
 و همکاران یوسفی  حمیدرضا   

103 

 
 نشریه كارآفرینی در كشاورزی

1398زمستان  ،چهارم، شماره ششمجلد   
http://jead.gau.ac.ir 

 صفحات : 103-122
DOI: 10.22069/jead.2021.18904.1462 

 

 تهران استان  غذایی صنایع کارآفرین هایشرکت  در رقابتی  هوشمندی برمؤثر تحلیل عوامل 
 

 4محمدباقر گرجی، 3جید نصیریم ،*2محمودرضا مستقیمی،  1حمیدرضا یوسفی
 کارآفرینی سازمانی،گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایراندانشجوی دکتری 1

 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران استادیار،  2
 ی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران گروه مدیریت، واحد علاستادیار، 3
 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران استادیار، 4

21/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 06/12/1399تاریخ دریافت:   

 چکیده 
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 مقدمه 

 ابتیـــــ رق  محــيط  در  اینکه  برای  هاکرکت   امروزه

ابزارهــای   بــه  دهنــد  ادامــه  رــود  اقتصــادی  حيــات  به

 دارند  نياز  گيریو تصهيم  سازیتصهيم  لهت   لدیدی

 ،ابزارها  این  از لهله  .(1399  و ههکاران،  ابوالهعصوم)

 بــه  هاکــرکت   بــين  کــه در  اســت   1رقــابتی  هوکهندی

 تگــدیع  حــال  در  و  بوده  و گسترش  رکد  به  رو  سرعت 

 ارذ  در  را  هاکرکت   مدیران  که بتواند  است   معياری  به

 )صالحی و ههکاران،  دهد  یاری  هوکهندانه  تصهيهات

 در  یضــرور  مفهــوم  یــک  رقــابتی  هوکهندی  (.1396

ها کــرکت   .اســت   کــرکت   مــدیریت راهگــردی  فرآیند

ــدمی ــق از تواننـ ــهندی طریـ ــابتی هوکـ ــا و رقـ  بـ

 رقگــا،  ضــع   و  قــوت  نقــا   تحليــع  و  هـــ زیــــ تج

 عهلکــرد  و  نهوده  بينیپيش  بازار را  توسعه  هایفرصت 

 )حقيقی و ههکــاران،  باکند  داکته  رقگا  برابر  در  بهتری

 از  عظيهی  بخش  ککوفایی  و  هــ توسع  امروزه،  (.1398

 در  کــه  اســت   یــ هایمکانيزم  به  وابسته  لوامع،  اقتصاد

 یابندمی  توسعه  و  ککع یافته  لدید  وکارهایکست   آن

(2017 ,Calofدر .) هــر کــارآفرین افــراد زمينــه ایــن 

ایفــا   وکارهاکســت   این  ایجاد  در  را  اصلی  نقش  لامعه

ــابتی هوکــهندی و نهاینــدمی ــزار رق  در نيرومنــدی اب

 هــاآن از  گيــریکه بهره  است   هاییفرصت   دایجا  لهت 

 کهگــود  بيکــاری،  نظيــر  رفع مشــکالتی  باعث   تواندمی

 اهشــــ ک   وری،بهره  بودن  پایين  رالق،  انسانی  نيروی

ــت  ــوالت کيفي ــدمات و محص ــردد ر ــدری و  گ )حي

ــاران، ــازیظرفيت  (.1393 ههکـ ــرای سـ ــعه بـ  توسـ

 الزم  یهاوزشــــــ آم  ارائــه  مستلزم  رقابتی  هوکهندی

 بــر  نوپا  وکارهایکست   رکد  و  بازارمحوری  رویکرد  با

ــا  ــای اس ــه نيازه ــه در لامع ــطو  هه ــدمی س  باک

ــاتی و ههکــاران،) ــا .(1399 عالم رکــد  و توســعه ام

و   وانعـــ م  رفع  و  کنارت   نيازمند   نوپا  وکارهایکست 

 
1. Competitive Intelligence 

 هــایفعاليت   توســعه  لهــت   مناســت   هایزمينــه  ایجاد

 (.Hakansson and Nelke, 2015)  باکدمی ردماتی

 بــه آن تگــدیع و اطالعــات از منــدیبهره امــروزه،

ــرای رقــابتی هوکــهندی  هایگيریتصــهيم هــدایت  ب

ــرکت  ــعه ک ــت توس ــازمانی در له ــارآفرینس  های ک

 رویکردهای بين از .(Tuan, 2015) است  یافته اههيت 

 ترکامع  رویکردی  سيستهی  رویکرد  رقابتی،  هوکهندی

 را 21 قــرن .(Ahmed et al., 2014) رســدمی نظــر به

 در  کــارآفرینی  قــرن  را  اقتصــادی  اندیشهندان  از  ريلی

ــنایع ــذایی ص ــته   ــان،  انددانس ــق بي  در .(1398)ح

 ایجــاد  دليعبه   ذایی  صنایع  توسعه  حال  در  کشورهای

 زــــ حای  بسيار  پایين  ارزبری  و  اقتصادی  افزوده  ارزش

 دليــع  بــه  .(1395)الــوانی و ههکــاران،    اســت   اههيت 

 محــيط  در  مداریمشــتری  ضــرورت  و  رقابت   افزایش

  ــذایی  محصوالت  توليدکننده  هایکرکت   وکار،کست 

 ادامــه رــود کــار به رقابتی  رویکردی  با  هستند،  ناگزیر

ــد ــا دهن ــد ت ــهم بتوانن ــود س ـــ ب در را ر  ازارهایــــ

 متنــوعی  بازارهای  و  دهند  افزایش  رارلی  و  لیــ دار

 ایــن  هـــــ ک   بيابنــد  رــود  محصــوالت  عرضــه  برای  را

 از  پایــدار  رقابتی  مزیت   افزایش  و  ایجاد  مستلزم  رـــ ام

 )الــوانی و ههکــاران،  هوکهندی رقــابتی اســت   طریق

 هایکرکت   رکد  برای  رقابتی  هوکهندی  درك   .(1395

 رویکــرد  سيســتم،  یک  مثابه  به  صنایع  ذایی  کارآفرین

ــرای لــامعی ــن کــنارت  ب ــده ای ـــ واهــــ ر پدی  دــ

 از  مختلــ   یالــزا  از  متشــکع  کــه  ایپدیــده  ود؛ـــ ب

 اســت  محــيط و لامعــه کارآفرینــان، مــدیران، لهلــه

 توانــایی  لــذا  (.1396  ی و ههکاران،کجور  یسراناهيس)

ــيمين ها،فرصــت  کشــ  ــابع ت ــالی من ــورد م ــاز، م  ني

 رینانـــــــ کارآف  اســتخدام  کارها،  و  کست   یــ کناسای

 منــابع  تــيمين  عهليــاتی،  ینــدهایآفر  توســعه  منظور  به

مهــم   بســيار  کارآفرینی  توسعه  ت له  نياز  مورد  انسانی

 ،وکاریکســت  در چنين فضــای (.Calof, 2017)است 

هستند   دنگال آن  به  صنایع  ذایی  های کارآفرینکرکت 
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بـــرداری از یعنـــی بهره رقـــابتی هوکـــهندیکـــه از 

کــه مزیــت   نــوآوری  رلــقهای رقابتی فعلــی و  مزیت 

زند به عنوان عامــع کليــدی در رقابتی آینده را رقم می

 مــوارد بــه تولــه بــا .دستيابی به موفقيت استفاده کنند

کناسایی و تحليــع عوامــع ، هدف تحقيق، کده مطر 

 صنایع  کارآفرین  هایکرکت   هوکهندی رقابتی  بر  مؤثر

 .است  تهران  استان  ذایی

 

 نظری مبانی

ینــد یــا اقــدامی آهوکهندی رقابتی، بــه عنــوان فر

ردآوری ریزی، گــ کود که از طریــق برنامــهتعری  می

پردازش و تحليــع اطالعــات   ها،قانونی و ارالقی داده

دست آمــده از محــيط رقــابتی دارلــی یــا رــارلی ه  ب

 هوکــهندی  گيری،، به منظور کهک به تصــهيمکرکت 

مزیــت رقــابتی کســت   کــرکت کند و بــرای  ایجاد می

رقــابتی  (. هوکــهندیKoseoglu et al., 2019) کندمی

هوش   ع کده است.رقابت تشکيهوش و  از دو مفهوم  

بينی تغييرات آتی به منظور رویارویی با به توانایی پيش

نــد ینــد  آفر  رقابت به فــرایو    این تغييرات اکاره دارد

وکار اکــاره یــا کســت   رقابت بين حــداقع دو ســازمان

که نحــوه  با ولود این (.Koseoglu et al., 2016دارد)

