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 هوش رقابتی و ارتقاء جایگاه برند با در نظر گرفتن نقش میانی عملکرد سازمان
 )مورد مطالعه شرکت ایران خودرو(

  

 1زویا زیتونی

 چکیده

 ریتأثبررسی »با هدف  باشدیمپیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی -این پژوهش که توصیفی

انجام گرفته « (شرکت ایرانخودروسازمان ) عملکرد میانی نقش به توجه هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند با

 تعداد آنها در حدود که .باشندیماست. جامعه آماری این پژوهش شامل مسئولین فروش مناطق کل کشور 

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری تحقیق،  143نفر بوده و از این تعداد، تعداد  131

سه پرسشنامه هوش رقابتی، جایگاه برند و عملکرد مسئولین فروش بوده است که مورد استفاده قرار گرفت. 

از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید  هاهپرسشنامبرای اندازه گیری روایی 

استفاده گردیده است. نتایج  Amosبرآورد گردید. برای بررسی نتایج از نرم افزار  191/0که مقدار آن برابر 

 .دارد ریتأثار دتحقیق نشان داد هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند با نقش میانی عملکرد سازمان به طور معنی 
 

 هوش رقابتی، جایگاه برند، عملکرد سازمان، شرکت ایرانخودرو واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

 رایطش این را با خود توانندیم ییهاسازمان و است بنیادی و اساسی تحوالت 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

 نهایسازما فرهنگ با و شده تبدیل مدیربت مهم مفاهیم از یکی به 1رقابتی هوش اخیر، سالهای در .باشند داشته

 نظام یابرنامه را رقابتی هوشمندی( 1991) 4راهانک. (3،1014رویزالبا و همکاراناست ) شده عجین پیشرو،

 اهداف سود به تجاری کلی روندهای و رقبا هایفعالیت درباره طالعاتا تحلیل و آوری جمع برای مند

 پویایی دربارهی عمل گویی پیش توسعه فرایند را رقابتی هوشمندی (1999ت )رسکا. پکندیم قلمداد شرکت

  .کندیم معرفی ،شوندیم رقابتی مزیت افزایش به منجر که غیربازاری عوامل و رقابتی

ط و مرتب یهاداده»عات را به مثابه . وی اطالداندیدراکر با رعایت ایجاز تمام، هوشمندی را متناظر با دانش م

نند که سیستمهایی را سازماندهی ک باید ها برای بقا. دراکر معتقد است که شرکتکندیتعریف م «هم مقصود

رای راهبری باید مبتنی بر دانش باشند و نیز باید ب هاستمیش زا را بهینه کرده و ارتقا بخشد. این سارز یهاتیفعال

خبرگان را سازمان داده و از طریق بازخورهای ساختارمند و منظم کارکنان، مشتریان،  یهاخود تخصص

عات تبدیل سازند در عصر جدید که دوران ادغام و جهانی شدن ها را به اطالکاربران و متفکران بنگاه، داده

 .باشدییک عامل کلیدی و تعیین کننده در ارزش شرکت و ارزش بازار سهام مجایگاه برند هاست، شرکت

وجود آن هزینه بازاریابی را کاهش دهد زیرا  یهیدر سا تواندیباشد شرکت مجایگاه باالیی دارای  برنداگر 

اعتماد  ت خود بیفزاید زیرا خریداران نسبت به آنت به آن وفادار هستند همچنین بر دامنه محصوالمشتریان نسب

می و ابراهی) دیت شرکت دفا  نماالت رقیب از محصودر برابر قیمت محصوال تواندیامل معودارند و همین 

 .(1394همکاران،

و  نیترطرحبه عنوان م صنعتبا در اختیار داشتن کاملترین و فراگیرترین محصوالت در  شرکت ایرانخودرو

یشتاز شناخته شده و با چند برابر فاصله نسبت به رقبای خود پ صنعت خودرو در ایرانبزرگترین تولید کننده 

و ارتقاء  بازاراز آنجایی که شرکت ایرانخودرو مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر به دنبال کسب سهم است. 

