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   کوچک عیصنا سازينوین با رانیمد یرقابت هوشبررسی رابطه 
  

 *1نوبرحسین بوداقی خواجهدکتر 
 2کریم اسگندري

  3زادرضا رستمدکتر 
 

 
 چکیده

 هايروش ،صنعتی واحدهاي هايتوانایی در تحوالتی ،انفورماتیک جدید هايآوريفن ظهور با
  و کوچک عیصنا ۀتوسع و رشد اهمیت بر که شده ایجاد هاهبنگا تشکیالتی ساختار و توزیع و تولید

 رانیمد یرقابت هوش ۀرابط هدف پژوهش حاضر بررسی. است افزوده کشورها صنعتی ساختار در متوسط
در این پژوهش، ابعاد هوش رقابتی بر . باشدی میشرقجانیآذربا استان کوچک عیصناسازي نوین با

آوري هاي تجاري، وضعیت رقبا، فن شامل آگاهی)GTILAB(نسه اساس نظریۀ دانشکدة مدیریت فرا
جامعۀ آماري . سازي صنایع کوچک تعیین شده استهاي نوین اجتماعی با شاخص-تکنیکی و راهبردي

حجم نمونۀآماري با . باشد نفر می2713پژوهش، مدیران صنایع کوچک سازمان مورد مطالعه به  تعداد 
     اي روش نمونۀگیري به صورت تصادفی طبقه.  به دست آمده است337استفاده از رابطۀ کوکران 

 با شده ارائه  مدل.باشدنامه محقق ساخته میآوري اطالعات در این پژوهش پرسشابزار جمع. باشدمی
 جینتا. گرفت قرار شیآزما مورد )PLS(ی جزئ مربعات حداقل با (SEM) ير ساختا معادالت از استفاده
 که دهدی نشان میشرق جانیآذربا استانمدیران صنایع کوچک  از شده يآور جمع يها داده از حاصل

سازي صنایع کوچک مورد مطالعه، تأثیر مثبت و معناداري هوش رقابتی بر ابعاد چهارگانۀ آن با نوین
  .وجود دارد

  سازي صنایع کوچکهوش، رقابت، هوش رقابتی، صنایع کوچک، نوین :واژه هاي کلیدي
                                                           

  h_budaghi@yahoo.com، )نویسنده مسؤول(ریز، ایران استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تب-1
  Skandarik@yahoo.comگروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،  - 2
 rostamzadeh59@gmail.com، ایران،  استادیار گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی،ارومیه-3

 » بهره وريمدیریت«
  1395 تابستان _37 شماره _ دهمسال 

  81 - 106 ص ص
  07/08/94: تاریخ دریافت مقاله

 24/01/95: تاریخ پذیرش نهایی مقاله
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  مقدمه
، به تحلیل و ارزیابی نقش سالمت و بهداشت در )1386(امینی و حجازي آزاد 

 1346-83 بهره وري نیروي کار در اقتصاد ایران با استفاده از داده هاي آماري يارتقا
 نتایج به دست آمده از برآورد الگو، با استفاده از روش خود توضیح با وقفه  استپرداخته

 آن است که براي دستیابی به گویاي، 1383-1346ه براي دور) ARDL(هاي گسترده 
 سطح بهداشت و سالمت، می توان از يبهره وري باالتر نیروي کار، عالوه بر ارتقا

طریق افزایش سطح سرمایه فکري سرانه و کاهش ظرفیت هاي بیکار، به این هدف 
  . دست یافت
 العات باعث و انفجار اطيآور  فنراتیی اقتصاد و سرعت گرفتن تغشدن یجهان

پاکمرام و ( رقابت را تحمل کند ۀ در صحنماندن ی باقي برايشتریها فشار ب شده سازمان
     گذاردن اری ارتباطات و اطالعات با در اختيآور  فنگریاز طرف د). 1388همکاران، 

 ی سطح هوش رقابتشیها با افزا  سازمانتا موجب گشته ي متنوع کسب برتريها راه
 ،ي و اسگندرزاد کیب( غلبه کند بانی و استفاده از اطالعات بر رقيریخود و به کارگ

امروزه، هوش رقابتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با فرهنگ ). 1388
ترى  پیچیده رساختا از تجارت کنونى ةپیچید دنیاى در .است گشته عجین پیشرو هاي شرکت

هاى  تر به طرح ى دستیابى به اهداف عالىهاى مختلف هر روز برا شده و شرکت برخوردار
هاي جدید انفورماتیک و  آوري با ظهور فن). 1388 ،ياسگندر(آورد  نوینى روى مى

هاي واحدهاي صنعتی،   ارتباطی اینترنت، تحوالتی در تواناییۀدستیابی همگان به شبک
یت رشد و ها ایجاد شده که بر اهم هاي تولید و توزیع و ساختار تشکیالتی بنگاه روش
 و زاد کیب(متوسط در ساختار صنعتی کشورها افزوده است   کوچک وعی صناۀتوسع

 يها  کوچک و متوسط از جنبهعی جهان، صنايامروزه در اکثر کشورها). 1389 ،ياسگندر
در .  هستندینیآفر  نقشال خدمات در حۀ و ارائی صنعت،يدی تول،یمختلف اجتماع

 ي مهد تحول و نوآورد،ی اشتغال جدی اصلکنندگان نیم تأع،ی صنانی از کشورها اياریبس
 با صادرات قابل توجه، نقش عی صنانیا.  استدی جديها يآور  در ابداع فنشرویو پ
). 1388 ،ي و مولوياسگندر (کند ی مفای خود اي کشورهاي اقتصادي  در توسعهيمؤثر

 خود آگاه بانید رق مقاصيها تی از فعالدی هر قدر هم خوب کار کند باز هم بات شرککی
  ). 1389پورصادق و همکاران، (شود 
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 اغلب شرکتها است تا يقابل انکار براری از الزامات غیکی ی هوش رقابتکسب
 جادی دانش و اشی افزاطور نی اطالعات و هملی و تحلهی کسب و تجزقیبتواند از طر

 تی از وضعیامل کری دانش است که تصونیدر پرتو ا. دیفزای خود بيها تی بر قابلیآگاه
 يها يریگ می تا بتوانند با تصمردیگ یم نقش رانیمد يرو شیپ در رقابت ۀصحن یآت و یفعل
 و ياسگندر( سازمان خود را فراهم سازند ۀ و به موقع موجبات رشد و توسععیسر

 ۀ با توسعرانی مدی هوش رقابتۀهدف پژوهش حاضر مطالعه رابط). 1392همکاران، 
 ی هوش رقابتۀ پژوهش، رابطنیدر ا. است) رانیا (یشرق جانیربا کوچک استان آذعیصنا
 ي تجاریآگاه: و ابعاد آن شامل  فرانسهتیری مدة دانشکدیۀاساس نظر بررانیمد

 ی و اجتماعي راهبردی آگاه،یکی تکنيآور  فنی رقبا، آگاهتی از وضعی، آگاه)یابیبازار(
رقابت شدید .  شده استنیی تعی شرقجانی کوچک استان آذرباعی صنايساز نیبا نو

، 1385پورتر، (باشد که تأثیر متقابل بر همدیگر دارد   میيحاصل تعدادي عوامل ساختار
 هاي کوچک موجب تشدید انحراف از چند جانبگی هدایت  ازدیاد شرکتنیهمچن). 59

المللی گشته، و آن هم نه  هاي شدید بین المللی آکنده از رقابت شده به سوي روابط بین
 و همکاران، یتالل( رقیب يها بلکه بین واحدهاي بخش عمومی کشورها  بین دولتفقط

 باورند که سیاست بازرگانی و رقابت، دو روي نی اقتصاددانان بر ارو نیاز ا). 106، 1382
 دنیاي باشد؛ یکسب و کارهاي امروزي در دو دنیا به رقابت مشغول م. یک سکه است

. شده از اطالعات کار است، و دنیاي نمادین، ساختهعینی منابع که در چشم مدیران آش
ها و تهدیدها را از  ها، فرصت ها، کاستی رهبران و مدیران ارشد سازمان باید توانمندي

رخدادهاي هر دو قلمرو میتواند کسب .  عینی و نمادین تحلیل و ارزیابی کنندۀهر دو جنب
  ). 90، 1380  و پاتر،اوسکایچرن(و کار را پیشتاز یا نابود نماید 