ــ کرکت   در  رقابتی  یند هوکهندیآبه کارگيری فر ه ها ب

چک، متوسط یــا بــزر ( و تهایــع بــه )کو   اندازه آنان

 رقــابتی بــه  هر مرحله بستگی دارد، هوکهندی  کاربرد

کند تــا بــرای کســت وکارهای مختل  کهک میکست 

 راهی پيدا کنند و ههچنــين بــه طــور مســتقيم و  ،سود

 ,.Ahmed et al) کند يرمستقيم مزایای بالقوه ایجاد می

انشــکده مــدیریت فرانســه، (. از دیدگاه نظریــه د2014

رقابتی با یکدیگر مرتگط بوده و بــه چهــار   ابعاد هوش

 از: کوند که عگارتندبندی میمقوله اصلی دسته

تجاری: این آگاهی برای تهيه نقشه راهی   ال ( آگاهی

های فعلی و آتی مشتریان و ترليحات آنان، از گرایش

 بنــدی مگتکرانــه وهای بخشلدید و فرصت   بازارهای

تغييــرات عهيــق در بازاریــابی و توزیــع الزم اســت و 

رریداران، تيمين کنندگان و   معهوالً اطالعات مشتریان،

 ؛کودکنندگان، گردآوری، تجزیه و تحليع می  توزیع

 آگــاهی آگاهی از وضــعيت رقگــا: بــه کهــک ایــن  ب(

توان به ارزیابی راهگرد رقابتی سازمان در رابطــه بــا می

هــا و محصــول لــایگزین آن ،رقگــا تغييــرات ســارتار

 ؛واردان به صنعت پردارت تازه

ج( آگاهی فناوری: این نوع آگاهی برای ارزیابی هزینه 

بينــی ههچنين پيش  های فعلی و آتی وو فایده فناوری

هــای پایــه و های آینده الزم است و با پژوهشفناوری

ارتراع   یندها، هنجارها و حقآها، فرکاربردی، کاررانه

 ؛ار داردک   و سر

د( آگاهی راهگــردی و التهــاعی: ایــن آگــاهی کــامع 

و   قوانين، مســائع مــالی، ماليــاتی، سياســی، اقتصــادی

)عليقلی و فــاطهی،   التهاعی و نيروی انسانی می کود

1396 .) 

 در ســه طگقــه  را  هوکهندی رقابتی  ،دیگر  از دیدگاهی

 اند:کرده  بيان

ه تهيــه بندی وظيفهوکهندی بازار: این نوع طگقه  (ال 

و عرضه روندهای حال و آینده، نيازهــا و ترليحــات 

 ؛مشتریان به بازارهای لدید را بر عهده دارد

ب( هوکهندی مرتگط با رقگا: این نــوع هوکــهندی از 

مند تغييرات در طریق مشاهده و بررسی مستهر و نظام

ــارتار ــا، سـ ــد و  رقگـ ــایگزین لدیـ ــول لـ محصـ

رزیابی راهگــرد وظيفه ا  ،کوندگان لدید به صنعت وارد

 ؛رقابتی رقگا را بر عهده دارد

ــه ــع هزین ــه: تحلي ــهندی فناوران ــده   و ج( هوک فای

هایی بينی فناوریهای لدید و فعلی و نيز پيشفناوری

هایی که در آینده روند و فناوریمی  که در آینده از بين

 کوند، بر عهده ایــن نــوع هوکــهندی اســت مسلط می

(Deschamps and Nayak, 1995).  
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یند زیــر آرقابتی از طریق فر  با این حال هوکهندی

های کارآفرین ایجــاد در توسعه کرکت   سزاییه  بثير  يت

  کند:می

افزایش درله اطهينان از تصهيهات اســتراتژیک کــه   -

 ؛بر اسا  هوکهندی رقابتی اتخاذ کده است 

  ؛افزایش دانش بازار -

در ای( وظيفــه )چنــد  بهگود بخشــيدن بــه ارتگاطــات  -

   ؛کرکت 

  ؛بهگود کيفيت محصول و ردمت در مقایسه با رقگا -

  ؛بينی بهتر روند بازار و نوسانات آنکهک به پيش -

   ؛بينی استراتژی رقگابهگود در امر پيش -

  ؛کش  مشتریان لدید و یا بالقوه -

   ؛در  آمورتن از ککست و موفقيت دیگران -

  ؛وکار لدیدتسهيع در امر ورود به کست  -

   ؛وریافزایش بهره -

هــای فعال نسگت به واکنشهای پيشافزایش واکنش  -

  ؛انفعالی

  ؛برای انطگاق با تغييرات محيط  کرکت افزایش توان  -

به روز نگاه داکتن آگاهی کــرکت از تغييراتــی کــه   -

ی )نظرپــور دهــدفعاليت کرکت را تحت تاثير قرار می

 .(1395 ،و ههکاران

 

 پیشینه تحقیق 

ــ نظر گــرفتن اههبا در    و ضــرورت اســتفاده از  ت ي

وکارها، مطالعات در کست   رقابتی  هوکهندیهای  وهيک

حوزه صورت گرفته است که در ادامه   نیمتعددی در ا

ها پردارتــه از آن  یبرر  جینتا  نييبه طور رالصه به تگ

( در مطالعه 1399)  و ههکاران  ابوالهعصوم  کده است.

ــ ارائه مدل بازاررود به    یهاهند در کــرکت هوکــ   یابی

ابعــاد مــدل ی، پردارتنــد و نشــان دادنــد  گذارهیسرما

ــهند ــ بازار یهوک ــامع یابی ــد 13 ک ــه، ببع  ریزیرنام

ــابی، ــای بازاری ــی راهکاره ــابع،  و دارل ــارلی، من ر

 بازاریـــابی، تگليغـــات، هـــایپـــذیری، پژوهشرقابت 

 رــارلی، محــيط هــایداده دارلــی، محــيط هــایداده

 پایگــاه  کننده،مصــرف  رفتار  بی،های بازاریاداده  سيستم

اســت. مدیران    تصهيهات  و  بازاریابی  استراتژی  دانش،

ــاران ــاتی و ههک ــه 1399) عالم ــود ب ــه ر ( در مطالع

ــ منظــور ارائــه    بــه  یهوکهند  یهامؤلفه  ییکناسا  کی

ی، پردارتنــد و دانشگاه آزاد اسالم  یمناست برا  یالگو 

 زا یآگــاه نشان دادند مدل هوکهندی کامع چهار بعد

از   یآگــاه  ک،یاستراتژ  یالتهاع  یآگاه  بازار،  ت يوضع

ــع ــا ت يوض ــاه و رقگ ــوژ یآگ ــت. یکیتکنول آرام  اس

 یطراح( در مطالعه رود به 1399)  سرکت و ههکاران

ــوش اســتراتژ یالگــو  ــه کیلــامع ه ــزار  ب ــوان اب عن

کــه ی، پردارتند و نشان دادند  مال  یراهگرد  یزیربرنامه

هوش   ،یع انسانهوش مناب  ،یسازمان  یندهایهوش فرآ

دانــش  ت یریاطالعات، مــد ت یریوکار، هوش مدکست 

 کیمدل هــوش اســتراتژ  یالزا  یطيو هوش کالن مح

ــ   هســتندتهران    یدر کهردار ــ   یداریو رابطــه معن  نيب

 مذکور ولود دارد. یها و مولفه  کیهوش استراتژ

( در مطالعه رــود بــه 1398)  پور و ههکارانلامی

ــی ــارچوب طراح ــت  چ ــهندی کس ــ  هوک ــاابتی رق  ب

بدترین، پردارتنــد. نتــایج   -بهترین  روش  از  گيریبهره

 هوکــهندی:  از  عگارتنــدهوکــهندی    ابعاد  که  نشان داد

بــازار،   هوکــهندی  الگوهــا؛  و  مفــاهيم  رقگا، اســتخراج

 کســت  بــرای ریزیرقــابتی، برنامــه  هوکهندی  ارزیابی

 ،افــراد ،وکــارکســت  ینــدهایآرقــابتی، فر هوکــهندی

 ،التهــاعی  هایرسانه  از  اطالعات  آوریلهع  ،فناوری

 فنــاوری.  هوکــهندی  و  راهگردی  / التهاعی  هوکهندی

تگيــين ( در مطالعه رود بــه  1398)  حقيقی و ههکاران

هــای گيــری از قابليت بهره  ابعاد هوکهندی رقــابتی بــا

ــگکه ــنعت ک ــاعی در ص ــران های الته ــعير ای  ماءالش

ابعاد هوکهندی رقــابتی کــامع پردارتند و نشان دادند 

بازاریــابی، هوکــهندی رقگــا، هوکــهندی  هوکــهندی

فناورانه، هوکهندی راهگردی و هوکهندی التهاعی و 

 ی و ههکــارانکجــور  یســراناهيســ   باکــد.می  سالمت 
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ــه رـــود بـــه 1396) و  یپردازمفهـــوم( در مطالعـ

