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رابطه هوش رقابتی و جایگاه برند با در نظر گرفتن متغیر میانجی عملکرد سازمان )مورد 

 مطالعه: شرکت ایران خودرو(

 3پور، عادل سعیدی2، متینه مقدم1سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

 

 چکیده

 رایطش این را با خود توانندیم ییهاسازمان و است بنیادی و اساسی تحولات و تغییرات عصر حاضر، عصر

 مدت بلند ندازیا با چشم و تغییرگرا کارآمد، رهبرانی و مدیران که بمانند باقی رقابت صحنه در و دهند تطبیق

 میانی نقش هب توجه هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند با ریتأثبررسی »این پژوهش با هدف .باشند داشته

انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش « (ایران خودرو فروش نواحی موردمطالعهسازمان ) عملکرد

این تعداد، تعداد نفر بوده و از  231تعداد آنها در حدود  که .باشندیمشامل مسئولین فروش مناطق کل کشور 

برای  از روش محتوایی و هاپرسشنامهنفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای اندازه گیری روایی  143

برآورد گردید. برای بررسی نتایج از  88/0تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 

استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند با نقش  Amosنرم افزار 

  دارد. ریتأثمیانی عملکرد سازمان به طور معنی دار 

 هوش رقابتی، جایگاه برند، عملکرد سازمان، ایران خودرو واژگان کلیدی:
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 ، تهران، ایران1383883451دانشگاه پیام نور تهران تحصیلات تکمیلی، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،  2 

 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناس شرکت فولاد خوزستان 3 
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 . مقدمه1

 رو،پیش سازمانهای فرهنگ با و شده تبدیل مدیربت مهم مفاهیم از یکی به 4رقابتی هوش اخیر، سالهای در

 برای مند نظام یابرنامه را رقابتی هوشمندی( 1556) 6راهانک. (3،2014رویزالبا و همکاراناست ) شده عجین

 قلمداد شرکت اهداف سود به تجاری کلی روندهای و رقبا هایفعالیت درباره طلاعاتا تحلیل و آوری جمع

 و رقابتی پویایی دربارهی عمل گویی پیش توسعه فرایند را رقابتی هوشمندی (1555ت )رسکا. پکندیم

 کنونی، پیچده دنیاى در .کندیم معرفی ،شوندیم رقابتی مزیت افزایش به منجر که غیربازاری عوامل

 تیرقاب هوش. آورندیم روى نوین طرحهای به تریعال اهداف به دستیابی برای روز هر مختلف یهاسازمان

 محیط اعاتاطل از استفاده با و بیندیشند یترخلاقانه صورت به که کندیم فراهم مدیران برای را امکان این

کنند  عمل شکل بهترین به ی سازمانیهایریگ تصمیم در رقبا تحلیل از حاصل اطلاعات و کار و کسب

 .رودیم شمار به مدیران اغلب برای انکار قابل غیر الزامات از یکی رقابتی هوش بنابراین،. (8،2008)کیو

روزه ذارد. امبگ ریتأثدر ارتقاء جایگاه برند نیز  تواندیمبررسی وضعیت رقبا و استفاده از هوش رقابتی 

 تواند مزایای مادی ومعروف میشود. برند برخورداری از برند تجاری قوی یک مزیت رقابتی محسوب می

 شود و لازم استغیر مادی برای سازمان به ارمغان آورد. برند تجاری یک دارایی استراتژیک محسوب می

 تواندیدارایی نامشهود هر سازمان است که م ،هم در داخل و هم در خارج از سازمان مدیریت شود. برند

یای کسب و کار به شدت رقابتی امروز، آنچه برندهای قوی های بسیاری برای سازمان خلق کند. در دنارزش

 عنوان یک دارایی برای استراتژی بلند مدت شرکت وطور مشترك دارا هستند، همانا در نظر گرفتن آنها بهبه

