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صنعتی در  مندیرقابتی بر توان رقابتی و رقابت مندیبررسی تاثیر هوش

 های صنعتی استان لرستانشهرک
 **علی شریعت نژاد، *رضا سپهوند،                                    

 (10/6/46تاریخ پذیرش:  -17/1/46)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
های از انجام این پژوه  بررسی تاثیر هوش رقابتی بر توان رقابتی و رقابت صنعتی در واحدهای مستیر در شهرکهدف 

به استفاده از نتایج پژوه  در عم  این پژوه  کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی با توجه صنعتی استان لرستان است. 
های صنعتی استان لرستان است که با توجه به احالعاتی که جامعه آماری پژوه  واحدهای صنعتی فعال در شهرک است.

باشد که با استفاده از فعال میواحد اقتصادی  110های صنعتی در اهتیار محید قرار داده است، دارای مدیریت شهرک
واحد اقتصادی انتخاب گردیده است. ابزار  190ای به حجم ای نمونهگیری تصادفی حبیهفرمول کوکران و روش نمونه

در این پژوه  پرسشنامه بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از حرید آلفای کرونباخ تایید شده است. 
استفاده گردیده است. نتایج پژوه  حاکی از آن ها از رویکرد معادالت ساهتاری ی و آزمون فرضیهپژوه  برای بررس

های صنعتی رقابت صنعتی و توان رقابتی در واحدهای صنعتی شهرک داری براست که هوش رقابتی تاثیر مابت و معنی
 استراتژیک تکنولوژیک و هوش رقبا، هوش وشبازار، ه هوشاستان لرستان دارد. به عالوه عوام  موثر بر هوش رقابتی، 

 شناسایی گردید. 
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 مقدمه

 کارگیریب جایگاه و زمان از درستی درک که اندموفد هاییشرکت مدیریت، ادبیات در

 کاربرد از مدیران ننانوه دیگر به عبارت باشند. داشته هود فکری و هوشی هایسرمایه

 1و رقابت صنعتی 1رقابتی توان افزای  جهت در هود هایشرکت در هاسرمایهاین  مناسب

 بازارهای گسترش. شد هواهد بهتر به مراتب هاآن عملکرد کلیدی نتایج کنند، استفاده

 تجاری محیط که است شده باعث مختلف کشورهای بین روزافزون ارتباط و جهانی

مفاهیم رقابت  و شود روبه رو زیادی تحوالت و تغییر با اقتصادی هایفعالیت از بسیاری

 رقابتی فضای ایجاد حاضر دوران صنعتی و توان رقابتی از اهمیت بیشتری برهوردار گردد. در

 را جهانی اقتصاد با تعام  بستر ترینالزامی هدماتی و تولیدی هایبنگاه توانمندسازی و

 به شاید ند؛اداده انجام زمینه این در زیادی هایتالش مختلف کشورهای و داده تشکی 

 عرصۀ در مفاهیم ترین کلیدی صنعتی از رقابت امروزه توان رقابتی و که است دلی  همین

هایی توان رسیدن به ها و بنگاه. اما از حرف دیگر شرکتروندیم به شمار بازرگانی و اقتصاد

های فکری و هوشی به ویژه هوش صنعتی و توان باالی رقابتی را دارند که از سرمایهرقابت 

به منيور دستیابی به توان رقابتی و رقابت صنعتی، هوش رقابتی مند باشند. بهره 6رقابتی

 مدیریت مهم مفاهیم از یکی به رقابتی هوش اهیر، هایسال در ضرورتی انکار ناپذیر است.

 را رقبا استراتژی هوشمند، بنگاه یک است. شده عجین بزری هایشرکت با و شده تبدی 

 را امکان این و آموزددرس می هاموفییت آن و شکست از و کندمی درک سریعتر و بهتر

 که بنگاه رقابتمند و با توان رقابتی باال داشته باشند آوردمی به وجود مدیران برای

.(Saayman et al, 2008)   
 است. شرکت راهبردی ریزی برنامه و مدیریت فرآینددر  ضروری مفهوم یک رقابتی هوش

 رقبا، ضعف و قوت نیاط تحلی  و تجزیه با و رقابتی هوش حرید از توانندها میشرکت

 برابر رقبا در بهتری عملکرد رقابت صنعتی و توان رقابتی هود را بهبود بخشیده و در نتیجه
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به دلی  نی  های صنعتی، به عنوان نیروی محرکه اقتصاد و بخ  تولید شهرک باشند. داشته

ها و استفاده از توانمندی و بسیار ارزنده و مهمی که در راستای ایجاد اشتغال، تعادل اقتصادی

 رقابتی هوش از اهمیت بسیاری برهوردارند.واحدهای اقتصادی شان دارند،  های پتانسی 

 حرید از که دهدرا می امکان ها اینو به آن داده نشان واحدهااین  به را رقابت وسوی سمت

 بگیرند، قرار وناپیرام محیط تأثیر تحت ازآنکه قب  بتوانند رقبا حرکات تحلی  و تجزیه

 در امر این کنند که و بهبود وضعیت رقابت صنعتی و توان رقابتی هود اقدام توسعه به نسبت

پایدار برای این واحدها و در نتیجه بهبود عملکرد آنها  رقابتی مزیت به کسب منجر بلندمدت

 .شودمی در بلند مدت

هوش باشد این است که، اوالً ها میاضر بدنبال پاسخگویی به آنسواالتی که پژوه  ح

های صنعتی استان لرستان رقابتی نه تاثیری بر رقابت صنعتی واحدهای مستیر در شهرک

های تاثیری بر توان رقابتی واحدهای صنعتی مستیر در شهرکدارد  و ثانیاً هوش رقابتی نه 

 صنعتی استان لرستان دارد   

به عالوه پژوه  حاضر بر آن است تا با استفاده از مطالعه میاالت و کتب متعدد، عوام  موثر 

های صنعتی استان بر هوش رقابتی، رقابت صنعتی و توان رقابتی واحدهای صنعتی در شهرک

ناسایی کند، سپا با استفاده از روش مصاحبه با هبرگان مهمترین ابعاد متغیرها را لرستان را ش