ــدت یاولو  ــه یبنـ ــهند یهامولفـ ــابت یهوکـ  در یرقـ

ــ دانــش بن یهاکــرکت  ــد اني ، پردارتنــد و نشــان دادن

 یهوکــهندهای هوکهندی رقــابتی عگارتنــد از:  مولفه

 یبــازار، هوکــهند  یهوکــهند  ،یمــال  یرقگا، هوکهند

 ،یقــانون یهوکــهند ،یتیریمــد یهوکــهند ،یفنــ 

ی و نظرپــور  ی.اســ يس  یو هوکهند  یانسان  یهوکهند

نحــوه   یبررســ ( در مطالعه رــود بــه  1395)  ههکاران

ــر اســا  رو یرقــابت یهوکــهند یريگ کــکع  کــردیب

، پردارتنــد و نشــان بر دانــش  یمگتن  یایپو   یهات يقابل

ــ يلذب، کامع کست دانش ب  ت يقابلدادند   و بــه   یرون

 یاتيمهم و ح  ۀمؤلف  کی  درونی  دانش  گذاکتن  اکتراك 

ــ پو   یهــات يموثر بــر قابل بــه   یابيو بــه تگــع آن دســت  ای

زاد و احهــدی  .کــودیمحســوب م  یرقــابت  یهوکهند

نجش ســ   یالگــو ( در مطالعه رود به  1395)  ههکاران

پردارتنــد و   ،وکار در صــنعت تلکــامکست   یهوکهند

ــ بــر اســا  مــاتری  اههنشــان دادنــد  ، عهلکــرد ت ي

 یهوکــهندو   یرقــابت  ی، هوکــهندفناورانه  یهوکهند

وکار کست   یهوکهند  ستميس  یهاقوت  هيبازار در ناح

ــد ــرار گرفتن ــهند ق ــا هوک ــرد یام ــ در ناح یراهگ  هي

ــ کل  یهاضع  وکــار   کســت   یهوکــهند  ســتميس  یدي

در مطالعــه رــود بــه   (1394)  اصانلو و رــدامی  ت.اس

ــ   یرقــابت  یمــدل هوکــهند  یطراح بــر   یســازمان مگتن

ســه ، پردارتنــد و نشــان دادنــد  نانــهیکارآفر  یاريهوک

ــ بازار و قابل  یگرح   نانه،یکارآفر  یاريعامع هوک  ت ي

 یســازمان، عوامــع اثرگــذار بــر هوکــهند  ییبازارگرا

 کوند.یم  ها کنارتهدر سازمان  یرقابت

 ،یطراحــ ( در مطالعــه رــود بــه 1393) محهــدیان

بــه   عين  یبرا  یهوش رقابت  یایمدل پو   یابیو ارز  نييتگ

 کــه  ، پردارته و نشان دادههيدر صنعت ب  یرقابت  ت یمز

در صــنعت بيهــه   یمتغيرهای اثرگذار بر هــوش رقــابت

ــدعگارت ــوش ن ــدیر از ه ــابت از: درك م ــوزش ،یرق  آم

ــ   یهای ارتگاطکارکنان، مهارت های یان، نهاینــدگ کارکن

هــای با فرهنگ  یفعال، ایجاد انگيزه در کارکنان، آکنای

قــدرت لــذب   و  و تعهــد کارکنــان  تعلق  متنوع، ح 

( در مطالعــه 1393)  حيدری و ههکــاران  .مشتری رقگا

ارائۀ مدلی برای تگيين پيشــایندها و پيامــدهای رود به  

پردارتنــد و نشــان  صــادرکنندگان هوکــهندی رقــابتی

 ایۀ انسانی و توان مدیریت دانش بر ارتقــایسرمدادند  

هوکــهندی   و  هوکهندی رقابتی سازمان اثر مثگتی دارد

صادرکنندگان   رقابتی به ارتقای رویکرد بازارگرایانه در

ارائــه ( بــه  1392)  حسينی و یداللهیانجامد.  نهونه می

پردارتند  مدلی برای سنجش هوکهندی برون سازمانی

ســازمانی از طریــق  ونهوکــهندی بــرو نشــان دادنــد 

)هوکــهندی تکنولــوژیکی،   محيطــی  کالن  هوکهندی

-التهاعی  -قانونی، اقتصادی، زیست محيطی-سياسی

هوکــهندی بــازار )هوکــهندی مــرتگط بــا   و  فرهنگی(

کننــدگان و مشــتریان و رقگــا( کننــدگان، توزیــعتــامين

( در 1387)  نژادمشگکی و زنگویی  کود.گيری میاندازه

ــ   یرقــابت  یمدل هوکهند  یطراحبه  مطالعه رود    یمگتن

ی، پردارتنــد و نشــان ســازمان  یسارتار  یبر هوکهند

، تکنولوژی،  بازار  دادند مدل هوکهند رقابتی چهار بعد

 اصــغری و ههکــاران .داردســارتاری  و التهــاعی

 عوامــع  بــرای  لدیــد  مفهومی  چارچوب  یک  (2020)

 جنتــای انــد.رقــابتی، ارائــه داده  هوش  اثربخشی  بر  موثر

 هــوش  تــولهی  قابــع  طور  به  رقگا  اطالعات  نشان داد

اطالعــات   فناوری  و  دهدمی  قرار  تيثير  تحت   رقابتی را

 هــوش بــر مثگتی و  توله  قابع  تيثير  سازمانی  و فرهنگ

ســيداميری و  .(Asghari et al., 2020) رقــابتی دارنــد

 ( در مطالعــه رــود بــه تــاثير هــوش2017) ههکــاران

 نتــایج  پایدار، پردارتند.  بتیرقا  مزیت   توسعه  بر  رقابتی

 مجهوعــه  دو  اســا   رقــابتی بــر  هــوش  کــه  داد  نشان

 مزیــت   ایجــاد  در  مثگتــی  تيثير  ایزمينه  عوامع  و  فرآیند

و  احهد .(Seyyed Amiri et al., 2017) داکت  رقابتی

 یو اثربخشــ   یهوش رقابت( به بررسی  2014)  ههکاران

ــ بازار نشــان پردارتنــد و  در پاکســتان، هاســازمان یابی
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ــوش ــد ه ــت  دادن ــامع فرص ــابتی ک ــازار، رق های ب

های رقگــا، تهدیــدهای رقگــا، هــوش فنــاوری، ریســک

 Ahmed et) کــودهوش فنی و هوش استراتژیک مــی

al., 2014). ــاران ــدم و ههک ــی مق ( در 2014) بحرین

 بــر  مــوثر  عوامــع  بنــدیرتگه  و  مطالعه رود به بررسی

دادنــد   رقابتی در بانک ملی، پردارتنــد و نشــان  هوش

ســازی، سيســتهاتيک، کــگکه  رویکرد  این عوامع کامع

گرایی، رهگــری و یندگرایی، مشتریآفر  مداری،فرهنگ

ــادگيری، ــتراتژی، ی ــت  اس ــد می و رالقي ــوندرک  ک

(Bahraini Moghaddam et al., 2014).  ــه رالص

ــات ــين تحقيقـ ــام پيشـ ــده انجـ ــو  در کـ  رصـ

 لــدول  در  که  صنایع مختل   در  رقابتی  دیـــ هوکهن

 و  ابعــاد  کــه  اســت   ایــن  بيــانگر  اســت،  داده  نشان(  1)

 الزم کــه  دارنــد  ولود  زمينه  این  در  مختلفی  هایمؤلفه

 مــورد  تریدقيــق  رویکــرد  با  و  علهی  صورت  به  است 

 تولــه  مــورد  حاضــر  تحقيق  در  که  گيرند  قرار  بررسی

 .است   گرفته قرار

 

 های تحقیق( )یافته تحقیقنه مرور پیشیبر اساس  رقابتی هوشمندیهای ابعاد و مولفه  -1 جدول

 منبع  هالفه ؤم ابعاد

  هوکهندی

 بازار

،  مهارت  و تخصص ،تقاضا و عرضه مدیریت  و ریزیبرنامه فرآیند در تجربه با

 بودن  کارآمد، بودن  صادق، بودن اعتهاد قابع، بودن  نظر صاحت

  ههکاران و عالماتی، (1399) ههکاران و ابوالهعصوم

  و حقيقی، (1398) ارانههک و پور لامی، (1399)

  ههکاران و کجوری سرانی سياه، (1398) ههکاران

 و اصانلو، (1395) ههکاران و زاداحهدی، (1396)

  حسينی، (1393) ههکاران و حيدری، (1394) ردامی

،  (1387) نژادزنگویی  و مشگکی، (1392) یداللهی و

  ههکاران و مقدم بحرینی، (2014) ههکاران و  احهد

(2014) 

  هندیهوک

 استراتژیک 

-توانهندی کناسایی، کنندهتامين هایکگکه بر مگتنی رقگا هایاستراتژی کناسایی

 ارائه، آن الرای مدیریت و توليد هایفعاليت ریزیبرنامه حيث از رقگا های

  در نگریآینده، صنعت روز دانش و هاایده کست، متنوع محصوالت  حجم

  نيروی تامين مدت  بلند هایبرنامه بودن دارا، تيمين زنجيره برای ریزیبرنامه

 انسانی 

  ههکاران و عالماتی، (1399) ههکاران و ابوالهعصوم

  و پورلامی، (1399) ههکاران و سرکت آرام، (1399)

، (1398)  ههکاران و حقيقی، (1398) ههکاران

  ههکاران و  احهد، (1395)ههکاران و زاداحهدی

 (2014) ههکاران و مقدم حرینی، ب(2014)

  هوکهندی

 رقگا

  با مرتگط اطالعات  بررسی، توسعه  و تحقيق، سودآوری  بر مگتنی عهلکرد

  موفقيت، محيطی  مسائع به آنی العهععک ، رقگا تهدیدهای و هافرصت

  بر توليد فرایند توسعه، مشتریان و  کنندگان تامين انتخاب  و کناسایی در کرکت

 بررسی،، مشتری نياز مورد رات تغيي  به اسخ، پرقگا از  اطالعات  کست  مگنای

  ردمات  و محصوالت  کيفيت، رقگا  ضع  و قوت  نقا  درك و تحليع و تجزیه

 توليد  تاسيسات  و تجهيزات   کيفيت، کرکت

  ههکاران و عالماتی، (1399) ههکاران و ابوالهعصوم

  و حقيقی، (1398) ههکاران و پورلامی، (1399)

  رانههکا و کجوری سرانیسياه، (1398) ههکاران

 و اصغری، (1392) یداللهی و حسينی، (1396)