گری و . (8،2008)کیو ها استابزاری استراتژیک برای خلق ارزش و ایجاد وفاداری برای محصولات شرکت

اه از دیدگ گذارندیممعتقدند عواملی که بـر تصـمیم گیـری مصـرف کننـدگان اثـر ( 2008همکاران )

گری شوند )یمو عوامل خارج از کنترل سازمان تقسیم  سازمانی به دودستة کلّی: عوامل تحت کنترل سازمان

ار داشته و باز ی برنامه مدونی جهت رصد رقباستیبایم باشندیمیی که دنباله رو هاسازمان .(2008و دیگران، 

ی مشتریان تطبیق داده و توان هاخواستهتا به سرعت خود را با  دینمایم(. این امر کمک 5،2010بارتوباشند )

زمانها به ی این اطلاعات در ساستیبایمرقابت با رقبا را به ایشان بدهد. پس از گردآوری اطلاعات رقبا و بازار 

یی در سازمانها تعریف تا در نهایت بتواند در بازار هاپروژهاشتراك گذاشته و در ادامه این اطلاعات به صورت 

                                                           
4 Competitive Intelligence 
5 - Ruizalba et al 
6 - Kahaner 
7 - Qiu 
8 - Qiu 
9 Barreto 
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 تواندیم(. استفاده به موقع و اقدامات لازم 10،2012نیلی و آدامز) دینماجایی برای محصولات با برند دیگر پیدا 

اشتون و گردد )را بهبود داده و در نهایت به کسب سهم بازار مناسبی ختم در بازار جایگاه برند 

 (.11،2002استیسی

ه عنوان ب صنعتبا در اختیار داشتن کاملترین و فراگیرترین محصولات در  شرکت سهامی ایران خودرو

بر فاصله اشناخته شده و با چند بر یکی از بزرگترین شرکت ها در صنعت خودروسازی در ایرانو  نیترمطرح

از آنجایی که ایران خودرو مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر به دنبال کسب نسبت به رقبای خود پیشتاز است. 

ا ی ساز و کاری را برنامه ریزی، تهیه و اجرا نماید تستیبایم، لذا باشدیمسهم بازار و ارتقاء جایگاه برند خود 

عات کافی را گردآوری و پس از تجزیه و تحلیل آنها اقدامات بتواند از رخدادها در بازار و شرایط رقبا اطلا

هامی شرکت س متناسب با آن را اجرا نماید. پس هوش رقابتی که در خصوص اقدامات رقبا و اتفاقات رقبا

یکی از و  نیرتبه عنوان مطرح صنعتبا در اختیار داشتن کاملترین و فراگیرترین محصولات در  ایران خودرو

د شناخته شده و با چند برابر فاصله نسبت به رقبای خو شرکت ها در صنعت خودروسازی در ایرانبزرگترین 

از آنجایی که ایران خودرو مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر به دنبال کسب سهم بازار و ارتقاء پیشتاز است. 

خدادها جرا نماید تا بتواند از ری ساز و کاری را برنامه ریزی، تهیه و استیبایم، لذا باشدیمجایگاه برند خود 

در بازار و شرایط رقبا اطلاعات کافی را گردآوری و پس از تجزیه و تحلیل آنها اقدامات متناسب با آن را 

رد فروش با عملک تواندیم باشدیماجرا نماید. پس هوش رقابتی که در خصوص اقدامات رقبا و اتفاقات رقبا 

را عملکرد زی گشت انجام شرکت یامنطقه دفاتر در حاضر پژوهش شود. مناطق منجر به بهبود جایگاه برند

که تمامی فعالیتهای رقبا به صورت روزانه در بازار بررسی و مشاهده  باشدیمی به این صورت امنطقهدفاتر 

 ات لازمو تمهید شودیمدر مناطق فروش پرداخته  هادادهو سپس به گردآوری و تجزیه و تحلیل این  گرددیم