انتخاب و پا از آن با استفاده از روش تحلی  عاملی تاییدی، به شناسایی ابعاد متغیرهای 

مذکور بپردازد. همونین پژوه  حاضر بر آن است تا تاثیر هوش رقابتی بر توان رقابتی و 

پژوه  حاضر در دو  ها بسنجد. با توجه به آنوه که گفته شداین شهرکرقابت صنعتی را در 

ثر بر هوش رقابتی، توان رقابتی و ؤپذیرد، مرحله اول شناسایی عوام  ممرحله صورت می

رقابت صنعتی با استفاده از روش مصاحبه و رویکرد تحلی  عاملی تاییدی و مرحله دوم بررسی 

و رقابت صنعتی با استفاده از روش مدلسازی معادالت  تاثیر هوش رقابتی بر توان رقابتی

 ساهتاری. 
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 مرور ادبیات 

 هوش رقابتي

 سطوح تمام افراد که است احالعات سازیرهیره و پردازش آوری،جمع هنر رقابتی، هوش

 را هود آینده که کندمی کمک هاآن به و دارند دسترسی آن به هود نیاز فراهور سازمان

 به مربوط احالعات کند. اینمی محفاظت آنها از رقابتی تهدیدات میاب  در و دهند شک 

 کار و کسب به مربوط بالیوه ارتباحات یا محیط ها،فناوری کنندگان،تأمین مشتریان، رقبا،

1گیالد بن . (Rahimikoloor, 2012)است
 نویسدمی هوش رقابتی تئوری پردازان از یکی 

 در کندرقابت می آن در که محیطی از شرکت یک که است شناهتی ک  رقابتی، هوش»

 را شرکت روزانه که است احالعاتی از بیشمار ررات تحلی  و تجزیه حاص  و دارد اهتیار

 صحنۀ آیندة فعلی وضعیت از کاملی تصویر که  است دان  این پرتوی در کند.می بمباران

 حبد از حرف دیگر و«. بگیرند تصمیم بهتر بتوانند تا بنددمی نی  مدیران پی  روی رقابت

 هافرصت مورد در دهنده هشدار هایسیگنال از عبارت است رقابتی هوش ،1فالد لئونارد نير

 تنها بنگاه، هوشمندی است معتید محید این میاله دیگر، . در (Fuld, 1998)تهدیدها و

 هوش تواننمی ضمن نیست. در حجیم هایگزارش الزاما و داده هایپایگاه هایهروجی

 رقابتى، به عبارتی هوش.  (Fuld, 1995)نامید احالعات دزدی یا جاسوسی را رقابتی

رضایی ( است رقبا از موثر احالعات آوردن فراهم هدف با رقابتى محیط کنترل فرآیند

ی است برای گردآوری فرآیند(. در تعریفی دیگر هوش رقابتی 1640دولت آباد و همکاران، 

رقابتی و فعالیت رقبا و تبدی  آن به هوشمندی هدفمند و به هنگام و  ها و احالعاتداده

بردی مدیران یاری رساند تعریف گیری غیر ساهتار یافته و راهراهبردی که بتواند به تصمیم

 که کندمی بیان رقابتی هوش تخصصی (. انجمن1624رضائیان و لشکربلوکی، شود )می

 احالعات و مدیریت وتحلی  تجزیه آوری،جمع برای نيام مند یفرآیند رقابتی هوش

 گذارد. از این نیطه نيرتأثیر می شرکت عملیات و تصمیمات ها،بر برنامه که است هارجی
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و  احالعات ایمنی مفید، دان  ایجاد ریسک کاه  و مدیریت رقابتی، ازهوش هدف

-می استفاده رقابتی هوش برنامه ازیک که هاییشرکت است. مشارکتی احالعات از استفاده

 .(Priporas et al 2005)دارند انداز رقابتینشم از بهتری درک کنند،

 

 رقابتي هوش هایمولفه

 و های جدیدفرصت مشتریان، آینده و جاری هاینیازمندی هوشمندی این نوع : 1بازار هوش

 در ای را کهکننده نمایان عمده تغییرات و کندمی بازار ترسیم تیسیم در را موجود هالقانۀ

 عمدتا هوشمندی، این در دهد.دهد را نشان میرخ می توزیع و بازاریابی هایفرآیند

 تحلی  و تجزیه و گردآوری توزیع کنندگان و هریداران کنندگان،تأمین مشتریان، احالعات

تامین کنندگان مناسب، نوآوری  بازار عبارتند از: هوش گیری کنندهمتغیرهاى اندازه شود.می

 (Gabber, 2007).کنندگان و هریداران وفادار در هدمات و محصوالت، داشتن توزیع

 جایگزینی رقبا، ساهتار تغییرات مشاهدة با را زمان حی رقابتی استراتژی تکام  :1هوش رقبا

 قبی  از است؛ مسائلی بر متمرکز و کندمی بازنمایی صنعت، به واردان تازه و جدید محصوالت

 (Gabber, 2007). رقبا توسعۀ هایسیاست و جانشین محصوالت گذاری،قیمت هایسیاست

 تکنولوژیکی جه  های و ارزیابی را جدید و موجود هایتکنولوژی :6تکنولوژیک هوش

 .دارد سروکار غیره و اهتراع حد کاربردی، و پایه تحیییات با و کندمی بینی پی را آتی

هوش تکنولوژیکی با عواملی هموون میزان تحیییات کاربردی و بنیادی، تعداد میاالت و 

 (Gabber, 2007). گردد های صنعتی سالم ارزیابی میفرآیندانتشارات، داشتن 

 سیاسی و اقتصادی گسترة مالی، امور و مالیات قوانین، : شام 9اجتماعی و استراتژیک هوش

 و استراتژیک هوش یعنی رقابتی، هوش نهارم گونه شود.می انسانی منابع میوالت و
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هوش استراتژیک با عواملی هم   کند.می تحلی  و مشاهده را اجتماعی رفتارهای اجتماعی،

نون دید استراتژیک، داشتن منابع اجتماعی و انسانی، بررسی مسای  اقتصادی و سیاسی 

 (Gabber, 2007). شودارزیابی می

 