 ( 2014) ههکاران و  احهد، (2020) ههکاران

  هوکهندی

 تکنولوژی

 محصوالت  ارائه در تکنولوژیکی  پذیری انعطاف

 سـازمانی  تحقيقـات   طریق از تکنولوژی روندهای بينیپيش

 تکنولوژی  پویش تخصصی هایتيم ایجـاد

 صنعتی استانداردهای به دستيابی در فنی هایآموزه

 توليد  فرآیند در کرکت تکنولوژیکی پذیریانعطاف

 تکنولوژیکی  تغييرات  زمينه در کارکنان پذیریدانش

 ههکاران و سرکت آرام، (1399) ههکاران  و عالماتی

  و حقيقی، (1398) ههکاران و پورلامی، (1399)

  ههکاران و کجوری سرانیسياه، (1398) ههکاران

  و حسينی-( 1395) ههکاران و زادیاحهد ، (1396)

، (1387) نژادزنگویی  و مشگکی، (1392) یداللهی

 و  احهد، (2020) ههکاران و اصغری

 ( 2014)  ههکاران و مقدم بحرینی، (2014)ههکاران

  هوکهندی

 التهاعی

 مشتریان  مسائع برای نوآورانه و بدیع هایپاسخ و هاحعراه  یافتن

 شتریان م نياز مگنای بر دهیردمات 

  ههکاران و پورلامی، (1399) ههکاران  و عالماتی

 و حسينی ، (1398) ههکاران و حقيقی، (1398)
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 (1387) نژادزنگویی  و مشگکی، (1392) یداللهی مشتریان  با موثر ارتگا  برقراری

  هوکهندی

 نهادی

  و باورها ها،ارزش دولتی، قوانين و هاسياست تغييرات  برابر در نگریآینده

 لامعه بر حاکم ارالقی رهایهنجا

 و باورها ها،ارزش دولتی، قوانين و هامشیرط برابر در پذیریانعطاف

 لامعه بر حاکم ارالقی هنجارهای

 کرکت کليدی هایتصهيم  در دولتی قوانين تاثيرگذاری

 کرکت  کليدی هایتصهيم بر هنجارها و باورها فرهنگی، هایارزش تاثيرگذاری

 کرکت کليدی هایتصهيم  در کار و کست ارالقی منشور تاثيرگذاری

 و سرکت  آرام، (1399) ههکاران و ابوالهعصوم

  ههکاران و کجوری سرانیسياه، (1399) ههکاران

 و مشگکی، (1392)یداللهی و حسينی، (1396)

،  (2017)  ههکاران و سيداميری، (1387) نژادزنگویی 

 (2014) ههکاران و مقدمبحرینی

 

 تحليــعهدف پــژوهش حاضــر  :  یقتحق   شناسیروش

 هایکــرکت  در رقــابتی هوکــهندی بــر مــؤثر عوامــع

ــ ا  ن،ی. بنابراتهران بود  استان   ذایی  صنایع  کارآفرین  نی

ــ و از ح  یپژوهش از لحــاه هــدف کــاربرد روش   ث ي

-)کيفــی  ختــهيکه به روش آم  یشیهايپ  -یفيالرا توص

انجــام کــده اســت. در   یاکتشاف  -کهی( از نوع متوالی

نفــر از رگرگــان   16  ،کنندهمشــارکت   ميت  یفيمرحله ک 

 بودند  اسا  تجربه و تحصيالت مرتگط()بر  یدانشگاه

 یگلوله برفــ  کيهدفهند و تکن گيرینهونه که به روش

 کــامع  ،آمــاری  لامعــه  کهی  مرحله  در  .کدندانتخاب  

 اســتان   ــذایی  صــنایع  کــارآفرین  هایکــرکت   مدیران

های رك )کــرکت کــه بودنــد نفــر 248 تعداد  به  تهران

 مطــابق  نهونــه  حجــم  که  (1398  صنعتی استان تهران،

 نفــر  150کهتر از    (1970)  1مورگان  و  کرلسی  لدول

 یافــت  ءارتقــا هانهونه تعداد دقت  افزایش بود که برای

ــه و ــر 150 ب ــرای و رســيد نف ــه ب  روش از گيرینهون

 قلهــرو  نظر  پژوهش از  این  .کد  استفاده  ساده  تصادفی

 1398  ســال  از کــهریور  و  ودهب  مقطعی  بررسی  زمانی،

 بــر  ابتــداادامه یافته اســت.    1399  تير  تا  و  کده  کروع

 هـــ اولي  مفهومی  چارچوب  تحقيق،  نظری  مگانی  اسا 

ــ  کيفــی از رویکــرد اســتفاده بــا و ســ   طراحــی ه )ب

 هــــ گرفت  قرار  نظرسنجی  مورد  دلفی(  روش  کارگيری

 یروابط از روش معادالت ســارتار  عيتحل  یبرا  .است 

 بــرای اســتفاده کــده اســت.  3SmartPLS  افــزارنــرم  با

 
1. Krejcie and Morgan 

ــردآوری ــاداده گ ــنادی از روش ه ــدانی -اس در  و مي

بــا روش دلفــی   مصاحگه نيهه باز  ابزار  از  مرحله کيفی،

در رگرگــان و    از دیــدگاه  گيــریبهره  برای  در سه دور

 مــدیرانرســنجی از  ظپرسشــنامه بــرای نمرحله کهی،  

 و  ای روایــیدر بخــش کيفــی بــر.  اســت   کده  استفاده

 که عگارتنــد (1982) و لينکلن گوبا معيارهای از پایایی

 قابليــت انتقال،  ثگات، قابليت  اعتگار، قابليت  از: قابليت 

 ,Guba and Lincoln) اســتفاده کــده اســت  تایيــد،

بررســی  طریــق از اعتگار  قابليت   تحقيق  این  (. در1982

 در  کــه  ترتيــت   ایــن  به  .گرفت   صورت  رگرگان  توسط

 سازی مصاحگه نيهه بازپياده  و  انجام  از  پ   مورد  چند

 فــرد مصــاحگه  ارتيــار  در  مصاحگه  از  تحليلی  ههراه  به

 دســت به  اطالعــات  صــحت   از  تــا  گرفــت   قرار  کونده

بــرای معيــار   .کود  حاصع  اطهينان  مصاحگه  در  دهــ آم

 کــافی ومدارك  کواهد تهيه با تا کد سعی ،ثگات قابليت 

 بــه گونــهی هوکــهندی رقــابتهای مولفه رصو  در

 کرایط و زمينه مطالعه، مورد هایرویه دقيق، و مشرو 

  هــایفعاليت  کليــه کــد ســعی .گردد توصي  پژوهش

 گردآوری چگونگی و کار مراحع کامع گرفته صورت

 .  کوند ثگت  دقت  به هاداده تحليع و

 کاربردهــای  به  معيار  این  ،انتقال  قابليت   راستای  در

 راســتای در و رددا اکــاره از پــژوهش حاصــع نتــایج

 ،تایيــد  قابليت   در رصو .  کندمی  عهع  بيرونی  اعتگار

 پــژوهش توســط از حاصــع  نتایج  که  ست ا  معنا  به این

 عهــده دارد  بر  را  کار  راهنهای  نقش  که  محقق  یا  استاد

لهــت  این به  امر  این.  بگيرد  قرار  صحت   و  تایيد  مورد
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ــام ــودمی انج ــه ک ــن ک ــت  مهک ــد اس ــق فرآین  تحقي

 تــيثير  تحــت   پژوهشــگر  کخصی  کاتادرا  طـــــ توس

پرسشــنامه  ییمحتــوا  ییروادر بخش کهی،    گيرد.  قرار

ــ مــورد تا  یبا مشورت از رگرگــان دانشــگاه قــرار   دیي

اعتگــار ههگــرا و  يــزانبــه م يابیلهــت دســت گرفــت.

 یهــاآزمون کــده از یآورلهــعی هــاداده یههگســتگ

 یت ضــر  استفاده کد.  یان وار  يانگينمرکت و م  یاییپا

در   یــان وار  يــانگينمرکت و م  یاییرونگاخ، پاک   یآلفا

آمــده   هــاســازه  یک ازهر    یبرا  يکبه تفک  (4)  لدول

 ها دریــهاز گو   یــکمربو  به هر    یعامل  یاست. بارها

 (0/ 4)مقــادیر بــاالی    معنادار  درصد  95  ينانسطح اطه

مــورد مطالعــه از لهــت  یهاســازه ینبنــابراانــد. بوده

 ی مــاتر  (6)  لدول  ند.هست  ییاعتگار باال  یدارا  ییروا

پنهــان پــژوهش را نشــان  يرهــایمتغ يــانم یههگســتگ

 يرهایتوان گفت ههۀ متغیج میدهد. با توله به نتایم

 با  یدرصد رابطۀ معنادار  95  ينانپژوهش در سطح اطه

از روش   يــزواگرا ن  ییروا  یابیارز  یدارند. برا  یگردیک

در   یواگرا وقتیی  فورنع و الکر استفاده کده است. روا

هــر ســازه   برای  AVEيزان  سطح قابع قگول است که م

 یگــرد  یهاآن سازه و سازه  یاکتراک   یان از وار  يشترب

در مــدل   (هاســازه  ينب  یههگستگ  یت مربع مقدار ضرا)

 یهایافتــهبــر اســا   (.Faisal et al., 2006) باکــد

دوم آن در قطــر  یشــۀکــه ر AVE بخــش) 6لــدول 

ود دارد. چــون واگــرا ولــ   یــیروا  (ذکر کده  6لدول  

، AVEیر دوم مقــاد یشــۀر یعنــی ی،اعــداد قطــر اصــل

 یت ضــرا یرمقــاد یعنــیرــود،   یــرینبزرگتر از اعداد ز

(. Faisal  et al., 2006) ها، هستندسازه ينب یههگستگ

از بــرازش   يــریاندازه گ   توان گفت مدلیمیت  در نها

 برروردار است.  یروب

 