 مورد توجه روانشناسان بوده است و در طول اریهوش که بس: ی رقابتهوش
 آن مورد يریرپذیی هوش، انواع آن، تغتی بوده که ماهنی تالش بر ای روانشناسۀخچیتار

 يریادگی چون ییها یژگی وشود، ی هوش صحبت مة درباریوقت. ردی قرار گیبررس
 ،یفاطم (کند ی ذهن خطور مبه دی جديها حل  و راهي و فورقی محاسبات دقع،یسر

 يها  کسب مهارت،ي فکريها  کسب مهارت،يریادگی قدرت یعنیهوش ). 1، 1385
 واکنش ی که هر لحظه در برابر هر محرکنی ایعنیهوش . طی با محي و سازگاریجسم
. مفهوم جدیدي نیست هوش رقابتی). 1393 گلو،ی و بياسگندر( بتوان نشان داد حیصح
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 ۀاین مفهوم از  ده. کند  داشته است بداند که رقباي آنها چه میعیها همیشه س شرکت
برخی از نویسندگان ادعا کردهاند مایکل .  جاي خود را در محافل آکادمیک باز کرد1980
 رقابتی و ۀگان محقق معروف مدیریت استراتژیک، با معرفی نیروهاي پنج) 1980(پورتر 

 .)2002، 1پیروت و دیگران( خلق کرده استراوش رقابتی هاي ژنریک، مفهوم ه استراتژي
متحده در استفاده از سیستمهاي  بعضی کشورها، نظیر فرانسه، ژاپن، سوئد و ایاالت

در این کشورها، هوش . است اي داشته هاي قابل مالحظه هوش رقابتی، پیشرفت
دا کرده است رقابتی جایگاه خود را به عنوان یک عامل مهم در کسب مزیت رقابتی پی

به هر حال هوشمندي رقابتی از جمله مفاهیمی است که به  ).2004، ٢مولتی کوئست(
 درصد رشد 40 متخصصان هوشمندي رقابتی، در هر سال ۀسرعت رشد کرده و جامع

 ).1،1996، ٣کالف( داشته است
ها در درك و   است که به شرکتی اطالعاتزی و آناليآور  شامل جمعی رقابتهوش

 يها  رقبا و خواستهیی و تواناتی ظرفةاطالعات دربار. کند یتر رقبا کمک ملمس به
 است کی استراتژيها  بازار و ساخت طرحتی بهبود موقعي اساس محکم براکیآنان 

آوري اطالعات علمی در مورد رقبا و   جمعدهوش رقابتی فرآین. )1،1997 ،4ناومی و اسک(
از طریق هوش . باشد مدت می  و کوتاهکاربرد آن در یک طرح استراتژیک بلندمدت

واحدهاي هوش .  که چه رقابتهایی را باید در اولویت قرار دهدابدی یرقابتی، سازمان در م
 ریزي رنامهاین واحدها از ب. رقابتی در واقع به تحلیل رقباي یک سازمان میپردازد

ري را به  حمایت میکند و فرصتها و تهدیدات تجايتصمیمگیري استراتژیک و کاربرد
 مدیریت ةبر اساس تعریف دانشکد ).5،2،2005و ووري پولتونومی( دهد  هشدار میيا گونه

سازي  ذخیره آوري، فرآوري و فرانسه، هوش رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع
  کارکنان در تمام سطوح سازمان، تا ضمن شکلة و استفادرسیاطالعات، به منظور دست

 ینجف( از وضعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کند  سازمان،ةدادن به آیند
  ).3، 1383 ،یحق

                                                           
  Peyrot et al, 2002. 1   

2 .Multi Quest 
3 .Calof 
4 .Naomi & Esq 
5 .Peltoniemi & Vuori 
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اي، به   ارزشی باالتر و تأمین رضایت مشتریان در هر زمینهۀ براي ارائها شرکت
ها و  هاي رقیب، واسطه ها باید اطالعات بسیار زیادي از شرکت آن. اطالعات نیاز دارد

اطالعات به عنوان یکی از اقالم مهم . زار، داشته باشندسایر نیروها و عوامل فعال در با
، 1379 آرمسترانگ، و کاتلر( آید می شمار به بازاریابی ابزارهاي و استراتژیک هاي دارایی
ها،  استراتژي تدوین امر در رقیب هاي شرکت به مربوط اطالعات ارزیابی و گردآوري ).152

هاي رقیب اطالعات بیشتري به دست  رکتهر قدر شرکت بتواند از ش. نقشی حیاتی دارد
آمیز تدوین و اجرا کند، بیشتر   موفقیتوهاي اثربخش   استراتژينکهیآورد، احتمال ا

 ویژه از فعالیت بازاریابی ۀبنابراین ردیابی، درك و واکنش به رقبا به عنوان یک جنب. است
ندي رقابتی را  اثربخش به نام هوشمۀها یک برنام مطرح بوده و الزم است که شرکت

 براي شرکتها را که سبهوش رقابتی فعالیتهاي منا). 240، 1379دیوید، (به اجرا در آورد 
 تجارت خود ۀکردن و ارزیابی هوش رقابتی است، در حیط آوردن، مبادله شامل فراهم
ها در تعریف  هوش رقابتی به شرکت  .)1،2008، 1فاستر(کند ها، مشخص می این شرکت

کردن نقاط ضعف و قوت رقبا کمک  و کار خودشان و همچنین تعیینو توصیف صنعت 
کند تا در   مناسب به کار گرفته شود، به شرکتها کمک میتیاگر هوش رقاب. کند می

 گویی آنها به رقبا کوتاهتر شود چنین زمان پاسخ مقابل حرکات رقبا غافلگیر نشوند و هم
  .)1،2005، 2گریگوري(

 هماهنگ کند، کنترل ی خود را به خوبی رقابتيها يتژ بخواهد استرای سازماناگر
 اوقات ی بعضن،یبا وجود ا.  استي آن، مهم و ضروررامونی پی رقابتطی محیو بررس

ها به   سازمانی برخی زندگۀ در چرخی به هوش رقابتیها دسترس  زمانری از ساشتریب
  .  مهم استیطور خاص

 که سازمان با توجه به دهد یا م ريشتری بازخورد بی زمانی به هوش رقابتتوجه
. 3 ت؛ی ظرفۀتوسع. 2 ؛ی و خارجی داخليبازارها. 1: کند ی ميریگ میتصم ری زلیمسا

         ؛ي تکنولوژندی فرآای دی جدي کاالی معرفایرشد و توسعه .4 ؛يریادگیاکتساب و 
 يریگ شکل. 7 و ؛یکردن ساختار سازمان عوض. 6 ؛ي عمودای ی افقبی و ترکقیتلف.5

 يگذار هی سرماکی که در باال ذکر شد اغلب در ییها تی از موقعکیهر . ياستراتژ

                                                           
1 .Foster 
2 .Gregory 
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 که دیگو یم 2اهانر ک.)3،2007، 1پورتر( دهد ی منهی بهۀجی از ثروت و تالش نتیاساس
 از چهار ی هوش رقابتندیاو معتقد است که فرآ.  استکپارچهی يندی فرآیهوش رقابت

 لیتشک) عیتوز(ها، تجزیه و تحلیل و انتشار  آوري داده ریزي، هدایت، جمع  برنامهۀمرحل
 سازمان، استفاده گیران اگر چه تصمیم ).3 ،1387 و قاسمی، دوست وظیفه( شده است
آوري  جمع تفکر که کند می اشاره کاهانر اما باشند می رقابتی هوشمند سیستم اصلی کنندگان

  سازمان نیز یک فعالیت پیوستهایجاد آگاهی در.  در ذهن هر فردي باشدبایداطالعات 
استفاده  کنندگان هاي تشویقی و اعطاي پاداش به شرکت در این مسیر باید از روش .است
  ).589-576، 2005، 3ویورس و دیگران( کرد

 کی یرقابت هوش باشد یم )1(شکل مطابق هوش اشکال گرید با ی هوش رقابتۀرابط
 اطالعات و درك تیری ارتباط و مدل،یل و تحهی تجز،يآور  جمعي براای پويدانش تجار