ی ساز و کاری را برنامه ریزی، تهیه و اجرا نماید تا بتواند از رخدادها ستیبایم، لذا باشدیمجایگاه برند خود 

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

رد فروش با عملک تواندیم باشدیمدامات رقبا و اتفاقات رقبا اجرا نماید. پس هوش رقابتی که در خصوص اق

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

                                                           
2 Competitive Intelligence 
3 - Ruizalba et al 
4 - Kahaner 
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که تمامی فعالیتهای رقبا به صورت روزانه در بازار بررسی و مشاهده  باشدیمی به این صورت امنطقهدفاتر 

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

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

 .ندینمایمریزی 

  مرور ادبیات پژوهش. 2

 هوش رقابتی
اجتماعى،  مختلف یهابارز و مسلط عصر حاضر، تغییرات فزاینده در دانش بشرى و عرصه یهایژگییکى از و

اقتصادى، صنعتى، سیاسى و فناورانه است. در چنین شرایطى، یکى از الزامات اساسى رقابت، شناخت ماهیت 

مشتریان و  ىتغییرات و پیش بینى روندهاى آتى بازار، رقابت، فناروى، نوآورى، ترجیحات و الگوهاى رفتار

... است. این قبیل موضوعات در کانون توجه هوش رقابتى قرار دارد. در واقع، هوش رقابتى توانایى حاصل 

از فرایند منظم و سیستماتیک جمع آورى، بررسى و تحلیل اطالعات درباره محیط، رقبا، مشتریان، عرضه 

مشبکی و محیطى و بازار است )کنندگان، روندهاى صنعت بازار و الگوهاى رفتارى آینده عناصر 

 . (1390همکاران،

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

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

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

هشدار  اًعیرا سر تجاری ها و تهدیداتکنند و فرصتگیری استراتژیک و کاربرد آن حمایت میو تصمیم

 (.5،1005)پلتونیمی ووری دهندمی

 بلند مدت فرایندی هم کوتاه مدت و همان، سازم از تـوانایی زیر نظر گرفتن محیط بیرون، 

 (.1،1001)اوسانکادیاکوا

 که شناختی است کل رقابتی، : هوشمندیسدینویم هوشمندی تئوری پردازان از ( یکی1011گیالد ) بن

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

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

 کاتلربگیرند.  تصمیم بتوانند بهتر تا بنددیم نقش مدیران پیشاروی رقابت صحنۀ آیندة و فعلی وضعیت

خالصه  یبرق محصوالت شرکت نسبت به محصوالت رقابتی نیز معتقد است جایگاه برند از مزیت (1001)

  یابد.مشتری انتقال می ذهن از طـریق اجزای آمیخته بازاریابی به جـایگاه . اینشودمی

                                                           
5 - PeltoniemiVuori 
6 - OvsankaDiacikova 
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: )مورد مطالعههوش رقابتی بر عملکرد مدیران  ریتأثی با عنوان بررسی امقاله( در 1395اشتر و همکاران )

شرکت پلی اکریل اصفهان( نشان دادند بین هوش رقابتی و عملکرد مدیران رابطه وجود دارد. همچنین هوش 

رقابتی با عملکرد مدیران در نقشهای ارتباطی، اطالعاتی، تصمیم گیری و تغییر در شرکت پلی اکریل رابطه 

 معنی دار وجود دارد.

طراحی مدل هوشمندی رقابتی سازمان مبتنی بر هوشیاری  "( در مطالعه خود با عنوان 1394) یخداماصانلو و 

به بررسی رابطه هوشمندی رقابتی سازمان مبتنی بر هوشیاری کارآفرینانه پرداخت که نتایج آن  "کارآفرینانه

سازمان  بتیی قوی برای هوشمندی رقاهاکنندهمشخص نمود که عوامل هوشیاری کارآفرینانه پیش بینی 

 هستند.

