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چکيده

با ظهور فنآوریهای جدید انفورماتیك ،تحوالتی در تواناییهای واحدهای صنعتی ،روشهای
تولید و توزیع و ساختار تشكیالتی بنگاهها ایجاد شده که بر اهمیت رشد و توسعۀ صنایع کوچك و
متوسط در ساختار صنعتی کشورها افزوده است .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ هوش رقابتی مدیران
با نوینسازی صنایع کوچك استان آذربایجانشرقی میباشد .در این پژوهش ،ابعاد هوش رقابتی بر
اساس نظریۀ دانشكدۀ مدیریت فرانسه ( )GTILABشامل آگاهیهای تجاری ،وضعیت رقبا ،فنآوری
تكنیكی و راهبردی -اجتماعی با شاخصهای نوینسازی صنایع کوچك تعیین شده است .جامعۀ آماری
پژوهش ،مدیران صنایع کوچك سازمان مورد مطالعه به تعداد  2713نفر میباشد .حجم نمونۀآماری با
استفاده از رابطۀ کوکران  337به دست آمده است .روش نمونۀگیری به صورت تصادفی طبقهای
میباشد .ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته میباشد .مدل ارائه شده با
استفاده از معادالت ساختا ری ) (SEMبا حداقل مربعات جزئی ( )PLSمورد آزمایش قرار گرفت .نتایج
حاصل از داده های جمع آوری شده از مدیران صنایع کوچك استان آذربایجان شرقی نشان میدهد که
هوش رقابتی بر ابعاد چهارگانۀ آن با نوینسازی صنایع کوچك مورد مطالعه ،تأثیر مثبت و معناداری
وجود دارد.
واژه های کليدی :هوش ،رقابت ،هوش رقابتی ،صنایع کوچك ،نوینسازی صنایع کوچك
 -1استادیار گروه مدیریت ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران(نویسنده مسؤول)h_budaghi@yahoo.com ،
 -2گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانSkandarik@yahoo.com ،
 -3استادیار گروه مدیریت ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی،ارومیه ،ایرانrostamzadeh59@gmail.com ،
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مقدمه
امینی و حجازی آزاد ( ،)1386به تحلیل و ارزیابی نقش سالمت و بهداشت در
ارتقای بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران با استفاده از داده های آماری 83-1346
پرداخته است نتایج به دست آمده از برآورد الگو ،با استفاده از روش خود توضیح با وقفه
های گسترده ( )ARDLبرای دوره  ،1383-1346گویای آن است که برای دستیابی به
بهره وری باالتر نیروی کار ،عالوه بر ارتقای سطح بهداشت و سالمت ،می توان از
طریق افزایش سطح سرمایه فكری سرانه و کاهش ظرفیت های بیكار ،به این هدف
دست یافت.
جهانی شدن اقتصاد و سرعت گرفتن تغییرات فن آوری و انفجار اطالعات باعث
شده سازمان ها فشار بیشتری برای باقی ماندن در صحنۀ رقابت را تحمل کند (پاکمرام و
همكاران .)1388 ،از طرف دیگر فن آوری ارتباطات و اطالعات با در اختیار گذاردن
راه های متنوع کسب برتری موجب گشته تا سازمان ها با افزایش سطح هوش رقابتی
خود و به کارگیری و استفاده از اطالعات بر رقیبان غلبه کند (بیك زاد و اسگندری،
 .) 1388امروزه ،هوش رقابتی به یكی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با فرهنگ
شرکتهای پیشرو عجین گشته است .در دنیاى پیچیدۀ کنونى تجارت از ساختار پیچیدهترى
برخوردار شده و شرکتهاى مختلف هر روز براى دستیابى به اهداف عالى تر به طرحهاى
نوینى روى مى آورد (اسگندری .)1388 ،با ظهور فن آوری های جدید انفورماتیك و
دستیابی همگان به شبكۀ ارتباطی اینترنت ،تحوالتی در توانایی های واحدهای صنعتی،
روش های تولید و توزیع و ساختار تشكیالتی بنگاه ها ایجاد شده که بر اهمیت رشد و
توسعۀ صنایع کوچك و متوسط در ساختار صنعتی کشورها افزوده است (بیك زاد و
اسگندری .)1389 ،امروزه در اکثر کشورهای جهان ،صنایع کوچك و متوسط از جنبه های
مختلف اجتماعی ،تولیدی ،صنعتی و ارائۀ خدمات در حال نقش آفرینی هستند .در
بسیاری از کشورها این صنایع ،تأمین کنندگان اصلی اشتغال جدید ،مهد تحول و نوآوری
و پیشرو در ابداع فن آوری های جدید است .این صنایع با صادرات قابل توجه ،نقش
مؤثری در توسعه ی اقتصادی کشورهای خود ایفا می کند (اسگندری و مولوی.)1388 ،
یك شرکت هر قدر هم خوب کار کند باز هم باید از فعالیت های مقاصد رقیبان خود آگاه
شود (پورصادق و همكاران.)1389 ،
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کسب هوش رقابتی یكی از الزامات غیرقابل انكار برای اغلب شرکتها است تا
بتواند از طریق کسب و تجزیه و تحلیل اطالعات و همین طور افزایش دانش و ایجاد
آگاهی بر قابلیت های خود بیفزاید .در پرتو این دانش است که تصویر کاملی از وضعیت
فعلی و آتی صحنۀ رقابت در پیش روی مدیران نقش میگیرد تا بتوانند با تصمیمگیریهای
سریع و به موقع موجبات رشد و توسعۀ سازمان خود را فراهم سازند (اسگندری و
همكاران .)1392 ،هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطۀ هوش رقابتی مدیران با توسعۀ
صنایع کوچك استان آذربایجان شرقی (ایران) است .در این پژوهش ،رابطۀ هوش رقابتی
مدیران براساس نظریۀ دانشكدۀ مدیریت فرانسه و ابعاد آن شامل :آگاهی تجاری
(بازاریابی) ،آگاهی از وضعیت رقبا ،آگاهی فن آوری تكنیكی ،آگاهی راهبردی و اجتماعی
با نوین سازی صنایع کوچك استان آذربایجان شرقی تعیین شده است .رقابت شدید
حاصل تعدادی عوامل ساختاری می باشد که تأثیر متقابل بر همدیگر دارد (پورتر،1385 ،
 .)59همچنین ازدیاد شرکت های کوچك موجب تشدید انحراف از چند جانبگی هدایت
شده به سوی روابط بین المللی آکنده از رقابت های شدید بین المللی گشته ،و آن هم نه
فقط بین دولت ها بلكه بین واحدهای بخش عمومی کشورهای رقیب (تاللی و همكاران،
 .)106 ،1382از این رو اقتصاددانان بر این باورند که سیاست بازرگانی و رقابت ،دو روی
یك سكه است .کسب و کارهای امروزی در دو دنیا به رقابت مشغول می باشد؛ دنیای
عینی منابع که در چشم مدیران آشكار است ،و دنیای نمادین ،ساخته شده از اطالعات.
رهبران و مدیران ارشد سازمان باید توانمندی ها ،کاستی ها ،فرصت ها و تهدیدها را از
هر دو جنبۀ عینی و نمادین تحلیل و ارزیابی کنند .رخدادهای هر دو قلمرو میتواند کسب
و کار را پیشتاز یا نابود نماید (چرنیاوسكا و پاتر.)90 ،1380 ،
هوش رقابتی :هوش که بسیار مورد توجه روانشناسان بوده است و در طول
تاریخچۀ روانشناسی تالش بر این بوده که ماهیت هوش ،انواع آن ،تغییرپذیری آن مورد
بررسی قرار گیرد .وقتی دربارۀ هوش صحبت می شود ،ویژگی هایی چون یادگیری
سریع ،محاسبات دقیق و فوری و راه حل های جدید به ذهن خطور می کند (فاطمی،
 .)1 ،1385هوش یعنی قدرت یادگیری ،کسب مهارت های فكری ،کسب مهارت های
جسمی و سازگاری با محیط .هوش یعنی این که هر لحظه در برابر هر محرکی واکنش
صحیح بتوان نشان داد (اسگندری و بیگلو .)1393 ،هوش رقابتی مفهوم جدیدی نیست.
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شرکت ها همیشه سعی داشته است بداند که رقبای آنها چه می کند .این مفهوم از دهۀ
 1980جای خود را در محافل آکادمیك باز کرد .برخی از نویسندگان ادعا کردهاند مایكل
پورتر ( )1980محقق معروف مدیریت استراتژیك ،با معرفی نیروهای پنج گانۀ رقابتی و
استراتژی های ژنریك ،مفهوم هوش رقابتی را خلق کرده است(پیروت و دیگران.)2002 ،1
بعضی کشورها ،نظیر فرانسه ،ژاپن ،سوئد و ایاالت متحده در استفاده از سیستمهای
هوش رقابتی ،پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته است .در این کشورها ،هوش
رقابتی جایگاه خود را به عنوان یك عامل مهم در کسب مزیت رقابتی پیدا کرده است
(مولتی کوئست .)2004 ،2به هر حال هوشمندی رقابتی از جمله مفاهیمی است که به
سرعت رشد کرده و جامعۀ متخصصان هوشمندی رقابتی ،در هر سال  40درصد رشد
داشته است (کالف.)1،1996 ،3
هوش رقابتی شامل جمع آوری و آنالیز اطالعاتی است که به شرکت ها در درک و
لمس بهتر رقبا کمك می کند .اطالعات دربارۀ ظرفیت و توانایی رقبا و خواسته های
آنان یك اساس محكم برای بهبود موقعیت بازار و ساخت طرح های استراتژیك است
(ناومی و اسك .)1،1997 ،4هوش رقابتی فرآیند جمع آوری اطالعات علمی در مورد رقبا و
کاربرد آن در یك طرح استراتژیك بلندمدت و کوتاه مدت می باشد .از طریق هوش
رقابتی ،سازمان در می یابد که چه رقابتهایی را باید در اولویت قرار دهد .واحدهای هوش
رقابتی در واقع به تحلیل رقبای یك سازمان میپردازد .این واحدها از برنامه ریزی
تصمیمگیری استراتژیك و کاربردی حمایت میكند و فرصتها و تهدیدات تجاری را به
گونهای هشدار میدهد (پولتونومی و ووری .)2،2005،5بر اساس تعریف دانشكدۀ مدیریت
فرانسه ،هوش رقابتی عبارت است از هنر یافتن ،جمع آوری ،فرآوری و ذخیره سازی
اطالعات ،به منظور دسترسی و استفادۀ کارکنان در تمام سطوح سازمان ،تا ضمن شكل
دادن به آیندۀ سازمان ،از وضعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کند (نجفی
حقی.)3 ،1383 ،
1.