 تحقیق هاییافته

 هایکــرکت   در  قابتیرهوکــهندی  بــر  مؤثرعوامع  

 بــرای  کدامنــد   تهــران  اســتان   ذایی  صنایع  کارآفرین

 اســت   کــده  استفاده  دلفی  روش  از  سوال  این  به  پاسخ

 .است  کده آورده ادامه در آن  نتایج که

 

 مشخصات خبرگان  -2 جدول

 کغع  رکته تحصيلی  تحصيالت  ردی 

 هيات علهی  صنایع  ذایی دکتری  1

 لهی هيات ع اقتصاد  فوق ليسان   2

 هيات علهی  مدیریت بازرگانی فوق ليسان   3

 هيات علهی  کارآفرینی  دکتری  4

 هيات علهی  مدیریت بازرگانی فوق ليسان   5

 هيات علهی  مدیریت مالی  دکتری  6

 هيات علهی  صنایع  ذایی دکتری  7

 هيات علهی  مدیریت دولتی  فوق ليسان   8

 هيات علهی  مدیریت دولتی  فوق ليسان   9

 هيات علهی  کارآفرینی  ری دکت 10

 هيات علهی  کارآفرینی  دکتری  11

 هيات علهی  مدیریت بازرگانی دکتری  12

 هيات علهی  مدیریت مالی  دکتری  13

 هيات علهی  کارآفرینی  دکتری  14

 هيات علهی  مدیریت مالی  دکتری  15

 هيات علهی  اقتصاد  دکتری  16
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 رقابتی   هوشمندی پرسشنامه  ی نظرسنج  اول مرحله  هایپاسخ شمارش نتایج -3 جدول

 ها مولفه ردی  
ريلی  

 کم
 زیاد متوسط  کم

ريلی  

 زیاد

تعداد  

های  پاسخ 

 3بيشتر از 

درصد  

نسگت  

 به کع

1 
تامين با  توليدکنندگان،  کرکتی  عنوان  به  را  ما  کليدی؛  مشتریان  و  کنندگان 

 کناسند. و تقاضا می عرضه  مدیریت و  ریزیتجربه در فرایند برنامه
  1 12 3 15 94 

2 
تامين کرکتی  توليدکنندگان،  عنوان  به  را  ما  کليدی؛  مشتریان  و  کنندگان 

 کناسند. متخصص می
  2 13 1 14 88 

3 
تامين با  توليدکنندگان،  کرکتی  عنوان  به  را  ما  کليدی؛  مشتریان  و  کنندگان 

 کناسند. واحدهای صاحت نظر می
  1 3 12 15 94 

4 
تامين مشتریان کليدی؛ ما را به عنوان کرکتی قابع  کنندگان و  توليدکنندگان، 

 کناسند. اعتهاد می
   2 14 16 100 

5 
کنندگان و مشتریان کليدی؛ ما را به عنوان کرکتی بسيار  توليدکنندگان، تامين

 کناسند. صادق می
   15 1 16 100 

6 
کنندگان و مشتریان کليدی؛ ما را به عنوان کرکتی کارآمد  توليدکنندگان، تامين

 کناسند. می
  1 14 1 15 94 

7 
تامين کناسایی  در  کرکت  نيازهای توانایی  به  توله  استراتژیک،    کنندگان 

 مشتری و ارتگا  بلندمدت با آنها مناست است. 
  6 7 3 10 63 

8 
  کننده تامين   های های رقگا مگتنی بر کگکهتوانایی کرکت در کناسایی استراتژی

 مناست است. 
 1 2 12 1 13 81 

9 
-ریزی فعاليتهای رقگا از حيث برنامه وانایی کرکت در کناسایی توانهندیت

 های توليد و مدیریت الرای آن مناست است. 
  1 13 2 15 94 

 94 15 1 14 1   محصوالت متنوع  نسگت به رقگا مناست است.  حجم  توانایی کرکت در ارائه  10

11 
ایده  کست  در  کرکت  به  توانایی  صنعت  روز  دانش  و  برها    طرف   منظور 

 مناست است.   به روز مشتریان های رواسته کردن
  2 2 12 14 88 

 88 14 1 13 2   مناست است.   تيمين زنجيره برای  ریزینگری مدیران ارکد در برنامهآینده 12

 94 15 13 2 1   مدت تامين نيروی انسانی در کرکت مناست است. های بلنددارابودن برنامه 13

14 
در مقایسه با عهلکرد رقگا  مناست    مگتنی بر سودآوری  کرکت  سطح عهلکرد

 است. 
  1 12 3 15 94 

 100 16 1 15    سطح تحقيق و توسعه در کرکت در مقایسه با رقگا  مناست است.  15

16 
با  ميزان   مرتگط  اطالعات  تهدیدهای  فرصتبررسی  و  کرکت    رقگاها  در 

 مناست است. 
   14 2 16 100 

17 
در کرکت مناست    رقگا محيطی نسگت به      مسائع   به   آنی  العهع توانایی عک 

 است. 
 2 1 12 1 13 81 

18 
تامين کنندگان و مشتریان در    انتخاب  و  کناسایی  ميزان موفقيت کرکت در

 مقایسه با رقگا مناست است. 
  1 14 1 15 94 

19 
سـازمان  از  کلـی  درك  و  رقيگـان  حرکـات  کناسـایی  لهـت  هـای  تالش 

 در کرکت مناست است.  رقيـت
 3 5 6 2 8 50 

20 
کرکت توسعه  عهلکرد  کست  فرآیند  در  مگنای  بر  از  توليد  رقگا    اطالعات 

 مناست است. 
  1 3 12 15 94 

21 
با   نياز  مورد  تغييرات   به  پاسخ   توانایی مقایسه  در  رقگا    مشتری  استراتژی 

 مناست است. 
   14 2 16 100 

22 
تجزیه  بررسی،  و    و   ميزان  ضع   قوت  نقا   درك تحليع  مناست    رقگا   و 

 است. 
  2 13 1 14 88 

 94 15 3 12 1   رقگا مناست است.   با مقایسه در  ردمات کرکت و  محصوالت کيفيت سطح  23

 100 16 2 14    رقگا مناست است.  با مقایسه در  توليد تاسيسات  و تجهيزات  کيفيت سطح  24

25 
انعطاف در  کرکت  د  پذیری توانایی  مناست    محصوالت   ارائه  ر تکنولوژیکی 

 است. 
  1 3 12 15 94 

در   26 کرکت  تکنولوژیپيش توانایی  روندهای  تحقيقـات    بينی  طریق   100 16 15 1   از 
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 در کرکت مناست است.  سـازمانی

27 
ایجـاد  یـر  تکنولوژی يمت  تهرکـز  پویش  تخصصی  مناست    های  کرکت  در 

 است. 
 0 4 12 0 12 75 

28 
های فنی در دستيابی به استانداردهای صنعتی در کرکت مناست  کيفيت آموزه

 است. 
   14 2 16 100 

 88 14 1 13 2   پذیری تکنولوژیکی کرکت در فرآیند توليد مناست است. ميزان انعطاف 29

 100 16 4 12    پذیری کارکنان در زمينه تغييرات تکنولوژیکی در کرکت مناست است. دانش 30

 56 9 0 9 7   ز رواسته های مشتریان در کرکت مناست است. سطح کنارت ا 31

32 
مشتریان    برای  نوآورانه  و  بدیع  هایپاسخ   و  هاحع راه   یافتن  توانایی مسائع 

 مناست است. 
   2 14 16 100 

 94 15 3 12 1   مشتریان مناست است.  نياز  بر مگنای دهی  ردمات  هایمهارت 33

 94 15 14 1 1   موثر با مشتریان مناست است.  ارتگا   برقراری برای  الزم   توانایی 34

35 
سياست آینده تغييرات  برابر  در  کرکت  ارزش نگری  دولتی،  قوانين  و  ها،  ها 

 باورها و هنجارهای ارالقی حاکم بر لامعه مناست است. 
   15 1 16 100 

36 
ا،  هها و قوانين دولتی، ارزش مشیرط  برابر  در   پذیری کرکت انعطاف  توانایی 

 باورها و هنجارهای ارالقی حاکم بر لامعه مناست است. 
  2 14  14 88 

 81 13 1 12 2 1  کرکت مناست است.  کليدی هایميزان تاثيرگذاری قوانين دولتی در تصهيم 37

38 
ارزش تاثيرگذاری  تصهيم  و   باورها  فرهنگی،  هایميزان  بر  های  هنجارها 

 کليدی کرکت مناست است. 
   15 1 16 100 

39 
کرکت    کليدی  هایکار در تصهيم  و   کست   ارالقی   ميزان تاثيرگذاری منشور 

 مناست است. 
  1 1 14 15 94 

 

 16آرــر بــر  قگــع    مــادست آمده در ستون  عدد به

بدســت   اگر عــدد  .کده است   ميتعداد رگرگان ( تقس)

 ییهاو آن  کودمیکهتر کد مولفه حذف    0/ 7از    آمده  

دســت آمــده اســت وارد  بــه 0/ 7  یباال  آنها  که حاصع

( 3. نتــایج در ســتون آرــر لــدول )کــودیدور دوم م

مجهــوع  (31و  19، 7) مولفــهدهد که در سه  نشان می

ريلی زیاد( )  5)زیاد( یا    4هایی که برابر با  تعداد پاسخ

 3ایــن  لــذاکع پاســخ دهنــدگان بودنــد     %70کهتر از  

 کدند.از پرسشنامه حذف  مولفه

 