 جایگاه برند

بستگی  ی تعریف برند،معموالً نحوه .در طول سالهای اخیر تغییرات زیادی را به خود دیده است عریف برندت

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

  .(7،1014گارسیا

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

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

یط حبخش( و عیان )تصویرپردازی مثبت( شرکت در منهان )هویت هایقـابلیت کارگیریمشتریان ماحصل بـه

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

 هایشرکت را از دیدگاه قابلیت برند سازیتوان جایگاه. حال می(1،1014تانگنشود )گر( حاصل میمداخله

 :سـازمانی ایـن گـونه تعریف کرد

ای کارگیری هدفمند و سیستماتیک مجموعهعبارت است از ایـجاد، تـقویت و به سازی برند شرکتجایگاه»

کارکنان  و تعهدپذیری و توانمندسازی های بازارشناسی و بازارسازی، تولیدی، یادگیری، نوآوریاز قابلیت

تمایز م شـرکت و ارائه ایـن هـویت در قالب یک تصویر یکپارچه و برند از دهی هویتی منسجمجهت شکل

 (.9،1007ویت لوک و فستوسو«)های ارتـباطی و تعامالتیبه مشتریان از طریق قابلیت

( در تحقیقی با عنوان بررسی جایگاه برند بانکها از دیدگاه مشتریان حقیقی 1319آزاد )امیر شاهی و فیاضی 

پرداختند و  هاانکبساکن شهر تهران با استفاده از فن نقشه ادراکی به شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی برند 

ان، مورد تریدو بانک ملی )دولتی( و پارسیان )خصوصی( انتخاب شدند تا جایگاه برندشان از دیدگاه مش

ارزیابی قرار گیرند. بر اساس نتایج به دست آمده، بانک پارسیان از دیدگاه مشتریان، در کلیه شش متغیر 

                                                           
7 - Navarro & Garcia 
8 - Tangen 
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رفت که بانک نتیجه گ توانیمبازاریابی خدمات در جایگاه بهتری نسبت به بانک ملی قرار گرفت. از این رو، 

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

( انجام گرفته 1319آزاد )با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه جایگاه برند که توسط امیرشاهی و فیاضی 

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

 این تحقیق نیز بر این اساس تدوین سؤاالتستفاده و . این ابعاد در مدل این پژوهش مورد اباشدیمو قیمت 

 گردید.

  چارچوب نظری پژوهش. 3

در پژوهش حاضر هوش رقابتی به عنوان متغیر مستقل، عملکرد سازمان به عنوان متغیر میانجی و جایگاه برند 

به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این مدل هوش رقابتی شامل آیتمهای فرصت بازار، تهدید 

(؛ جایگاه برند شامل 1391،رقبا، ریسک، مفروضات زیربنایی و آسیب پذیرهاست )پیرایش و علی پور

رشاهی و امیاست )آیتمهای خدمت، امکانات فیزیکی، مکان و زمان، کارکنان، فعایتهای ترفیعی و قیمت 

( شامل نتایج مشتری، نتایج EFQM( و عملکرد سازمان براساس مدل تعالی سازمانی )1319فیاضی آزاد،

 (.1009)بو و همکاران، . باشدیمجامعه، نتایج کارکنان و نتایج کلیدی عمکلرد 

 دارد. ریتأث : هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند در شرکت ایرانخودرو1فرضیه 

 دارد. ریتأث : هوش رقابتی بر عملکرد فروش مناطق در شرکت ایرانخودرو1فرضیه 

 دارد. ریتأث : عملکرد فروش مناطق بر ارتقاء جایگاه برند در شرکت ایرانخودرو3فرضیه 

 
 مفهومی پژوهش مدل 1شکل 
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 روش تحقیق. 4

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 

ی فروش در سطح کشور نموده امنطقه دفتر 11اقدام به دایر نمودن شرکت ایرانخودرو جهت عملکرد بهتر 

است. این دفاتر با هدف رصد رقبا، کنترل شرایط بازار و اقدامات الزم جهت افزایش فروش و اخذ سهم بازار 

. بنابراین جامعه آماری این تحقیق، مسئولین فروش مناطق اندشدهبیشتر جهت بهبود جایگاه برند ایجاد 

نمونه  . این تحقیق به صورتباشدیمابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  . در این تحقیقباشدیمخودرو ایران

. شودیمکه حجم نمونه با استفاده از فرمول کفایت داده برای معادالت ساختاری مشخص  شودیمگیری انجام 

امه برای محاسبه پایایی پرسشنامه پرسشن 30. ابتدا تعداد باشدیمروش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی ساده 

. روش تجزیه و ودشیمپرداخته  هاپرسشنامهپایایی به توزیع کل  دییتأ. و پس از شودیمبین مسئولین توزیع 

در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از معادالت  Amosو  spssتحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار 

 ساختاری صورت خواهد گرفت.