Peyrot et al, 2002
.Multi Quest
3
.Calof
4
.Naomi & Esq
5
.Peltoniemi & Vuori
2
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شرکت ها برای ارائۀ ارزشی باالتر و تأمین رضایت مشتریان در هر زمینه ای ،به
اطالعات نیاز دارد .آن ها باید اطالعات بسیار زیادی از شرکت های رقیب ،واسطه ها و
سایر نیروها و عوامل فعال در بازار ،داشته باشند .اطالعات به عنوان یكی از اقالم مهم
دارایی های استراتژیك و ابزارهای بازاریابی به شمار می آید (کاتلر و آرمسترانگ،1379 ،
 .)152گردآوری و ارزیابی اطالعات مربوط به شرکت های رقیب در امر تدوین استراتژی ها،
نقشی حیاتی دارد .هر قدر شرکت بتواند از شرکت های رقیب اطالعات بیشتری به دست
آورد ،احتمال اینكه استراتژی های اثربخش و موفقیت آمیز تدوین و اجرا کند ،بیشتر
است .بنابراین ردیابی ،درک و واکنش به رقبا به عنوان یك جنبۀ ویژه از فعالیت بازاریابی
مطرح بوده و الزم است که شرکت ها یك برنامۀ اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به
اجرا در آورد (دیوید .)240 ،1379 ،هوش رقابتی فعالیتهای مناسب برای شرکتها را که
شامل فراهم آوردن ،مبادله کردن و ارزیابی هوش رقابتی است ،در حیطۀ تجارت خود
این شرکتها ،مشخص می کند(فاستر .)1،2008 ،1هوش رقابتی به شرکت ها در تعریف
و توصیف صنعت و کار خودشان و همچنین تعیین کردن نقاط ضعف و قوت رقبا کمك
می کند .اگر هوش رقابتی مناسب به کار گرفته شود ،به شرکتها کمك می کند تا در
مقابل حرکات رقبا غافلگیر نشوند و هم چنین زمان پاسخ گویی آنها به رقبا کوتاهتر شود
(گریگوری.)1،2005 ،2
اگر سازمانی بخواهد استراتژی های رقابتی خود را به خوبی هماهنگ کند ،کنترل
و بررسی محیط رقابتی پیرامون آن ،مهم و ضروری است .با وجود این ،بعضی اوقات
بیشتر از سایر زمان ها دسترسی به هوش رقابتی در چرخۀ زندگی برخی سازمان ها به
طور خاصی مهم است.
توجه به هوش رقابتی زمانی بازخورد بیشتری را می دهد که سازمان با توجه به
مسایل زیر تصمیم گیری می کند .1 :بازارهای داخلی و خارجی؛  .2توسعۀ ظرفیت؛ .3
اکتساب و یادگیری؛ .4رشد و توسعه یا معرفی کاالی جدید یا فرآیند تكنولوژی؛
.5تلفیق و ترکیب افقی یا عمودی؛  .6عوض کردن ساختار سازمانی؛ و  .7شكل گیری
استراتژی .هر یك از موقعیت هایی که در باال ذکر شد اغلب در یك سرمایه گذاری
.Foster
.Gregory