 هوش رقابتي فرآيند

ها، دوم( سازی دادهآوری و رهیرههوش رقابتی متضمن سه کار ویژه و مهم است، اول( جمع

ها، سوم( انتشار هوشمندی. به عبارتی تبیین دلی  ظهور و بروز مفهوم تحلی  و تفسیر داده

ها در هوش رقابتی انفجار احالعات به واسطه دستیابی به احالعات و تکایر سریع و وسیع آن

. در یک مدل کلی که در سال (1629غفاریان و عمادزاده، احالعات تجاری است )های بانک

هوش  فرآیندارائه گردیده است، ابعاد فوق گسترش یافته و در پنج مرحله  1توسط بوز 1003

 و تجزیه آوری،جمع فعالیت رقابتی، هوش فرآیندرقابتی شرح داده شده است. در واقع 

 برای مشتریان و شرکا کنندگان،تامین رقبا، مورد محصوالت، در احالعات وکاربرد تحلی 

. در شک  شماره یک شمای کلی است سازمان بلندمدت یک و کوتاه برنامه ریزی نیازهای

 و نرهه هوش رقابتی نشان داده شده است. فرآیند
 (Bose,2008)و چرخه هوش رقابتی   فرآیند -شکل شماره یک
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برنامه ریزی و 

 تمرکز

 آوری جمع

 

 ارزیابی

تجزیه و  انتشار

 تحلیل
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مورد  در احالعات کاربرد و تحلی  و تجزیه آوری،جمع فعالیت رقابتی، هوش فرآیند

 و کوتاه ریزیبرنامه نیازهای برای مشتریان و شرکا کنندگان،تامین رقبا، محصوالت،

-و نرهه هوش رقابتی بدین شک  است که در سازمان فرآینداست.  سازمان بلندمدت یک

هوش رقابتی به صورت سه  فرآیندریزی، نارنوب کلی های هوشمند ابتدا با استفاده از برنامه

ها( و  سوم ه ها(، دوم ) تحلی  و تفسیر دادهسازی دادآوری و رهیرهاول )جمعمرحله کلی، 

ها نوبت به وری و تجزیه و تحلی  دادهپا از جمع آگردد. )انتشار هوشمندی(، مشخص می

 و شرکا تامین کنندگان، نفعان )رقبا،مرحله سوم نارنوب کلی یعنی انتشار احالعات به ری

 توانایی که شام  فرآیندرسد. به عنوان مرحله پایانی، از حرید هروجی اصلی مشتریان( می

گردد، بازار می رهبری و راهبردی گیریتصمیم به منجر باشد ومی پیشگرایانه گیریتصمیم

 .(Bose,2008)پذیرد است، انجام می فرآیندمرحله پایانی که ارزیابی 
 

 توان رقابتي

 در رقبای  میاب  در اقتصادی یک واحد قدرت معادل رقابتی توان ،1مارتز تعریف حبد

 جغرافیایی مرزهای از راحتی فراتر به هاایده و هامهارت هدمات، کاالها، که است بازاری

 سه از متشک  را نارنوبی 1همکاران  و . برکلی(1641صفری و ابراهیمی، می شود ) عرضه

 رویکرد  عنوان تحت مدیریتی فرآیندهای و رقابتی پتانسی  رقابتی، عملکرد عنصر

 کنندمی معرفی بنگاه یک در پذیریرقابت بررسی گیریاندازه برای عملکرد، فرآیند دارایی

(Barkely et al, 2000) . رقابت نیز توان رقابتی را وابسته به نيران صاحب از بعضی اما 

 نی  بر هااست. آن قابلیت یا منابع بر مبتنی رویکرد را این رویکرد. دانندمی بنگاه پذیری

. از حرف دیگر پورتر،  (Toit, 2003)دارند تأکید آن رقابتی توان سازمان بر داهلی عوام 
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 دانند.می بازار در بنگاه جایگاه تأثیر تحت بیشتر را بنگاه یک رقابتی توان 6همکارانلیو و 

9شومپتر اما است. نامیده شده بازار بر مبتنی رویکرد نیز رویکرد این
 ( و وان1490سال  ) در 

 استفاده دان  به مربوط بحث های از رقابتی توان اندازه گیری ( برای1444سال ) در برن

  (McGahan et al, 2006).گویندمی بر دان  مبتنی رویکرد نیز رویکرد این به اند.کرده

با استفاده از مطالعه میاالت و کتب، عوام  موثر بر توان رقابتی واحدهای صنعتی مستیر در 

 های صنعتی استان لرستان به شرح زیر است.شهرک

عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر نگونگی انجام عملیات : 9عملکرد سازمانی

تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی  فرآیندسازمانی اشاره دارد. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی 

( یکی از مهمترین عوام  در توان رقابتی بنگاه عملکرد 1626بنابر نير هلی  ) باشد.می

 باشد. سازمانی می

ها و پیویدگی روزافزون مسای  و نیاز به رقابتی تر شدن سازمان:  3ابع انسانینيام مدیریت من

نیروی انسانی را در مدیریت  هدماتی، ایفای نی  راهبردی و مؤثرتر بنگاه های تولیدی و

است که این هود مستلزم  اجتناب ناپذیرکرده توانرقابتی و حفظ و رشد این  توانتحید 

 سرمایه های انسانی و فکری و توسعه مدیریت منابع انسانی آن هواهدگذاری مستمر بر  سرمایه

 (.1624مهرگان و همکاران، ) بود

است و  بنگاهترین عام  موفییت در هر دغدغه مشتری داشتن مهم: 1مشتری مداری بازار محور

از نير آدامز و  .باشدمی بنگاهترین مساله برای هر ترین و در عین حال تازههدمت به او قدیمی

های تاثیرگذار بر توان رقابتی در ترین مولفه( مشتری مداری بازار محور از مهم1006المونت )

 یک بنگاه است.