جهت خنثی نمودن و یا بهره برداری مناسب از این اتفاقات جهت ارتقاء جایگاه برند شرکت را پایه ریزی 

 .ندینمایم

 

 

 

 

                                                           
10 - Neely & Adams 
11 - Ashton & Stacy 
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 . مرور ادبیات پژوهش2

 هوش رقابتی. 1. 2

ت یک طرح استراتژیک بلند مد در آن آوری اطلاعات علمی در مورد رقبا و کاربردهوش رقابتی فرایند جمع

ـرار در اولویـت ق باید هاییرقابت دانند که چهها میسازمان به کمک هوش رقابتی، باشد.می و کوتاه مدت

ریزی این واحدها از برنامه پردازند.می سازمان به تحلیل رقبای یک در سازمان هوش رقابتی یواحدها گیرد.

هشدار  اًعیرا سر تجاری اتها و تهدیدکنند و فرصتگیری استراتژیک و کاربرد آن حمایت میو تصمیم

اطـلاعاتی کـه به  :یعنی هوش رقـابتی ،(1558بر طبق نظر لئونادر فولد )(.12،2003)پلتونیمی ووری دهندمی

از تهدیدات  کهاین ابـزاری بـرای آگاه ساختن مدیریت به منظور، اندشده گیری تجزیه و تـحلیلمنظور تصمیم

ـوانایی زیر تسازمان،  قـسمت یـک بهترین ،ای برای انجام ارزیابی مناسبوسیله، ها سریع آگاه شوندو فرصت

 (.بن13،2008)اوسانکادیاکوا بلند مدت فرایندی هم کوتاه مدت و همسازمان،  از نظر گرفتن محیط بیرون

 کی که شناختی است کل رقابتی، : هوشمندیسدینویم هوشمندی تئوری پردازان از ( یکی2011گیلاد )

 از بی شماری تحلیل ذرات و تجزیه حاصل و دارد اختیار در کندیم رقابت آن در که محیطی از سازمان

 وضعیت از کاملی تصویر است که دانش این پرتوی در .کندیم بمباران را سازمان روزانه که است اطلاعاتی

نیز  (2006) کاتلربگیرند.  تصمیم بتوانند بهتر تا بنددیم نقش مدیران پیشاروی رقابت صحنة آیندة و فعلی

 . اینشودیخلاصه م رقیب محصولات شرکت نسبت به محصولات رقابتی معتقد است جایگاه برند از مزیت

 (2001) و تـروت به همین نحو رایـس یابد.مشتری انتقال می ذهن از طـریق اجزای آمیخته بازاریابی به جـایگاه

 مـحصول یابی چیزی نیست کـه بـرایمعتقد بودند که جایگاه هاآنا مطرح کردند. یابی برند رمفهوم جایگاه

/تبلیغاتی بـیشتر بر ابعاد ارتباطی هاآن. شودمی یا خدمتی انجام شود بلکه چیزی است که با ذهن مشتری انجام

تحقیقی  14(2002این زمینه ژندال ) . درکندمـی که کاتلر نیز این مضمون را تـأیید کردندمی تأکید یابیجایگاه

 دهدیمی آن با عملکرد شرکتهای تولیدی نیوزلندی انجام داده که نشان رابطهرا تحت عنوان هوش رقابتی و 

 پیرایش و علی پور.بـین هـوش رقـابتی مدیران و عملکرد شرکتها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

ر بین ی بازاریابی دهایاستراتژی هوش رقابتی و اثربخشی رابطهبررسی  "، در مطالعه خود با عنوان (1351)

 نشان دادند که بین هوش رقابتی و اثربخشی بازایابی رابطه مثبت، "استان زنجان ی دولتی و خصوصیهابانک

 و معنا داری وجود دارد.