1
2
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اساسی از ثروت و تالش نتیجۀ بهینه می دهد( پورتر .)3،2007 ،1کاهانر 2می گوید که
هوش رقابتی فرآیندی یكپارچه است .او معتقد است که فرآیند هوش رقابتی از چهار
مرحلۀ برنامه ریزی ،هدایت ،جمع آوری داده ها ،تجزیه و تحلیل و انتشار (توزیع) تشكیل
شده است (وظیفه دوست و قاسمی .)3 ،1387 ،اگر چه تصمیم گیران سازمان ،استفاده
کنندگان اصلی سیستم هوشمند رقابتی میباشند اما کاهانر اشاره میکند که تفكر جمع آوری
اطالعات باید در ذهن هر فردی باشد .ایجاد آگاهی در سازمان نیز یك فعالیت پیوسته
است .در این مسیر باید از روش های تشویقی و اعطای پاداش به شرکتکنندگان استفاده
کرد (ویورس و دیگران.)576-589 ،2005 ،3
رابطۀ هوش رقابتی با دیگر اشكال هوش مطابق شكل( )1میباشد هوش رقابتی یك
دانش تجاری پویا برای جمع آوری ،تجزیه و تحلیل ،ارتباط و مدیریت اطالعات و درک
مفهوم رقابت در استراتژی شرکت برای اطمینان داشتن از مزایای رقابت دربارۀ محیط
تجاری است (اوانسكا و دیاکاکورا .)4،2008 ،4هوش رقابتی ،اطالعات گسترده تری را
نسبت به تحقیقات بازار جمع آوری می کند (ویت و آشیل .)89 ،1998 ،5گروه های هوش
رقابتی مسؤول وظایف مرتبط با اطالعات ناشناخته ،تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات
بدون ساختار میباشند و اطالعات را به هوش تبدیل میكنند و فرآیندهای تصمیم گیری
را شكل می دهند(رایت .)1 ،2009 ،6هوش رقابتی می تواند به صورت یك هرم تصور
شود که در گام نخست شامل منابع اطالعاتی ،در گام دوم شامل مورد استفاده قراردادن
تكنیك های مختلف برای تجزیه و تحلیل داده ها و در گام آخر شامل توسعۀ طرح های
عملیاتی است (رایت و گرالدین .)54 ،1997 ،7سیستم هوش رقابتی باید روی تغییرات
بازار و محیط در ارتباط با استراتژی های جاری و آتی سازمان تمرکز کند (ارتول اسپینت
و دیگران.)2008،3، 8
1

.Porter
.Kahaner
3
.Viviers, et all
4
.Ovsanka & Diacikora
5
.Weight and Ashill
6
.Wright
7
.Wright & Geraldine
8
.Ortoll-Espinet & et all
2
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نوین سازی صنایع کوچك :در دو دهۀ اخیر با ظهور فن آوری های جدید و دستیابی
به شبكه های ارتباطی به خصوص اینترنت ،تحوالت زیادی در توانایی های واحدهای
تولیدی ،روش های تولید و توزیع و ساختارهای سازمانی بنگاه های کوچك ایجاد شده
است .همچنین به نقش و اهمیت واحدهای کوچك در ساختار صنعتی کشورها افزوده
شده است .به طوری که در سال های اخیر ،یكی از راه های توسعۀ صنعتی مورد توجه
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ،روی آوردن به کوچك سازی صنایع و اتكا به
توسعه و گسترش صنایع کوچك و متوسط به عنوان موتور توسعۀ صنعتی و اقتصادی
است .به بیان دیگر در دنیای مدرن کنونی ،صنایع کوچك با مشخصات مخصوص به
خود در موضوعاتی مختلف و مهم چون رشد اقتصادی ،رقابت و حل بحران بیكاری همه
گیر ،آثار قابل توجهی دارد (اسگندری و همكاران.)1393 ،
با توجه به جهانی شدن اقتصاد ،صنایع کوچك و متوسط برای رقابت پذیرشدن نیاز
به تحول در افزایش کیفیت کاالها و کاهش قیمت محصوالت ،افزایش مقیاس ،نوآوری،
تنوع ،نوکردن ماشین آالت و آموزش دارد .صنایع کوچك و بزرگ هر دو الزمۀ یك
نظام صنعتی مؤثر و کارآمد در جهان امروز است .بدون وجود یكی از آنها توسعۀ صنعتی
واقعی تحقق نمی یابد .بنابراین ایجاد روابط صحیح بین این دو رشته از شرایط الزم
توسعۀ صنعتی مطلوب است (کی مرام .)45 ،1384 ،تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد
که صنایع کوچك ،باالخص در رشته فعالیت هایی که بر مهارت کارکنان مبتنی است،
میزان نوآوری باالتری نسبت به صنایع بزرگ دارد (کرمی .)1387،49 ،شواهد مجاب
کننده ای به دست آمده است که سرریزهای تحقیقاتی دانشگاهی در بنگاه های کوچك،
در مقایسه با بنگاه های بزرگ سهم بیشتری از فعالیت های نوآورانه را به خود اختصاص
می دهد (لینك و رس .)25-33 ،1990 ،1کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچك فاقد
تجهیزات و ماشین آالت و ابزار تولید پیشرفته و گران قیمت و مدرن است .در این
کارگاه ها اغلب از حداقل امكانات ،ابزارهای دست دوم و ارزان قیمت برای تولید استفاده
می شود .بخش عمدۀ فعالیت های تولیدی کارگاه های کوچك ،غیرماشینی بوده و بیشتر
متكی بر مهارت های فردی است (موالیی.)14 ،1382 ،