 طی محة رقابت درباريای داشتن از مزانانی اطمي شرکت برايمفهوم رقابت در استراتژ
 را تري رقابتی، اطالعات گستردههوش  .)4،2008، 4اوانسکا و دیاکاکورا( است يتجار

هوش اي ه گروه. )89، 1998، 5ویت و آشیل( کند می آوري جمع بازار تحقیقات به نسبت
رقابتی مسؤول وظایف مرتبط با اطالعات ناشناخته، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات 

گیري   تصمیمرآیندهايبدون ساختار میباشند و اطالعات را به هوش تبدیل میکنند و ف
 هرم تصور کی به صورت تواند ی میرقابتهوش  .)1، 2009، 6رایت(دهند را شکل می

 در گام دوم شامل مورد استفاده قراردادن ،ینابع اطالعاتشود که در گام نخست شامل م
 يها  طرحۀها و در گام آخر شامل توسع  دادهلی و تحلهی تجزي مختلف برايها کیتکن
سیستم هوش رقابتی باید روي تغییرات  .)54، 1997، 7رایت و گرالدین( است یاتیعمل

ارتول اسپینت (مان تمرکز کند هاي جاري و آتی ساز بازار و محیط در ارتباط با استراتژي
   .)2008،3 ،8و دیگران

                                                           
1.Porter 
2.Kahaner  
3.Viviers, et all 
4.Ovsanka & Diacikora 
5.Weight and Ashill 
6.Wright 
7.Wright & Geraldine 
8 .Ortoll-Espinet  & et all 
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هاي جدید و دستیابی  آوري  اخیر با ظهور فنۀدر دو ده:  کوچکعی صنايساز نینو
هاي واحدهاي  هاي ارتباطی به خصوص اینترنت، تحوالت زیادي در توانایی به شبکه

چک ایجاد شده هاي کو هاي تولید و توزیع و ساختارهاي سازمانی بنگاه تولیدي، روش
در ساختار صنعتی کشورها افزوده  چک به نقش و اهمیت واحدهاي کونیهمچن. است

 صنعتی مورد توجه ۀهاي توسع هاي اخیر، یکی از راه  که در ساليبه طور. شده است
سازي صنایع و اتکا به  آوردن به کوچک یافته، روي کشورهاي در حال توسعه و توسعه
 صنعتی و اقتصادي ۀ و متوسط به عنوان موتور توسعتوسعه و گسترش صنایع کوچک

 کوچک با مشخصات مخصوص به عی صنا،ی مدرن کنونيای در دنگری دانیبه ب. است
  همهيکاری رقابت و حل بحران ب،ي مختلف و مهم چون رشد اقتصادیخود در موضوعات

  ). 1393 و همکاران، ياسگندر( دارد ی آثار قابل توجهر،یگ
 ازی نرشدنیپذ  رقابتي کوچک و متوسط براعی اقتصاد، صناشدن ینجها به توجه با

 ،ي نوآوراس،ی مقشی محصوالت، افزامتی کاالها و کاهش قتیفی کشیبه تحول در افزا
 کی ۀ کوچک و بزرگ هر دو الزمعیصنا.  و آموزش داردآالت نیتنوع، نوکردن ماش

 ی صنعتۀ از آنها توسعیکی بدون وجود.  امروز استان مؤثر و کارآمد در جهینظام صنعت
 الزم طی دو رشته از شرانی انی بحی روابط صحجادی انیبنابرا. ابدی ی تحقق نمیواقع
 دهد ی نشان مها ی و بررسقاتیتحق). 45، 1384 مرام، یک( مطلوب است ی صنعتۀتوسع

 است، ی مبتنرکنان که بر مهارت کاییها تی کوچک، باالخص در رشته فعالعیکه صنا
 شواهد مجاب). 1387،49 ،یکرم( بزرگ دارد عی نسبت به صناي باالتريوآور نزانیم

 کوچک، يها  در بنگاهی دانشگاهیقاتی تحقيزهای به دست آمده است که سرريا کننده
 نوآورانه را به خود اختصاص يها تی از فعاليشتری بزرگ سهم بيها  با بنگاهسهیدر مقا

 کوچک فاقد يدی توليها و واحدها گاهکار .)33-25، 1990، 1لینک و رس( دهد یم
 نیدر ا.  و مدرن استمتی و گران قشرفتهی پدی و ابزار تولآالت نی و ماشزاتیتجه

 استفاده دی تولي برامتی دست دوم و ارزان قيها اغلب از حداقل امکانات، ابزارها کارگاه
 شتری و ب بودهینیرماشی کوچک، غيها ه کارگايدی توليها تی فعالةبخش عمد. شود یم

  ). 14، 1382 ،ییموال( است ي فرديها  بر مهارتیمتک

                                                           
1. Link & Ress 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1395 تابستان  –37  شماره–  بهره وريمدیریت

 

88

، 1383آکس، ( است گسترش حال در ایدن در کوچک عیصنا که دهد یم نشان تجربه
 ،یجانب صورتب و شود جمع بزرگ صنعت کی اطراف در تواند ی کوچک معیصنا). 62-63

 ی اصلي بزرگ به اعضاعیدر واقع اگر صنا.  کنددی بزرگ را تولعی صناازیقطعات مورد ن
 و وستهی را دارد که به هم پیع کوچک نقش مفاصل مهمی شود، صناهیبدن انسان تشب

  ).7، 1383 ،ي شاهروديموسو (شود ی بدن را باعث می اصليحرکت هماهنگ اعضا
اي در میان کشورها و مناطق  تعریف صنایع کوچک و متوسط به طور گسترده

ضاع اقتصادي و صنعتی حاکم بر کشورها، معرف او. باشد مختلف جهان متفاوت می
هایی که اغلب در تعریف صنایع  برخی از شاخص. صنایع کوچک و متوسط در آنها است

رود عبارت است از تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل،  کوچک و متوسط به کار می
ک ترین شاخص براي تعریف صنایع کوچ اما رایج. هاي تولیدي حجم فروش و ظرفیت

 کوچک، عی صناۀتوسع). 43، 1384مرام،  کی(و متوسط استفاده از تعداد کارکنان است 
 ه و بي اقتصادیی کارآشیها، همراه با افزا  نهادهيری به کارگشیعبارت است از افزا

 متی همراه با کاهش قدی تولتی ظرفشی افزاي برای احتمالی خاليها تی ظرفيریکارگ
 يای مطلوب و مزاتی از لحاظ داشتن وضععی صناۀ و توسع رشدگریبه عبارت د. شده تمام
 کوچک عی صناۀتوسع...  صنعت، سود ويساز نی مثل صادرات، نوي از ابعادیرقابت

 کوچک و متوسط عبارت است عی صناۀ توسعموانع). 18، 1387ذوقی،  (شود یاطالق م
 دولت، يها استیت، س به انواع گوناگون اطالعای عدم دسترس،یموانع بازار، موانع مال: از

آمیز خواهد بود  سازي فقط زمانی موفقیت نوین). 17-15، 1383 دو،یونی (یموانع قانون
 نیهمچن.  باشندیزهکه مدیران و صاحبان واحدهاي تولیدي به طور کامل داراي انگ

 فعالیت تولیدي خود و ۀ اداميناپذیر برا مدرنیزاسیون را به عنوان یک نیاز اجتناب
ریزان اقتصادي هر کشور باید  مسؤوالن صنعتی و برنامه. دآوري تلقی کنندافزایش سو

توجه کنند که یکی از الزامات توسعه و پیشرفت صنعتی آن کشور، نوسازي صنایع 
. هاي کالن نیز باید در این راستا باشد ریزي ها و برنامه سیاست. ستکوچک و بزرگ ا

  راهدی بايدی تولي کوچک و واحدهاعیصنا يساز نی به منظور رشد و نورانی مدنیبنابرا
  ).200، 1373وپا، ( به آن را به کار بندند شدن لی نای و تجربی علميکارها

 عی صنايساز نی و نوی انجام شده در خصوص هوش رقابتقاتی از تحقيا دهیگز
  : آورده شده استریکوچک در داخل و خارج کشور به شرح ز
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هاي مدیریت در موفقیت   آثار اعمال سبک به بررسییدر پژوهش) 2007 (1سالکو
پژوهش فوق به دنبال این بوده . صنایع کوچک در صنعت نساجی کانادا پرداخته است

