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های آزاد اسالمی استان دانشگاه  کارکنان یاخالق رفتار بر یرقابت هوش ریتأث یبررس

 اردبیل

   

 2زاده وضیع نیحس ،1ییطباطبا میدکریس
 

 1399 آذرماه 30تاریخ پذیرش:                                  1399 آبان 15 دریافت:تاریخ 
 

 چكیده
انجام گرفته است. انشگاه د اخالقی کارکنان رفتار ثیر هوش رقابتی برأت بررسیتحقیق حاضر با هدف 

آید. در این تحقیق از روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي به حساب می
اي( عمدتًا براي مطالعة مبانی نظري تحقیق و بررسی پیشینة تحقیق و مطالعات نظري )کتابخانه

شود. ، استفاده میهمچنین جهت بررسی مطالعات و دیدگاههایی که راجع به موضوع تحقیق است
اي براي تجزیه افزون بر آن، روش مطالعات میدانی )پرسشنامه( از طریق گردآوري اطالعات پرسشنامه

گیرد. متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از و تحلیل متغیرهاي تحقیق مورد استفاده قرار می
و ابعاد آن که عبارتند از آگاهی از  بتیهوش رقاکه در این تحقیق متغیر  اخالقی رفتار، هوش رقابتی

کلیدي سازمان،  پذیريآسیب از رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی مخاطرات از بازار، آگاهی فرصتهاي
 ( و 2015( و سان و وانگ )2014محوري به عنوان متغیر مستقل از تحقیق نووکاه و همكاران ) فرضیات

( به عنوان 2014( و کیم و همكاران )2007ند و همكاران )متغیر رفتار اخالقی از تحقیق ریچمو
)آگاهی  هوش رقابتی هاي تحقیق نشان می دهد کهیافته اند.متغیرهاي وابسته مورد تحلیل قرار گرفته

پذیري کلیدي از فرصتهاي بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی از آسیب
 تأثیر دارد.دانشگاه  اخالقی کارکنان رفتار برضیات محوري( و آگاهی از فر دانشگاه 
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 .…آزاد یها دانشگاه کارکنان یاخالق رفتار بر یرقابت شهو ریتأث یبررس عنوان مقاله :

 مقدمه-1
یك سازمان دانست که نقش  ةرا باید به عنوان مهمترین سرمای و رفتار اخالقی آنها نیروي انسانی

هاي باالیی جهت جذب و ها هزینهدارد. امروزه سازمان کلیدي و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش
 Zvavaheraand) رقابت از سایر رقیبان عقب نمانند ةکنند تا در عرصنگهداري منابع انسانی صرف می

Ndoda, 2014: 2)ها درجهت کسب ها و شرکت. در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین سازمان
ها اگر داراي بهترین تكنولوژي اي یافته است. سازماناهمیت ویژه منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجود

ولی از نیروي انسانی متخصص و کارآمد برخوردار نباشند و یا  ،مند باشندبوده و از بهترین امكانات بهره
بر محیط اثر  نخواهند بودقادر  ،درست و کارآمد از نیروهاي موجود را نداشته باشند ةتوانایی استفاد

گردد مگر با رویكرد نمایند و این امر حادث نمیعمل  و دینامیك رقابت موفق ةته و در عرصگذاش
ها به به طور کلی اخالقیات در سازمان(. Zarei Matin et al., 2011: 79اخالقی مؤثر منابع انسانی )

سازمان شود که بر اساس آن نیك و بدهاي عنوان سیستمی از ارزشها، بایدها و نبایدها تعریف می
شود. به طور کلی انسانها در بعد فردي و شخصیتی داراي مشخص و عمل بد از خوب متمایز می

دهد. ممكن است همین افراد ویژگیهاي خاص اخالقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شكل می
و رفتار متفاوتی  گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتاروقتی در یك جایگاه و پست سازمانی قرار می

ثیر أاز بُعد فردي از آنها سر بزند که این ویژگیهاي انسانی بر روي میزان کارآیی و اثربخشی سازمان ت
تواند موجب بروز پیامدهاي مثبت یا منفی از طرفی اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملكرد می.بگذارد

 سازمان، از منظر معماري(. Ludwin-Peeryaand Tingley, 2014: 257) در سطح سازمان گردد
که عامل افزایش کارایی سازمان و یكپارچگی فرایندها و  فنی به عنوان یك چارچوب رقابتیهوش 

شود. بازار هوش گیري در سطوح مختلف سازمانی متمرکز است، نگریسته میبر فرایندهاي تصمیم نهایتاً
داند. از نقطه نظر فناوري لیلگر بازار و مشتریان میرا ابزاري براي برتري رقابتی و پایشگر و تح رقابتی

افزار و نرمها، نقطه دخالت سختیك سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق داده رقابتینیز هوش 
چیزي نیست مگر فرایند  رقابتیتر هوش آید. ولی به بیان سادهافزار در مغزافزارها به حساب می

هاي موجود در فرایند ان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از دادهسازم و عملكرد باالبردن سوددهی
بدرستی درک و  رقابتی. در صورتی که مفهوم هوش (Nwokah et al., 2014: 12) گیريتصمیم

شود تا انتظارات مدیران به صورت ناگهانی افزایش یابد و برآورده نشدن این منتقل نگردد، موجب می
از جمله سلب اطمینان افراد و بویژه مدیران از این سیستم به دنبال خواهد داشت؛ چرا توقعات مواردي را 

فقط به دنبال کوتاه کردن مسیرهاي پرس و جو در داخل اطالعات است و خود  رقابتیکه هوش 
 & Pirayesh) و بدون نیاز به اطالعات مناسب قادر به ارائه پیشنهاد یا راهكاري نیست مستقالً

Alipour, 2013: 10). ( مطرح می2014ریچموند و همكاران ) کنند که تنها مزیت رقابتی ماندگار براي
کند. منشأ این رفتار اخالقی از کارکنانی است هر شرکت اخالق ارزشی است که آن شرکت نشان می

ان (. از سویی انسSamimi, 2013: 23کنند )مداردر فرایندهاي سازمان فعالیت میکه با رویكرد دانش
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برد و همواره در تعامل با سایر موجودي اجتماعی است که از لحظة تولد تا آخر عمر در اجتماع بسر می
 تیریاز گذشته مورد توجه صاحبنظران رشته مد شیانسانهاست. در این بین، اخالق مدیران و کارکنان ب

 ت،یواقع یداشتن مبانرا که عالوه بر  یماتیکه تصم یکسان رانیمنابع انسانی قرار گرفته است. مد
شقوق مختلف با  انیشق از م كی. انتخاب کنندیهست، اتخاذ م زین یو اخالق یمستلزم قضاوت ارزش