. Link & Ress
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تجربه نشان می دهد که صنایع کوچك در دنیا در حال گسترش است (آکس،1383 ،
 .)62-63صنایع کوچك میتواند در اطراف یك صنعت بزرگ جمع شود و بصورت جانبی،
قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ را تولید کند .در واقع اگر صنایع بزرگ به اعضای اصلی
بدن انسان تشبیه شود ،صنایع کوچك نقش مفاصل مهمی را دارد که به هم پیوسته و
حرکت هماهنگ اعضای اصلی بدن را باعث می شود (موسوی شاهرودی.)7 ،1383 ،
تعریف صنایع کوچك و متوسط به طور گسترده ای در میان کشورها و مناطق
مختلف جهان متفاوت می باشد .اوضاع اقتصادی و صنعتی حاکم بر کشورها ،معرف
صنایع کوچك و متوسط در آنها است .برخی از شاخص هایی که اغلب در تعریف صنایع
کوچك و متوسط به کار می رود عبارت است از تعداد کارکنان ،سرمایه ،دارایی کل،
حجم فروش و ظرفیت های تولیدی .اما رایج ترین شاخص برای تعریف صنایع کوچك
و متوسط استفاده از تعداد کارکنان است (کی مرام .)43 ،1384 ،توسعۀ صنایع کوچك،
عبارت است از افزایش به کارگیری نهاده ها ،همراه با افزایش کارآیی اقتصادی و به
کارگیری ظرفیت های خالی احتمالی برای افزایش ظرفیت تولید همراه با کاهش قیمت
تمام شده .به عبارت دیگر رشد و توسعۀ صنایع از لحاظ داشتن وضعیت مطلوب و مزایای
رقابتی از ابعادی مثل صادرات ،نوین سازی صنعت ،سود و ...توسعۀ صنایع کوچك
اطالق می شود (ذوقی .)18 ،1387 ،موانع توسعۀ صنایع کوچك و متوسط عبارت است
از :موانع بازار ،موانع مالی ،عدم دسترسی به انواع گوناگون اطالعات ،سیاست های دولت،
موانع قانونی (یونیدو .)17-15 ،1383 ،نوین سازی فقط زمانی موفقیت آمیز خواهد بود
که مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی به طور کامل دارای انگیزه باشند .همچنین
مدرنیزاسیون را به عنوان یك نیاز اجتناب ناپذیر برای ادامۀ فعالیت تولیدی خود و
افزایش سودآوری تلقی کنند .مسؤوالن صنعتی و برنامه ریزان اقتصادی هر کشور باید
توجه کنند که یكی از الزامات توسعه و پیشرفت صنعتی آن کشور ،نوسازی صنایع
کوچك و بزرگ است .سیاست ها و برنامه ریزی های کالن نیز باید در این راستا باشد.
بنابراین مدیران به منظور رشد و نوین سازی صنایع کوچك و واحدهای تولیدی باید راه
کارهای علمی و تجربی نایل شدن به آن را به کار بندند (وپا.)200 ،1373 ،
گزیده ای از تحقیقات انجام شده در خصوص هوش رقابتی و نوین سازی صنایع
کوچك در داخل و خارج کشور به شرح زیر آورده شده است:
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سالكو )2007( 1در پژوهشی به بررسی آثار اعمال سبك های مدیریت در موفقیت
صنایع کوچك در صنعت نساجی کانادا پرداخته است .پژوهش فوق به دنبال این بوده
است که آیا مدیر توجه عمیق خود را به تولید در سازمان معطوف می دارد؟ و یا این که
رضایتمندی افراد را مدنظر قرار می دهد؟ و یا این که هر دو مورد نظر متوجه مدیر
می باشد؟ نتایج پژوهش وی نشان داد که مدیران واحدهای صنعتی سبك های مختلف
رهبری را در سازمانهای خود به کار میگیرند و میزان موفقیت پیشرفت آنان در ادارۀ واحد
صنعتی خویش با سبك اعمال شده ارتباط دارد؛ کرمی ( )1386در پژوهشی به بررسی
دیدگاه مدیران ارشد در فرآیند مدیریت استراتژیك در بنگاه های کوچك و متوسط
صنایع الكترونیك انگلستان با توجه به محیط داخلی و خارجی پرداخته است .وی مدل
پویایی برای مدیریت استراتژیك صنایع کوچك ارایۀ کرده است .یافته های پژوهش او
نشان داده است بنگاه هایی که از تكنیك مدیریت استراتژیك ،چه به صورت رسمی و
چه به صورت غیررسمی استفاده کنند ،سطح موفقیت بنگاه را در تدوین و اجرای
استراتژی های کسب و کار افزایش می دهند .همچنین به کارگیری فرآیند مدیریت
استراتژیك در صنایع کوچك به طور اساسی به حل مشكالت سازمانی کمك می کند و
تضادهای سازمانی را کاهش می دهد .در ضمن ایجاد یك سیستم کاوش به عنوان
بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیك ،برای تدوین و برنامه ریزی استراتژیك کسب و کار
ضروری است؛ زیرا باعث سودآوری و افزایش نرخ رشد صنایع در توسعه و سازگاری با
تغییرات محیطی غیرمنتظره در بازارهای متالطم می شود؛
شرفی نژاد ( )1386در مطالعه ای به بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ
صادرات صنایع کوچك و متوسط در صنایع شیرینی و شكالت تهران (ایران) پرداخته
است .نتایج تحقیق او حاکی از آن است که متغیرهای بسته بندی محصوالت ،تنوع
محصوالت ،عنصر قیمت ،عنصر توزیع ،روابط عمومی ،نیروی انسانی ،وضع تقاضای
داخلی ،استراتژی های بازاریابی ،شناسایی و ارزیابی محیط بازاریابی بین المللی و توجه
به تفاوت های بازار در بین نمونۀ آماری در حدّ متوسط است .همچنین میزان متغیرهای
تبلیغات ،پیش فروش ،امكانات علمی و تحقیقاتی ،منابع مالی ،نقش دولت ،نبود نوسانات
غیر منتظره ،تحقیقات بازاریابی ،صنایع مرتبط و پشتیبان و برخورداری از زیرساخت ها در
. Salkow

1

90

مدیریت بهره وری – شماره  –37تابستان 1395

بین جامعۀ آماری پایین تر از حدّ متوسط است .در این بین فقط وضعیت متغیرهای
کیفیت ،محصوالت ،مواد اولیه ،بهره مندی از تكنولوژی ،شدت رقابتی داخلی ،نگرش
راهبردی مدیریت مدیریت و توانایی دانش مدیریت باالتر از حد متوسط قرار دارد.
همچنین نتایج حاکی از آن است که اولویت بندی این عوامل به ترتیب از بیشترین رتبه
به کمترین ،به این قرار است :کیفیت محصوالت ،نگرش راهبردی مدیریت ،شدت رقابت
داخلی ،توانایی دانش مدیریت ،مواد اولیه ،بهره مندی از تكنولوژی ،پیشبرد فروش،
تحقیقات بازاریابی ،نبود نوسانات غیرمنتظره ،تبلیغات ،برخورداری از زیرساخت ها ،صنایع
مرتبط و پشتیبان ،منابع مالی ،نقش دولت و امكانات علمی و تحقیقاتی.
در سال  1995مطالعه ای که توسط دانشگاه تگزاس صورت گرفت گویای این
حقیقت بود که رابطۀ مثبتی بین دو موضوع هوش رقابتی و موفقیت در عملكرد مالی
وجود دارد .با توجه به سه شاخص کلیدی مالی در نظر گرفته شده در این مطالعه یعنی
متوسط فروش ،سهم بازار و سوددهی مشخص شده است که شرکت های دارای هوش
رقابتی ،عملكردی بهتر و متمایز از دیگر شرکت ها دارد (مایلر.)35 ،1383 ،
در پژوهش حاضر برای تعیین رابطۀ هوش رقابتی مدیران با نوین سازی صنایع
کوچك ،نظریۀ دانشكدۀ مدیریت فرانسه به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شده
است .از دیدگاه این دانشكده ،ابعاد هوش رقابتی عبارت است از (نجفی حقی:)2 ،1383 ،
 .1آگاهی تجاری (بازاریابی) شامل :کسب اطالعات از مشتریان ،تأمین کنندگان،
توزیع کنندگان ،و محصول می باشد و اطالعات آنان گردآوری و مورد تجزیه و
تحلیل قرار می گیرد؛
 .2آگاهی از وضعیت رقبا شامل :آگاهی از قیمت محصوالت رقبا ،محصوالت جانشین
رقبا ،اطالعات مربوط به فروش رقبا ،و سیستم اطالع رسانی رقبا است؛
 .3آگاهی فن آوری و تكنیكی شامل :تحقیقات ،تكنولوژی فروش ،تكنولوژی مورد
استفاده در کارخانجات و حق اختراع می باشد؛
 .4آگاهی راهبردی و اجتماعی :که به مسایلی از قبیل قوانین ،مسایل مالی و مالیاتی،
مسایل سیاسی و اقتصادی و جنبه های اجتماعی و منابع انسانی می پردازد.
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همچنین شاخص های ارزیابی نوین سازی واحدهای صنعتی کوچك را می توان
به شاخص های فنی و اقتصادی تقسیم کرد که مهم ترین ویژگی های آن عبارت است
از (وپا :)200 ،1373 ،الف) شاخص های فنی شامل.1 :جایگزینی و تعویض ماشین آالت
و تجهیزات فرسوده با مدل های جدید و مدرن تر؛  .2حمل و نقل و جابجایی بهتر مواد؛
 .3کنترل موجودی دقیق شرکت؛  .4برخورداری از مدیریت صحیح؛  .5برخورداری از
حداقل یك سوم نیروی انسانی تحصیل کردۀ فوق دیپلم به باال؛  .6برخورداری از روند
طراحی و تولید و خط مكانیزۀ تولید مهندسی؛  .7ایجاد حداقل یك بار تغییر در فن آوری
سخت افزار و نرم افزار واحدهای تولیدی در طول پنج سال گذشته؛  .8برخورداری
شرکت از فن آوری پیشرفتۀ بازاریابی برای معرفی و فروش محصوالت؛  .9ارائۀ خدمات
بعد از فروش .و ب) شاخص های مهم اقتصادی شامل .1 :افزایش میزان فروش؛
 .2افزایش ظرفیت تولید با قیمت تمام شدۀ کمتر؛  .3افزایش در سرعت برگشت سرمایه
گذاریها؛  .4صادرات محصوالت به خارج؛  .5تنوع در محصوالت تولیدی؛  .6برخورداری
شرکت از قیمت قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی؛  .7بهرهوری باالی عوامل تولید.
مدل مفهومی پژوهش :هدف از این مطالعه بررسی تأثیر هوش رقبتی مدیران بر
نوینسازی صنایع کوچك است .شكل( )1مدل پژوهش را نشان میدهد که چهار متغیر (آگاهی
تجاری ،آگاهی از وضعیت رقبا ،آگاهی فن آوری و تكنیكی ،آگاهی راهبردی و اجتماعی)
ارائهشده و تأثیر آنها در هوش رقابتی موردبحث و بررسی قرارگرفته است .هشت فرضیه
برای آزمون روابط میان مؤلفههای چارچوب در این بخش ارائه گردیده است .بقیه این
بخش یك بررسی مختصر از مطالعات انجامشده در زمینه متغیرهای پژوهش را شرح میدهد.
آگاهی تجاری
(بازاریابی)
شاخصهای
فنی