  یافته های پژوهش .5

که این شرط از طریق  هاستدادهشرط استفاده از روش معادالت ساختاری در نرم افزار اموس نرمال بودن 

رها این نشان داد که برای تمام متغی هاافتهنرم افزار با بررسی ضرایب چولگی و کشیدگی انجام گرفت و ی

دارد. همچنین با بررسی همبستگی  هاداده( قرار گرفت که حکایت از نرمال بودن -3و  3مقادیر در بازه )

 .باشندیممتغیرها مطابق جدول ذیل این نتیجه حاصل گردید که متغیرها از همبستگی مثبت برخوردار 
 ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

 ضریب همبستگی

 عملکرد سازمان هوش رقابتی جایگاه برند 

 برندجایگاه 

مقدارضریب 

 همبستگی
1 05157** 05977** 

 p - 0500 0500-مقدار

 هوش رقابتی

مقدارضریب 

 همبستگی
- 1 05134** 

 p - - 0500-مقدار

 عملکرد سازمان

مقدارضریب 

 همبستگی
- - 1 

 - - - p-مقدار
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برای مقایسه میانگین متغیرهای کمی نرمال در بیش از دو گروه مستقل از یکدیگر از آنالیز واریانس یک طرفه 

که بخواهیم معنی داری تفاوت میانگین یک صفت را در  رودیم.این آزمون هنگامی به کار میینمایماستفاده 

آزمون میانگین دو گروه مستقل را با این  .دو نمونۀ تصادفی از دو جامعۀ مستقل مورد بررسی قرار دهیم

 تصادفی مورد قضاوت قرار یهابدست آمده از نمونه یهانیانگی. در این آزمون مدینماییکدیگر مقایسه م

 اعم از اینکه تعداد نمونه مساوی یا غیر مساوی باشند ییها. به این معنی که از دو جامعه مختلف نمونهرندیگیم

فرضیه صفر در آزمون تی  .میکنیم مقایسه هم با را جامعه دو آن یهانیانگیم و  بطور تصادفی انتخاب شده

مستقل و آنالیز واریانس عبارت است از تساوی میانگین تمام گروههای تحت مطالعه و فرضیه مقابل آن بیانگر 

 آن است که حداقل یک گروه وجود داشته باشد که میانگین آن با دیگری تفاوت داشته باشد.

زم گیری متغیرهای پنهان تعریف شده، الاز تدوین نظری الگو برای تبیین پدیده مورد پژوهش و اندازهپس 

های کلی و جزئی الگو پرداخت، تا مشخص شود که آیا است تا به بحث برآورد الگو و تحلیل شاخص

ر اجزای متعدد دی الگوی نظری تدوین شده هستند یا خیر. وجود های تجربی در مجمو  حمایت کنندهداده

که الگوی تدوین شده در همان گام الگوی تدوین شده، پژوهشگر را به این قسمت سوق داد که قبل از آن

گیری حاضر در الگو برآورد و آزمون شوند. های اندازهاول مورد برآورد و آزمون قرار گیرد، در ابتدا الگو

شود که اندازه یتر و بامعناتر تفسیر ممنطقیهنگامی توان گفت بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای پنهانمی

 قابل قبول باشند.های پنهان با توجه به معیارهای علمیگیری سازه

 های عاملی تأییدی(گیری )الگوهای اندازهبرآورد و آزمون الگو

تدا باید اشند اببگیری 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

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

 نتایج بررسی نیکویی برازش متغیر جایگاه برند

 𝑋2/df RMSEA P-Value CFI GFI NFI 
 05911 05911 05919 0500 05041 15311 خدمت

 امکانات فیزیکی
15114 050075 0500 0591 0597 0593 

 05914 05993 05937 0500 05045 35311 مکان و زمان

 05910 05911 05945 0500 05033 15310 کارکنان

 05911 05917 05975 0500 05011 15101 ی ترفیعیهاتیفعال

 0591 0591 05977 0500 05031 15111 قیمت
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هرچه  مقدار مطلوب

 کوچکتر

کمتر از 

05/0 
 1نزدیک به  0505کمتر از 

نزدیک 

 1به 
 059باالی 

 