                                                           
12 - PeltoniemiVuori 
13 - OvsankaDiacikova 

 (1931به نقل از پیرایش و علی پور ) -14 
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 جایگاه برند. 2. 2

بستگی  ی تعریف برند،معمولاً نحوه .اخیر تغییرات زیادی را به خود دیده استدر طول سالهای  عریف برندت

وارو و نابه این داشته است که چه شخصی آن را تعریف کرده از چه منظری به این حوزه نگاه کرده است )

یک نام، عبارت، نشانه یا علامت  ا به صورت، برند رزاریابی آمریکاانجمن با ،ها پیشسال .(13،2014گارسیا

یا ترکیبی از اینها که با هدف متمایز کردن یک کالا یا خدمت از سایر کالاها و خدمات یک فروشنده یا برای 

عریف ت ایجاد تمایز میان کالا و خدمت یک فروشنده با کالا و خدمات سایر فروشندگان به کار گرفته شود

تر از نگاه امروزی به برند است. دانیم که این تعریف خیلی خیلی سادهامروز می .(16،2011مار و نیلیرد )ک

ها اند. برخی از آنها و اصطلاحات زیادی را به این تعریف افزودههای مدیریت برند، واژهبسیاری از کتاب

 اندرا جرح و تعدیل کرده خودشان با هدف برندسازی و متمایز کردن خود از دیگران، تعریف خود

 .(18،2010)بارتو

هایی است که شرکت جهت تصویرپردازی مثبت از خود برند شرکت، پیامد مجموعه فعالیت سازیجایگاه

سازی برند و نفوذ آن در ذهن دهد. به عبارت دیگر، جایگاهکنندگان انجام میدر میان مشتریان و مصرف

ط بخش( و عیان )تصویرپردازی مثبت( شرکت در محینهان )هویت هایقـابلیت کارگیریمشتریان ماحصل بـه

ند )شرط گیری از مدیریتی توانمپویا )زمینه( است که تنها در سایه استمرار ثبات سازمانی )شرط علّی( و بهره

 . (18،2014تانگنشود )گر( حاصل میمداخله

های ناملموس )نظیر یر مـشخصات محصول و ...( و جنبههای مـلموس )نـظجنبه به زمانبرند موفق باید هم

ها لیتهای ناملموس، قابیکی از این جنبه. های نـمادین بـرند، خـدمات و ...( تـوجه کـندتصویر شرکت، جـنبه

ا، اثر بسزایی در های پویبر اساس رویکرد مبتنی بر منابع و رویکرد قابلیت که های سازمانی استو شایستگی

های مؤثر در رشد و توسعه برند های بسیار محدودی جهت شـناخت قابلیتاما پژوهش. رد شرکت داردعملک

به  های برندسازی به عنوان فرایندی پویا صورت گرفته استشناخت قابلیت منسجم برای چارچوبی و ارائه

شرکت که  دبرن هایـابلیت، محققان معتقدند جهت درك صحیح برند باید به شناخت و ارزیابـی قهمین دلیل

خود  هاییتقابلها، جایگاه برند خود را بر اساس کند توجه شود، زیرا شرکتهای ناملموس تأکید میبر جنبه

( در تحقیقی با عنوان بررسی جایگاه برند بانکها 1385آزاد )امیر شاهی و فیاضی (. 2010بارتو،دهند )شکل می

تی شهر تهران با استفاده از فن نقشه ادراکی به شناسایی جایگاه و موقعیت رقاباز دیدگاه مشتریان حقیقی ساکن 

                                                           
15 - Navarro & Garcia 
16 - Marr & Neely 
17 - Barreto 
18 - Tangen 
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پرداختند و دو بانک ملی )دولتی( و پارسیان )خصوصی( انتخاب شدند تا جایگاه برندشان از  هابانکبرند 

ه مشتریان، ادیدگاه مشتریان، مورد ارزیابی قرار گیرند. بر اساس نتایج به دست آمده، بانک پارسیان از دیدگ

 توانیمدر کلیه شش متغیر بازاریابی خدمات در جایگاه بهتری نسبت به بانک ملی قرار گرفت. از این رو، 

 نتیجه گرفت که بانک پارسیان در موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به بانک ملی قرار دارد.