دارد؟ و یا این که  است که آیا مدیر توجه عمیق خود را به تولید در سازمان معطوف می
    وجه مدیر دهد؟ و یا این که هر دو مورد نظر مت رضایتمندي افراد را مدنظر قرار می

 مختلف يها  نشان داد که مدیران واحدهاي صنعتی سبکي پژوهش وجیباشد؟ نتا می
 واحد ةرهبري را در سازمانهاي خود به کار میگیرند و میزان موفقیت پیشرفت آنان در ادار

 بررسی ه بیدر پژوهش) 1386 (یکرم صنعتی خویش با سبک اعمال شده ارتباط دارد؛
هاي کوچک و متوسط   در فرآیند مدیریت استراتژیک در بنگاهدیدگاه مدیران ارشد

 مدل يو.  الکترونیک انگلستان با توجه به محیط داخلی و خارجی پرداخته استعیصنا
هاي پژوهش او  یافته.  کرده استیۀپویایی براي مدیریت استراتژیک صنایع کوچک ارا

ک، چه به صورت رسمی و  از تکنیک مدیریت استراتژیههایی ک نشان داده است بنگاه
چه به صورت غیررسمی استفاده کنند، سطح موفقیت بنگاه را در تدوین و اجراي 

 به کارگیري فرآیند مدیریت نیهمچن. دهند هاي کسب و کار افزایش می استراتژي
 و ندک استراتژیک در صنایع کوچک به طور اساسی  به حل مشکالت سازمانی کمک می

در ضمن ایجاد یک سیستم کاوش به عنوان . دهد ش میکاه تضادهاي سازمانی را
ریزي استراتژیک کسب و کار  بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک، براي تدوین و برنامه

 و سازگاري با  باعث سودآوري و افزایش نرخ رشد صنایع در توسعهرایضروري است؛ ز
  شود؛    متالطم میزارهايمنتظره در باتغییرات محیطی غیر

 ۀبندي عوامل مؤثر بر توسع  به بررسی و اولویتيا در مطالعه) 1386 (نژاد یشرف
پرداخته ) رانیا( شیرینی و شکالت تهران عیصادرات صنایع کوچک و متوسط در صنا

بندي محصوالت، تنوع   او حاکی از آن است که متغیرهاي بستهقینتایج تحق. است
نیروي انسانی، وضع تقاضاي  ومی،محصوالت، عنصر قیمت، عنصر توزیع، روابط عم

المللی و توجه  هاي بازاریابی، شناسایی و ارزیابی محیط بازاریابی بین داخلی، استراتژي
همچنین میزان متغیرهاي .  آماري در حد متوسط استۀهاي بازار در بین نمون به تفاوت

نوسانات الی، نقش دولت، نبود فروش، امکانات علمی و تحقیقاتی، منابع م تبلیغات، پیش
ها در  منتظره، تحقیقات بازاریابی، صنایع مرتبط و پشتیبان و برخورداري از زیرساختغیر

                                                           
1. Salkow 
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در این بین فقط وضعیت متغیرهاي .  از حد متوسط استتر ینی آماري پاۀبین جامع
مندي از تکنولوژي، شدت رقابتی داخلی، نگرش  کیفیت، محصوالت، مواد اولیه، بهره

.  دانش مدیریت باالتر از حد متوسط قرار داردییت و توانا مدیریتراهبردي مدیری
بندي این عوامل به ترتیب از بیشترین رتبه   نتایج حاکی از آن است که اولویتنیهمچن

کیفیت محصوالت، نگرش راهبردي مدیریت، شدت رقابت :  قرار استنیبه کمترین، به ا
از تکنولوژي، پیشبرد فروش،  مندي رهداخلی، توانایی دانش مدیریت، مواد اولیه، به

ها، صنایع  منتظره، تبلیغات، برخورداري از زیرساختقات بازاریابی، نبود نوسانات غیرتحقی
  .مرتبط و پشتیبان، منابع مالی، نقش دولت و امکانات علمی و تحقیقاتی

 این يایاي که توسط دانشگاه تگزاس صورت گرفت گو  مطالعه1995 سال در
 مثبتی بین دو موضوع هوش رقابتی و موفقیت در عملکرد مالی ۀحقیقت بود که رابط

 یعنیبا توجه به سه شاخص کلیدي مالی در نظر گرفته شده در این مطالعه . وجود دارد
هاي داراي هوش   که شرکتتمتوسط فروش، سهم بازار و سوددهی مشخص شده اس

  ). 35، 1383 مایلر،(ها دارد  رقابتی، عملکردي بهتر و متمایز از دیگر شرکت
 عی صنايساز نی با نورانی مدی هوش رقابتۀ رابطنیی تعي پژوهش حاضر برادر

 در نظر گرفته شده ي مدیریت فرانسه به عنوان چارچوب نظرة دانشکدیۀکوچک، نظر
  ):2، 1383 ،یحق ینجف(از دیدگاه این دانشکده، ابعاد هوش رقابتی عبارت است از . است
 کنندگان، نی تأمان،ی از مشتراطالعاتکسب : شامل) یبازاریاب(آگاهی تجاري . 1

 و اطالعات آنان گردآوري و مورد تجزیه و باشد ی و محصول مکنندگان، عیتوز
  گیرد؛ تحلیل قرار می

 نی محصوالت رقبا، محصوالت جانشمتی از قیآگاه: آگاهی از وضعیت رقبا شامل. 2
  است؛ رقبا یرسان ع اطالستمیرقبا، اطالعات مربوط به  فروش رقبا، و س

 مورد ي فروش، تکنولوژي تکنولوژقات،یتحق: آوري و تکنیکی شامل آگاهی فن. 3
  باشد؛ یاستفاده در کارخانجات و حق اختراع م

 مالی و مالیاتی، لی از قبیل قوانین، مسالییکه به مسا: آگاهی راهبردي و اجتماعی. 4
  . ردازدپ انسانی می عهاي اجتماعی و مناب  سیاسی و اقتصادي و جنبهلیمسا
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توان  سازي واحدهاي صنعتی کوچک را می هاي ارزیابی نوین  شاخصنیهمچن
هاي آن عبارت است  ترین ویژگی هاي فنی و اقتصادي تقسیم کرد که مهم به شاخص

آالت  جایگزینی و تعویض ماشین.1: هاي فنی شامل شاخص) الف): 200، 1373وپا، (از 
حمل و نقل و جابجایی بهتر مواد؛ . 2تر؛  هاي جدید و مدرن و تجهیزات فرسوده با مدل

برخورداري از . 5برخورداري از مدیریت صحیح؛ . 4کنترل موجودي دقیق شرکت؛ . 3
برخورداري از روند . 6 فوق دیپلم به باال؛ ةکرد حداقل یک سوم نیروي انسانی تحصیل

 آوري نقل یک بار تغییر در ف حداجادیا. 7 تولید مهندسی؛ ةطراحی و تولید و خط مکانیز
برخورداري . 8افزار واحدهاي تولیدي در طول پنج سال گذشته؛  افزار و نرم سخت

 خدمات ۀارائ. 9 بازاریابی براي معرفی و فروش محصوالت؛ ۀآوري پیشرفت شرکت از فن
         میزان فروش؛  افزایش .1: هاي مهم اقتصادي شامل شاخص) و ب. بعد از فروش

 افزایش در سرعت برگشت سرمایه .3 کمتر؛ ةشد زایش ظرفیت تولید با قیمت تماماف. 2
برخورداري . 6تنوع در محصوالت تولیدي؛ . 5صادرات محصوالت به خارج؛ . 4ها؛  گذاري
  .تولید عوامل باالي وري بهره. 7خارجی؛  و داخلی بازارهاي در رقابت قابل قیمت از شرکت

 بر رانی مدی هوش رقبتری تأثی مطالعه بررسنیهدف از ا:  پژوهشی مفهوممدل
 یآگاه( ریمتغ چهار که دهد یم نشان را پژوهش مدل )1( شکل .است کوچک عیصنا يساز نینو