به  يو اقتصاد یسنتها، و عوامل اجتماع ،یمذهب يارزشها ،يالحظه يفشارها ،یقبل ماتیتوجه به تصم
ن کارکنان در انجام وظایف محوله، به دلیل رغبت پایی (.Qalavandi et al., 2014; 112) دیآیعمل م

ضعف در مدیریت مؤثر ارتباط با مشتریان در کارکنان، ضعف مهارتی برخی کارکنان در خصوص تعامل 
در  دانشگاه انداز آتی با مشتریان جدید، ضعف در تعامل با محیط بیرونی، ضعف در اجرایی نمودن چشم

 دانشگاه تاي مطالعه و تحلیل بازارهاي بالقوه، این خصوص توسعة خدمات جدید و نبود مرکز داده در راس
با چالشهاي اساسی مواجه هست. بنابراین مسألة اصلی و اساسی در تحقیق حاضر این است که آیا 

 تأثیر دارد؟دانشگاه  رفتاراخالقی کارکنانبر  هوش رقابتی
 

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق -2

 هوش رقابتی 2-1
تر هاي اقتصادي هر روز فشردهاي است. رقابت بین بنگاهراي شرایط ویژهدا 21قرن کسب و کار در 

شده و نرخ نوآوري رو به افزایش است. رقابت بین بنگاههاي اقتصادي باعث شده است که تا آنها به 
را  ـ شوندکه منابع ارزشمند دانش محسوب می ـ ها، تعداد نیروي انسانی خودمنظور کاهش هزینه

ها را بر آن داشته است تا نسبت به صریح کردن هش تعداد نیروي انسانی، سازمانکاهش دهند. کا
دانش ضمنی موجود نزد کارکنان اقدام کنند. در دنیاي امروزي کسب و کار، بخش اعظمی از کارها و 

دست آوردن دانش در فعالیتهاي ما مبتنی بر اطالعات هستند و زمان کمتري براي کسب تجربه و به
پردازند. ها بر اساس میزان دانش خود با یكدیگر به رقابت میت. در این شرایط سازماندسترس اس

شود. در این تر شده و سهم اطالعات در آنها بیشتر میها هر روز پیچیدهمحصوالت و خدمات سازمان
د منابع میان مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهاي الزم، فرصت خوبی براي ایجاد بهبود در عملكر

هاي کوچك و بزرگ نیازمند کند. امروزه تمامی سازمانانسانی و همچنین مزایاي رقابتی ایجاد می
العمل پذیري و عكسسازي مدیریت دانش در خود هستند تا از گردونه رقابت عقب نمانند. انعطافپیاده

موجود نزد آنها و همچنین  سریع در برابر شرایط متغیر محیطی، استفاده بهتر از منابع انسانی و دانش
 :Sadeghi, 2014) هاي امروزي استاتخاذ تصمیمات بهتر، دستاوردهاي مدیریت دانش براي سازمان

14). 
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 .…آزاد یها دانشگاه کارکنان یاخالق رفتار بر یرقابت شهو ریتأث یبررس عنوان مقاله :

دو عامل هوش  ، هوش سازمانی را ترکیبی از2هوش سازمانی ةیكی از پدیدآورندگان نظری 1تی ماتسودا
کند باعث یكپارچگی تسودا معرفی میداند. مدل هوش سازمانی که ماهوش ماشینی می انسانی و

ها ماتسودا بر خالف خیلی شود.پردازش دانش انسان و دانش بر پایه ماشین در توانایی حل مسئله می
از نظر وي کار سازمانی که  کند هوش ماشینی یك بخش یكپارچه از هوش یك سازمان است.کید میأت

باشد و هم شامل عامل حل مسئله انسانی میباشد هم شامل در واقع یك کار گروهی و تعاونی می
 .(Hampel and et al, 2011:547) عامل حل مسئله ماشینی

شود. از نظر ماتسودا هوش سازمانی، بطور کلی مجموعه تواناییهاي ذهنی یك سازمان تعریف می
ش بنابراین هوش سازمانی ماتسودا داراي دو جزء است. هوش سازمانی به عنوان یك فرآیند و هو

هوش سازمانی به عنوان یك فرآیند، تجزیه و تحلیل تئوریك یك  سازمانی به عنوان یك محصول.
سازد و هوش سازمانی به عنوان یك محصول اي از فرآیندهاي فرعی فراهم میسازمان را با مجموعه

 کند.یهایی جهت طراحی سیستم اطالعاتی براي سازمان تهیه میئمشی ترکیبی و طرح و راهنماخط
لبته این دو جزء از یكدیگر منفك نبوده و به عنوان دو عامل وابسته به یكدیگر در سازمان عمل میا

 (. Sarsazizdy, 2012: 66) کنند
 کند:هوش سازمانی را اینگونه تعریف می نویسنده و طراح هوش سازمانی، 3تخاز سویی دیگر کارل آلبر

 «.یك اقدام مهمذهنی سازمان براي انجام وظیفه یا  ةظرفیت قو»
 ؛از نظر آلبرخت هوش سازمانی داراي هفت بعد است

 ؛تصور استراتژیك .1
 ؛سرنوشت مشترک .2

 ؛حرص و ولع براي تغییر .3
 ؛روح یا قلب .4
 ؛)سیستمها، ساختار و قوانین( بندي و تجانسصف .5
 ؛گسترش دانش .6
 .فشار عملكرد .7

همه جانبه  ةاي یك توسعبر ،گوید سازمانی که در جهت پتانسیل نهایی خویش در حرکت استمی وي
 باید بطور مداوم در هر هفت بعد کلیدي پیشرفت کند. 

 کند.درست از هوش سازمانی سه گام اساسی توصیه می ةآلبرخت براي استفاد

                                                        
1 T. Matsuda 
2 Organizational Intelligence 
3 Carl Albresht 
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بهترین راه براي رهبران ارشد یك سازمان اندیشیدن و  ؛گام اول(: آغاز اندیشیدن مدیران

باشد. همیشه باید این سؤال مل یا عملیات با هوش میاقدام مهم به عنوان ع ةصحبت کردن دربار
 تر عمل کنیم؟توسط رهبران مطرح شود که چگونه هوشمندانه

ترین ترین و سادهوقتی که پایین ؛گام دوم(: دادن قدرت و اختیار فكر کردن به کارکنان

هادات او مورد توجه قرار ها، تجارب، بینش و افكار و پیشنکارگر یا کارمند یك سازمان باور کند که ایده
شود که قدرت ذهنی فرد آزاد گردد و موجب خالقیت و شود و این مسئله باعث میگیرد تحسین میمی

 ابتكار کارکنان بشود.