آگاهی از وضعیت رقبا
نوینسازی
صنایع کوچك

هوش
رقابتی
آگاهی فنآوری و
تكنیكی

شاخصهای اقتصادی

شکل  .1چارچوب نظری پژوهش

آگاهی راهبردی و
اجتماعی
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ابزار و روش ها
پژوهش حاضر از نظر روش ،پیمایشی و از حیث هدف ،کاربردی است .سازمان
صنایع کوچك ایران در سال  1380واحدهای صنعتی حداقل  5نفر و حداکثر  49نفر
نیروی کار را به عنوان صنایع کوچك معرفی کرد (کرمی .)46 ،1387 ،جامعۀ آماری
پژوهش ،مدیران ارشد واحدهای صنعتی کوچك استان آذربایجان شرقی در فاصله زمانی
انجام پژوهش ،به تعداد  2713واحد صنعتی است .حجم نمونۀ آماری با استفاده از فرمول
کوکران استفاده شده و حجم نمونۀ آماری  337نفر بر آورد شده است .برای انتخاب
نمونۀ آماری از جامعۀآماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است.
بدین ترتیب که ابتدا جامعۀ آماری بر اساس تعداد شهرک های صنعتی به  35طبقه،
تقسیم شده است .بعد از محاسبۀ سهم هر یك از طبقات در حجم نمونۀ آماری به روش
نمونه گیری تصادفی ساده از هر طبقه ،به تعداد مشخص شده انتخاب شده است .ابزار
گردآوری اطالعات ،پرسش نامۀ محقق ساخته مشتمل بر  56سؤال است .مقیاس مورد
استفاده در پرسش نامه ،مقیاس لیكرت پنج گزینه ای می باشد .روایی پرسش نامه به
صورت محتوایی و از نوع صوری است .برای برآورد پایایی پرسش نامه ،مقدار آزمون
آلفای کرونباخ برای سؤاالت هوش رقابتی و نوین سازی صنایع کوچك به ترتیب 0/747
و  0/742به دست آمده و از پایایی مناسب برخوردار می باشد .به منظور تجزیه و تحلیل
داده های به دست آمده از پرسشنامههای جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی
و استنباطی استفاده شده است .برای توصیف نظرات نمونۀ آماری دربارۀ سؤاالت و
متغیرهای پژوهش از جدولهای توزیع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط استفاده شده است.
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونهی آماری به سؤالهای
(سن ،سطح تحصيالت و سابقهی مدیریت)
سن

زیر  25سال
درصد
فراوانی

کمیت
پاسخ

1/2

سطح
تحصیالت
کمیت
پاسخ
سابقهی
مدیریت
کمیت
پاسخ

4
دیپلم
فراوانی
0

درصد
0

 25-35سال
درصد
فراوانی
271

80/4

 36-45سال
درصد
فراوانی
53

15/7

 46-55سال
درصد
فراوانی
9

2/7

فوق دیپلم
درصد
فراوانی

لیسانس
درصد
فراوانی

فوق لیسانس
درصد
فراوانی

30/9

58/8

9/8

104

198

33

باالتر از  55سال
درصد
فراوانی
0
دکترا
فراوانی
2

درصد

فراوانی

درصد

0/6

337

100

کمتر از  5سال
درصد
فراوانی

 5-10سال
درصد
فراوانی

14/5

69/1

12/5

1/2

1/8

49

233

100
جمع

 11-15سال
درصد
فراوانی
42

فراوانی

0

 16-20سال
درصد
فراوانی
7

درصد

337

بیش از  20سال
درصد
فراوانی
6

جمع

جمع
فراوانی

درصد

337

100
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جدول  .2آمارههای توصيفی متغيرهای پژوهش
نوینسازی
صنایع کوچك