) ی و اجتماعي راهبردی آگاه،یکی و تکني فن آوری رقبا، آگاهتی از وضعی آگاه،يتجار
 هیفرض هشت. گرفته است قراری موردبحث و بررسیرقابتها در هوش  آنریشده و تأث ارائه
 نی اهیبق. است دهیگرد ارائه بخش نیا در چارچوب يها مؤلفه انیم روابط آزمون يبرا

  .دهد یم شرح را پژوهش يرهایمتغ نهیزم در شده انجام مطالعات از مختصر یبررس کی بخش
  
  
  

  

  
   پژوهشيچارچوب نظر.  1 شکل

  سازي نوین
 صنایع کوچک

 

 آگاهی تجاري
 )بازاریابی(

  هوش
 رقابتی

 

آگاهی از وضعیت 
 رقبا

آوري و آگاهی فن
 تکنیکی

آگاهی راهبردي و 
 اجتماعی

  هايشاخص
  فنی

هاي اقتصاديشاخص
 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1395 تابستان  –37  شماره–  بهره وريمدیریت

 

92

  ها  ابزار و روش
سازمان .  استي هدف، کاربردثیو از ح یشیمای حاضر از نظر روش، پپژوهش

 نفر 49 نفر و حداکثر 5 واحدهاي صنعتی حداقل 1380صنایع کوچک ایران در سال 
 ي آمارۀجامع). 46، 1387 ،یکرم(نیروي کار را به عنوان صنایع کوچک معرفی کرد 

 ی در فاصله زمانی شرقجانیبا کوچک استان آذری صنعتي ارشد واحدهارانیپژوهش، مد
 با استفاده از فرمول ي آمارۀحجم نمون.  استی واحد صنعت2713م پژوهش، به تعداد انجا

براي انتخاب .  نفر بر آورد شده است337 ي آمارۀکوکران استفاده شده و حجم نمون
. اي استفاده شده است گیري تصادفی طبقه  از روش نمونهآماريۀ آماري از جامعۀنمون
 طبقه، 35 به ی صنعتيها  بر اساس تعداد شهركي آمارۀ ترتیب که ابتدا جامعبدین
 آماري به روش ۀ سهم هر یک از طبقات در حجم نمونۀبعد از محاسب.  شده استمیتقس

ابزار . گیري تصادفی ساده از هر طبقه، به تعداد مشخص شده انتخاب شده است نمونه
 مورد اسیمق.  سؤال است56 مشتمل بر ختهسا  محققۀنام  اطالعات، پرسشيگردآور

 پرسش نامه به ییروا. باشد ی ميا نهی پنج گزکرتی لاسینامه، مق استفاده در پرسش
نامه، مقدار آزمون   پرسشییای برآورد پايبرا.  استي و از نوع صورییصورت محتوا

 747/0 بی کوچک به ترتعی صنايساز نی و نوی سؤاالت هوش رقابتي کرونباخ برايآلفا
 لی و تحلهیبه منظور تجز .باشد ی مناسب برخوردار مییایا به دست آمده و از پ742/0و 

 یفی توصي آماريها  شده از روشيآور  جمعيها نامه  به دست آمده از پرسشيها داده
و   سؤاالتة درباري آمارۀ نظرات نمونفی توصيبرا.  استفاده شده استیو استنباط

  . است شده استفاده مربوط يها پاسخ درصد و یفراوان عیتوز يها جدول از پژوهش يرهایمتغ
  

  هايالؤ آماري به سيهاي نمونه توزیع  فراوانی و درصد پاسخ.1جدول 
  )ي مدیریتسن، سطح تحصیالت و سابقه(

  درصد  فراوانی  رصدد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی   سن  جمع   سال55باالتر از    سال55- 46   سال45- 36   سال35- 25   سال25زیر 
  کمیت
  100  337  0  0  7/2  9  7/15  53  4/80  271  2/1  4  پاسخ

   سطح  جمع  دکترا  فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  تحصیالت
  کمیت
  100  337  6/0  2  8/9  33  8/58  198  9/30  104  0  0  پاسخ

  ي سابقه  جمع   سال20بیش از    سال20- 16   سال15- 11   سال10-5   سال5کمتر از 
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  مدیریت
  کمیت
  100  337  8/1  6  2/1  7  5/12  42  1/69  233  5/14  49  پاسخ
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  وهشپژهاي توصیفی متغیرهاي  آماره.2جدول 
   سازينوین    ابعاد هوش رقابتی

  صنایع کوچک
  هوش
  آگاهی راهبردي  رقابتی

   و اجتماعی
  وريآآگاهی فن

  و تکنیکی
  آگاهی از

  وضعیت رقبا
    آگاهی تجاري

  تعداد  337  337  337  337  337  337
  بدون پاسخ  0  0  0  0  0  0
  میانگین  2433/37  7893/35  6469/26  7033/36  3828/136  2908/53
  میانه  38  36  28  36  138  54

  انحراف معیار  76467/3  85297/3  44710/4  89908/4  19386/11  55747/5
  رتبه  21  22  25  33  74  30
  مینیمم  28  22  9  13  87  32
  ماکزیمم  49  44  34  46  161  62

 
  

  هاي پژوهشیافته
  :ها و اهداف پژوهش عبارت است ازهاي پژوهش متناظر با سؤالفرضیه

  ؛دارد تأثیر رانیمد یرقابت هوش بر رانیمد يتجار یآگاه .1
  ؛ داردتأثیر رانیمد یرقابت هوش بر رقبا تیوضع از رانیمد یآگاه. 2
  ؛ داردتأثیر رانیمد یرقابت هوش بر رانیمد یکیتکن و يورآفن يهایآگاه. 3
  ؛دارد تأثیر رانیمد یرقابت هوش بر رانیمد یاجتماع و يراهبر یآگاه. 4
   دارد؛تأثیربر نوین سازي صنایع کوچک شاخص هاي فنی . 5
   دارد؛تأثیرشاخص هاي اقتصادي بر نوین سازي صنایع کوچک . 6
  . داردتأثیر نوین سازي صنایع کوچک بر رانیمد یرقابت هوش. 7

  
یک رویکرد مبتنی بر ) جزئی مربعات حداقل روش (SMART-PLS افزار نرم

، اعتبار و روابط بین متغیرها را توان توسط آن قابلیت اطمینان که می مؤلفه است
سازي  عنوان یک جایگزین براي مدل روش مربع حداقل جزئی اغلب به. گیري کرد اندازه

جزئی براي انجام  مربعات حداقل بنابراین، از روش؛ شود معادله ساختاري استفاده می
  انجام رحلهم دو در تحلیل و  تجزیه روش .تحلیل داده در این پژوهش استفاده شد و  تجزیه

تحلیل قابلیت اطمینان و روایی همگرا و  و  مرحله اول شامل انجام تجزیه. گرفته است
مرحله دوم مستلزم تأیید تمام مفروضات . باشد واگرا و پایایی مدل و پرسش نامه می

در ). Chen et al, 2012( باشد افزار می ها با استفاده از نرم مطالعه از طریق انجام آزمون
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 شده است؛ استفاده ها وتحلیل داده تجزیه براي SMART PLS 2.0 از این پژوهش
گیري برازش کلی مدل و آزمون فرضیات و همبستگی از آزمون  بنابراین براي اندازه
 )t) T-VALUE و همچنین از ضریب معناداري GOF شاخص ،R2 ضرایب مسیر، معیار

 1 از درجه روایی و پایایی، ضریب آلفاي کرونباخ براي اطمینان بیشتر؛ وشده است استفاده
 پرسش نامه مذکور با استفاده از دو 3و پایایی ترکیبی )AVE( 2روایی همگرا و

   .آورده شده است) 4(و ) 3(تعیین و در جداول (SMART PLS)  و  SPSSافزار نرم
یایی گیري پایایی در این پژوهش با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و پا اندازه

سنتی براي سنجش پایایی محسوب  آلفاي کرونباخ معیاري. ترکیبی انجام خواهد گرفت
که معیار  ازآنجایی). کرونباخ(قبول است   نشانگر پایایی قابل7/0گردد و مقدار باالتر از  می

 معیار PLSباشد، روش  آلفاي کرونباخ یک معیار سنتی براي تعیین پایایی متغیرها می
برتري این معیار . برد  به آلفاي کرونباخ به نام پایایی ترکیبی به کار میتري نسبت مدرن