، در کتکنولوژی نوآوری مدیریت (1626: از دیدگاه هلی  )1مدیریت نوآوری تکنولوژیک

تکنولوژی را  نوآوری در حوزه کارگیری به است که هلد، کسب، وع مدیریت سیستمی واق

راستای هدمت به بشر و  ها را در سازد و شام  مسوولیتی است که این فعالیت ممکن می
 

1. Costumer oriented 

2.Inovation management 

3.UNCTAD 
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ترین  توسعه، اساسی دهد. تحیید، اهتراع، و برآورده ساهتن نیازهای مشتری قرار می

 .تکنولوژیک هستند های تکنولوژی و وقوع پیشرفت نوآوری در حوزه های هلد مولفه

 

 رقابت صنعتي 

کنون تعاریف زیادی در رابطه با رقابت صنعتی ارائه شده است. در یک تعریف رقابت تا

صنعتی عبارت است از توانایی در بدست آوردن بازار و حفظ بازارهای داهلی و هارجی. از 

دیدگاه مجمع اقتصادی جهانی رقابت صنعتی توانایی اقتصاد ملی در رشد پایدار و حفظ 

رقابت صنعتی نگرش از مسیر  6رانه( است. از دیدگاه آنکتاداستاندارد زندگی )درآمد س

آید میایسه اقتصاد کالن و استاندارد زندگی جامعه بر اساس بهره وری عوام  تولید بدست می

 از استفاده با نندبعدی، مفهوم یک عنوان به صنعتی رقابت دیگر حرف از. (1620بهیک ، )

 آن نيایر و وکار کسب محیط تغییرات با سازمان پذیری انطباق درجه هموون متغیرهایی

 از اعم دسترس در منابع بتواند شرکتی اندازه هر که معنا این به شودمی ارزیابی و سنج 

 مناسب هدماتی یا و پسند مشتری محصوالتی و نماید تلفید را فناوری و کار نیروی سرمایه،

 هواهد برهوردار رقابتی فضای در موفییتاز  نسبت همان به کند، عرضه بازار به را

 اقتصادی هایهمکاری سازمان دیدگاه از.  (Aghazadeh & Mehrnoush, 2010)بود

 ارائه برای هدمات و کاال تولید کشور در توانایی از است عبارت رقابت صنعتی توسعه، و

 سطح ارتیای به منجر یا و حفظ همزمان حور به توانایی این که المللی بین بازارهای در

 کلیت در صنعتی رقابت.  (Goran et al, 2011)شود بلندمدت در شهروندان درآمد

 عملکرد مشتری محور، عملکرد بازار محور؛ عملکرد اساسی جزت نهار از متشک  هود

 .(Demeter, 2006) است بنگاه درونی عملکرد و رقیب محور
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 آتی و فعلی نیازهای با ارتباط در سراسر بازار در هوشمندی ایجاد : بر1بازارمحور عملکرد

هوشمندی  آن به پاسخگویی و سازمان مختلف هایبخ  بین در احالعات مشتری، نشر

 های بازاردیگر بخ  به اساساً بلکه برای بازار هدف، تنها نه عملکرد این نوع است. مبتنی

 .کندمی توجه نیز

 قدرت میان این در و بوده سهامداران و مشتریان هایارزش از تابعی :1مشتری محور عملکرد

  .کندمی ایفا رقابتی هایمحیط در را ایکننده تعیین نی  مالی

 با میایسه در مشتری و بازار قبال در بنگاه عملکرد برتری از تابعی: 6 رقیب محور عملکرد

 .رقباست سایر به نسبت رقابتی موقعیت تمایز رقبا و

 هایشاهص توصیف با مؤسسه یا بنگاه وضعیت داهلی آن در که: 9بنگاه درونی عملکرد

 از رهنی هایشاهص نیز و داهلی نرخ فروش ها،دارایی بازگشایی فروش، سرانۀ نيیر عینی

 سایر و کارکنان مهارت رضایت کارکنان، سودآوری، وری،بهره از مدیریت ادراکات قبی 

 . (Rahimikoloor, 2012) است محاسبه و ارزیابی قاب  آنها شخصیتی هایویژگی

 

 پیشینه پژوهش 

در رابطه با پژوه  حاضر پیشینه نندانی یافت نشد اما متغیرهای پژوه  گاه مورد توجه 

همبستگی  9پژوهشگران قرار گرفته است. برای ماال در ارتباط با هوش رقابتی گلوک و جاش

قوی را میان هوش رقابتی با ارزیابی محیطی و عملکرد مشاهده کردند. در یک مطالعه دیگر 

های سنگاپور انجام شده است، ارتباط مابت های هوش رقابتی در شرکتکه بر روی فعالیت

 ،3رودنبری حوزف راستا این دربین هوش رقابتی و اثر بخشی سازمانی باالتر اثبات گردید. 
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 به افزایىارزش با نگونه که دهد نشان بدین وسیله تا نموده ریزىحرح را رىساهتا

. در پژوهشی دیگر شودمی تولید هوش رقابتی نهایت در پایین، هاىالیه در ساده احالعات

کار،  و کسب عملکرد جمله، از شرکت، عملکردی ابعاد بر را هوش رقابتی تأثیراتمحییان 

اند )رضاییان و سنجیده محصول کیفیت و بازار استراتژیک، دان ریزی برنامه کیفیت

 و کاشانی شناس حد. در مورد پیشینه رقابت صنعتی نیز باید گفت که (1624لشکربلوکی، 

 الکترونیکی، تجارت بازار، سهم هایشاهص و بازار بر مبتنی دیدگاه اهمیت (1011سعیدی)

تجّار را از منير هوش رقابتی مورد تجزیه و  تخصص و مهارت و صنعت اعتبار دان ، هلد

 و مالی عملکرد ترتیب به (1010مهرنوش ) و آقازاده تحلی  قرار داده اند. در پژوهشی دیگر

 مهرگان  مورد پژوه  قرار دادند. ،رقابت در مهم عام  عنوان بانک را به در غیرمالی سپا

 صنعتی رقابت در را نوآوری و هالقیت منابع، بر مبتنی ترکیبی رویکرد (1004) همکاران و

صنعتی مورد  در رقابت را تولید راهبردهای ( اهمیت1003) 1دانند. دیمیترمی توجه جالب

مالحيه بودن نی  راهبردهای تولید در هوش  قاب  و نشمگیر بررسی قرار داد و متوجه

 عنوان تحت ایالعهمط دررقابتی شد. توان رقابتی نیز گاه مورد توجه پژوهشگران بوده است. 