؛ وقفه و سیستماتیك به سمت علل جهالت و نادانی دسته جمعیگام سوم(: تهاجم بی
گردد عبارتند ابتكار کارکنان در سازمان می از جمله عوامل و عللی که موجب جهالت و رکود خالقیت و

 ؛از

 شود.هاي سازمانی میساختار سازمانی که باعث ایجاد شكافهایی بین بخشها و دسته .1
 سیاستها، قوانین و مقرراتی که با فرآیند ارزشها مغایرت دارد. .2
 .ثیر و غیر پویاأترقیب، بیمدیران بی .3

 کند.انگیزه میبیرفتارهاي فرامدیریتی که افراد سازمان را  .4

 Durif and et)، کندرفتارهاي ناعادالنه که اخالق و مفهوم سرنوشت مشترک را تخریب می .5

al, 1212:16). 

امروزه در حال گذر از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطالعاتی هستیم. بشر امروز، هزارة سوم را در 
ا احاطه کرده است. فناوري اطالعات آور علمی و فنی وي رحالی آغاز کرد که پیشرفتهاي اعجاب

بنیانهاي جامعه صنعتی را سست کرده تا ستونهاي جامعه اطالعاتی را برپا کند. همانگونه که گذر از 
عصر کشاورزي و ورود به عصر صنعت، چالشها و مشكالتی را براي بشر به وجود آورد گام نهادن به 

تر و بایست با چالشهاي عمیقا این بار بشر میزا خواهد بود امعصر اطالعات نیز براي بشر چالش
پذیري، نوآوري و... است و قدرتمندتر دست و پنجه نرم کند. عصر اطالعات نیازمند سرعت، انعطاف

هاي این دوره نیز باید بدین موضوع توجه کنند. تنها عامل موفقیت سازمان در عصر اطالعات سازمان
در تقابل با سازمان است. مجله هاروارد بیزینس ریویو به مناسبت  مشتریان و شناسایی جایگاه ذهنی آنها

پردازان مشهور این سؤال را پرسیده است هفتادمین سالگرد انتشار خود، از پنج تن از متفكران و نظریه
گیري است؟ در پاسخ به این سؤال، درحال شكل 21که: چه مشكالت و چالشهایی براي ورود به قرن 

اند. بلكه عمدتًا را از نوع چالشهاي فنی ندانسته 21متفكران، چالشهاي ورود به قرن  هیچ کدام از این
گوید: در مقوالت اند که این چالشها، از نوع چالشهاي نرم است. پیتر دراکر در این مورد میابراز کرده

، چه رسد انسانی نظیر امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و یا کسب و کار، پیشگویی کاري است بیهوده
توانیم از طریق گذشته، هم انداز هفتاد یا هشتاد سال آینده را تصور کنیم. میبه اینكه بخواهیم چشم

 (.Roghani, 2013: 23آینده را شناخت و هم براي رویارویی با آن آماده شد )
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 .…آزاد یها دانشگاه کارکنان یاخالق رفتار بر یرقابت شهو ریتأث یبررس عنوان مقاله :

از طرفی ظهور جهانی شدن مسبب تحرک زیاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و ارزشی شده و ضمن 
ش فاصله زمان و مكان، تفسیرهاي جدیدي از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دولت، اقتدار و امنیت به کاه

تواند سبب تحول مفاهیم و تغییر دهد. این پدیده، چالشها و تعارضاتی را به همراه دارد و میدست می
به میان  توان از جهانی شدن سخنالمللـی شود. تحت این شرایط است که میمصادیق در روابط بین

آورد. جهانی شدن در شكل امروزین آن از زمان فروپاشی کمونیسم و نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد 
هاي گذشته، هنوز هم نظم مورد قبول و عینیت یافته است. با وجود فروریختن نظام تصنعی جهانی دهه

میـان ایدئولوژي و قدرت اي از جهانی شدن، اي ایجاد نشده است. قبل از ورود به چنین دورهعادالنه
داري وجود داشت و به واقع در دوران جنگ سرد، ایدئولوژي، سیاست جهان را هدفمند کرده رابطه معنی

سازي کند. تشدید روند جهانی شدن که با پایان جنگ سرد همراه بود، از یكسو توانست هویتو می
ها و اصول روشنگري، موجد ردادن پایهباعث فروپاشی نظام دوقطبی و از سوي دیگر با مورد سؤال قرا

به هم ریختن سه مفهوم بنیاد، وحدت و هدف غایی شده است و همین امر چندگانگی، تنوع و کثرت را 
گرایانه که عمدتًا با تفاوتها و تعارضها سروکار به همـراه داشته است. در این شرایط، مردم ساالري کثرت

گرایانه داشته و با حذف تفاوتهاي اصلی، که حالت سلطهدارد در مقابل مردم ساالري اجتماعی، 
 (.Sadeghi, 2014: 29گیرد )پذیر است، قرار میامكان

 1با توجه به الزامات اشاره شده در باال و به منظور تقابل با این تحوالت و چالشهاي، کریس ارگریس

یادگیري افراد است؛ با این وجود  اي مبتنی بر( معتقد بود که موفقیت در بازار، به طور فزاینده1998)
اي به دانند چگونه یاد بگیرند. متأسفانه تاکنون صالحیت کارکنان به طور قابل مالحظهبیشتر مردم نمی

برد، مرتبط شده است. این امر منجر به حبس بهرة هوشی، که هوش را در یك سبك محدود به کار می
ها و صورت، عصر دانش مستلزم افرادي با مهارتها دربارة یادگیري نیز شده است. به هر ایده

هایی به مراتب متعدد است. صالحیت اساسی عصر دانش شامل حل مسئله خالق، نوآوري، صالحیت
هاي رهبري است. به دلیل توانایی انجام کار تحت شرایط فشار، روابط بین شخصی، کار تیمی و مهارت

ها، تئوري جدیدي از هوش نیز مورد نیاز د در سازمانعصر جدید یادگیري و اشكال متفاوت دانش موجو
اي در آموزش و پرورش و نتایج مهمی براي یادگیري است. تئوري هوش تجاري تأثیر قابل مالحظه

 (. Hosseini and Alavirad, 2013: 88سازمانی و تقابل با افراد اجتماع دارد )
اثربخشی  و رقابتی هوش بین رابطة سیبرر»( تحت عنوان 1392تحقیقی توسط پیرایش و علیپور )

صورت گرفته که نتیجة « زنجان استان خصوصی و دولتی هايدانشگاه  بین بازاریابی در استراتژیهاي
 و دولتی هايدانشگاه  بین در اثربخشی بازاریابی و رقابتی هوش تحقیقات آنها نشان داد که بین

 هايمؤلفه رگرسیون تحلیل توجه به چنین بادارد. هم وجود معناداري و مثبت رابطه خصوصی استان

 رقبا تهدیدات از آگاهی رقبا، مخاطرات آگاهی از سازمان، کلیدي پذیريآسیب از آگاهی فرصتهاي بازار،

                                                        
1 Argeris 



 
 1399 زمستان  ،5 یاپیپ ،4 شماره دوم، سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعاتفصلنامه  44