صورت مطلق بلکه با توجه  نسبت به آلفاي کرونباخ در این است که پایایی متغیرها نه به
نتیجه براي سنجش بهتر  در. گردد به همبستگی متغیرهایشان با یکدیگر محاسبه می

مقدار پایایی ترکیبی . کاربرده شده است  پژوهش بهدوي این معیارها در این پایایی، هر
 شود، نشان از پایداري درونی مناسب براي مدل دارد و 7/0براي هر متغیر اگر باالتر از 

 .)Nunnally, 1978(دهد   فقدان پایایی را نشان می6/0مقدار کمتر از 
 AVEیار مع. باشد گیري می معیاري براي برازش مدل اندازه (AVE)روایی همگرا 

هاي خود  شده بین هر متغیر با شاخص دهندة میانگین واریانس به اشتراك گذاشته نشان
باشد  هاي خود می تر این معیار میزان همبستگی یک متغیر با شاخص به بیان ساده. است

مقدار بحرانی براي این . که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است
 قبول   روایی همگراي قابل4/0 باالي AVE بدین معنی که مقدار  است4/0معیار عدد 
براي متغیرهاي مستقل  آلفاي کرونباخ). Fornell & Larcker, 1981(دهد  را نشان می

 و نوین سازي 92/0 و براي متغیرهاي وابسته یعنی هوش رقابتی 90/0 تا 73/0بین 
دهندة پایایی   بودن، نشان7/0 توجه به باالتر از دست آمد و با به 91/0صنایع کوچک 

روایی .  است7/0همچنین قابلیت اطمینان نیز براي همه متغیرها باالتر از . باشدخوب می

                                                           
1-Cronbach's alpha 
2-Average Variance Extracted 
3-Composite reliability 
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شده، مدل  با توجه به معیارهاي ارائه. باشد  باالتر می4/0همگرا نیز براي همه متغیرها از 
  .قبول است پیشنهادي در سطح استاندارها قابل

 
 

 گیري ایایی براي مدل اندازهروایی و پ. 3جدول 
  آلفاي کرونباخ  پایایی ترکیبی روایی همگرا    ها شاخص  

  77/0  85/0  58/0  آگاهی فن آوري و تکنیکی
  85/0  89/0  62/0  شاخص فنی

  73/0  85/0  65/0  شاخص اقتصادي
  82/0  88/0  65/0  آگاهی راهبردي

  86/0  90/0  70/0  آگاهی از وضعیت رقبا
  90/0  93/0  77/0  آگاهی تجاري
  92/0  94/0  57/0  هوش رقابتی

  91/0  92/0  54/0  نوین سازي صنایع کوچک
  

در  هایش شاخص با متغیر یک رابطه میزان که باشد می واگرا روایی نهایتاً معیار بعدي
 قبول یک که روایی واگراي قابل طوري به. مقایسه رابطه آن متغیر با سایر متغیرها است

 با تا دارد خود هاي شاخص با بیشتري تعامل مدل در متغیر کی که است آن از حاکی مدل
 متغیر هر براي AVE میزان که است قبول سطح قابل در واگرا وقتی روایی. دیگر متغیرهاي

همبستگی  ضرایب مقدار مربع یعنی( دیگر متغیرهاي و متغیر آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر
دهد  نشان می )4( و )3( جدول ).Fornell & Larcker, 1981( در مدل باشد) بین متغیر

  .قبول است قرار گرفتن همه معیارها در سطوح استاندار، نتایج حاصل قابل توجه به که با
 

  گیري یی واگرا براي مدل اندازه روا.4جدول 

  ابعاد

تی
قاب
ش ر

هو
 و  
ري

 آو
فن

ی 
گاه

آ
کی

کنی
ت

نی  
ص ف

شاخ
  

ص
شاخ

 
دي

صا
اقت

  

دي
هبر

ی را
گاه

آ
ت   

ضعی
ز و

ی ا
گاه

آ
ر

  قبا

ري
جا
ی ت

گاه
آ

ي   
ساز

ن 
نوی

ک
وچ

ع ک
نای
ص

  

                a 75/0 هوش رقابتی
              b 76/0  69/0  آگاهی فن آوري و تکنیکی

            c 79/0  39/0  72/0  شاخص فنی
         d 81/0  72/0  40/0  64/0  شاخص اقتصادي
        e 81/0  64/0  66/0  46/0  71/0  آگاهی راهبردي

     f 84/0  60/0  59/0  72/0  54/0  70/0  آگاهی از وضعیت رقبا
    g 98 /0  72/0  68/0  44/0  45/0  56/0  72/0  آگاهی تجاري

 h 73 /0  52/0  69/0  66/0  52/0  67/0  49/0  65/0  نوین سازي صنایع کوچک

a= √0.57, b= √0.58, c= √0.62, d= √0.65, e= √0.65, f= √0.70, g= √0.77. h= √0.54 
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باشد که با توجه به بیشتر بودن   میمربوط به مدل پیشنهادي) 4(ماتریس جدول 
. قبول است دهندة روایی واگراي قابل اعداد مندرج در قطر اصلی از اعداد زیرین خود نشان

براي بررسی تأیید یا عدم تأیید فرضیات و همچنین بررسی برازش کلی مدل نیاز به 
تفاده از نرم افزار ها و با اسها براساس این آزمونها، تجزیه و تحلیل دادهانتخاب آزمون

         ، اعداد معناداريR2در این پژوهش با استفاده از سه معیار . باشدانتخاب شده می
T) T-values(  معیارو GOF 1یات و مدل ارزیابی خواهند شد که در ادامه به شرح  فرض

  .ها خواهیم پرداخت و توصیف این آزمون
گیري و بخش  تصل کردن بخش اندازهاین معیار، معیاري است که براي م: R2 معیار

رود و نشان از تأثیري دارد که  سازي معادالت ساختاري به کار می ساختاري مدل
از  مدل توانایی ارزیابی براي. گذارد بر یک متغیر وابسته می یک متغیر مستقل

چهار متغیر مستقل و دو متغیر وابسته  در این پژوهش. شده است  استفاده R2معیار
رد که تأثیر این چهار متغیر یعنی آگاهی راهبردي و اجتماعی، آگاهی فن وجود دا

آوري و تکنیکی، آگاهی تجاري و اگاهی از وضعیت رقبا بر روي متغیر وابسته 
آمده توسط  دست از اعداد به. یعنی هوش رقابتی و انگیزه سرمایه گذاري بررسی شد

معناداري و  توان می R2معیار مسیر و  گرفته براي ضرایب هاي انجام وتحلیل تجزیه
تأیید فرضیات و تأثیر قوي هر یک از متغییر هاي مستقل بر متغییر وابسته را قبول 

  . دهد می نشان را حاصل نتایج) 2(شکل . کرد
ها در مدل  ترین معیار براي سنجش رابطۀ بین سازه ابتدایی: Tضرایب معناداري 

 27/3که مقدار این اعداد از  صورتیدر.  استT، اعداد معناداري )بخش ساختاري(
هاي پژوهش  ها و درنتیجه تأیید فرضیه بیشتر شود، نشان از صحت رابطۀ بین سازه

تواند در  براي آزمودن اینکه آیا هوش رقابتی می. است% 9/99در سطح اطمینان 
شده با استفاده از  انگیزه سرمایه گذاري تأثیر داشته باشد یا خیر فرضیات ارائه

شده   نشان داده2در شکل  T نتایج آزمون.  بررسی شدTن ضرایب معناداري آزمو
 درصد 9/99دهد که همه فرضیات در سطح معناداري  نشان می نتایج حاصل. است
  .قبول است  قابل

  
                                                           

1-Goodness of Fit 
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  آزمون معناداري ضرایب. 2 شکل

  
 ی مدل با استفاده ازگیري مناسب جهانی براي برازش کل اخیراً، یک اندازه: GOFمعیار 

PLS آید بین صفر و  دست می عددي که براي این معیار به. پیشنهادشده است
 را 36/0، 25/0، 01/0سه مقدار ) 2009( 1وتزلس و همکاران. باشد یک می

اند به این معنی   معرفی نمودهGOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي  به
 در یک مدل، GOFعنوان  دیک آن به و نز01/0که در صورت محاسبه مقدار 

توان نتیجه گرفت که برازش کلی آن مدل در حد ضعیفی است و باید به  می
به همین ترتیب در مورد دو مقدار دیگر . هاي مدل پرداخت اصالح روابط بین سازه

GOF  این دستورالعمل ) برازش کلی قوي: 36/0برازش کلی متوسط، : 25/0(نیز
  ):Wetzels et al, 2009(عبارت است از  GOFمحاسبه برقرار است و فرمول 

  
GOF=                                                  )1(                 

                                                                    
                                (2)                                                 

 
                                         )3(                                

 

                                                           
1-Wetzels et al. 