 های تحقیق( )یافته مولفه  هر برای خبرگان توافق یا اجماع میزان -4 جدول

 مولفه ها ابعاد 

کم
ی 

ريل
 

کم
ط 
وس

مت
 

یاد
ز

یاد  
ی ز

ريل
 

يع 
جه

ر ت
دا

 مق
ین

تر
رگ

بز
 

کع
ه 

ت ب
سگ

د ن
رص

د
 

ی
هوکهند

 
بازار

 

کنندگان و مشتریان کليدی؛ ما را به عنوان کرکتی با تجربه در  توليدکنندگان، تامين

 کناسند.می  ه و تقاضا عرض  مدیریت و ریزیفرایند برنامه
  1 3 12 12 75 

کنندگان و مشتریان کليدی؛ ما را به عنوان کرکتی متخصص توليدکنندگان، تامين

 کناسند.می
   14 2 14 88 

کنندگان و مشتریان کليدی؛ ما را به عنوان کرکتی با واحدهای توليدکنندگان، تامين

 کناسند.صاحت نظر می
  2 13 1 13 81 

کنندگان و مشتریان کليدی؛ ما را به عنوان کرکتی قابع اعتهاد  کنندگان، تامينتوليد

 کناسند.می
  1 12 3 12 75 

کنندگان و مشتریان کليدی؛ ما را به عنوان کرکتی بسيار صادق   توليدکنندگان، تامين

 کناسند.می
   14 2 14 88 

 75 12 12 3 1  -به عنوان کرکتی کارآمد  می کنندگان و مشتریان کليدی؛ ما راتوليدکنندگان، تامين
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 کناسند.
ی

هوکهند
 

ک
استراتژی

 
 کنندهتامين   هایهای رقگا مگتنی بر کگکهتوانایی کرکت در کناسایی استراتژی

 مناست است.
   1 15 15 94 

های  ریزی فعاليتهای رقگا از حيث برنامهتوانایی کرکت در کناسایی توانهندی

 لرای آن مناست است. توليد و مدیریت ا
 0 4 12 0 12 75 

 88 14 2 14    محصوالت متنوع  نسگت به رقگا مناست است. حجم توانایی کرکت در ارائه

  کردن طرف ها و دانش روز صنعت به منظور برتوانایی کرکت در کست ایده

 مناست است. به روز مشتریان هایرواسته
  2 13 1 13 81 

 75 12 3 12 1   مناست است.  تيمين زنجيره  برای ریزیرکد در برنامهنگری مدیران اآینده

 81 13 1 13 2   مدت تامين نيروی انسانی در کرکت مناست است. های بلنددارابودن برنامه

ی
هوکهند

 
رقگا

 

 75 12 12 3 1   در مقایسه با عهلکرد رقگا  مناست است.  مگتنی بر سودآوری کرکت سطح عهلکرد

 88 14 14 2    ق و توسعه در کرکت در مقایسه با رقگا  مناست است. سطح تحقي

در کرکت مناست   رقگاها و تهدیدهای فرصتبررسی اطالعات مرتگط با ميزان 

 است.
   15 1 15 94 

 88 14 1 14 1   در کرکت مناست است.  رقگامحيطی نسگت به   مسائع  به آنی العهعتوانایی عک 

تامين کنندگان و مشتریان در مقایسه با   انتخاب  و کناسایی در ميزان موفقيت کرکت 

 رقگا مناست است. 
   2 14 14 88 

رقگا مناست   اطالعات از توليد بر مگنای کست فرآیند در توسعه عهلکرد کرکت

 است.
  1 12 3 12 75 

استراتژی رقگا مناست   مشتری در مقایسه با نياز  مورد تغييرات  به پاسخ توانایی

 ت.اس
  1 1 14 14 88 

 94 15 1 15    مناست است.  رقگا و ضع  قوت  نقا   تحليع و درك و ميزان بررسی، تجزیه

 88 14  14 2   رقگا مناست است.  با مقایسه در ردمات کرکت و محصوالت  کيفيت  سطح

 75 12 1 12 2 1  رقگا مناست است. با مقایسه  در توليد تاسيسات  و تجهيزات  کيفيت  سطح

ی
هوکهند

 
ی

تکنولوژ
 

 94 15 1 15    مناست است. محصوالت  ارائه تکنولوژیکی در پذیریتوانایی کرکت در انعطاف

در   از طریق تحقيقـات سـازمانی بينی روندهای تکنولوژیپيشتوانایی کرکت در 

 کرکت مناست است. 
  1 1 14 14 88 

 75 12 1 12 2 1  کت مناست است. در کر های تخصصی پویش تکنولوژیيمت  تهرکـز یـر ایجـاد

 81 13 2 13 1   های فنی در دستيابی به استانداردهای صنعتی در کرکت مناست است.کيفيت آموزه

 88 14 1 14 1   پذیری تکنولوژیکی کرکت در فرآیند توليد مناست است. ميزان انعطاف

 75 12 12 2 2   ناست است.پذیری کارکنان در زمينه تغييرات تکنولوژیکی در کرکت مدانش

ی
هوکهند

 
التهاعی

 

مسائع مشتریان مناست   برای نوآورانه و بدیع هایپاسخ و هاحعراه  یافتن  توانایی

 است.
  2 13 1 13 81 

 81 13 13 2 1   مشتریان مناست است.  نياز بر مگنای دهی ردمات  هایمهارت 

 75 12 3 12 1   یان مناست است. موثر با مشتر ارتگا  برقراری برای الزم توانایی

ی
هوکهند

 
ی 

نهاد
 

ها، باورها و ها و قوانين دولتی، ارزشنگری کرکت در برابر تغييرات سياستآینده

 هنجارهای ارالقی حاکم بر لامعه مناست است.
   15 1 15 94 

ها، باورها  ها و قوانين دولتی، ارزش مشیرط برابر در  پذیری کرکتانعطاف توانایی

 هنجارهای ارالقی حاکم بر لامعه مناست است. و
   14 2 14 88 

 75 12 1 12 1 2  کرکت مناست است.  کليدی هایميزان تاثيرگذاری قوانين دولتی در تصهيم

های کليدی هنجارها بر تصهيم و  باورها فرهنگی، هایميزان تاثيرگذاری ارزش

 کرکت مناست است. 
  1 14 1 14 88 

کرکت مناست   کليدی هایکار در تصهيم و کست ارالقی ذاری منشورميزان تاثيرگ

 است.
 1 2 12 1 12 75 
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با توله به ميزان الهاع یا توافق رگرگان برای هــر 

ها مولفــه  کر  کافی برای تهامی  (4)  در لدول  مولفه

 تحقق یافته است. بنابراین فرآینــد نظرســنجی متوقــ 

ــ مولفهکود و اعضای گروه رگره با تهامی  می ق ها مواف

دلفــی مــورد   روشبــر اســا     هامولفــهاند و این  بوده

 ینــدآفر  الــرای  از  پــ   مجهــوع  در  قگول واقع کدند.

 مــورد بعــد 6 در مولفــه 36 تعــداد هــا،مولفــه تلفيــق

 ضــریت   (5)  لــدول  . درندگرفت  قرار  تيیيد  و  کناسایی

 متغيرها  از  یک  هر  برای  مرکت   پایایی  و  کرونگاخ  آلفای

 دــ ح  در  و  0/ 5  از  بيش  واریان   ميانگين  و  0/ 7  باالی

 تيیيــدی  عــاملی  تحليــع  نتایج.  به دست آمد  قگول  قابع

 رالصــه  (6)  لــدول  در  پــژوهش  پرسشنامۀ  هایگویه

 گویــه  کــدام  گفت   توانمی  عاملی  بار  کهک  به.  اندکده

 .دارد  بيشتری سهم  رود  پنهان متغير سنجش در
 

   ابزار پرسشنامه  یایی پا -5 جدول

 CR AVE Communality 2R آلفای کرونگاخ  متغير 

 - 662/0 662/0 855/0 745/0 التهاعی  هوکهندی

 - 597/0 597/0 899/0 866/0 استراتژیک  هوکهندی

 - 584/0 584/0 893/0 856/0 بازار هوکهندی

 - 602/0 602/0 900/0 868/0 تکنولوژی  هوکهندی

 - 508/0 508/0 911/0 891/0 رقگا  هوکهندی

 - 691/0 691/0 917/0 887/0 نهادی  یهوکهند 

 955/0 504/0 504/0 707/0 740/0 رقابتی  هوکهندی

 