میزان  که دهدمی نشان تحقیق اند. از طرفی نتایجبازاریابی داشته اثربخشی بر را تأثیر بیشترین به ترتیب
همچنین  و ندارد وجود معناداري تفاوت دولتی و هاي خصوصیدانشگاه  ینب در رقابتی هوش به توجه

 برخوردارند. باالتري بازاریابی اثربخشی از دولتی هايدانشگاه به  نسبت خصوصی هايدانشگاه 
 دانشگاه کارکنان  ررسی رابطه هوش رقابتی با عملكردب»( تحقیقی تحت عنوان 1393نورایی و نظري )

دار، بین هوش رقابتی و اکی از وجود رابطه معنیصورت داده و نتایج ح« ایالمکشاورزي شعب استان 
تكنیكی و آگاهی  و آگاهی از وضعیت بازار، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناورانه ابعاد آن شامل

 .کشاورزي استان ایالم مورد مطالعه است دانشگاه اجتماعی با عملكرد کارکنان در شعب ـ راهبردي 
 گرفته انجام «اثربخشی بازاریابی و رقابتی هوش»عنوان  تحت (2014احمد و همكاران ) توسط تحقیقی

 شده تعریف فرانسه دانشكده مدیریت بر اساس نظریة مدیران، رقابتی هوش مدل تحقیق در این است.

 ایجنت است. شده تعریف و سودآوري بازار سهم رشد فروش، متغیر سه در قالب اثربخشی بازاریابی است.

 دارد. وجود معناداري و مثبت اثربخشی بازاریابی ارتباط و رقابتی مدیران هوش بین دهدمی نشان مطالعه
هوش رقابتی و تأثیر آن بر ابعاد دانش بازار »( تحت عنوان 2014تحقیق توسط نووکاه و همكاران )

هوش رقابتی و دانش به این نتیجه رسیدند که بین « هاي نیجریهبراي توسعة خدمات جدید در شرکت
 باشد.هاي نیجریه رابطة مثبت و معناداري برقرار میبازار براي توسعة خدمات جدید در شرکت

 

 رفتار اخالقی 2-2
که  که درزندگی اجتماعی وشغلی انسانهاي امروز ایجاد شده است بوده رفتاري حسابگرانهرفتار اخالقی 

راحفظ کرده و در هرمكان و در هر مناسبت که د اخالقی خوجایگاه  واخالق  در آن فرد سعی دارد
(. مدیریت رفتار Kim et al, 2014از آن اجتناب ورزد ) شودرفتاري غیراصولی وناپسند مشاهده می

ها با ایجاد یك بندي ارزشها براي هدایت رفتارها در سازمان است. سازماناخالقی، شناسایی و اولویت
هاي اخالق به انند اخالقیات را در محیط کار مدیریت کنند. برنامهتوبرنامه مدیریت رفتار اخالقی می

رسانند تا در شرایط آشفته، عملكرد اخالقی خود را حفظ کنند. اخالق یك ابزار ها یاري میسازمان
یابد. کد اخالق مجموعه ارگانیك است که با دگرگون شدن نیــازهـاي جامعه و سازمان تغییر می

اولویت سازمان قرار دارد و کارکنان و مدیران باید از آن تبعیت کنند. برنامه  ارزشهایی است که در
ها و رویه هاي آن رفتار کنند. یكی از مشیاخالق در سازمان زمانی موفق است که کارکنان طبق خط

 بهترین شكلهاي آموزش اخالق به کارکنان، دادن تمرین معضالت پیچیده اخالقی به آنهاست.
ها و افزایش میزان کارهاي غیراخالقی، غیرقانونی و غیرمسئوالنه در ن روزافزون سازمانتر شدپیچیده

محیطهاي کاري توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق کار و مدیریت رفتار اخالقی معطوف 
 (.Goram and Greg, 2013:428ساخته است )

یابیم بر رفتار اخالقی افراد در سازمان، در میبا بررسی ادبیات نظري موجود در زمینه عوامل تأثیرگذار 
 مدلهاي متعددي در این زمینه در دنیا وجود دارد که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:

 مدل اخالق در بازاریابی بارتلز؛ •
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 .…آزاد یها دانشگاه کارکنان یاخالق رفتار بر یرقابت شهو ریتأث یبررس عنوان مقاله :

 مدل تعامل فرد موقعیت تروینو؛ •
 مدل رفتاري تصمیم گیري اخالقی و غیر اخالقی بومر، گراتو، گراوندر و توتل؛ •
 مدل رفتار اخالقی استند، ورل و استید؛ •
 ها مك دونالد و نیجهوف؛مدل تحریك رفتار اخالقی در سازمان •
 چارچوب اخالق پینتر مورلند؛ •

در مجموع با مطالعه مدلهاي متعدد رفتار اخالقی، عوامل متعددي به عنوان فاکتورهاي اثرگذار بر رفتار 
ر مدلهاي اخالقی، فاکتورهاي مشابهی به عنوان عوامل اند. در اکثاخالقی در سازمان شناسایی شده

توان این فاکتورها را در سه دسته کالن، میانی اند که میها معرفی شدهاثرگذار بر رفتار اخالقی سازمان
 (.Miller, 2014:166بندي نمود )و خرد دسته

 لی جاي داد:عوامل تأثیرگذار بر رفتارها و گرایشات کارکنان را می توان در سه طبقه ک

مربوط به فاکتورهایی که در محیط خارجی سازمان وجود دارند. این فاکتورها  الف( سطح کالن:

 گردند.ها نیستند و از سوي سیستمهاي فرادست به آنها تحمیل میمعموالً تحت کنترل سازمان

نور خوبی بر ها معموالً قدرت مااشاره به فاکتورهاي سطح سازمانی دارد. سازمان ب( سطح میانی:

 روي این فاکتورها دارند و اکثر آنها از طریق سیاستها و برنامه هاي سازمانی قابل کنترل هستند.