 97/11٭٭٭

سازي صنایع نوین
 کوچک

آگاهی تجاري 
 )بازاریابی(

 

 رقابتی هوش
R2=0.89 

آگاهی از وضعیت 
 رقبا

وري و آآگاهی فن
 تکنیکی

 

آگاهی راهبردي و 
 اجتماعی

 

  هايشاخص
  فنی

هاي شاخص
 اقتصادي

 23/8٭٭٭

 91/5٭٭٭

٭٭٭
 36/7٭٭٭

 36/7٭٭٭

 7,42٭٭٭
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  :آید دست می  بهGOF ، ارزش)1(در معادله ) 3(و ) 2(با جایگذاري 
GOF=  

  
شده  تعریف )1998(چاین  R2 اي که براياندازه ه  با توجه به:تفسیر نتایج و تحلیل

 91/0 و 82/0هاي ما عدد  وتحلیل  در تجزیهR2آمده براي  دست است، اعداد به
 فرضیه 8نتایج نشان دهندة تأیید هر . باشد که نشان از برازش قوي مدل است یم

با استفاده از آزمونی که براي برازش کلی مدل انجام گرفت یک مقدار . می باشد
شده براي  که این مقدار در مقایسه با مقادیر پایه باال تعریف دست آمد ه ب74/0

GOFنتایج حاصل  .5در جدول . باشد دهد که ساختار مدل مناسب می  را نشان می
  :شده است ها ارایهو تایید فرضیه T از آزمون

 
  تأثیرها با بررسی  خالصه نتایج آزمون. 5جدول 

   فرضیاتآزمون T-value  ضریب مسیر  روابط       
  پشتیبانی شد  91/5٭٭٭  24/0 رانیمد یرقابت هوش    رانیمد يتجار یآگاه
  پشتیبانی شد  36/7٭٭٭  27/0  رانیمد یرقابت هوش    رقبا تیوضع از رانیمد یآگاه
  پشتیبانی شد  23/8٭٭٭  23/0  رانیمد یرقابت هوش     یکیتکن و يورآفن يهایآگاه
  پشتیبانی شد  97/11٭٭٭  40/0  رانیمد یرقابت هوش    یاجتماع و يراهبر یآگاه

  پشتیبانی شد  11,18٭٭  52/0  نوین سازي صنایع کوچک    شاخص هاي فنی
  پشتیبانی شد  7,42٭٭٭  30/0  نوین سازي صنایع کوچک    شاخص هاي اقتصادي

  پشتیبانی شد 36/7٭٭٭  17/0  نوین سازي صنایع کوچک   رانیمد یرقابت هوش
***p< 0.001, 

 
 در این شده مطرح که همه فرضیات دهد یم نشان ها لیتحلحاصل از نتایج 

 t است، نتایج آزمون شده دادهنشان ) 6( که در جدول طور همان. شود یم دییتأپژوهش 

، پشتیبانی شود یم که آگاهی تجاري قوي منجر به افزایش هوش رقابتی دهد یمنشان 
ي بین آگاهی از دارامعنت و  همچنین همبستگی مثب).t = 5.91, p<0.001( شود یم

 )2 (هیفرض بنابراین، )t = 7.36, p<0.001(وضعیت رقبا و هوش رقابتی پیدا شد 
آوري و تکنیکی مناسب هوش رقابتی افزایش چنین، با آگاهی فنهم. شود یمپشتیبانی 

تأثیر آگاهی  )4(و فرضیه  ،)t = 8.23, p<0.001( شود یمپشتیبانی ) 3( فرضیه ابدی یم
بنابراین این فرضیه در سطح . کند بردي و اجتماعی را در هوش رقابتی تأیید میراه
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همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها نشان داد ؛ شودتأیید می p<0.001 معناداري
که بین شاخص فنی و نوین سازي صنایع کوچک رابطه مثبت و معناداري وجود دارد 

همچنین همبستگی مثبت ). t = 11.18, p<0.001(شود  پشتیبانی می5بنابراین فرضیه 
 ,t = 7.42(هاي اقتصادي ونوین سازي صنایع کوچک پیدا شد ي بین شاخصدارامعنو 

p<0.001(.سازي صنایع  در نهایت با توجه به نتایج حاصل هوش رقابتی بر نوین
  ).t = 7.36, p<0.001(کوچک تأثیر مثبت و معناداري دارد 

  
   گیري و بحثنتیجه
 25 زیرافراد  را آماري ۀنمون درصد 2/1شود که مالحظه می. 1 جدول اساس بر

     را آن درصد 7/2 و سال 45-36 را درصد 7/15 ،سال 35-25 را درصد 4/80، سال
 8/58 ،دیپلم فوقافراد  را آماريۀ نمون درصد 9/30 .است داده تشکیل سال 46-55

 داده تشکیل يدکترا را آن درصد 6/0  و لیسانس فوق را درصد 8/9 ،لیسانس را درصد
 10-5 را آن درصد 1/69 ،سابقه سال 5 از کمتر افراد را آماري ۀنمون درصد 5/14 .است
 شیب را آن درصد 8/1 و سال 20-16 را درصد 1/2 سال، 15-11 را درصد 5/12، سال

   مالحظه . 2  جدولاساس بردر ضمن  .است داده تشکیل تیریمد ۀسابق سال 20 از
ابعاد میانگین  . است38/136 مدیران صنایع کوچک میانگین هوش رقابتیکه  شودمی

آوري ، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فنآگاهی تجاريمتغیر مستقل هوش رقابتی شامل 
، 24/37 و تکنیکی، و آگاهی راهبردي و اجتماعی مدیران صنایع کوچک به ترتیب

داده شده به متغیر  هايپاسخ میانگین .استبه دست آمده  70/36، 65/26، 78/35
   . استبه دست آمده 2908/53 صنایع کوچک، سازينوین ۀوابست

ادبیات تحقیق نیز بیانگر وجود ارتباط بین ابعاد هوش رقابتی با نوین سازي صنایع 
 آن شامل ۀگانداري بین هوش رقابتی و ابعاد چهارا معنۀکوچک است به عبارتی رابط

آوري و تکنیکی، و آگاهی ، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فنتجاريآگاهی ابعاد؛ 
 تحقیقات اسگندري و بیگلو. سازي صنایع کوچک وجود دارد با نوینراهبردي و اجتماعی

دار بین ا معنۀبیانگر وجود رابط) 1388( زاد و اسگندري، بیک)1388( ، اسگندري)1393(
هاي  فرضیهمتناظر بانتایج بنابراین  .اشدبسازي صنایع کوچک میهوش رقابتی با نوین

 رانیمد یآگاه، رانیمد يتجار یآگاه( هوش رقابتی بر ابعاد آن :پژوهش عبارت است از
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) رانیمد یاجتماع و يراهبر یآگاه، رانیمد یکیتکن و يورآفن یآگاه، رقبا تیوضع از
 ابعاد تأثیرین بین رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ همچن ، صنایع کوچکسازيبا نوین

پیشنهادهاي متناظر با  .تفاوت وجود دارد ، صنایع کوچکسازيهوش رقابتی با نوین
  :نتایج پژوهش عبارت است از

سازي دهد که نوینکه نتایج نشان می با توجه به این:رانیمد یرقابت هوش تقویت .1
 با توانیم منظور نیا يبراتواند هوش رقابتی را افزایش دهد، صنایع کوچک می

 همت رانیمد یرقابت هوش ۀتوسع و آموزش رشد، به نسبت الزم يهانهیزم جادیا
 ایجاد حس رقابت در مدیران، ایجاد حس تالش در مدیران قیطر از امر نیا. گمارد
 در زهیانگ ایجاد د،یجد کار و کسب يهاطیمح در موجود اطالعات به یابیدست براي