( انجام گرفته 1385آزاد )فیاضی  با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه جایگاه برند که توسط امیرشاهی و

ی ، امکانات فیزیکی، مکان و زمان، کارکنان، فعایتهای ترفیعندیفرآ است جایگاه برند شامل آیتمهای خدمت،

 این تحقیق نیز بر این اساس تدوین سؤالات. این ابعاد در مدل این پژوهش مورد استفاده و باشدیمو قیمت 

 گردید.

 

 روش شناسی پژوهش. 3

یق روش . در این تحقباشدیمپیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی -این تحقیق، توصیفی

ی میدانی قرار داد. هاقیتحقدر زمره  توانیماستفاده خواهد شد، لذا آن را  هادادهپیمایشی جهت گرد آوری 

فروش در سطح کشور نموده است. ی امنطقه دفتر 12ایران خودرو جهت عملکرد بهتر اقدام به دایر نمودن 

این دفاتر با هدف رصد رقبا، کنترل شرایط بازار و اقدامات لازم جهت افزایش فروش و اخذ سهم بازار بیشتر 

. بنابراین جامعه آماری این تحقیق، مسئولین فروش مناطق ایران خودرو اندشدهجهت بهبود جایگاه برند ایجاد 

نجام . این تحقیق به صورت نمونه گیری اباشدیمدآوری اطلاعات پرسشنامه ابزار گر . در این تحقیقباشدیم

ش نمونه . روشودیمکه حجم نمونه با استفاده از فرمول کفایت داده برای معادلات ساختاری مشخص  شودیم

سئولین مپرسشنامه برای محاسبه پایایی پرسشنامه بین  30. ابتدا تعداد باشدیمگیری، نمونه گیری تصادفی ساده 

حلیل اطلاعات . روش تجزیه و تشودیمپرداخته  هاپرسشنامهپایایی به توزیع کل  دییتأ. و پس از شودیمتوزیع 

در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری  Amosو  spssبا استفاده از نرم افزار 

 صورت خواهد گرفت.
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 . یافته های پژوهش4

 های عاملی تأییدی(گیری )الگوهای اندازهو آزمون الگوبرآورد . 1. 4

دا باید باشند ابتگیری قابل قبول میهای اندازهها تا چه اندازه برای الگوجهت مشخص کردن این که شاخص

گیری را جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد. بر مبنای اتخاذ چنین روشی ابتدا پنج الگوی های اندازهتمام الگو

رازش های کلی بگیرند. شاخصباشند، بطور مجزا مورد آزمون قرار میگیری که مربوط به متغیرها میاندازه

 گیری )تحلیل عاملی تأییدی( در جدول زیر ارائه شده است.های اندازهالگو برای الگو

 نتایج بررسی نیکویی برازش متغیر جایگاه برند

 𝑋2/df RMSEA P-

Value 
CFI GFI NFI 

 08008 08022 08080 0800 080.0 88311 خدمت

 0803 .080 0802 0800 0800.0 .2810 امکانات فیزیکی

 .0800 08003 .0803 0800 080.0 38312 مکان و زمان

 08020 08020 080.0 0800 08033 88310 کارکنان

ی هاتیفعال

 ترفیعی

28208 08082 0800 080.0 0802. 08081 

 0808 0802 ..080 0800 08038 28001 قیمت

هرچه  مقدار مطلوب

 کوچکتر

کمتر از 

00/0 

کمتر از 

0800 

نزدیک به 

8 

نزدیک به 

8 

 080بالای 

 نتایج بررسی نیکویی برازش متغیرهوش رقابتی

 𝑋2/df RMSEA P-

Value 
CFI GFI NFI 

 0800 0800 08000 0800 080.3 .2811 ی بازارهافرصت

 08031 .080 0808 0800 080.8 388.0 تهدیدات رقبا

 08082 0801 0800 0800 .0800 28108 ریسک رقابتی

 08033 .080 08018 0800 080.0 ..288 مفروضات زیربنایی

 .0802 0800 .0808 0800 080.8 38.01 آسیب پذیرها
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هرچه  مقدار مطلوب

