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  چکیده

، ، هجومیتهاجمی( مدیرانابعاد پنجگانه هوش رقابتی تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط  

هاي شهر شیراز در هتل) کاهش هزینه و تمایز( با مزیت رقابتی )فعال، واکنشی و غافالن

ه با رویکرد کمی است کاي این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي توسعه. صورت پذیرفته است

جامعه آماري تحقیق مدیران . انجام شده استبا استفاده از الگوي معادالت ساختاري  و

تصادفی گیري که با استفاده از روش نمونه هستندقع در شهر شیراز صنعت هتلداري وا

آوري شد و با استفاده از تحلیل عاملی تائیدي روابط بین  پرسشنامه جمع 106اي تعداد  طبقه

نتایج برازش مدل نشان داد که مدیران . متغیرهاي مکنون و مشاهده شده مشخص گردید

رابطه  که باشند می "هجومی"و  "تهاجمی"اي هداراي نگرشصنعت هتلداري شهر شیراز، 

نتایج . وجود دارد "تمایز"و  "کاهش هزینه"هاي معناداري بین این دو نگرش و استراتژي

تواند به مدیران صنعت هتلداري براي رسیدن به مزیت رقابتی با در نظر گرفتن تحقیق می

  .  هاي مذکور کمک شایانی کند اهمیت نگرش

  

 
 
 
 

  

  .هوش رقابتی، مزیت رقابتی، صنعت هتلداري: کلمات کلیدي

                                                           
 Email: drdehghan@ymail.com :نویسنده مسئول - *

بازرگانی، مدیریت کاوشهاي پژوهشی  ـ علمی فصلنامۀ دو 14/07/1392: مقاله دریافت تاریخ     

.25-50 صص ،13 شماره ،)1394 تابستان بهار و( هفتم سال 25/03/1394: مقاله پذیرش تاریخ     



  

  1394 تابستان و بهار هم،سیزد شماره هفتم، سال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بازرگانی مدیریت کاوشهاي نشریه

26  

  مقدمه

هاي اخیر، هوش رقابتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریتی تبدیل شده و  در خالل سال

گردد  هوش رقابتی موجب می. هاي پیشرو عجین شده است حتی با فرهنگ شرکت

حلیل تر و با دقت بیشتري تجزیه و ت ها اطالعات محیط اطراف خود را سریع سازمان

کرده و نتایج حاصل را به طریق سودمند ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس 

این امر جریان تبادل اطالعات و دانش را در بستر سازمان . قرار دهند رانگیتصمیم

گیري جمعی را به نحو چشمگیري  یند تفکر و تصمیمآتسریع کرده و اثربخشی فر

استفاده ) GIA(1دگاه انجمن جهانی هوشهمچنین بر اساس دی. ]1:4[ بخشد بهبود می

افزایش کیفیت اطالعات، ها باعث  قابتی در سازمانهاي هوش ر ها و برنامه فعالیتاز 

اي سیستماتیک، افزایش  یندهاي سازمانی به گونهآتسریع در تصمیم گیري، ارتقاء فر

شار ها، افزایش آگاهی سازمانی، بهبود وضعیت انت اثربخشی سازمانی، کاهش هزینه

 همچنین ].29[ گردد میجویی در زمان  ها و تهدیدها، صرفه شناسایی فرصتاطالعات، 

ها  اي از زمنیه را در گسترهسازمان هوش رقابتی فعالیت رقباي مستقیم و غیرمستقیم 

ها در  ها و تاکتیک هاي کلی کسب و کار، توسعه کسب و کار، استراتژي فعالیت نظیر

که برخی اوقات براي گمراه کردن طراحی ( اي جدیده هاي مختلف یا فعالیت خشب

 دنبال می کندهاي تحقیقاتی و غیره  ، نفوذ در بازار، ثبت انحصاري، فعالیت)شوند می

در واقع هوش . هوش رقابتی تحقیقات بازار و جاسوسی در صنعت نیست .]27[

است  دهی استراتژي رقابتی سازمانرقابتی عاملی قانونی و بسیار ضروري در شکل

هاي گیرندگان بینشی بسیار ارزشمند در خصوص تواناییشود تصمیمو باعث می

در واقع با این کار، سازمان با هشداري در . ها بدست آورند رقبا و تمایالت آن

  . ]6[ شودخصوص رویدادهاي آتی که بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است مواجه می