اشاره به فاکتورهاي سطح فردي دارد. این فاکتورها در درون کارکنان سازمان جاي  ج( سطح خرد:

بعضی از فاکتورهاي این تواند از طریق تغییر دادن فاکتورهاي سطح میانی، روي دارند و سازمان می
 (. Gregory et al, 2014:457سطح نیز تأثیر بگذارد )

 دانشجویان اخالقی رفتار بر مؤثر عوامل بررسی»( در تحقیقی با موضوع 1390پور و همكاران )حسنقلی

 وکار کسب به ایشان اخالقی رفتار بر افراد رشد محل و به این نتیجه رسیدند که جنسیت« مدیریت

 رفتار بر پیشین تجربة کاري تحصیالت و همچنین سطح و سن نگرش مذهبی، که درحالی ندارد، تأثیري

هاي آنها نشان داد که رفتار ماکیاولیستی است. زاویة دیگري از یافته مؤثر دانشجویان مدیریت اخالقی
و نگرش  اخالقی را نشان داد که در حالت کلی بین ماکیاولیستی رابطه با رفتار 32/0نمونة آماري 

 اخالقی رابطة مثبت و معناداري مشاهده گردید.
بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتري بر رفتار اخالقی »( در تحقیقی با موضوع 1393صمیمی )

به این نتیجه رسید که مدیریت ارتباط با مشتري بر رفتار « مدیران صنایع صادرکننده استان تهران
 داري دارد.ننده استان تهران تأثیر معنیاخالقی مدیران صنایع صادر ک

 

 مدل مفهومی تحقیق 2-3
و مدل مفهومی تحقیق در  اخالقی رفتار، هوش رقابتیمتغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از 

و ابعاد آن که  هوش رقابتیدهد. در این تحقیق متغیر زیر آورده شده که شمایی کلی از تحقیق نشان می
 رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی ازمخاطرات بازار، آگاهی آگاهی از فرصتهايعبارتند از 
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نووکاه و همكاران  محوري به عنوان متغیر مستقل از تحقیق کلیدي سازمان، فرضیات پذیريازآسیب
( و کیم و 2007( و متغیر رفتار اخالقی از تحقیق ریچموند و همكاران )2015( و سان و وانگ )2014)

 ( استخراج شده و با مطالعة این تحقیقات، مدل زیر تلفیقاً شكل گرفته است.2014ران )همكا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(، ریچموند و همكاران 2015(، سان و وانگ )2014: مدل مفهومی تحقیق ) نووکاه و همكاران )1شكل 
 ((2014(، کیم و همكاران )2007)

 
 هاي تحقیق به شكل زیر بیان شده است:با توجه به مدل مفهومی فوق فرضیه

 فرضیه اصلی
 تأثیر دارد.دانشگاه  بررفتاراخالقی کارکنان هوش رقابتی

 فرضیه هاي فرعی

 تأثیر دارد.دانشگاه  بررفتاراخالقی کارکنانآگاهی از فرصتهاي بازار  .1
 تأثیر دارد.انشگاه د بررفتاراخالقی کارکنانآگاهی از مخاطرات رقبا  .2
 تأثیر دارد.دانشگاه  بررفتاراخالقی کارکنانآگاهی از تهدیدات رقبا  .3
 تأثیر دارد.دانشگاه  بررفتاراخالقی کارکنان دانشگاه پذیري کلیدي آگاهی از آسیب .4
 تأثیر دارد.دانشگاه  بررفتاراخالقی کارکنانآگاهی از فرضیات محوري  .5

 

 

 

 

 بازار هاي آگاهي از فرصت

 رقبا ازمخاطرات آگاهي

 رقبا ز تهديداتا آگاهي

 كليدي پذيريازآسيب آگاهي

 سازمان

 محوري فرضيات

 رفتار اخالقی کارکنان

 هوش رقابتی
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 .…آزاد یها دانشگاه کارکنان یاخالق رفتار بر یرقابت شهو ریتأث یبررس عنوان مقاله :

 روش تحقیق -3
هدف کاربردي است و از لحاظ اجرا از نوع همبستگی است. جامعة آماري این پژوهش حاضر از حیث 

 دهد.نفر تشكیل می 475جمعاً به تعداد دانشگاه تحقیق را کلیة کارکنان و رؤساي 
سطح اطمینان گردد که تعداد نمونه مورد نظر با استفاده میبراي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان 

گیري در این تحقیق نیز از نوع نفر بدست آمده است. روش نمونه 214،  05/0و با سطح خطاي  95%
 باشد. گیري تصادفی ساده مینمونه

ها عبارتند از پرسشنامه استاندارد ها پرسشنامه هاي استاندارد می باشد این پرسشنامهابزار گردآوري داده
( به 2007ش متغیر رفتار اخالقی کارکنان، پرسشنامه استاندارد فهی )( به منظور سنج2012هافمن )

 منظور سنجش متغیر هوش رقابتی و ابعاد آن. 
براي برآورد پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. براي هر یك از متغیرهاي تحقیق برابر 

 ( بدست آمده است. 1با جدول )
 (: پایایی پرسشنامه1جدول )

 متغیرهاي تحقیق آلفاي کرونباخ مقدار

 بازار آگاهی از فرصتهاي 812/0
 رقبا مخاطرات از آگاهی 821/0
 رقبا از تهدیدات آگاهی 820/0
 سازمان کلیدي پذیريآسیب از آگاهی 795/0
 محوري فرضیات 920/0
 رفتار اخالقی کارکنان 810/0
 پایایی کل پرسشنامه 816/0

 شاخصهايتوصیف  براياز آمار توصیفی در قالب جداول فراوانی و نمودارها ها تحلیل داده به منظور
 - از آمار استنباطی در قالب آزمون کولموگروف همچنین .شوداستفاده می نمونة آماريشناختی جمعیت

براي تعیین  tآمارة آزمون و از  توزیع متغیرهاي تحقیقنرمال بودن  و تعیین اسمیرنوف براي بررسی
براي سنجش میزان تأثیر متغیر مستقل بر  R2داري روابط بین متغیرهاي تحقیق و از ضریب سطح معنا

ها با استفاده از بستة شود. کلیة مراحل آزمون فرضیهروي هر یك از متغیرهاي وابسته استفاده می
 گیرد.صورت می SPSSافزاري نرم
 

 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق -4

 بودن توزیع متغیرهای تحقیق آزمون تعیین نرمال  4-1
 بازار، آگاهی در این تحقیق به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهاي تحقیق )آگاهی از فرصتهاي

محوري، رفتار  سازمان، فرضیات کلیدي پذیريآسیب از رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی مخاطرات از
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بهره گرفته شده که نرمال بودن توزیع  K-Sوف کولموگوروف ـ اسمیرناخالقی کارکنان( از آزمون 
 دهد. متغیرهاي فوق را نشان می

 اسمیرنوف -(: نتایج آزمون کولموگوروف 2جدول )

سطح معناداري آزمون  انحراف معیار میانگین نمونه متغیرهاي تحقیق
K-S 

 23/0 99/0 38/3 214 بازار آگاهی از فرصتهاي
 51/0 14/1 37/3 214 رقبا مخاطرات از آگاهی
 35/0 91/0 55/3 214 رقبا از تهدیدات آگاهی
 کلیدي پذیريآسیب از آگاهی

 سازمان
214 68/3 61/0 10/0 

 11/0 02/1 01/3 214 محوري فرضیات
 09/0 09/1 1/3 214 رفتار اخالقی کارکنان

 
ي تحقیق بیشتر ( و با توجه به اینكه سطح معناداري براي متغیرها2مطابق اطالعات مندرج در جدول )