 کوچکتر

کمتر از 

00/0 

کمتر از 

0800 

نزدیک به 

8 

نزدیک به 

8 

بالای 

080 

 

 بررسی نیکویی برازش متغیر عملکرد سازمان نتایج

 
𝑋2/df RMSEA 

P-

Value 
CFI GFI NFI 

 003 0803 ..080 0800 08080 .8820 نتایج مشتریان

 080.0 .080 08000 0800 .0802 .2830 نتایج کارکنان

 08008 .080 .0803 0800 080.2 8200 نتایج جامعه

نتایج کلیدی 

 عملکرد
8800. 080008 0800 080.3 08003 08013 

هرچه  مقدار مطلوب

 کوچکتر

کمتر از 

00/0 

کمتر از 

0800 

نزدیک به 

8 

نزدیک به 

8 

بالای 

080 

 

ردار گیری از برازش خوبی برخوهای اندازهتوان نتیجه گرفت که الگودر نهایت با توجه به مطالب بالا می

 کنند.می ها حمایتها به خوبی از الگوکه داده کنندهای کلی این مورد را تأیید میهستند و به عبارتی شاخص

ا هگیری در گام اول، در گام دوم از معادلات ساختاری برای تست فرضیههای اندازهپس از بررسی و تأیید الگو

 های کلی برازش تحلیل مسیر ارائه شده است.از تحلیل مسیر استفاده شده است. در جدول زیر شاخص

 تحلیل مسیرهای کلی برازش شاخص

 شاخص مقدار

 (CMIN/DFاسکوئرنسبی )کای 208001

0 P 

 (GFIشاخص نیکوئی برازش ) 1..08

 (RMSEA) ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 083.0

 (CFIشاخص برازش تطبیقی ) ..080
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 (NFIشاخص مقایسه تطبیقی با مدل مستقل ) 08033

 

ا ههای کلی نشان از برازش خوب الگو توسط دادهکه شاخص توان نتیجه گرفتبا توجه به مطالب بالا می

 هند. دآوری شده به خوبی الگو را مورد حمایت قرار میهای جمعتوان گفت که دادهدارد و یا به عبارتی می

 Pو  15C.Rبحرانی ها از دو شاخص جزئی مقدار پس از بررسی و تأیید الگو، برای آزمون معناداری فرضیه

طای خ"بر  "تخمین ضریب رگرسیون"مقدار بحرانی مقداری است که از حاصل تقسیم  است.استفاده شده

( -1956 1956آید آزمون معناداری ضرایب مسیر است. مقدار بحرانی خارج از بازه )بدست می "استاندارد

-مقادیر شاخصها به همراه ضرایب رگرسیونی و (. فرضیهP<0903)یعنی  دهدیمیک مسیر معنادار را نشان 

 های جزئی مربوط به هر فرضیه در جدول زیر آورده شده است.

 جدول ضرایب رگرسیونی

   
برآورد رگرسیون 

 وزنی

انحراف معیار 

 خطا

مقدار 

 بحرانی
P نتیجه 

 *** 808208 .0880 8880 برند ---> رقابتی
 ریتأث

 دارد

 *** 08002 .0882 88220 عملکرد ---> رقابتی
 ریتأث

 دارد

 - - - - 0 برند ---> عملکرد

                                                           
19 Critical Value 
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 . الگوی معادلات ساختاری1شکل 

 

 . نتیجه گیری5

رد بین هوش رقابتی و عملکرد سازمان با برآو ریتأثکه بیشترین  شودیمبا توجه به نتایج فوق مشاهده 