 و کالسنا توسط 1006سال  در کشوری که درون رویکرد رشد، و مالی بخ  در رقابت

 14 بانکداری سیستم در صنعتی و رشد رقابت معیارهای توان بین رابطه شد، انجام 1الون

 نشان تحیییی در (1003) 6(.  مک گاهان1641است )صفری و ابراهیمی،  شده بررسی کشور

توان  درونی هایویژگی به بستگی سوددهی یک بنگاه واریانا از درصد 63 که دهدمی

 هود بر ها، بنگاه رقابت صنعتی منابع شناسایی برای 9رقابتی آن بنگاه دارد. بارتلت و قوشال

 . (1622اند )دان  فرد و راکری،  کرده تمرکز منابع  موقعیت های  و استراتژی و بنگاه
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  فرضیات اصلي

عتی واحدهای صنعتی داری بر رقابت صنهوش رقابتی تاثیر مابت و معنی: 1فرضیه اصلی  

 های صنعتی استان لرستان دارد.مستیر در شهرک

هوش رقابتی تاثیر مابت و معنی داری بر توان رقابتی واحدهای صنعتی مستیر : 1فرضیه اصلی 

 های صنعتی استان لرستان دارد.در شهرک

 

 پژوهشچهارچوب مفهومي 

به منيور روشن شدن ارتباط متغیرها با یکدیگر مدل مفهومی پژوه  در شک  شماره یک 

با استفاده از مطالعه میاالت و کتب متعدد، گردد. در تدوین مدل مفهومی پژوه  ارائه می

عوام  موثر بر هوش رقابتی)هوش بازار، هوش رقبا، هوش تکنولوژیک و هوش استراتژیک( 

( و رقابت صنعتی)عملکرد بازار، مشتری محوری، رقیب 1624دل رضاییان )با استفاده از م

توان رقابتی )عملکرد  ( و1011رحیمی ) هایمحوری و عملکرد درونی بنگاه( با استفاده از مدل

سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مشتری مداری و مدیریت نوآوری استراتژیک( با استفاده از 

های صنعتی استان لرستان شناسایی ( واحدهای صنعتی در شهرک1006مدل آدامز و المونت )

شد، سپا با استفاده از روش مصاحبه با هبرگان مهمترین ابعاد متغیرها انتخاب و پا از آن با 

با  شود.استفاده از روش تحلی  عاملی تاییدی، به شناسایی ابعاد متغیرهای مذکورپرداهته می

پذیرد، مرحله اول، شناسایی در دو مرحله صورت می توجه به مدل مفهومی، پژوه  حاضر

عوام  موثر بر هوش رقابتی، توان رقابتی و رقابت صنعتی با استفاده از روش مصاحبه و 

رویکرد تحلی  عاملی تاییدی و مرحله دوم،  بررسی تاثیر هوش رقابتی بر توان رقابتی و رقابت 

  تاری. سازی معادالت ساهصنعتی با استفاده از روش مدل
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 پژوهش چارچوب مفهومی -شکل شماره دو

 
 

 روش تحقیق

با توجه به استفاده از نتایج پژوه  در عم  این پژوه  کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی 

ها از رویکرد معادالت ساهتاری و نرم است. در این پژوه  برای بررسی و آزمون فرضیه

ساهتاری میان دو گروه متغیر  شود. در مدلسازی معادالتاستفاده میAMOS 18 افزار 

پنهان و آشکار تمایز وجود دارد. متغیر پنهان متغیری است که از نند متغیر آشکار بوجود 

آید. بدین ترتیب متغیرهای هوش رقابتی، توان رقابتی و رقابت صنعتی به عنوان متغیرهای می

هوش رقابتی، متغیرهای  گیری متغیرزهاند. از حرف دیگر برای انداپنهان در نير گرفته شده

آشکار هوش بازار، هوش رقبا، هوش تکنولوژیک و هوش استراتژیک با مطالعه کتب و 

میاالت، در نير گرفته شده است. متغیرهای عملکرد بازارمحور، عملکرد مشتری محور، 

عملکرد رقیب محور و عملکرد درونی بنگاه به عنوان متغیرهای آشکار و الگوهای اندازه 

رای رقابت صنعتی در نير گرفته شده است. از حرف دیگر متغیرهای عملکرد گیری ب

سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مشتری مداری و مدیریت نوآوری تکنولوژیک به عنوان 

هوش 

 رقابتی

توان 

 رقابتی

رقابت 

 صنعتی

 عملکرد بازارمحور

 مشتری محوری

 رقیب محور

 عملکرد درونی بنگاه

 عملکرد سازمانی

 مدیریت منابع انسانی

 مشتری مداری

مدیریت نوآوری 

 تکنولوژیک

 هوش بازار

 رقباهوش 

 هوش تکنولوژیک

 هوش استراتژیک
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. با توجه به آنوه گفته شد پژوه  الگوهای اندازه گیری توان رقابتی در نير گرفته شده است

اول( شناسایی عوام  موثر بر هوش رقابتی، توان رقابتی و رد. پذیحاضر در دو مرحله انجام می

رقابت صنعتی با استفاده از روش مصاحبه و رویکرد تحلی  عاملی تاییدی و دوم( بررسی تاثیر 

 هوش رقابتی بر توان رقابتی و رقابت صنعتی با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساهتاری.