 ریز يبرا نترنتیا در خصوص استفاده از زش مدیرانآمو رقبا، لیتحل يبرا مدیران
 ریپذامکان رقبا، ادغام و تحصیل ی به منظورهایبرنامهاستفاده از  بازار، داشتن نظر
 ؛است

 میزان همبستگی نیشتریب که با توجه به این:رانیمد) یابیبازار(ي تجار یآگاه ارتقاي .2
    هیتوصدارد،  یرقابت هوش يتجار یآگاه ۀمؤلف را کوچک عیصنا سازينوین با
 مشابه محصوالت يبرا انیمشتر يتقاضا از اطالعات کسب با رانیمد که شودیم

 يوفادار سطح از یآگاه کسب ان،یمشتر دیخر دفعات تعداد از یآگاه کسب رقبا،
   يهاتیقابل  کسب اطالعات مربوط بهشرکت، محصوالت به نسبت انیمشتر
  نگرش در تغییر جادیا ع،یتور يهاکانال از یآگاه ان،کارمانیپ و کنندگاننیتأم

 صنایع ۀتوسع و رشد موجبات خود، شرکتخدمات و محصوالت به نسبت مشتریان
  ؛آورند فراهم را کوچک

 وجود بر مبنی پژوهش  نتایج به توجهبا : رانیمد توسط رقبا تیوضع از یآگاه کسب .3
 با شودیم هیتوص، کوچک صنایع سازينوین با رقبا تیوضع از یآگاه بین همبستگی

 از امر نیا .گماشت همت کوچک عیصنا ۀتوسع و رشد به نسبت الزم يهانهیزم جادیا
 از یآگاه رقبا، محصوالت فروش متیق و شدهتمام متیق از یآگاه کسب قیطر

 اطالعات به یابیدست نترنت،یا جهانی ۀشبک در رقبا به مربوط اطالعات تغییرات
 متیق تأثیر از یآگاه بــازار، داشتن نظر زیر براي اینترنت از رقبا ةستفادا به مربوط
 کسب رقبا، فروش ستمیس از یآگاه کسب ،يخود شرکت فروش در رقبا فروش
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 رقبا فیتخف ياعطا از یآگاه کسب رقبا، ۀماهان فروش به مربوط اطالعات از یآگاه
 و خدمات از مشتریان ةفاداست به مربوط اطالعات از یآگاه وکسب فروش هنگام در

  ؛است ریپذامکان رقبا محصوالت
 وجود بر مبنی پژوهش  نتایج به توجه با :رانیمد یکیتکن و يورآفن یآگاهارتقاي . 4

    هیتوص کوچک، صنایع سازينوین با یکیتکن و يورآفن یآگاه بینهمبستگی 
 همت کوچک عیناص سازينوین و رشد به نسبت الزم يهانهیزم جادیا با شودیم

 بردنباال تجاري، هاينمایشگاه از استفاده قیطر از منظور نیا به یابیدست .گماشت
هاي الزم در  ایجاد زمینه،یعموم روابط يهابرنامه از استفاده ،يتجار نام اعتبار

 ندآیفر در کاربردي و يادیبن تحقیقات جینتا از استفاده توسعه، و تحقیقخصوص 
 ، برحسب سالیق مشتریانخدمات و کاال کیفیت در تغییراد  ایجمحصول، یطراح
 اثربخش گذاري،قیمت هاياستراتژي کردناثربخش داخلی، یندهايآفر عملکرد بهبود
 بر بازاریابی جدید هاياستراتژي ثیرأت از یآگاه اینترنت، طریق از بازاریابی کردن

 از فروش و یابیبازار ،اختراع حق يانحصار ازیامت به یابیدست تالش براي فروش،
 مندرج اطالعات با محصول معرفی هايکتابچه و بروشورها از استفاده نترنت،یا قیطر
 ؛است ریپذامکان هاآن در

 يامؤلفه نیدوم ،آزمون جینتا به توجه با :رانیمد یاجتماع و يراهبرد یآگاه  ارتقاي.5
 و يراهبرد یآگاه ،اشدبمی کوچک عیصنا سازينوین با که داراي همبستگی بیشتر

 و رشد به نسبت الزم يهانهیزم جادیا با شودیم هیتوص .است یرقابت هوش یاجتماع
 از رانیمد یآگاه افزایش قیطر از امر نیا .گماشت همت کوچک عیصناۀ توسع

 جذب ةنحو از یآگاهکسب  کوچک، عیصنا بر حاکم یدولت نیقوان و هانامهنییآ
 از یآگاه کسب رقبا، انسانی نیروي کاهش از یآگاه کسب رقبا، توسط انسانی نیروي
 یآگاهکسب  ب،یرق يهاشرکت بازاریابی ۀبودج از یآگاه کسب رقبا، سازمانی چارت

 تیوضع بر رقبا مالی قدرت ثیرأت از یآگاهکسب  ب،یرق يهاشرکت مالی عملکرد از
 رقبا، هايدارایی بازده نرخ از یآگاه رقبا، سهام ارزش تغییرات از یآگاه بازار، موجود
 .است ریپذامکان رقبا به نسبت بازار در تورم و رکود وجود از عیسر یآگاه
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  :منابع
، هوش رقابتی مدیران به عنوان بخشی از هوش )1393 (اسگندري، کریم و بیگلو، لیال -

  .پدیري، مازندرانتجاري سازمان، همایش ملی کارآفرینی و رقابت
هاي ، تعیین رابطه عملکرد خوشه)1393 (، لیال، تیرانداز، حامدم و بیگلواسگندري، کری -

پدیري، صنعتی با کسب مزیت رقابتی صنایع کوچک، همایش ملی کارآفرینی و رقابت
  .مازندران

، صنایع کوچک، موتور توسعه صنعتی و اقتصادي )1388 (اسگندري، کریم و مولوي، زهرا -
  ، صص122ي کار و جامعه، شماره نامهایران، ماه

 کوچک عیصنا يتوسعه با رانیمد یرقابت هوش يرابطه بررسی، )1388 (اسگندري، کریم -
ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی ي کارشناسینامهی، پایانشرقجانیآذربا استان

  .واحد بناب
، تبیین نیاز به هوش رقابتی در مدیران عصر آشوب، )1392 (اسگندري، کریم، بیگلو، لیال -

  .المللی علوم رفتاري، کیشسومین کنفرانس بین
ي ترجمه ،مدیران اقتصاد در کوچک صنایع نقش ،)1383 (همکاران  ویج زولتان اکس، -

  .دوم چاپ ،رسا هنري فرهنگی يسسهؤم ،تهران ،مجیدي جهانگیر
ي ، هوش رقابتی به عنوان ابزار حمایتی در فرایندها)1388 (زاد، جعفر و اسگندري، کریمبیک -

  ، صص52ي میثاق مدیران، شماره نامهتصمیم گیري مدیران، ماه
، هوش رقابتی مدیران و توسعه صنایع کوچک، )1388 (زاد، جعفر و اسگندري، کریمبیک -

  ، صص114- 113ي کار و جامعه، شماره نامهماه
، هوش رقابتی، ردیابی حرکات رقیبان، )1388 (م، عسگر و اسگندري، کریم و مولويپاکمرا -

  ، صص 214ي تدبیر، شماره نامهماه
سازي اطالعات ، ذخیره)1389 (سگندري، کریم و اسگندري، غالمرضاپورصادق، ناصر و ا -

هوش رقابتی و مدیریت آن، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، 
  .تهران

 انتشارات تهران، ،يدیمج ریجهانگ ا،یپومهر عباسی، رقابت ي، استراتژ)1385(کلیما پورتر، -
  .دوم چاپ رسا،

 پذیريرقابت و فرهنگ تکنولوژي،، )1382(راجز توتز، ،کریس فرانداز، ،مایکل تاللی، -
 دانش يهتوسع يسسهؤم تهران، موفقیان ناصر يترجمه ،جهانی سیاسی اقتصاد و تحوالت

 .نخست چاپ ،ایران پژوهش و
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 امتیاز و اطالعات جادوي: کار و کسب نمادین ايدنی، )1380 (نیگو پاتر، و فیونا، چرنیاوسکا، -
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