هوش
رقابتی

337
0
53/2908
54
5/55747
30
32
62

337
0
136/3828
138
11/19386
74
87
161

ابعاد هوش رقابتی
آگاهی راهبردی
و اجتماعی
337
0
36/7033
36
4/89908
33
13
46

آگاهی فنآوری
و تكنیكی
337
0
26/6469
28
4/44710
25
9
34

آگاهی از
وضعیت رقبا
337
0
35/7893
36
3/85297
22
22
44

آگاهی تجاری
337
0
37/2433
38
3/76467
21
28
49

تعداد
بدون پاسخ
میانگین
میانه
انحراف معیار
رتبه
مینیمم
ماکزیمم

یافتههای پژوهش
فرضیههای پژوهش متناظر با سؤالها و اهداف پژوهش عبارت است از:
 .1آگاهی تجاری مدیران بر هوش رقابتی مدیران تأثیر دارد؛
 .2آگاهی مدیران از وضعیت رقبا بر هوش رقابتی مدیران تأثیر دارد؛
 .3آگاهیهای فنآوری و تكنیكی مدیران بر هوش رقابتی مدیران تأثیر دارد؛
 .4آگاهی راهبری و اجتماعی مدیران بر هوش رقابتی مدیران تأثیر دارد؛
 .5شاخص های فنی بر نوین سازی صنایع کوچك تأثیر دارد؛
 .6شاخص های اقتصادی بر نوین سازی صنایع کوچك تأثیر دارد؛
 .7هوش رقابتی مدیران بر نوین سازی صنایع کوچك تأثیر دارد.
نرمافزار ( SMART-PLSروش حداقل مربعات جزئی) یك رویكرد مبتنی بر
مؤلفه است که میتوان توسط آن قابلیت اطمینان ،اعتبار و روابط بین متغیرها را
اندازهگیری کرد .روش مربع حداقل جزئی اغلب بهعنوان یك جایگزین برای مدلسازی
معادله ساختاری استفاده میشود؛ بنابراین ،از روش حداقل مربعات جزئی برای انجام
تجزیه و تحلیل داده در این پژوهش استفاده شد .روش تجزیه و تحلیل در دو مرحله انجام
گرفته است .مرحله اول شامل انجام تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و روایی همگرا و
واگرا و پایایی مدل و پرسش نامه میباشد .مرحله دوم مستلزم تأیید تمام مفروضات
مطالعه از طریق انجام آزمونها با استفاده از نرمافزار میباشد ( .)Chen et al, 2012در
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این پژوهش از  SMART PLS 2.0برای تجزیهوتحلیل دادهها استفادهشده است؛
بنابراین برای اندازهگیری برازش کلی مدل و آزمون فرضیات و همبستگی از آزمون
ضرایب مسیر ،معیار  ،R2شاخص  GOFو همچنین از ضریب معناداری )T-VALUE( t
استفادهشده است؛ و برای اطمینان بیشتر از درجه روایی و پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ1
و روایی همگرا )AVE( 2و پایایی ترکیبی 3پرسش نامه مذکور با استفاده از دو
نرمافزار  SPSSو ) (SMART PLSتعیین و در جداول ( )3و ( )4آورده شده است.
اندازهگیری پایایی در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی انجام خواهد گرفت .آلفای کرونباخ معیاری سنتی برای سنجش پایایی محسوب
میگردد و مقدار باالتر از  0/7نشانگر پایایی قابلقبول است (کرونباخ) .ازآنجاییکه معیار
آلفای کرونباخ یك معیار سنتی برای تعیین پایایی متغیرها میباشد ،روش  PLSمعیار
مدرنتری نسبت به آلفای کرونباخ به نام پایایی ترکیبی به کار میبرد .برتری این معیار
نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی متغیرها نه بهصورت مطلق بلكه با توجه
به همبستگی متغیرهایشان با یكدیگر محاسبه میگردد .در نتیجه برای سنجش بهتر
پایایی ،هر دوی این معیارها در این پژوهش بهکاربرده شده است .مقدار پایایی ترکیبی
برای هر متغیر اگر باالتر از  0/7شود ،نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل دارد و
مقدار کمتر از  0/6فقدان پایایی را نشان میدهد (.)Nunnally, 1978
روایی همگرا ) (AVEمعیاری برای برازش مدل اندازهگیری میباشد .معیار AVE
نشاندهندۀ میانگین واریانس به اشتراک گذاشتهشده بین هر متغیر با شاخصهای خود
است .به بیان سادهتر این معیار میزان همبستگی یك متغیر با شاخصهای خود میباشد
که هر چه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .مقدار بحرانی برای این
معیار عدد  0/4است بدین معنی که مقدار  AVEباالی  0/4روایی همگرای قابل قبول
را نشان میدهد ( .)Fornell & Larcker, 1981آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل
بین  0/73تا  0/90و برای متغیرهای وابسته یعنی هوش رقابتی  0/92و نوین سازی
صنایع کوچك  0/91به دست آمد و با توجه به باالتر از  0/7بودن ،نشاندهندۀ پایایی
خوب میباشد .همچنین قابلیت اطمینان نیز برای همه متغیرها باالتر از  0/7است .روایی
1-Cronbach's

alpha
Variance Extracted
3-Composite reliability
2-Average
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همگرا نیز برای همه متغیرها از  0/4باالتر میباشد .با توجه به معیارهای ارائهشده ،مدل
پیشنهادی در سطح استاندارها قابلقبول است.
جدول  .3روایی و پایایی برای مدل اندازهگيری
روایی همگرا
0/58
0/62
0/65
0/65
0/70
0/77
0/57
0/54

شاخصها
آگاهی فن آوری و تكنیكی
شاخص فنی
شاخص اقتصادی
آگاهی راهبردی
آگاهی از وضعیت رقبا
آگاهی تجاری
هوش رقابتی
نوین سازی صنایع کوچك

پایایی ترکیبی
0/85
0/89
0/85
0/88
0/90
0/93
0/94
0/92

آلفای کرونباخ
0/77
0/85
0/73
0/82
0/86
0/90
0/92
0/91

نهایتاً معیار بعدی روایی واگرا میباشد که میزان رابطه یك متغیر با شاخصهایش در
مقایسه رابطه آن متغیر با سایر متغیرها است .بهطوریکه روایی واگرای قابلقبول یك
مدل حاکی از آن است که یك متغیر در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با
متغیرهای دیگر .روایی واگرا وقتی در سطح قابلقبول است که میزان  AVEبرای هر متغیر
بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن متغیر و متغیرهای دیگر(یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی
بین متغیر) در مدل باشد ( .)Fornell & Larcker, 1981جدول ( )3و ( )4نشان میدهد
که با توجه بهقرار گرفتن همه معیارها در سطوح استاندار ،نتایج حاصل قابلقبول است.
جدول  .4روایی واگرا برای مدل اندازهگيری
تکنيکی