  (ریمس بی)ضرا یدییتأ ی عامل  لیتحل جی نتا -6 جدول

 سوال 
هوکهندی  

 التهاعی 

هوکهندی  

 استراتژیک 
 هوکهندی نهادی  هوکهندی رقگا  هوکهندی تکنولوژی  هوکهندی بازار 

Q1   677/0    

Q2   764/0    

Q3   788/0    

Q4   831/0    

Q5   709/0    

Q6   804/0    

Q7  779/0     

Q8  754/0     

Q9  731/0     

Q10  799/0     

Q11  783/0     

Q12  790/0     

Q13     823/0  

Q14     649/0  

Q15     720/0  

Q16     793/0  

Q17     685/0  

Q18     616/0  

Q19     684/0  

Q20     808/0  

Q21     686/0  

Q22     630/0  



 و همکاران یوسفی  حمیدرضا   

115 

Q23    707/0   

Q24    825/0   

Q25    828/0   

Q26    803/0   

Q27    794/0   

Q28    684/0   

Q29 822/0      

Q30 829/0      

Q31 790/0      

Q32      863/0 

Q33      878/0 

Q34      889/0 

Q35      741/0 

Q36      774/0 

 
   واگرا یی پنهان و روا یرهای متغ ی همبستگ یسماتر -7 جدول

 متغير 
هوکهندی  

 التهاعی 

هوکهندی  

 استراتژیک 

هوکهندی  

 بازار 

هوکهندی  

 تکنولوژی 

هوکهندی  

 رقابتی 

هوکهندی  

 رقگا 

هوکهندی  

 نهادی 

       814/0 هوکهندی التهاعی 

      773/0 549/0 استراتژیک هوکهندی

     764/0 766/0 525/0 هوکهندی بازار

    776/0 663/0 746/0 698/0 تکنولوژی هوکهندی

   552/0 500/0 420/0 504/0 332/0 هوکهندی رقابتی 

  713/0 532/0 744/0 751/0 756/0 607/0 هوکهندی رقگا 

 831/0 663/0 514/0 752/0 556/0 656/0 732/0 هوکهندی نهادی 

 

 GOFيــار از مع  يــزمدل ن  یبرازش کل  یبررس  یبرا

 5طگق اعداد مندرج در لــدول    يارمع  یناستفاده کد. ا

 یکارص تجهع  يانگينآمده و از دو کارص م  دست ب

ها در سازه  ينب  یت ههگستگیتوان دوم ضرا  يانگينو م

 کود.یاستفاده م يارمع ینا

2RiescommunalitGOF = 
 بــاکــارص بــرازش مــدل برابــر   یحاصع آزمون بــرا

 یاز آنجا که حداقع مقدار قابع قگــول بــرا  بود.  0/ 751

تــوان یم .(Warfield, 1974) است  0/ 36 کارص ینا

پ  از   دارد.  یادعا کرد مدل پژوهش برازش باال و قو 

هــا يهفرضــ   یآزمون معنادار  یمدل، برا  یيدو تي  یبررس

اســتفاده   t-valueير و  مس  یت ضر  یاز دو کارص لزئ

 آمــار   یردرصد چنانچه مقاد  95  يناندر سطح اطهکد.  

t    در صــورت کهتــر تائيد و    رابطهباکد    1/ 96باالتر از

(. در 1398 آذر و رســروانی،)  کــودیم  رد  رابطهبودن  

و   يرمســ   یت ضــرا  يندو حالت تخهــ   2و    1های  ککع

 .است  نشان داده کده یمعنادار
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 های تحقیق()یافته مسیر ضرایب -1شکل

 

 
  t-value  آمارة ضرایب -2 شکل

 

 گرفــت   نتيجــه  تــوانمی  فوق  هایککع  به  توله  با

 را  ادعــا  ایــن  8  لــدول.  کــوندمی  تيیيــد  روابــط  ههۀ

 مسير  تحليع  نتایج  و  2  و  1  هایککع.  کندمی  منعک 

 اســا  بــر کــه دهنــدمی نشــان 8 لــدول در منــدرج
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ــين اســتاندارد ضــرایت  ــون متغيرهــای ب ــرون مکن  زاب

ــع) ــذار عوامـ ــا( تاثيرگـ ــر بـ ــون متغيـ  زادرون مکنـ

 t-value مقــدار اینکــه دليــع به و( رقابتی  دیـ هوکهن)

 دارد،  قرار(  -1/ 96  و  1/ 96)  بازه  رارج  در  روابط  برای

 بــازار،  هوکــهندی  تــاثيردرصــد    95  اطهينان  سطح  در

 رقگــا، هوکــهندی  هوکــهندی  استراتژیک،  هوکهندی

 نهــادی  هوکــهندی  و  التهاعی  هوکهندی  تکنولوژی،

 .است  کده داررقابتی معنی  هوکهندی بر

 
  های تحلیل مسیرنتایج حاصل از یافته  -8 جدول

 ضریت استاندارد  سطح معناداری  آماره t مسير 

 499/0 000/0 150/8 هوکهندی رقابتی ---بازار  هوکهندی

 538/0 000/0 259/9 هوکهندی رقابتی  ---استراتژیک  هوکهندی

 405/0 000/0 993/7 هوکهندی رقابتی  ---رقگا  هوکهندی

 381/0 000/0 523/6 هوکهندی رقابتی  ---تکنولوژی  هوکهندی

 327/0 000/0 518/2 هوکهندی رقابتی --- التهاعی هوکهندی

 346/0 000/0 563/4 هوکهندی رقابتی  --- نهادی هوکهندی

 

 پیشنهادات گیری و نتیجه

 و مهتــاز رصوصيات به  توله  با  کارآفرینان  امروزه

 رقابــت، ایجاد  برای  را  الزم  نابعم  قادرند  رود،  برلسته

 طریــق  از  و  آورند  فراهم  وکارکست   در  توسعه  و  رکد

 بــا رــدمات و محصــوالت  رقــابتی،هوکهندی    تحليع

 رقــابتی،  هوکــهندی  کــه  حالی  در  .کنند  عرضه  کيفيت 

 آیــد،می حســاب بــه لدیــدی نســگتاً تجــاری حــوزه

 هـ توسع  با  تا  است   تکامع  به  رو  آن  اههيت   و  پيچيدگی

 علــم  ت ــــ پيشرف  سرعت   .باکد  ههگام  تجارت  سریع

ــوژی، و ــدیران اندیشــه در عهيقــی تحــوالت تکنول  م

 اطالعاتی  دنگال  به  آنها.  است   آورده  ولود  به  هاکرکت 

 بــا  را  رــود  ههــواره  تــا  کنــد  کهــک  آنها  به  که  هستند

 ،دــــ دهن  تطگيق  مشتریان  هایرواسته  و  نيازها  محيط،

 مزیــت   و  قــوت   نقــا  از  کــرده،  کناسایی  را  هافرصت 

 را  اــــــــ رقگ  ،توانــایی  با  و  بگرند  بهره  درستی  به  رود

 هاـــــ آن  مقابــع  در  که  آن  لای  به  و  بکشانند  چالش  به

 را آنها  بعدی  اقدامات  بتوانند  دهند،  نشان  واکنش  صرفاً

ــیپيش ــد بين ــای در. کنن ــرفته دني ــروز پيش ــدآفر ام  ین

 رقابــت،  کــدت  و  رقگــا  تعداد  افزایش  کدن،  یــ لهان

 پــذیریرقابت  مانند مفاهيهی به  بخشيدن  اههيت   عث با

 لهت   درها  کرکت   تا  کده  مولت   امر  این.  است   کده

 مــوثر  عوامع  کناسایی  برای  رود،  پذیریرقابت   ارتقای

 به  عنایت   با.  کنند  تالش  آنها  تقویت   و  پذیریرقابت   بر

 موفـــق، هایکـــرکت  هـــایویژگی از یکـــی اینکـــه

 عــين  در  و  اســت   پــذیریرقابت   قدرت  از  بررورداری

 بررورداری  عدم  ناموفق،  هایکرکت   بارز  ویژگی  حال

 هایکــرکت   ناکامی  مهم  دالیع  از  است،  قدرت  این  از

 عدم  به  توانمی  الهللیبين  بازارهای  در  ایران  کارآفرین

 اکــاره  لهــانی  هــدف  بازارهــای  در  آنها  پذیریرقابت 

 محوری  موضوعی  ،پذیریرقابت   حاضر  حال  در.  نهود

 ایوســيله  عنــوان  به  آن  از  و  کده  تلقی  دنيا  سراسر  در

 هـ توسعــ   و  مطلــوب  اقتصــادی  رکــد  به  دستيابی  برای

 تجــارت رکــد ســرعت  امــروزه. کــودمی یــاد پایــدار

 حسا   مولت   بازار،  عوامع  سریع  تغييرات  و  یـ لهان

 ههــاهنگی  لهــت   در  رــود  محــيط  بــه  مــدیران  کدن

 آن بــه نگــریســطحی و اســت  کــده رــود  هایبرنامه

  يرقابــع گاهــاً و پرهزینــه تصــهيهات ادایجــ  مولــت 

 مــدیران امــروزه. کــد رواهــد کــرکت  بــرای لگــران

 نيــاز  لــذا  ،هستند  روبرو  زیادی  هایچالش  با  هاکرکت 

 هاپيچيــدگی ایــن بر  لگه  لهت   راهکارهایی  معرفی  به
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عوامع   و تحليع  معرفی  در  یتالک  تحقيق  این  .باکدمی

 داد  نشان  يقتحق  نتایج.  دارد  رقابتی  یهوکهندبر    مؤثر

صــنایع   کــارآفرین  هایکــرکت   در  رقــابتی  هوکهندی

 هوکــهندی  بــازار،  هوکهندی)  بعد  کش  دارای   ذایی

 ،تکنولــوژی  هوکــهندی  رقگــا،  هوکهندی  استراتژیک،

ــاعی هوکــهندی ــادی هوکــهندی و الته  .اســت ( نه

 و حال روندهای عرضه و  تهيه  بازار، وظيفه  هوکهندی

 بازارهــای بــه ریانمشــت هــایاولویت  و نيازهــا آینــده،

 و  اساسی  تغييرات  و  لدید  هایفرصت   ایجاد  و  لدید

است که با   دارعهده  را  رقگا  توزیع  و  بازاریابی  در  اصلی

ــوم ــات ابوالهعص ــایج تحقيق ــاران و نت ، (1399) ههک

 ههکــاران  و  پــور، لــامی(1399)  ههکاران  و  عالماتی

 ســرانی، سياه(1398) ههکــاران و ، حقيقــی(1398)