 باشد. توان چنین اذعان نمود که متغیرهاي تحقیق داراي توزیع نرمال میباشد، لذا میمی 05/0از 
 

 تجـزیه و تحلیل استنباطی  4-2
 تأثیر دارد.دانشگاه  اخالقی کارکنان رفتار بر هوش رقابتیفرضیة اصلی: 

H0: دارد.تأثیر ندانشگاه  اخالقی کارکنان رفتار بر هوش رقابتی 
H1: تأثیر دارد.دانشگاه  اخالقی کارکنان رفتار بر هوش رقابتی 

 (: آزمون فرضیة اصلی 3جدول )

ضریب  بینمتغیرهاي پیش
 بتا

سطح 
 معناداري

ضریب 
 تأثیر

سطح 
 Fمعناداري 

نتیجة 
 آزمون

  000/0 514/0 هوش رقابتی
 
 

261/0 

 
 
 

000/0 

 
 
 

 H1قبول 

 001/0 193/0 بازار آگاهی از فرصتهاي
 042/0 136/0 رقبا مخاطرات از آگاهی
 000/0 296/0 رقبا از تهدیدات آگاهی
 کلیدي پذیريآسیب از آگاهی

 سازمان
139/0 036/0 

 000/0 335/0 محوري فرضیات
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 .…آزاد یها دانشگاه کارکنان یاخالق رفتار بر یرقابت شهو ریتأث یبررس عنوان مقاله :

بین که کمتر از سطح خطاي با توجه به سطح معناداري محاسبه شده براي هر یك از متغیرهاي پیش
 اخالقی کارکنان رفتار بر هوش رقابتیتوان چنین استنباط نمود که باشد می( می05/0) محاسباتی
درصد از  1/26آمده، متغیر هوش رقابتی  تأثیر دارد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر بدستدانشگاه 

 رفتارر درصد تأثیرات د 1/26کند. یعنی را تبیین میدانشگاه  اخالقی کارکنان رفتارواریانس متغیر 
که  Fبه هوش رقابتی بستگی دارد. همچنین با توجه به سطح معناداري آزمون دانشگاه  اخالقی کارکنان

ها توان اذعان داشت که پراکندگی دادهباشد لذا چنین می( می05/0کمتر از سطح خطاي محاسباتی )
 باشد.نسبت به خط رگرسیون معقول و منطقی می

 تحلیل فرضیه هاي فرعی
 (: آزمون فرضیة هاي فرعی4)جدول 

اضریب بت  T یرضریب تأث ننتیجة آزمو سطح معناداری درصد   

26/0  41/4  068/0  8/6  000/0  H1قبول  

179/0  843/2  032/0  2/3  005/0  H1قبول  

344/0  001/6  118/0  8/11  000/0  H1قبول  

192/0  215/3  036/0  6/3  001/0  H1قبول  

159/0  632/2  025/0  5/2  016/0  H1قبول  

 
با توجه به سطح خطاي محاسبه شده که کمتر از سطح خطاي نشان می دهد  ینتایج فرضیه هاي فرع

که بین مقادیر بحرانی در  ها محاسبه شده براي این فرضیه tباشد و همچنین( می05/0محاسباتی )
ي محقق را لذا با رد فرضیه صفر میتوان ادعاگیرد ( قرار نمی-96/1+ و 96/1) %95سطح اطمینان 

 تأثیر دارد.دانشگاه کارکنان  یبر رفتار اخالق یهوش رقابتپذیرفت و بیان داشت که ابعاد 
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-5
ها، مرزهاي سنتی هاي پیچیده، پویا و متحول همراه خواهد بود. در این سازمانعصر جدید با سازمان

تر واهـند آمیخت و در زیر پاي فرهنگهاي غنیموجود از بین خواهد رفت، فرهنگهاي مختلف در هم خ
ناپدید خواهند شد. بسیاري از مشاغل دوباره طراحی خواهند شد و ورود فناوري اطالعات تغییراتی در 

( در دوره چهارم از موج سوم 1990ها به وجود خواهد آورد. همچنان که آلوین تافلر )ساختار سازمان
ها پدیدار شده است. ته تغییرات بسیار شگرفی در ساختار سازمانتمدن بشري اشاره کرده، در دهه گذش

در این میان ساختارهایی در حال تشكیل است که پیش از این وجود نداشت. بسیاري از این تحوالت و 
اي است که با در حقیقت زیربناي اصلی تمامی این تغییرات، گرایش به ایجاد سیستمهاي یكپارچه رایانه

افزارها و وسایل ارتباطی پیچیده در سطح دنیا توأم است. از طرفی دنیا به ها و نرمافزارمعرفی سخت
شود. جهانی کند، محیط نامطمئن میسرعت در حال تغییر است. در حالی که رقابت جنبه جهانی پیدا می
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 دهد. مقصود از جهانیها رخ میشدن یكی از مهمترین تغییراتی است که در محیط خارج بیشتر شرکت
شدن، پیدا کردن دیدگاه جدید یا نگرش درباره روابط با سایر افراد در کشورهاي دیگر و توجه کردن به 

المللی وجود دارد. براي هاست که در سراسر مرزهاي بیندامنه، شكل، تعدد و پیچیدگی روابط سازمان
شود. ه شدت احساس میمقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر نیاز به افرادي در نقش رهبر ب

آورند. این رهبران هستند که با تفكرات منحصر به فرد خود مزیت رقابتی را براي شرکت به ارمغان می
رهبران در عصر جدید به عنوان معلم، طراح و خدمتگذار باید به طور مستمر تغییر یابند و هویت جدیدي 

ا شرایط جدید تطبیق داده، گذشته خود را فراموش از خود خلق کنند. آنها باید بتوانند به سرعت خود را ب
کنند و نقشها و روابط جدیدي براي خود ترسیم سازند. آنها باید بتوانند تیمهاي کاري و گروههاي 

 نفع متفاوت را به کار گرفته و سبكهاي متفاوت مدیریتی را در آن واحد به کار گیرند.ذي
توجه به سطح معناداري محاسبه شده براي هر یك از  بانتایج تحلیل فرضیه اصلی نشان می دهد که 

توان چنین استنباط نمود که باشد می( می05/0بین که کمتر از سطح خطاي محاسباتی )متغیرهاي پیش
آمده،  تأثیر دارد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر بدستدانشگاه کارکنان  یبر رفتار اخالق یهوش رقابت

کند. یعنی را تبیین میدانشگاه کارکنان  یدرصد از واریانس متغیر رفتار اخالق 1/26هوش رقابتی  غیرمت
 به هوش رقابتی بستگی دارد.دانشگاه کارکنان  یدرصد تأثیرات در رفتار اخالق 1/26