هوش رقابتی

آگاهی فن آوری و

شاخص فنی

شاخص اقتصادی

آگاهی راهبردی

رقبا

آگاهی از وضعيت

شاخص فنی
شاخص اقتصادی

0/64

0/40

آگاهی تجاری

آگاهی فن آوری و تکنيکی

0/72

نوین سازی

هوش رقابتی

0/75

0/69

0/76
0/39

صنایع کوچک

ابعاد

a
b
c

0/79
0/72

0/81

آگاهی راهبردی

0/71

0/46

0/66

0/64

e

0/81

آگاهی از وضعيت رقبا

0/70

0/54

0/72

0/59

0/60

آگاهی تجاری

0/72

0/56

0/45

0/44

0/68

0/84
0/72

نوین سازی صنایع کوچک

0/65

0/49

0/67

0/52

0/66

0/69

d

f

0/ 98 g
0/52

a= √0.57, b= √0.58, c= √0.62, d= √0.65, e= √0.65, f= √0.70, g= √0.77. h= √0.54

h

0/ 73
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ماتریس جدول ( )4مربوط به مدل پیشنهادی میباشد که با توجه به بیشتر بودن
اعداد مندرج در قطر اصلی از اعداد زیرین خود نشاندهندۀ روایی واگرای قابلقبول است.
برای بررسی تأیید یا عدم تأیید فرضیات و همچنین بررسی برازش کلی مدل نیاز به
انتخاب آزمونها ،تجزیه و تحلیل دادهها براساس این آزمونها و با استفاده از نرم افزار
انتخاب شده میباشد .در این پژوهش با استفاده از سه معیار  ،R2اعداد معناداری
 )T-values( Tو معیار GOF 1فرضیات و مدل ارزیابی خواهند شد که در ادامه به شرح
و توصیف این آزمونها خواهیم پرداخت.
معيار  :R2این معیار ،معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش
ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری به کار میرود و نشان از تأثیری دارد که
یك متغیر مستقل بر یك متغیر وابسته میگذارد .برای ارزیابی توانایی مدل از
معیار  R2استفادهشده است .در این پژوهش چهار متغیر مستقل و دو متغیر وابسته
وجود دارد که تأثیر این چهار متغیر یعنی آگاهی راهبردی و اجتماعی ،آگاهی فن
آوری و تكنیكی ،آگاهی تجاری و اگاهی از وضعیت رقبا بر روی متغیر وابسته
یعنی هوش رقابتی و انگیزه سرمایه گذاری بررسی شد .از اعداد بهدستآمده توسط
تجزیهوتحلیلهای انجامگرفته برای ضرایب مسیر و معیار  R2میتوان معناداری و
تأیید فرضیات و تأثیر قوی هر یك از متغییر های مستقل بر متغییر وابسته را قبول
کرد .شكل ( )2نتایج حاصل را نشان میدهد.
ضرایب معناداری  :Tابتداییترین معیار برای سنجش رابطۀ بین سازهها در مدل
(بخش ساختاری) ،اعداد معناداری  Tاست .درصورتیکه مقدار این اعداد از 3/27
بیشتر شود ،نشان از صحت رابطۀ بین سازهها و درنتیجه تأیید فرضیههای پژوهش
در سطح اطمینان  %99/9است .برای آزمودن اینكه آیا هوش رقابتی میتواند در
انگیزه سرمایه گذاری تأثیر داشته باشد یا خیر فرضیات ارائهشده با استفاده از
آزمون ضرایب معناداری  Tبررسی شد .نتایج آزمون  Tدر شكل  2نشان دادهشده
است .نتایج حاصل نشان میدهد که همه فرضیات در سطح معناداری  99/9درصد
قابل قبول است.

of Fit

1-Goodness
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آگاهی تجاری
(بازاریابی)

٭5/91

شاخصهای
فنی

٭11.18

٭7.42

شاخصهای
اقتصادی

٭7/36

نوینسازی صنایع
کوچك
R2=0.82

٭7/36

هوش رقابتی
R2=0.89

٭8/23
٭11/97

آگاهی از وضعیت
رقبا
آگاهی فنآوری و
تكنیكی

آگاهی راهبردی و
اجتماعی

شکل  .2آزمون معناداری ضرایب

معیار  :GOFاخیراً ،یك اندازهگیری مناسب جهانی برای برازش کلی مدل با استفاده از
 PLSپیشنهادشده است .عددی که برای این معیار به دست میآید بین صفر و
یك میباشد .وتزلس و همكاران )2009( 1سه مقدار  0/36 ،0/25 ،0/01را
بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودهاند به این معنی
که در صورت محاسبه مقدار  0/01و نزدیك آن بهعنوان  GOFدر یك مدل،
میتوان نتیجه گرفت که برازش کلی آن مدل در حد ضعیفی است و باید به
اصالح روابط بین سازههای مدل پرداخت .به همین ترتیب در مورد دو مقدار دیگر
 GOFنیز ( :0/25برازش کلی متوسط :0/36 ،برازش کلی قوی) این دستورالعمل
برقرار است و فرمول محاسبه  GOFعبارت است از (:)Wetzels et al, 2009
()1

=GOF

)(2

()3

et al.

1-Wetzels
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با جایگذاری ( )2و ( )3در معادله ( ،)1ارزش  GOFبه دست میآید:
=GOF

تحليل و تفسير نتایج :با توجه بهاندازه های که برای  R2چاین ( )1998تعریفشده
است ،اعداد بهدستآمده برای  R2در تجزیهوتحلیلهای ما عدد  0/82و 0/91
میباشد که نشان از برازش قوی مدل است .نتایج نشان دهندۀ تأیید هر  8فرضیه
می باشد .با استفاده از آزمونی که برای برازش کلی مدل انجام گرفت یك مقدار
 0/74به دست آمد که این مقدار در مقایسه با مقادیر پایه باال تعریفشده برای
 GOFرا نشان میدهد که ساختار مدل مناسب میباشد .در جدول  .5نتایج حاصل
از آزمون  Tو تایید فرضیهها ارایهشده است:
جدول  .5خالصه نتایج آزمونها با بررسی تأثير
ضریب مسير

T-value

آزمون فرضيات

روابط
آگاهی تجاری مدیران

هوش رقابتی مدیران

0/24

٭5/91

پشتیبانی شد

آگاهی مدیران از وضعیت رقبا

هوش رقابتی مدیران

0/27

٭7/36

پشتیبانی شد

آگاهیهای فنآوری و تكنیكی

هوش رقابتی مدیران
هوش رقابتی مدیران
نوین سازی صنایع کوچك
نوین سازی صنایع کوچك
نوین سازی صنایع کوچك