 ارانـ ههکــ   و  زاداحهدی  ،(1396)  کارانهه  و  کجوری

ــانلو (1395) ــدامی و ، اصـ ــدری(1394) رـ  و ، حيـ

 ، مشگکی(1392)  یداللهی  و  ، حسينی(1393)  ههکاران

و   (2014)  ههکــاران  و  احهــد،  (1387)  نژادزنگویی  و

 ههخوانی دارد.  (2014) ههکاران و مقدم  بحرینی

 داده،  نظير  عگاراتی  با  استراتژیک، ا لت   هوکهندی

بــا نتــایج است که    تعامع  در  دانش  و  هوش  اطالعات،

 و  ، عالمــاتی(1399)  ههکاران  و  تحقيقات ابوالهعصوم

 ،(1399)  ههکــاران  و  سرکــت   ، آرام(1399)  ههکاران

 ههکــاران و ، حقيقــی(1398) ههکــاران و پورلــامی

ــدی(1398) ــاران و زاد، احه ــد، (1395) ههک  و احه

 (2014)  رانههکــا  و  مقــدم، بحرینی(2014)  ههکاران

 مســتهر  بررســی  رقگــا، بــا  هوکــهندی  ههخوانی دارد.

 نــــ لایگزی محصــوالت رقگــا، ســارتار در تغييــرات

 وظيفــه صــنعت، بــه لدیــد کــوندگان وارد و لدیــد

 عهــده  بــه  را  اـــــ رقگ  رقــابتی  استراتژی  تکامع  ارزیابی

 ههکــاران و بــا نتــایج تحقيقــات ابوالهعصــومدارد که  

 و  پــور، لــامی(1399)  نههکــارا  و  ، عالماتی(1399)

 ، ســياه(1398)  ههکاران  و  ، حقيقی(  1398)  ههکاران

 و ، حســينی(1396) ههکــاران و کجــوری ســرانی

د احهــ ،  (2020)  ههکاران  و  ، اصغری(1392)  یداللهی

ــاران و ــوانی دارد. (2014) ههکـ ــهندی ههخـ  هوکـ

 هــایفناوری  فایده  -هزینه  تحليع  و  تکنولوژی، تجزیه

 آینــده در که هاییتکنولوژی ينیبپيش و  فعلی  و  لدید

 مســلط  آینــده  در  که  هاییتکنولوژی  و  روندمی  بين  از

بــا نتــایج تحقيقــات دارد کــه    عهــده  بــر  کــوند را،می

 ههکاران  و  سرکت   ، آرام(1399)  ههکاران  و  عالماتی

 و ، حقيقــی(1398) ههکــاران و پــور ، لــامی(1399)

 ههکــاران  و  کجــوری  ســرانی، ســياه(1398)  ههکاران

 و ، حســينی(1395) ههکــاران و زاد، احهــدی(1396)

ــداللهی ــگکی(1392) ی ، (1387) نژادزنگــویی و ، مش

ــغری ــاران و اص ــد، (2020) ههک ــاران و  احه  ههک

ههخــوانی   (2014)  ههکــاران  و  مقدم، بحرینی(2014)

 عنوان  به  که  است   یندیآالتهاعی، فر  هوکهندی  دارد.

ــایی ــا  توان ــا ارتگ ــران، ب ــش دیگ ــان دان ــ  مي  ردی،ف

 هارلق  احساسات،  درباره  درست   قضاوت  یــــ توانای

 مهارت  و  موثر  التهاعی  عهلکرد  دیگران،  هایانگيزه  و

بــا کود کــه  می  کنارته   يرکالمی  نهادهای  رمزگشایی

 پور، لامی(1399) ههکاران  و  عالماتینتایج تحقيقات  

ــاران و ــی(1398) ههک ــاران و ، حقيق ، (1398) ههک

 نژادزنگــویی و ، مشــگکی(1392) یــداللهی و حســينی

 نهــادی،  هوکهندیدر نهایت    ههخوانی دارد.  (1387)

ـ ب  عهــع  برای  هاسازمان  ت ــ مدیری  و  مهم  توانایی  هــــ

با نتــایج است که    انسانی  روابط  در  رردمندانه  ایکيوه

ــات  ــومتحقيقـ ــاران و ابوالهعصـ  ، آرام(1399) ههکـ

 و  کجــوری  ســرانی، ســياه(1399)  ههکاران  و  سرکت 

 ، مشگکی(1392)  یداللهی  و  ، حسينی(1396)  رانههکا

 ههکـــاران و ، ســـيداميری(1387) نژادزنگـــویی و

ههخــوانی   (2014)ههکــاران    و  مقدم، بحرینی(2017)

 دارد.

 کود:با توله به نتایج تحقيق پيشنهادات زیر ارائه می

 هوکــهندی  بهگود  برای  کودپيشنهاد می  مدیران  به •

 مــدیریت  سيستم و وب  تحت   هایسيستم  از  بازار،
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ــا  ــتفاده ارتگ ــا مشــتری اس ــد و ب ــایپروژه کنن  ه

 بـــه را کـــرکت  بازاریـــابی و بـــازار تحقيقـــات

ـــ درست ــه یــــ ــدایت  و ریزیبرنامـ ــد و هـ  کننـ

 و فــروش واحــد کارکنــان  بــه  را  الزم  هایآموزش

 .دهند  ارائه  بازاریابی

کود برای بهگود هوکــهندی می  به مدیران پيشنهاد •

 هوکــهند  انسانی  نيروی  ارگيریک   استراتژیک، با به

 و  تــوان  ههراه  به  باال  درك   و  کناسیموقعيت   از  که

 ولــود  کنــار  در  ،هســتند  بررــوردار  کافی  مهارت

ــه مــدیریتی، و ســازمانی هــایحهایت  ــاالترین ب  ب

 .یابند  دست  رود  عهلکرد

 هوکــهندی  بهگود  برای  کودبه مدیران پيشنهاد می •

 و  بــرديشپ  مــورد  در  اطالعات  :نظير  مواردی  رقگا،

 توليــد و گــذاریقيهت  نحــوه رقگــا، تگليغــات

 بــه  مشتریان نســگت   دیدگاه  و  رقگا  آتی  محصوالت

 و  کننــد  کســت   را  رقگا  استراتژی  از  آگاهی  و  هاآن

 . دهند  قرار تحليع و تجزیه  مورد را آنها

 هوکــهندی  بهگود  برای  کودبه مدیران پيشنهاد می •

 زمينۀ  در  مطالعاتی  و  فناوری  واحد  یک  تکنولوژی،

ــتفاده ــونگی اس ــایتکنولوژی از چگ ــد ه  و لدی

اثــربخش   بــرای  محققان  کد   ارائه  نظرهای  مطالعۀ

 ایجــاد کــرکت، بازاریــابی هایاســتراتژی ســارتن

 .کنند

کود برای بهگود هوکــهندی به مدیران پيشنهاد می •

 هــاآن  بــا  مشتریان،  به  کاال  فروش  از  بعدالتهاعی،  

 کــهار  طریق ارائۀ از)  کنند  برقرار  صهيهانه  ارتگا 

 اطالع مشتریان رضایت   وضعيت   از  پيامک،  یا  تلفن

 (.کوند مطلع و انتقادها  پيشنهادها از و  یابند

کود برای بهگود هوکــهندی به مدیران پيشنهاد می •

ــادی،  ــارتارنه ــازمانی س ــ ، س ــراری منعط  برق

 کارکنــان توانهندسازی ها،کرکت  سایر با  ارتگاطات

 و  اطالعــات  به  آسان  یدسترس  گيری،تصهيم  برای

ــگ ــازمانی فرهن ــهيع س ــده، تس ــایقابليت  کنن  ه

را  نگــرآینــده رهگــری و  سيستهی  تفکر  کارآفرینی،

 .کنند  تقویت  و  داده قرار  توله مورد
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Abstract 

Nowdays, the optimal use of environmental opportunities and the creation of sustainable 

competitive advantage are among the main concerns of companies. One of the most important 

techniques in creating a competitive advantage is competitive intelligence. The aim of this study 

was to analyze the factors affecting competitive intelligence in food industry entrepreneurial 

companies in Tehran province. The data collection method was mixed (qualitative and 

quantitative). In the qualitative stage of the participating team, there were 16 university experts 

who were selected by purposeful method and snowball technique. In a quantitative stage, the 

target population included the managers of entrepreneurial companies in the food industry of 

Tehran province, numbering 248 people. The sample size was determined according to Krejcie 

and Morgan table 150 people and the samples were selected by simple random sampling 

method. The Delphi method was used to identify the factors and the structural equation method 

was used to analyze the relationships with SmartPLS3. The results showed that the factors 

affecting competitive intelligence include factors such: market intelligence, strategic 

intelligence, competitors' intelligence, technological intelligence, social intelligence and 

institutional intelligence. Also, structural equation analysis and accounted standard coefficient 

showed that market intelligence (0.499), strategic intelligence (0.538), competitors intelligence 

(0.405), technology intelligence (0.381), social intelligence (0.327) and institutional intelligence 

(0.346) have a positive and significant effect on competitive intelligence. Finally, it can be 

concluded that competitive intelligence is considered as a strategic management tool and one of 

the fastest growing areas of business. 
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