های صنعتی ها و کارهانجات فعال در شهرککارگاهها، آماری پژوه  کلیه شرکت جامعه

های صنعتی در اهتیار محید است که با توجه به احالعاتی که مدیریت شهرک استان لرستان

باشد که با استفاده از فرمول کوکران و واحد اقتصادی فعال می 110دارای  قرار داده است،

. ابزار واحد صنعتی انتخاب گردید 190ای به حجم ای نمونهگیری تصادفی حبیهروش نمونه

 های پژوه  هایی که پوش  دهنده گویهپژوه  پرسشنامه است که با مطالعه پرسشنامه

 اند تدوین گردیده است.بوده

، 1های هوش بازار و رقبای کوهلی و جاورسکیدر تدوین پرسشنامه پژوه  از پرسشنامه

منابع و مدیریت  6و مزیت رقابتی لی و ژئو، رقابتمندی 1عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت

کمک گرفته شده است. روایی پرسشنامه از حرید روش اعتبار محتوا و پایایی  9انسانی آرمسترانگ

و روش آلفای کرونباخ تایید  SPSSهای آن با استفاده از نرم افزار و همبستگی درونی داده

 پرسشنامه پژوه  است. هایگردید. جدول شماره یک نشان دهنده پایایی مولفه
 

 جدول شماره یک پایایی متغیرهای پژوه 

 آلفای کرونباخ متغیرها

 23/0 هوش رقابتی

 21/0 توان رقابتی

 72/0 رقابت صنعتی
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های سنج  متغیرهای آشکار پژوه  نشان داده در شمایی کلی در جدول شماره دو شاهص

 شده است.

 
 

 انتخابي گیری و تعداد اعضای نمونهروش نمونه

های صنعتی ها و کارهانجات فعال در شهرکها، کارگاهآماری پژوه  کلیه شرکت جامعه

های صنعتی در اهتیار محید است که با توجه به احالعاتی که مدیریت شهرک استان لرستان

باشد که با استفاده از فرمول کوکران و واحد اقتصادی فعال می 110دارای  قرار داده است،

در  .واحد صنعتی انتخاب گردید 190ای به حجم ای نمونهگیری تصادفی حبیهنمونهروش 

های حاص  از پرسشنامه باید گفت که استان لرستان بر آوری دادهتوضیح نگونگی جمع

اساس شاهص جغرافیایی به نهار حبیه شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز تیسیم گردید. 

هر انتخاب شد. بدین شک  که شهر بروجرد برای سپا از هریک از نواحی مذکور یک ش

آباد ناحیه شمال استان، شهر پلدهتر برای ناحیه جنوب، شهر الیگودرز در ناحیه شرق و شهر هرم

 هایبرای ناحیه غرب و مرکز استان انتخاب شد. در هر یک از شهرهای نامبرده و در شهرک
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نامه پرسش 190ها به که مجموع آن پرسشنامه توزیع گردید 69صنعتی آن به صورت تصادفی 

آمده  6گیری و تعداد اعضای نمونه انتخابی در جدول شماره رسد. شرح کام  روش نمونهمی

    است.
 

 مشخصات تعداد اعضای انتخابی -جدول شماره سه

 ناحیه

 

 

 شمال

 شهر

 

 

 بروجرد

 حوزه فعالیت

 صنایع نوبی

 صنایع قطعه سازی

 صنایع دارو سازی

 صنایع فوم

 صنایع پی وی سی

تعداد 

 پرسشنامه

   7  

7 

2 

3 

7 

مدیران 

 عام 

  1   

1 

1 

0 

      1 

مدیران 

 بازاریابی

6 

1 

9 

1 

       1   

مدیران 

 تولید

6 

6 

6 

9 

 6 

 

 جنوب

 

 پلدهتر

 صنایع فوالد

 صنایع قطعه سازی

 صنایع دارو سازی

 صنایع سنگ

0 

17 

0 

12 

0 

9 

 0 

9 

0 

3 

0 

3 

0 

7 

0 

7 

 

 شرق

 

 الیگودرز

 صنایع سنگ

 صنایع قطعه سازی

 صنایع نوبی

16 

4 

16 

1 

0 

1 

7 

6 

9 

9 

3 

2 

 

غرب و 

 مرکز

 

 هرم آباد

 صنایع فوالد

 صنایع قطعه سازی

 صنایع  نوبی

 صنایع فوم

 صنایع پی وی سی

2 

3 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

0 

1 

6 

1 

1 

1 

6 

6 

9 

9 

9 

6 
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 های توصیفي پژوهشيافته

ها شام  تجزیه و تحلی  مشخصات جمعیت شناهتی نمونه در این پژوه  نتایج توصیفی داده

های مربوط به جنسیت باشد. با بررسی دادهگیری( می)شاهص کفایت نمونه KMOو ضریب 

% زن هستند. همونین در 19نفرمعادل  10% مرد و 23نفر معادل  110شود که تعداد مشخص می

هستند. از حرف % حجم نمونه انتخابی 60سال و معادل  60نفر کمتر از  91بین نمونه انتخابی 

اعضای نمونه  دهند.% حجم نمونه را تشکی  می64سال سن دارند که  90تا  61نفر بین  99دیگر 

اند. در % حجم نمونه را به هود اهتصاص داده60نفر هستند که  96سال نیز  91باالتر از 

بوده که نشان  /.7باالتر از  KMOنیز باید گفت که ارزش عددی  KMOهصوص ضریب 

 از مطلوب بودن ضریب استفاده از تحلی  عاملی دارد.

 

 

 های حاصل از تحلیل عاملييافته

نتایج تحلی  عاملی برای متغیرهای پنهان هوش رقابتی، توان رقابتی و رقابتمندی صنعتی بیانگر 

کنند. گیری میهوبی متغیر پنهان هود را اندازه بهها است که متغیرهای آشکار این مولفهآن 

 دهد.نشان می جدول شماره نهار نتایج حاص  از محاسبه بارهای عاملی استاندارد شده را
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 نتایج تحلی  عاملی تاییدی -جدول شماره نهار
 

میدار  09/0بر اساس سطح معنا داری با توجه به جدول شماره نهار و نتایج تحلی  عاملی، 

شود، هم تر از این در الگو مهم شمرده نمیباشد، میدار پارامتر کم 43/1بحرانی باید بیشتر از 

ر محاسبه شده برای حاکی از تفاوت معنادار میدا Pبرای میدار  09/0ننین میادیر کونکتر از 

با توجه به آنوه که گفته شد و همان  دارد. 49/0های رگرسیونی با میدار صفر در سطح وزن