 رقابتینتایج بررسی نیکویی برازش متغیرهوش 

 𝑋2/df RMSEA P-Value CFI GFI NFI 
 0595 0591 05955 0500 05043 15117 ی بازارهافرصت

 05931 0594 0591 0500 05041 35145 تهدیدات رقبا

 05911 0591 0590 0500 05004 15191 ریسک رقابتی

 05933 0597 05911 0500 05041 15177 مفروضات زیربنایی

 05917 0595 05914 0500 05041 35491 آسیب پذیرها

 مقدار مطلوب
 هرچه کوچکتر

کمتر از 

05/0 

کمتر از 

0505 
 059باالی  1نزدیک به  1نزدیک به 

 

 نتایج بررسی نیکویی برازش متغیر عملکرد سازمان

 𝑋2/df RMSEA P-Value CFI GFI NFI 
 093 0593 05944 0500 05015 15154 نتایج مشتریان

 05945 0594 05909 0500 05017 15397 نتایج کارکنان

 05911 0597 05937 0500 05041 1151 نتایج جامعه

نتایج کلیدی 

 عملکرد
15954 050091 0500 05943 05953 05913 

 059باالی  1نزدیک به  1نزدیک به  0505کمتر از  05/0کمتر از  هرچه کوچکتر مقدار مطلوب

 

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

 کنند.می ها حمایتها به خوبی از الگوکنند که دادههای کلی این مورد را تأیید میهستند و به عبارتی شاخص

ها رضیهف گیری در گام اول، در گام دوم از معادالت ساختاری برای تستهای اندازهپس از بررسی و تأیید الگو

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

 
 های کلی برازش تحلیل مسیرشاخص

 شاخص مقدار

 (CMIN/DFاسکوئرنسبی )کای 105951

0 P 
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 (GFIشاخص نیکوئی برازش ) 05441

 (RMSEA) ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 05341

 (CFIشاخص برازش تطبیقی ) 05544

 (NFIشاخص مقایسه تطبیقی با مدل مستقل ) 05533

ا ههای کلی نشان از برازش خوب الگو توسط دادهتوان نتیجه گرفت که شاخصبا توجه به مطالب باال می

هند. دقرار میآوری شده به خوبی الگو را مورد حمایت های جمعتوان گفت که دادهدارد و یا به عبارتی می

 ارائه شده است. 1الگو معادالت ساختاری به همراه ضرایب رگرسیونی در شکل 

 Pو  10C.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

( -1591 1591آید آزمون معناداری ضرایب مسیر است. مقدار بحرانی خارج از بازه )بدست می "استاندارد

-ها به همراه ضرایب رگرسیونی و مقادیر شاخص(. فرضیهP<0505)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
 نتیجه P مقدار بحرانی

 دارد ریتأث *** 105151 05107 1510 برند ---> رقابتی

 دارد ریتأث *** 95111 05117 15119 عملکرد ---> رقابتی

 - - - - 0 برند ---> عملکرد

 

                                                           
10 Critical Value 
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 الگوی معادالت ساختاری 1شکل 

 آزمون تست میانجی برای متغیر عملکرد

نقش  دییتأدم یا ع دییتأبرای  کندیمبا توجه به اینکه عملکرد به عنوان نقش میانجی در این مدل ایفای نقش 

. در مرحله اول تحلیل مسیر با استفاده از روش میکنیماین عامل در تحلیل مسیر از آزمون سوبل استفاده 

نتایج در  .میدهیممورد سنجش قرار  رگرسیون چند متغیره نقش عملکرد و هوش رقابتی را بر جایگاه برند

 باشدیمجدول زیر قابل مشاهده 

 تحلیل رگرسیون مسیر برای تست میانجی نقش عملکرد
 ضرایب

ضرایب  ضرایب غیراستاندارد مدل

 استاندارد

t مقدار-

p 

B  خطای

 استاندارد

Beta 

 383. 874.  064. 056. مقدار ثابت 

 000. 44.833 937. 021. 941. عملکرد

 003. 2.986 062. 018. 054. هوش رقابتی

 

 :میرسیمبا توجه به نتایج جدول فوق به شکل زیر 

 

 
 جایگاه برند عملکرد سازمان هوش رقابتی

450.4  

109.4  
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ه نقش میانجی هوش رقابتی بر جایگاه برند با توجه ب ریتأثدر این جا با استفاده از تست میانجی سوبل به بررسی 