رآورد هوش رقابتی بر جایگاه برند با ب ریتأثآن معنی دار است همچنین  ریتأثو  باشدیم 1910رگرسیونی وزنی 

ضمن آنکه تمامی آیتمهای هوش رقابتی  معنی داری دارد. ریتأثنیز  09125ضریب رگرسیونی وزنی برابر 

ی بازار، تهدیدات رقبا، ریسک، مفروضات زیربنایی و آسیب پذیرها( بر هوش رقابتی و آیتمهای هافرصت)

مت( بر ی ترفیعی و قیهاتیفعالجایگاه برند )خدمت، فرایند، امکانات فیزیکی، مکان و زمان، کارکنان، 

کلیدی عملکرد(  و نتایج جایگاه برند و همچنین آیتمهای عملکرد )نتایج مشتری، نتایج جامعه و نتایج کارکنان

 مقدار آنها برابر *** نشان داده شده است. pمعنی دار دارد چون  ریتأثدر این مدل  بر عملکرد

 پژوهش بصورت این از حاصل نتایج شده، انجام یهاآزمون نتایج و هاداده تحلیل و تجزیه به توجه با

 :گرددیم بیان خلاصه

 .دارد ریتأث برند جایگاه ارتقاء بر رقابتی فرضیه اول: هوش

، 09638دارد و ضریب همبستگی برابر  داری معنی ریتأث برند جایگاه ارتقاء بر رقابتی هوش دهدیمنشان  نتایج

و مستقیم  خطی مذکور متغیر دو بین رابطه .باشدیم 09363و ضریب رگرسیون برابر  09432ضریب تعیین برابر 
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 این به ،ردیگیم قرار تأیید مورد پژوهش فرضیهاین  پس .ابندییم کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی بوده

 یعنی. بود خواهد)ارتقاء جایگاه برند(  وابسته متغیر در نوسان ایجاد هوش رقابتی باعث در تغییرات که مفهوم

 .ابدییمجایگاه برند ارتقاء  میزان اندازه همان به باشد، بیشترهوش رقابتی  میزان چه هر

 .دارد ریتأث سازمان عملکرد بر رقابتی دوم: هوش فرضیه

، 09634دارد و ضریب همسبتگی برابر  داری معنی ریتأث سازمان عملکرد بر رقابتی هوش دهدیمنشان  نتایج

و مستقیم  خطی مذکور متغیر دو بین رابطه .باشدیم 09450و ضریب رگرسیون برابر  09402ضریب تعیین برابر 

 این به ،ردیگیم قرار تأیید مورد پژوهش فرضیهاین  پس .ابندییم کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی بوده

 یعنی. بود خواهد)عملکرد سازمان(  وابسته متغیر در نانوس ایجاد هوش رقابتی باعث در تغییرات که مفهوم

 .کندیم سیر مثبت طرف بهعملکرد سازمان  میزان اندازه همان به باشد، بیشترهوش رقابتی  میزان چه هر

 .دارد ریتأث برند جایگاه ارتقاء بر سازمان فرضیه سوم: عملکرد

دارد و ضریب همبستگی برابر  داری معنی ریتأث برند جایگاه ارتقاء بر سازمان عملکردبین  دهدیمنشان  نتایج

 خطی مذکور متغیر دو بین رابطه .باشدیم 09581و ضریب رگرسیون برابر  09533، ضریب تعیین برابر 09588

 قرار تأیید مورد پژوهش فرضیهاین  پس .ابندییم کاهش یا افزایش توأمان دو هر یعنی بودهو مستقیم 

)ارتقاء جایگاه  وابسته متغیر در نوسان ایجاد عملکرد سازمان باعث در تغییرات که مفهوم این به ،ردیگیم

جایگاه برند ارتقا  میزان اندازه همان بهعملکرد سازمان بهبود یابد،  میزان چه هر یعنی. بود خواهدبرند( 

 .ابدییم
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