برای تمامی  CRشود شاهص میدار بحرانی گونه که در جدول شماره نهار دیده می

است و از حرف دیگر تمامی متغیرهای آشکار پژوه  دارای  43/1کار بیشتر از متغیرهای آش

هوبی متغیرهای متغیرهای آشکار به هستند. این بدان معنی است که  09/0کمتر از  Pمیدار 

 کنند. گیری میرا اندازه پژوه پنهان  

 P CR متغیر آشکار متغیر پنهان

 

 هوش رقابتی

 

 

 

 توان رقابتی

 

 

 

 رقابت صنعتی

 هوش بازار

رقبا هوش  

 هوش تکنولوژیک

 هوش استراتژیک

 عملکرد سازمانی

 مدیریت منابع انسانی

 مشتری مداری

مدیریت نوآوری 

 تکنولوژیک

 عملکرد بازارمحور

 عملکرد مشتری محور

 عملکرد رقیب محور

عملکرد درونی 

 شرکت

000/0  

010/0  

061/0  

000/0  

009/0  

000/0  

011/0  

000/0  

096/0  

000/0  

000/0  

011/0  

73/6  

11/6  

49/1  

 76/6  

09/6  

13/6 

26/1 

11/6 

16/1 

63/6 

64/6 

14/6 
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 آزمون فرضیات 

ستفاده شده است که مدل های پژوه  از رویکرد معادالت ساهتاری ابرای آزمون فرضیه

 در شک  شماره سه نشان داده شده است.  AMOS 18هروجی نرم افزار 
 

 AMOSهروجی نرم افزار  -شک  شماره سه

 

 

 

های کلی آن به استفاده شده است که شاهص AMOSبرای برازش مدل فوق از نرم افزار 

 است.  شک  جدول شماره پنج

 

 

 

هوش 
 رقابتی

توان 
 رقابتی

رقابت 
 صنعتی

 هوش بازار

 هوش رقبا

 هوش تکنولوژیک

 هوش استراتژیک

 عملکرد درونی بنگاه

 رقیب محوری

 مشتری محوری

 عملکرد بازار محور

 نوآوری تکنولوژیک مدیریت

 مشتری مداری

 مدیریت منابع انسانی

 عملکرد سازمانی

0.3

3 

0.3

4 

0.9

0 
1.0

0 

0.7

2 

0.2

9 

1.0

0 
1.3

8 
1.2

9 
1.1

8 

1.0

0 
0.6

3 
1.4

2 
0.6

5 
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 برازش مدل مفهومی -جدول شماره پنج 

CFI P CMIN/DF GFI RMSE 
721/0 001/0 12/2 70/0 01/0 

گیری )تحلی  عاملی تاییدی( با استفاده های اندازهبرازش برای الگو های کلیشاهصبه عالوه 

  در جدول شماره ش  آمده است. Amos18 از نرم افزار 

 

 های کلی برازش برای الگوهای اندازه گیری )تحلی  عاملی تاییدی(شاهص –جدول شماره ش  

 /CFI CIMIN متغیر       

DF 
P GFI RMSE 

 007/0 419/0 211/0 31/1 413/0 هوش رقابتی

 توان رقابتی

 رقابت صنعتی                      

461/0 

401/0 

19/1 

41/1 

766/0 

206/0 

414/0 

400/0 

013/0 

019/0 

 

( الزم است رکر شود P( مدل و سطح معنا داری )CMINدر توضیح میدار کای اسکوئر )

که هر نه میدار کای اسکوئر کونکتر باشد مدل تدوین توسط پژوهشگر رضایت بخ  تر 

یا شاهص  GFIرود میهای معتبر که برای برازندگی مدل به کار است. یکی دیگر از شاهص

R ای مشابه با مشابه باتوان به عنوان مشخصهباشد. این شاهص را مینیکویی برازش می
در 2

ها برازش نزدیکتر به یک باشد الگوی داده GFIرگرسیون نند متغیره در نير گرفت. هرنه 

برازش هوب باشد که نشان می 40/0بزرگتر از  GFIگیری های اندازهبهتری دارد. برای الگو

نیز  RMSEورد یا آها از الگو است. شاهص ریشه دوم میانگین مربعات هطای بربرای داده

 02/0های قاب  قبول دارای میدار های برازندگی مدل است که در الگویکی دیگر از شاهص

 .شوندهستند ضعیف برآورد می 1/0تر از باشد، برازش الگوهای که دارای میادیر باالیا کمتر می

گیری کمتر از میدار این شاهص برای الگو اندازهشود همانطور که در جدول مشاهده می

نهایت  ها است. درها توسط دادهشاهص نیز نشان از برازش هوب الگوباشد که این می 02/0

گیری )متغیرهای مشاهده( از توان نتیجه گرفت که الگوهای اندازهبا توجه به مطالب باال می
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توانند های آشکار به هوبی میرهوردار هستند و به این معنی است که متغیربرازش هوبی ب

های پژوه ، فرضیات گیری کنند. پا از تعیین برازش مدل و متغیرهای پنهان را اندازهمتغیر

 گردند.اصلی آزمون می

 
 های جزئیهای اصلی تحیید به همراه ضریب رگرسیونی و میادیر شاهصفرضیه -جدول شماره هفت

ضریب  های اصلی تحقیقفرضیه

 رگرسیونی

مقدار 

 بحرانی

P نتیجه 

H1: داری بر و معنی هوش رقابتی تاثیر مابت

های ابت صنعتی واحدهای صنعتی در شهرکرق

 صنعتی استان لرستان دارد.               

 : H2 داری بر هوش رقابتی تاثیر مابت و معنی

 هایتوان رقابتی واحدهای صنعتی در شهرک

 صنعتی استان لرستان دارد.