با توجه به سطح خطاي محاسبه شده که کمتر از نتایج تحلیل همه فرضیه هاي فرعی نشان می دهد 
محاسبه شده براي این فرضیه که بین مقادیر  tباشد و همچنین( می05/0سطح خطاي محاسباتی )
 :توان چنین استنباط نمود کهگیرد می( قرار نمی-96/1+ و 96/1) %95بحرانی در سطح اطمینان 

 تأثیر دارد. دانشگاه  اخالقی کارکنان رفتار برآگاهی از فرصتهاي بازار  .1
 تأثیر دارددانشگاه  کناناخالقی کار رفتار برآگاهی از مخاطرات رقبا  .2
 تأثیر دارد. دانشگاه  اخالقی کارکنان رفتار برآگاهی از تهدیدات رقبا  .3

 تأثیر دارد. دانشگاه  اخالقی کارکنان رفتار بر دانشگاه پذیري کلیدي آگاهی از آسیب .4
 تأثیر دارد.دانشگاه  اخالقی کارکنان رفتار برآگاهی از فرضیات محوري  .5

 ست آمده از ازمون فرضیه ها پیشنهاد می شود:با توجه به نتایج بد
بایستی با استفاده از برگزاري اتاقهاي فكر و مشاوره با حضور کارکنان، مهارت و توانایی  دانشگاه مدیران

پذیرتر نمایند. همچنین با اجراي را پویاتر و انعطاف هدفمند بر محیط رقابتی مستمر و نظارت آنها براي
توان نظام مشارکتی و تعامل پویا بین مدیران و کارکنان را فراهم ر سازمان میواقعی مدیریت فرهنگ د

 ساخت.
هاي آموزشی و کارگاههاي آموزشی عملی در زمینة هوش بایستی با برگزاري برنامه دانشگاهمدیران 

. از را از فرصتهاي محیطی را فراهم نماینددانشگاه سازي کارکنان و عوامل اجرایی رقابتی زمینة آگاه
در خصوص توسعة  دانشگاه با تواناییها و ضعفهاي  هوش رقابتی انطباق طرح برنامه آموزشیطرفی 

و همچنین  استفاده از تمرینهاي عملی، مطالعات موردي و روش ایفاي نقشخدمات جدید و مدرن و 
واناییهایی در مدیران، گسترش مهارت و تها و تجارب دنیاي واقعی برقراري ارتباط و پیوند بین آموخته
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 .…آزاد یها دانشگاه کارکنان یاخالق رفتار بر یرقابت شهو ریتأث یبررس عنوان مقاله :

خصوص تحلیل مناسب محیط بازار، آگاهی از جوانب و ابعاد مختلف بازارها، تحلیل دقیق محتواي بازار، 
آگاهی از استراتژیها و راهبردها در خصوص بازار و پتانسیلها و نواقصات موجود در بازار از اقدامات 

 باشد.بایسته در این خصوص می
 هوش براي مطالعات استراتژیك ویژه واحدهاي طریق دایرکردن از ندکن تالش بایستمی دانشگاهرؤسا 

هاي همردیف گامهاي اساسی دانشگاه جهت شناسایی و ارزیابی مخاطرات رقبا و سایر  در بتوانند رقابتی
 دانشگاه  رقابتی موقعیت بر و کار کسب بیرونی محیط از اطالعات دریافت اینكه به توجه با بردارند.

با  بایستملی می دانشگاه  است، مدیران قدرت کسب اصلی عامل اطالعات که آنجا از و دهبو تأثیرگذار
و همچنین آگاهیهاي فردي مدیران در خصوص استراتژیهاي اتخاذ  اطالعاتی نظام فناوریهاي از استفاده

ص ها و تحرکات رقبا در خصوشده از سوي رقبا، مسیر حرکت و توانمندیهاي رقبا در بازار و رویه
 شود.تصاحب بازارهاي خودي از ارکان کلیدي در این راستا تلقی می

ریزي دقیق در راستاي ایجاد پایگاه داده )دیتا بیس( در خصوص با استفاده از برنامهدانشگاه  روسا
، زمینة دانشگاه آوري اطالعات رقبا و در دسترس قرار گرفتن این اطالعات در تمامی سطوح جمع

نتظارت و نیازهاي سازمانی و بكارگیري و اجراي کامل آنها توسط مدیران فراهم پردازش اطالعات ا
گردد و زمینة آگاهی از پتانسیلهاي بالقوة رقبا، آگاهی از استراتژیهاي تهاجمی اتخاذ شده توسط رقبا و 

 در کارکنان و مدیران فراهم گردد. دانشگاه تهدیدات رقبا در تعامل با 
زمینة نحوه و نوع  در کارکنان براي خدمت ضمن آموزشی هايبا اجراي دوره دانشگاهو معاونین  روسا

و فرصتها و  دانشگاه سازي تمرکز روي بازار، تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت استراتژیهاي یكپارچه
 مهارتهاي رقابتی آگاهی مفهوم با تا تواماً مدیران و کارکنان گردد تهیدات محیط پیرامونی برگزار

 الزم براي کارهاي و محیط، با ساز مطالعه با شود مدیراننمایند. همچنین پیشنهاد می کسب بیشتري

و ... آشنا  پیشنهادات نظام خدمات، توسعة تیمهاي مثل دانشگاه  سازي تمرکز روي بازار دریكپارچه
 گردند.
 داشته باشند دانشگاه فرصتها و تهدیدات محیط بازار و تواناییها و ضعف از کاملی درک و برآورد مدیران

 دانشگاه در موقعیتهاي رقابتی مختلف منعطف بوده و بر گرایشات استراتژیك  احسن نحو به بتوانند تا
شود این را در دست گیرند که این مهم به طور کامل محقق نمی دانشگاه جهت داده و سكان هدایت 

 و .... Pestو  Swotامر در سایة آشنایی با ابزارهایی همچون تجزیه و تحلیل 
 

References 
Ahmed, R; Khoso, I; Arif, K; and Rana I. Palwishah. (2014). 

“Competitive Intelligence and Marketing Effectiveness of 

Organizations: an investigation from pakistan”, European 

Scientific Journal, May 2014 edition, Vol.10, No.13, ISSN: 

1857 – 7881. 



 
 1399 زمستان  ،5 یاپیپ ،4 شماره دوم، سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعاتفصلنامه  52

Durif, F; Geay, B; and Graf Raoul. (2012). “Do key account 

managers focus too much on commercial performance? A 

cognitivemapping application”, Journal of Business Research, 

Vol. 2, No. 4, pp 10–24.  

Fahey L (2007). “Connecting strategy and competitive intelligence: 

refocusing intelligence to produce critical strategy inputs”, 

Strategy Leadersh, Vol. 35, No. 1, pp 4-12. 

Goram, S; and Greg, W. (2013). “Ethical Performance Evaluation 

(EPE) in Business Practices Framework and Case Illustrations”, 

European Business Review, Vol. 19, No. 5, pp. 420-430. 