0/23
0/40
0/52
0/30
0/17

٭8/23
٭11/97
٭11.18
٭7.42
٭7/36

پشتیبانی شد
پشتیبانی شد
پشتیبانی شد
پشتیبانی شد
پشتیبانی شد

آگاهی راهبری و اجتماعی
شاخص های فنی
شاخص های اقتصادی
هوش رقابتی مدیران

p< 0.001,

***

نتایج حاصل از تحلیلها نشان میدهد که همه فرضیات مطرحشده در این
پژوهش تأیید میشود .همانطور که در جدول ( )6نشان دادهشده است ،نتایج آزمون t
نشان میدهد که آگاهی تجاری قوی منجر به افزایش هوش رقابتی میشود ،پشتیبانی
میشود ( .)t = 5.91, p<0.001همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین آگاهی از
وضعیت رقبا و هوش رقابتی پیدا شد ( )t = 7.36, p<0.001بنابراین ،فرضیه ()2
پشتیبانی میشود .همچنین ،با آگاهی فن آوری و تكنیكی مناسب هوش رقابتی افزایش
مییابد فرضیه ( )3پشتیبانی میشود ( ،)t = 8.23, p<0.001و فرضیه ( )4تأثیر آگاهی
راهبردی و اجتماعی را در هوش رقابتی تأیید می کند .بنابراین این فرضیه در سطح
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معناداری  p<0.001تأیید میشود؛ همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها نشان داد
که بین شاخص فنی و نوین سازی صنایع کوچك رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
بنابراین فرضیه  5پشتیبانی میشود ( .)t = 11.18, p<0.001همچنین همبستگی مثبت
و معناداری بین شاخصهای اقتصادی ونوین سازی صنایع کوچك پیدا شد ( t = 7.42,
 .)p<0.001در نهایت با توجه به نتایج حاصل هوش رقابتی بر نوینسازی صنایع
کوچك تأثیر مثبت و معناداری دارد (.)t = 7.36, p<0.001
نتيجهگيری و بحث
بر اساس جدول  .1مالحظه میشود که  1/2درصد نمونۀ آماری را افراد زیر 25
سال 80/4 ،درصد را  35-25سال 15/7 ،درصد را  45-36سال و  2/7درصد آن را
 46-55سال تشكیل داده است 30/9 .درصد نمونۀ آماری را افراد فوق دیپلم58/8 ،
درصد را لیسانس 9/8 ،درصد را فوق لیسانس و  0/6درصد آن را دکترای تشكیل داده
است 14/5 .درصد نمونۀ آماری را افراد کمتر از  5سال سابقه 69/1 ،درصد آن را 10-5
سال 12/5 ،درصد را  15-11سال 2/1 ،درصد را  20-16سال و  1/8درصد آن را بیش
از  20سال سابقۀ مدیریت تشكیل داده است .در ضمن بر اساس جدول  .2مالحظه
میشود که میانگین هوش رقابتی مدیران صنایع کوچك  136/38است .میانگین ابعاد
متغیر مستقل هوش رقابتی شامل آگاهی تجاری ،آگاهی از وضعیت رقبا ،آگاهی فنآوری
و تكنیكی ،و آگاهی راهبردی و اجتماعی مدیران صنایع کوچك به ترتیب ،37/24
 36/70 ،26/65 ،35/78به دست آمده است .میانگین پاسخهای داده شده به متغیر
وابستۀ نوینسازی صنایع کوچك 53/2908 ،به دست آمده است.
ادبیات تحقیق نیز بیانگر وجود ارتباط بین ابعاد هوش رقابتی با نوین سازی صنایع
کوچك است به عبارتی رابطۀ معناداری بین هوش رقابتی و ابعاد چهارگانۀ آن شامل
ابعاد؛ آگاهی تجاری ،آگاهی از وضعیت رقبا ،آگاهی فنآوری و تكنیكی ،و آگاهی
راهبردی و اجتماعی با نوینسازی صنایع کوچك وجود دارد .تحقیقات اسگندری و بیگلو
( ،)1393اسگندری ( ،)1388بیكزاد و اسگندری ( )1388بیانگر وجود رابطۀ معنادار بین
هوش رقابتی با نوینسازی صنایع کوچك میباشد .بنابراین نتایج متناظر با فرضیههای
پژوهش عبارت است از :هوش رقابتی بر ابعاد آن (آگاهی تجاری مدیران ،آگاهی مدیران
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از وضعیت رقبا ،آگاهی فنآوری و تكنیكی مدیران ،آگاهی راهبری و اجتماعی مدیران) با
نوینسازی صنایع کوچك ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین تأثیر ابعاد
هوش رقابتی با نوینسازی صنایع کوچك ،تفاوت وجود دارد .پیشنهادهای متناظر با
نتایج پژوهش عبارت است از:
 .1تقویت هوش رقابتی مدیران :با توجه به اینکه نتایج نشان میدهد که نوینسازی
صنایع کوچك میتواند هوش رقابتی را افزایش دهد ،برای این منظور میتوان با
ایجاد زمینههای الزم نسبت به رشد ،آموزش و توسعۀ هوش رقابتی مدیران همت
گمارد .این امر از طریق ایجاد حس رقابت در مدیران ،ایجاد حس تالش در مدیران
برای دستیابی به اطالعات موجود در محیطهای کسب و کار جدید ،ایجاد انگیزه در
مدیران برای تحلیل رقبا ،آموزش مدیران در خصوص استفاده از اینترنت برای زیر
نظر داشتن بازار ،استفاده از برنامههایی به منظور تحصیل و ادغام رقبا ،امكانپذیر
است؛
 .2ارتقای آگاهی تجاری (بازاریابی) مدیران :با توجه به اینکه بیشترین میزان همبستگی
با نوینسازی صنایع کوچك را مؤلفۀ آگاهی تجاری هوش رقابتی دارد ،توصیه
میشود که مدیران با کسب اطالعات از تقاضای مشتریان برای محصوالت مشابه
رقبا ،کسب آگاهی از تعداد دفعات خرید مشتریان ،کسب آگاهی از سطح وفاداری
مشتریان نسبت به محصوالت شرکت ،کسب اطالعات مربوط به قابلیتهای
تأمینکنندگان و پیمانکاران ،آگاهی از کانالهای توریع ،ایجاد تغییر در نگرش
مشتریان نسبت به محصوالت و خدماتشرکت خود ،موجبات رشد و توسعۀ صنایع
کوچك را فراهم آورند؛
 .3کسب آگاهی از وضعیت رقبا توسط مدیران :با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر وجود
همبستگی بین آگاهی از وضعیت رقبا با نوینسازی صنایع کوچك ،توصیه میشود با
ایجاد زمینههای الزم نسبت به رشد و توسعۀ صنایع کوچك همت گماشت .این امر از
طریق کسب آگاهی از قیمت تمامشده و قیمت فروش محصوالت رقبا ،آگاهی از
تغییرات اطالعات مربوط به رقبا در شبكۀ جهانی اینترنت ،دستیابی به اطالعات
مربوط به استفادۀ رقبا از اینترنت برای زیر نظر داشتن بــازار ،آگاهی از تأثیر قیمت
فروش رقبا در فروش شرکت خودی ،کسب آگاهی از سیستم فروش رقبا ،کسب
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آگاهی از اطالعات مربوط به فروش ماهانۀ رقبا ،کسب آگاهی از اعطای تخفیف رقبا
در هنگام فروش وکسب آگاهی از اطالعات مربوط به استفادۀ مشتریان از خدمات و
محصوالت رقبا امكانپذیر است؛
 .4ارتقای آگاهی فنآوری و تكنیكی مدیران :با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر وجود
همبستگی بین آگاهی فنآوری و تكنیكی با نوینسازی صنایع کوچك ،توصیه
میشود با ایجاد زمینههای الزم نسبت به رشد و نوینسازی صنایع کوچك همت
گماشت .دستیابی به این منظور از طریق استفاده از نمایشگاههای تجاری ،باالبردن
اعتبار نام تجاری ،استفاده از برنامههای روابط عمومی ،ایجاد زمینههای الزم در
خصوص تحقیق و توسعه ،استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی در فرآیند
طراحی محصول ،ایجاد تغییر در کیفیت کاال و خدمات برحسب سالیق مشتریان،
بهبود عملكرد فرآیندهای داخلی ،اثربخشکردن استراتژیهای قیمتگذاری ،اثربخش
کردن بازاریابی از طریق اینترنت ،آگاهی از تأثیر استراتژیهای جدید بازاریابی بر
فروش ،تالش برای دستیابی به امتیاز انحصاری حق اختراع ،بازاریابی و فروش از
طریق اینترنت ،استفاده از بروشورها و کتابچههای معرفی محصول با اطالعات مندرج
در آنها امكانپذیر است؛
 .5ارتقای آگاهی راهبردی و اجتماعی مدیران :با توجه به نتایج آزمون ،دومین مؤلفهای
که دارای همبستگی بیشتر با نوینسازی صنایع کوچك میباشد ،آگاهی راهبردی و
اجتماعی هوش رقابتی است .توصیه میشود با ایجاد زمینههای الزم نسبت به رشد و
توسعۀ صنایع کوچك همت گماشت .این امر از طریق افزایش آگاهی مدیران از
آییننامهها و قوانین دولتی حاکم بر صنایع کوچك ،کسب آگاهی از نحوۀ جذب
نیروی انسانی توسط رقبا ،کسب آگاهی از کاهش نیروی انسانی رقبا ،کسب آگاهی از
چارت سازمانی رقبا ،کسب آگاهی از بودجۀ بازاریابی شرکتهای رقیب ،کسب آگاهی
از عملكرد مالی شرکتهای رقیب ،کسب آگاهی از تأثیر قدرت مالی رقبا بر وضعیت
موجود بازار ،آگاهی از تغییرات ارزش سهام رقبا ،آگاهی از نرخ بازده داراییهای رقبا،
آگاهی سریع از وجود رکود و تورم در بازار نسبت به رقبا امكانپذیر است.
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