26/0 

 

73/0 

11/6 

 

06/6 

000/0 

 

000/0 

 تائید

 

 تائید

 

شود که فرضیات با توجه به جدول شماره هفت و آزمون فرضیات اصلی پژوه ، مشاهده می

گردند. در توضیح آزمون فرضیات اصلی باید % تایید می49اصلی پژوه  در سطح احمینان 

 43/1فرضیه دارای میدار بی  از  که برای هر دو( CR)میدار بحرانی گفت که با توجه به 

% فرضیات اصلی 49است، در سطح احمینان  09/0( که کمتر از سطح هطای Pاست و میدار)

توان گفت که هوش رقابتی ذا با توجه به جدول شماره هفت میگردند. لپژوه  تایید می

های توان رقابتی واحدهای صنعتی در شهرکصنعتی و اثیر مابت و معنی داری بر رقابت ت

 صنعتی استان لرستان دارد.
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 بحث

ها و واحدهای صنعتی پژوه  حاضر به کارهانجات، کارگاهبا توجه به آنوه که گفته شد 

در واحدهای هود  را رقابتی هوش سیستم های کارگیری به جایگاهکند که فعال پیشنهاد می

های هوشمندی به ویژه هوش رقابتی مبادرت کنند. در شناسایی کنند و به بکارگیری سیستم

های های مشتریان و فرصتنیازمندیضمن با توجه به نتایج پژوه ، واحدهای اقتصادی باید 

ین همون هالقانه موجود را شناسایی کرده و همواره به کسب احالعات جدید بازار بپردازند.

در  های موجود و پی  بینی جه  تکنولوژیکیارزیابی تکنولوژی واحدهای اقتصادی باید به

مندی از هوش رقابتی بپردازند. برای بهره مندی از رقابت صنعتی با توجه به نتایج راستای بهره

تالش در جهت شناسایی حرکات رقبا، درک کلی از رقبا و بررسی پژوه  باید گفت که 

بسیار حائز اهمیت است. به عالوه پژوه  حاضر به واحدهای صنعتی برای  رقباهای قابلیت

دان  فنی کارکنان، انگیزه کارکنان، کند که به ایجاد و بهبود توان رقابتی پیشنهاد می

های مدون برای شناسایی های موجود و میزان به کارگیری، تجربه کاری برنامهتخصص

 بودن باال به توجه باهای تخصصی رقابتمند توجه بیشتری بنمایند. عملکرد رقبا و وجود تیم

 منيور به شودمی توصیههوش تکنولوژیک  و هوش استراتژیک  در هوش رقابتی  اهمیت

 سازمانی، همسویی به و استراتژیک تفکر به استراتژیک، اقدامات در بیشتر نتیجه اهذ

 آموزشی فرهنگی، اقدامات ها،همسویی این ایجاد برای و گردیده توجه انسانی و احالعاتی

بهبود  توان  در بخشی بین همراستایی و هماهنگی همکاری، تا گیرد صورت توجیهی و

کند که تاثیر پژوه  حاضر به محییان پیشنهاد می .گردد تیویت رقابتی و رقابت صنعتی 

موثر بر هوش رقابتی، های هوش رقابتی را بر دیگر متغیرهای مرتبط بررسی کنند و دیگر مولفه

  توان رقابتی و رقابت صنعتی را شناسایی نمایند.
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 گیرینتیجه

، توان رقابتی و گذار بر هوش رقابتیهای تاثیرپژوه  حاضر با هدف شناسایی عوام  و مولفه

رقابت صنعتی از یک سو و بررسی تاثیر هوش رقابتی بر توان رقابتی و رقابت صنعتی در 

از سوی دیگر، انجام پذیرفت. این پژوه  با استفاده از استان لرستان های صنعتی شهرک

مطالعه کتب و میاالت به شناسایی عوام  موثر بر هوش رقابتی، توان رقابتی و رقابت صنعتی 

پرداهته است و از حرف دیگر با استفاده از احالعات حاص  از پرسشنامه، این سه مولفه را 

هوش استراتژیک، د. نتایج پژوه  حاکی از آن است که کنبررسی و تجزیه و تحلی  می

مولفه هوش رقابتی را در واحدهای صنعتی مستیر  هوش رقبا، هوش تکنولوژیک و هوش بازار

دهد. از حرف دیگر عوام  تاثیر گذار تحت تاثیر قرار میاستان لرستان های صنعتی در شهرک

نسانی، مشتری مداری و مدیریت نوآوری و بر توان رقابتی، عملکرد سازمانی، مدیریت منابع ا

دهند که عملکرد بازارمحور، عملکرد مشتری تکنولوژی شناسایی شد. همونین نتایج نشان می

محور، عملکرد رقیب محور و عملکرد درونی واحدهای صنعتی، رقابت صنعتی را در 

در مورد بررسی دهد. تحت تاثیر قرار میاستان لرستان های صنعتی واحدهای اقتصادی شهرک

تاثیر هوش رقابتی بر توان اقتصادی و رقابت صنعتی باید گفت که در واحدهای صنعتی مستیر 

%، هوش رقابتی تاثیر مابت و 49و در سطح احمینان استان لرستان های صنعتی در شهرک

داری بر توان رقابتی و رقابتمندی صنعتی این واحدهای صنعتی دارد. در مورد هماهنگی معنی

های صورت گرفته باید گفت که نتایج این پژوه  با نتایج پژوه  حاضر با دیگر پژوه 

( در داه  کشور 1640( و دولت آبادی و زینلی )1641حاص  از پژوه  رضائیان و حبرسا )

 ( در هارم از کشور هماهنگی دارد.1007و گابر )
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 منابع
 جهانی شدن، نشر نی(، اقتصاد ایران در آستانه 1620بهیک ، محمد مهدی، )

(، اولویت بندی عوام  موثر بر هوشمندی رقابتی در 1640حد شناس کاشانی، فریده، سعیدی، نیما، )

  199-117(،  ص 1)1صنعت فرش، تحیییات بازاریابی نوین، 

 محمد سید ترجمهثروت،  هلد و رقابت در موفییت رمز تکنولوژی مدیریت (،1626حارق، ) هلی ،

 .فرهنگی هایپژوه  دفتر تهران، ایزدی، داود و اعرابی

(، بررسی تاثیر مدیریت دان  بر توان رقابتی شرکت ها، 1622دان  فرد، کرم اهلل، راکری، محمد، )
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