
 cp AVE A متغیر/شاخص
 0.901 0.625 0.915 هوش تجاري

 0.919 0.544 0.933 نوآوري
 0.846 0.567 0.887 یادگیري شبکه
 0.915 0.569 0.929 عملکرد مالی

 
 )2019.  تحلیل عاملی تأییدي براي متغیرهاي واضح (مسلمی و همکارانش 7جدول 

 تأیید/عدم تأیید ضریب بار حد قابل قبول نرخ ضریب بار متغیر/سوال متغیر مخفی
 تأیید شده 0.7باالتر از  0.792 1 هوش تجاري

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.755 2 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.754 3 



 تأیید شده 0.7باالتر از  0.704 4 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.705 5 

 تأیید شده 0.7تر از باال 0.777 6 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.794 7 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.806 8 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.735 9 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.761 10 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.762 11 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.782 12 

 د شدهتأیی 0.7باالتر از  0.714 13 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.762 14 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.800 15 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.727 16 نوآوري

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.800 17 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.723 18 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.734 19 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.760 20 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.832 21 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.826 22 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.841 23 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.766 24 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.760 25 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.721 26 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.723 27 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.783 28 بکهیادگیري ش

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.800 29 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.804 30 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.706 31 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.799 32 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.719 33 

 هتأیید شد 0.7باالتر از  0.740 34 عملکرد مالی

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.708 35 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.761 36 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.777 37 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.813 38 



 تأیید شده 0.7باالتر از  0.838 39 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.778 40 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.800 41 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.720 42 

 تأیید شده 0.7باالتر از  0.779 43 

 
 برازش مدل و روایی سهم  3.6

در حقیقت ضریب تعیین در مقایسه با ضریب همبستگی، را بررسی کردیم و مدل تحقیق عمومی را متناسب ساختیم. مدل ساختاري 
ملی است که توسط آن می توانیم رابطه بین دو متغیر را توضیح عاملی است که اطالعات بهتري را فراهم می سازد و مهمترین عا

(خط  0دهیم. این ضریب بیان کننده درصد تعدیالت ایجاد شده در تابع توسط متغیر مستقل است. ضریب تعیین عددي بین 

ته است تغییرات متغیر خط رگرسیون توانس( 1) تا تغییرات متغیر تابع را به تابع مستقل نسبت دهدرگرسیون هرگز نتوانسته است 
ابطه در متغیر وابسته توسط ر. صراحتاً اگر کل تعدیالت ) استوابسته را به شکل دقیقی به تغییرات متغیر مستقل نسبت دهد

خواهد بود و مقادیر دیگر بین این دو حد قرار خواهند داشت: مقادیر  1رگرسیون توضیح داده شود، مقدار ضریب تعیین برابر با 

برابر  Q2ضعیف هستند. مقادیر  نرمال هستند، و مقادیر  بهینه هستند، مقادیر  ن ضریب تعیی

(که مدل ساختاري و مدل سنجش را به  CV.Redundancy(که مدل سنجش را ارزیابی می کند) و  CV.Communalityبا 
 11بینی باالي مدل هستند. جدول نشان دهنده قابلیت پیش  2Qصورت همزمان ارزیابی می کند) هستند. مقادیر مثبت و بزرگ 

می بینید مقادیر ضرایب تعیین نشان دهنده میزان تحت تأثیر قرار  11را نشان می دهد. همان طور که در جدول  2Rو  2Qمقادیر 
درصد  0.573گرفتن متغیرهاي وابسته توسط متغیر مستقل هستند. در حقیقت از مقادیر جدول باال می توانیم استنباط کنیم که 

درصد از تغییرات در ساختار عملکرد  0.445درصد از تغییرات در ساختار یادگیري شبکه، و  0.288از تغییرات در ساختار نوآوري، 
 مالی توسط ساختار هوش تجاري توضیح داده می شود.

 

 
 خروجی نرم افزار –.  تحلیل عاملی تأییدي 4شکل 



 
 )Tادار (مقدار مدل در حالت معن –.  تحلیل عاملی تأییدي 5شکل 

 )2019عوامل بارگذاري متقاطع براي ارزیابی روایی ابزارها در مدل پژوهشی (مسلمی و همکارانش .  8جدول 

 
 )2019براي هر یک از متغیرهاي تحقیق (مسلمی و همکارانش  جذر میانگین واریانس.  ماتریس همبستگی 9جدول 



 یعملکرد مال یادگیري شبکه نوآوري هوش تجاري متغیر
 - - - - هوش تجاري

 - - - 0.538 نوآوري
 - - 0.738 0.537 یادگیري شبکه
 - 0.632 0.610 0.391 عملکرد مالی

 
) GOFتناسب عمومی مدل بدست می آید که در مدل هاي مبتنی بر حداقل مربعات جزئی، از شاخص نیکویی برازش ( و در نهایت،

محاسبه می شود که نشان دهنده تناسب  0.549. این شاخص براي مدل حاضر برابر با باشد 0.3استفاده می شود که باید بزرگتر از 
 مدل کلی است.