Gregory, C; Petty, B; and Hill, P. (2013). “Occupational Work 

Ethic”, Journal of Vocational Education Research, Vol. 20, No. 

4, pp 452-466. 

Hafmann, M. (2012). “Ethical Behavior: A New Challenge for 

Human Resource Management”, Athense University of 

Economics and Business, Vol 20, No. 3, pp 102-119. 

Hampel, S; Weis, S; Hiller, W; and Michael Witth  ِ fta. (2011). “The 

Relations Between Social Anxiety and Social Intelligence: A 

Latent Variable Analysis”, Journal of Anxiety Disorders, Vol. 

25, No. 2, pp 545–553. 

Hasanqalipour, T.; Dehghanuniri, M. and Mir Mehdi, S. M. (2011). 

Study of Factors Affecting the Ethical Attitude of Management 

Students, Quarterly Journal of Ethics in Science and 

Technology, Year 6, Issue 4, pp. 36-35 .[In Persian] 

Hosseini, S. R.; Alavirad S. E. (2013). Knowledge management and 

its effect on intelligence and creativity in educational 

organizations", Management Quarterly, No. 24, p.88 .[In 

Persian] 

Kim, M; Surroca, J; and Josep A. Trib  ِ . (2014). “Impact of ethical 

behavior on syndicated loan rates”, Journal of Banking & 

Finance, Vol. 38, No. 2, pp 122-144. 

Ludwin-Peerya, E; and Dustin Tingley. (2014). “Ethical Situations 

and Their Effects on Judgments of Punishment”, Ethics & 

Behavior Journal, Vol. 24, No. 3, pp 253-262. 

Miller, J. (2014). “Survey of Literature Related to Work Ethics 

Pedagogy”, Florida State University Press. 

Nouraei, H. ; Nazari, F. (2014), Study of the relationship between 

competitive intelligence and the performance of employees of 

Ilam University of Agriculture, the first national conference on 



 

 
 

53 

 

 .…آزاد یها دانشگاه کارکنان یاخالق رفتار بر یرقابت شهو ریتأث یبررس عنوان مقاله :

accounting, auditing and management, Tehran, International 

Conference Center of IRIB.[In Persian] 

Nwokah, N; Gladson, F. E; And Ondukwu A. E. (2014). 

“Competitive intelligence and effect of market knowledge to 

develop new products in corporate organizations in Nigeria”, 

African Journal of Marketing Management, Vol. 1, No. 1, pp. 

010-022. 

Pirayesh R. Alipour V., (2013), Study of the relationship between 

competitive intelligence and the effectiveness of marketing 

strategies between public and private universities in Zanjan 

province, Business Management Quarterly, Volume 4, Number 

12, pp. 18-1 .[In Persian] 

Qalavandi, H., Kabiri, A. ; Soltanzadeh,V. (2014), The relationship 

between responsibility and teamwork of Urmia University staff, 

Applied Sociology, Volume 25, Number 53, pp. 120-111 .[In 

Persian] 

Qasemzadeh, A., Zavar, R. Mahdiun, T. Rezaei, R, Rezaei A. (2014), 

The relationship between professional ethics and social 

responsibility and individual accountability: the mediating role 

of service culture, Quarterly Journal of Ethics in Science and 

Technology, Ninth Year, No. 2 .[In Persian] 

Richmond, K; Anderson, A; Barkhi, C; Brown, R; Robert M; Kuban, 

K; and Jackson, T. (2001). “Ethical Reasoning, Machiavellian 

Behavior, and Gender”, Management Journal, Vol. 10, No. 3, 

pp. 120-124. 

Sadeghi, M. (2014), the effect of competitive intelligence on the 

dimensions of market knowledge in the development of export 

products of small industries in Tehran province, M.Sc. Thesis, 

Department of Business Management, Islamic Azad University, 

Abhar Branch .[In Persian] 

Samimi, H., (2014), the effect of customer relationship management 

dimensions on the ethical behavior of managers in exporting 

industries in Tehran province, Master Thesis in Management, 

Islamic Azad University, Abhar Branch .[In Persian] 

Sarsazizdi, M. H. (2012). Organizational Intelligence, Management 

Quarterly, No. 23, pp. 70-59. [In Persian] 

Sun, L; and Yan-zhang Wang. (2015). “Identifying the core 

competitive intelligence based on enterprise strategic factors”, 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Lin+Sun+%E5%AD%99+%E7%90%B3%22


 
 1399 زمستان  ،5 یاپیپ ،4 شماره دوم، سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعاتفصلنامه  54

Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), February 

2015, Volume 20, Issue 1, pp 118-123. 

Zarei Matin, H.; Taheri, F.; Abolghasem, S. (2011), Organizational 

Silence: Concepts, Causes and Consequences, Iranian Journal 

of Management Sciences, Year 6, No. 21, pp. 104-77. [In 

Persian] 

Zvavahera, P; and Gladys Ruvimbo Ndoda. (2014). “Corporate 

governance and ethical behaviour: The case of the Zimbabwe 

Broadcasting Corporation”, Journal of Academic and Business 

Ethics, Volume 9 – December, 2014. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://link.springer.com/journal/12204
http://link.springer.com/journal/12204/20/1/page/1


 

 
 

55 

 

 .…آزاد یها دانشگاه کارکنان یاخالق رفتار بر یرقابت شهو ریتأث یبررس عنوان مقاله :

Investigating the effect of competitive intelligence on the 

ethical behavior of Islamic Azad universities staff in 

Ardabil province 
 

Seyyed Karim Tabatabai1, Hossein Eyvazzadeh2 

 

 
Received: November 5, 2020                          Accepted: December 20, 2020 

 

 

 

Abstract  
This study was done to investigate the effect of competitive 

intelligence on the ethical behavior of university staff. The present 

study is considered as an applied research in terms of purpose. The 

method of theoretical studies is mainly used to study the theoretical 

foundations of the research and to review the research background, as 

well as to study the studies and views that are related to the research 

topic. In addition, the field study method (questionnaire) is used to 

collect research variables by collecting questionnaire information. 

The variables studied in this study are competitive intelligence, 

ethical behavior in this study, competitive intelligence variable and 

its dimensions, which are knowledge of market opportunities, 

knowledge of competitors 'risks, knowledge of competitors' threats, 

knowledge of key vulnerability of the organization, hypothesis-based 

The title of the independent variable from Nowokah et al. (2014) and 

Sun and Wang (2015) and the ethical behavior variable from the 

research of Richmond et al. (2007) and Kim et al. (2014) have been 

analyzed as dependent variables. Findings show that competitive 

intelligence (knowledge of market opportunities, knowledge of 

competitors 'risks, knowledge of competitors' threats, knowledge of 

key university vulnerabilities and knowledge of core assumptions) 

affects the ethical behavior of university staff. 
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