 . خروجی آزمون بدین قرار است:میپردازیمعملکرد سازمان به اطالعات 

 
 pمقدار  خطای معیار آماره آزمون سوبل  

 05937 ضریب بتای عملکرد

35434 050119 0500059 

 05011 ضریب بتای هوش رقابتی

 05011 خطای استاندارد عملکرد

خطای استاندارد هوش 

 رقابتی
05011 

 

عملکرد سازمان در این مدل به طور معنی  ( نقش میانجیp-value<0.05برابر صفر ) p -با توجه به مقدار

 .باشدیمقابل  دییتأدار 

ا برآورد بین هوش رقابتی و عملکرد سازمان ب ریتأثکه بیشترین  شودیمبا توجه به نتایج جدول فوق مشاهده 

رآورد هوش رقابتی بر جایگاه برند با ب ریتأثآن معنی دار است همچنین  ریتأثو  باشدیم 1510رگرسیونی وزنی 

ضمن آنکه تمامی آیتمهای هوش رقابتی  معنی داری دارد. ریتأثنیز  05119ضریب 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

 گیری و پیشنهادات. نتیجه5

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

 :گرددیم بیان خالصه

 .دارد ریتأث برند جایگاه ارتقاء بر رقابتی اول: هوشفرضیه 

، 05157دارد و ضریب همبستگی برابر  داری معنی ریتأث برند جایگاه ارتقاء بر رقابتی هوش دهدیمنشان  نتایج

و مستقیم  خطی مذکور متغیر دو بین رابطه .باشدیم 05513و ضریب رگرسیون برابر  05431ضریب تعیین برابر 

 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
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 .دارد ریتأث سازمان عملکرد بر رقابتی فرضیه دوم: هوش

، 05134دارد و ضریب همسبتگی برابر  داری معنی ریتأث سازمان عملکرد بر رقابتی هوش دهدیمنشان  نتایج

و مستقیم  خطی مذکور متغیر دو بین رابطه .باشدیم 05490و ضریب رگرسیون برابر  05401ضریب 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 05911و ضریب رگرسیون برابر  05955، ضریب تعیین برابر 05977

 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

 الف: پیشنهاد کاربردی جهت ارتقای هوش رقابتی
 :گرددیمدر این قسمت در راستای بهبود این شاخص موارد زیر پیشنهاد  

ی الهیوسعنوان های تنظیمی باز پیشرفت شودیمپیشنهاد ی بازار: هافرصتپیشنهاد جهت ارتقای بعد -

برای ایجاد یا حذف برخی از مقررات که باعث دستیابی به بازارهای جدید یا قروش محصوالت خاصی 

اده از آن ی پژوهشی خاص و استفهاحوزه، استفاده شود. پیگیری از پیشرفتهای تحقیق و توسعه در شوندیم

ی قوی جهت هالیتحلانجام گیرد.  ی جهت تشخیص فروش برخی از محصوالت در آیندهانهادهبعنوان 

ی اهدعمشناسایی الگوهای موجود در معامالت که ممکن است موجب تولید محصوالت جدید یا تغییرات 

های سازمان جهت شناسایی محصوالت جدید بالقوه و به تبع آن در محصوالت شوند، انجام گردد. استراتژی

ی فناوری در رابطه با محصوالت جهت شناسایی محصوالت یا هاتوسعه نیازهای جدید مشتریان بررسی شود.

 ی شود.یی که ممکن است در دو یا چند سال آینده استفاده شوند، بررسهاحلراه 

وه هوشیار نسبت به رقبای موجود یا بالق شودیمپیشنهاد پیشنهاد جهت بعد تهدیدات ناشی از رقبا: -

ن بر رقبا پیروز یی برای اینکه بتواهایاستراتژبدلیل وجود رقبای فعلی و بالقوه استفاده نمود.  هافرصتبود. از 

ژی شود که بوسیله آن، رقبا مانع از موفقیت استرات یی تعریفهاراهشد، تدوین گردد. تهدیدات رقبا به عنوان 

 سازمان در بازار شود.
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بخشی از  فرضیات راجع به تغییرات بازار شودیمپیشنهاد پیشنهاد جهت بعد مفروضات زیر بنایی: -

استراتژی فعلی سازمان باشد. مواظبت در مورد این فرض که هیچ یک از رقبا در دو سال آتی، محصول قابل 

. مراقبت در مورد این فرض که در سه سال آتی، مشتریان متوسط خرید فعلی کندینمی وارد بازار اهمالحظ

خواهد ی ایجاد نایمنفرا حفظ خواهند کرد. مراقبت )هشدار( در مورد این فرض که محیط مقرراتی سورپرایز 

 کرد.