 
 .  نتیجه گیري4

عملکرد مالی استارت آپ ها در این مطالعه بررسی شده است. این روش جدا از هدف عملی، یک بررسی هوش تجاري بر روي تأثیر 
) و کارشناسان شرکت هاي استارت آپ را پوشش می دهد که در CEOمالن (توصیفی است. جمعیت آماري این مطالعه مدیر عا

آیتمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي ارزیابی شد و براي  43نفر بررسی شدند. روایی پرسشنامه  250یک نمونه متشکل از 
 جمع آوري داده از تحلیل روایی استفاده شد.

 

 
 حالت معنادار (تحلیل مسیر)مدل در  –.  فرضیات تحقیقات 6شکل 



 
 )Tمدل در حالت معنادار (مقدار  –.  فرضیات تحقیقاتی 7شکل 

 
 ).2019براي تأثیرات متغیرها بر روي فرضیات تحقیق (مسلمی و همکارانش  T.  ضرایب مسیر و آزمون 10جدول 
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 تأیید نشده 0.851 0.188 0.011 هوش تجاري بر روي عملکرد مالی استارت آپ ها تأثیر می گذارد 1

 تأیید شده 0.000 3.881 0.199 هوش تجاري روي بهیود نوآوري در استارت آپ ها تأثیرگذار است 2

 ید شدهتأی 0.000 4.205 0.311 نوآوري سبب بهبود عملکرد مالی استارت آپ ها می گردد 3

 تأیید شده 0.537 9.462 0.537 هوش تجاري استارت آپ ها بر روي یادگیري شبکه تأثیرگذار است 4

 تأیید شده 0.000 11.471 0.632 یادگیري شبکه روي بهبود نوآوري در استارت آپ ها تأثیرگذار است 5

 تأیید شده 0.000 4.593 0.397 یادگیري شبکه روي بهبود عملکرد مالی در استارت آپ ها تأثیرگذار است 6
 

 )2019.  ضریب تعیین مدل پژوهشی (مسلمی و همکارانش 11جدول 
 R CV.Red CV.Com)2(ضریب تعیین  ساختارها
 0.601 0.524 0.573 نوآوري

 0.532 0.584 0.288 یادگیري شبکه
 0.614 0.560 0.445 عملکرد مالی

 

است  0.05از  بیشتراست و معناداري آزمون  1.96) براي فرضیه اول کوچکتر از T تحلیل عاملی تأییدي (مقدار يچون مقدار آمار •
درصدي تأیید نمی شود. لذا هوش تجاري روي عملکرد مالی استارت آپ ها تأثیرگذار  95بنابراین این فرضیه با سطح اطمینان 

 نبوده است.



است  0.05از  کمتراست و معناداري آزمون  1.96وچکتر از ) براي فرضیه دوم کTتحلیل عاملی تأییدي (مقدار  يچون مقدار آمار •
استارت آپ  نوآوريروي بهبود  0.199درصدي تأیید نمی شود. لذا هوش تجاري به اندازه  95بنابراین این فرضیه با سطح اطمینان 

 ها تأثیرگذار بوده است.
است  0.05است و معناداري آزمون کمتر از  1.96از  ) براي فرضیه سوم بزرگترTتحلیل عاملی تأییدي (مقدار  يچون مقدار آمار •

روي عملکرد مالی استارت آپ  0.311درصدي تأیید نمی شود. لذا هوش تجاري به اندازه  95بنابراین این فرضیه با سطح اطمینان 
 ها تأثیرگذار بوده است.

است  0.05است و معناداري آزمون کمتر از  1.96) براي فرضیه چهارم بزرگتر از Tتحلیل عاملی تأییدي (مقدار  يچون مقدار آمار •
روي یادگیري شبکه استارت  0.537درصدي تأیید نمی شود. لذا هوش تجاري به اندازه  95بنابراین این فرضیه با سطح اطمینان 

 آپ ها تأثیرگذار بوده است.
است  0.05است و معناداري آزمون کمتر از  1.96) براي فرضیه پنجم بزرگتر از Tتحلیل عاملی تأییدي (مقدار  يچون مقدار آمار •

روي ابتکار استارت آپ ها  0.632درصدي تأیید نمی شود. لذا هوش تجاري به اندازه  95بنابراین این فرضیه با سطح اطمینان 
 تأثیرگذار بوده است.

است  0.05داري آزمون کمتر از است و معنا 1.96) براي فرضیه ششم بزرگتر از Tتحلیل عاملی تأییدي (مقدار  يچون مقدار آمار •
روي عملکرد مالی استارت آپ  0.397درصدي تأیید نمی شود. لذا هوش تجاري به اندازه  95بنابراین این فرضیه با سطح اطمینان 

 ها تأثیرگذار بوده است.
 

د پ هاي مطالعه شده تأییاین مطالعه این است که اگرچه تأثیر مستقیم هوش تجاري بر روي عملکرد مالی استارت آنتیجه نهایی 
نشده است اما چون تأثیر هوش تجاري بر روي نوآوري و یادگیري شبکه، و همچنین تأثیر نوآوري و یادگیري شبکه بر روي عملکرد 
مالی تأیید شده است، بنابراین می توانیم نتیجه گیري کنیم که هوش تجاري با یک نقش واسطه، تأثیر غیرمستقیمی بر روي عملکرد 
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