مهمی روی  ریأثت توانندیمکه  میکنیمهمیشه عواملی را بررسی پیشنهاد جهت بعد آسیب پذیری ها: -

استراتژی ما بگذارد. مجبوریم تهدیدات و ریسکهای فعلی و بالقوه را تحلیل و رتبه بندی کنیم تا آن دسته از 

مانع از موفقیت استراتژی ما شوند را شناسایی کنیم. ارزیابی باعث  توانندیمیی که هاسکیرتهدیدات و 

ا و ی رقبهاسکیرکه متخصصان هوشمندی و مدیران اجرایی تنها به فهرست کردن تهدیدات و  شودیم

 فرضیات کلیدی بسنده نکنند.

 ب: پیشنهاد جهت ارتقای عملکرد سازمان
 :گرددیمدر این قسمت در راستای بهبود این شاخص موارد زیر پیشنهاد 

در سازمان، در صورتی که سازمان موضوعات مدیریتی  یهاو مدل هاستمیوضعیت استقرار سدر مورد 

 کارگاه سشنامهپر یا  روش خود ارزیابی پرسشنامه گرددیمدیریتی را به تازگی استقرار نموده است پیشنهاد م

 .گردد استفاده ارزیابی خود جهت

ازار بآموزش نحوه گردآوری اطالعات، تدوین آیین نامه و دستورالعملهای کاری جهت برنامه کاملی ویزیت 

 و رقبا و سرکشی به تمامی فروشندگان جهت باال بردن عملکرد این نفرات نقش مهمی دارد.

 ج: پیشنهاد جهت ارتقای جایگاه برند:
 :گرددیمدر این قسمت در راستای بهبود این شاخص موارد زیر پیشنهاد 

 جداگانه به صورت را آن ارزشهای نباید که است یادهیپد برند که بدانیم است الزم چیز هر از پیش

 اجزای تمامی باید تجاری برند خلق جهت در و نگریست هم با مرتبط را اجزا این باید بلکه کرد؛ تحلیل

 تجاری برند تا شود ایجاد هم افزایی آنها بین که یاگونهبه  کرد، منسجم هم با را برند تجاری آن ارزشی

 عالمت با محصولی دارای که است سازمانی غایی وهدف نهایی  برند، به وفاداری .شود بنا را قدرتمند

 وفاداری مشتری، محصول توسط قفسه یک در ویژه برند یک خرید ترجیح یا اولویت .است ویژه تجاری

سالم،  محصولی ترکیب و طرح نظرشان مورد تجاری برند که اندافتهی در مشتریان .شودیم محسوب برند به

 تکرار برای اساسی و پایه مشتری ادراک این .کندیم عرضه مناسب قیمت با کیفیت سطوح دارای

تصمیم  راهنمای به عنوان تجاری برند نقش امروز، تالطم پر و محیط رقابتی در .است جدید خریدهای

 تجاری برند بازاریابان و مدیران الزم است بنابراین .شودیم ترپررنگ روز به روز کنندگان مصرف گیری
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 .بهره جویند تمایز خلق جهت ابزاری به عنوان آن از و داده قرار سازمان باارزش یهاییدارا زمره در را

 مشارکت و شوند درگیر مدیریت سطوح همه است الزم برند استراژی گیری شکل و تدوین هنگام به

 در وفاداری ایجاد منظور به تمایز ایجاد تجاری برند یک ساختن هدف، .داشته باشند زمینه این در فعالی

 .شود گرفته نظر در حاالت همه در مستمر فعالیت یک به عنوان باید سازی برند بنابراین .است مشتریان

 و گیرد قرار سازمانی اولویتهای در برند نیازهای باید خلق کنیم موفق برندهای باشیم قادر اینکه برای

 .شود بررسی دقت به زمینه این در مشتریان دیدگاههای
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