هاي هوش رقابتی به طور  ملکرد برنامهتاکنون تحقیقات زیادي در مورد ساختار و ع

منسجم انجام نشده است و اکثر مباحثی که در مورد هوش رقابتی بیان شده است 

بیشتر براي گسترش مرزهاي بین سازمان و محیطش مورد بررسی قرار گرفته است 

و از هوش رقابتی در داخل سازمان و فرایندهاي آن چندان سخنی به میان نیامده 

هاي مفید تاکید  در ادبیات هوش رقابتی بر افزایش عملکرد بیشتر از نگرش .]1:3[ است

                                                           
1.Global Intelligence Alliance 
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تحلیل رقیب، هوش : شده است و مباحث متعددي در بسیاري از ارتباطات تجاري نظیر

 ، از این رواند رود که کمی گیج کننده رقابتی و هوش تجاري به جاي یکدیگر به کار می

هوم هوش رقابتی و بیان تفاوت آن با یکی از اهداف این تحقیق روشن ساختن مف

  . هوش بازار، هوش استراتژیک، هوش تکنولوژیکی و مباحثی از این قبیل است

شود  هایی است که رقابت در آن به شدت احساس می صنعت گردشگري یکی از حوزه

و بنا بر تعریفی که در باال ارائه گردید، دانش پایه براي مدیریت محیطی رقابتی این 

شود که تا چه اندازه مدیران  بنابراین این سوال مطرح می. وش رقابتی استصنعت ه

که آیا  هاي مختلف صنعت گردشگري با مفهوم هوش رقابتی آشنا هستند؟ این بخش

ان از هوشمندي رقابتی، مدیر) GTILAB(طبق تعریف دانشکده مدیریت فرانسه 

ازي اطالعات به منظور آوري، فرآوري و ذخیره س گردشگري داراي هنر یافتن، جمع

واسطه آن ه باشند تا ب ي کارکنان در تمام سطوح سازمان می و استفاده دسترسی

دات سازمان از وضعیت موجود نیز در مقابل تهدیة بتوانند ضمن شکل دادن به آیند

هدف اصلی این تحقیق درك بهتر فرایند هوش رقابتی و  رقابتی حمایت کنند؟ بنابراین

هاي  در این مورد هتل(شان  شگري به این فرایند در داخل سازماننگرش مدیران گرد

نتایج این تحقیق همچنین . ثیر آن بر مزیت رقابتی استأو ت) سه و چهار ستاره

اي را براي آشنایی بیشتر مدیران گردشگري با مفهوم هوش رقابتی و  تواند زمینه می

با مزیت رقابتی، زمینه را  اصطالحات مرتبط فراهم آورده و با نشان دادن رابطه آن

ها  هاي مختلف گردشگري از جمله هتل کارگیري بیشتر این مفهوم در سازمانه براي ب

  . فراهم آورد

  

 مروري بر ادبیات نظري تحقیق

  پیشینه تحقیقات قبلی 

در مقاله خودشان به این نکته اشاره کردند که چگونه اطالعات  )1991(پورتر و میلر 

آن چه مشخص است این است که . دهد ی را تغییر میتهاي رقاب شساختار صنعت و نق

واسطه ه با فراهم آوردن راهکارهاي جدید که ب) IT(سیر تکاملی فناوري اطالعات 

هایشان پیشی بگیرند باعث ایجاد مزیت رقابتی شده  توانند از رقیب ها می ها شرکت آن

محصول خود را تولید  ها در آن یند را که شرکتآاطالعات همچنین کل فر .است
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عالوه بر این، اطالعات در تمامی مراحل زنجیره . ثیر قرار داده استأکنند تحت ت می

هاي  شود که به موجب آن فعالیت وارد شده و باعث تغییر روشی می ها ارزش شرکت

همچنین . سازد ها را دگرگون می زا شکل گرفته و ماهیت روابط میان آن ارزش

ي افراد را تحت تاثیر قرار داده، توانایی شرکت براي استفاده بهینه ها فعالیتاطالعات، 

فناوري . دهد هاي داخل و خارج شرکت را افزایش می روابط بین فعالیتبرایند از 

 ،اطالعات حیطه رقابتی را تحت تاثیر قرار داده و روشی که به موجب آن محصوالت

  . دده سازند تغییر می نیازهاي خریداران را برطرف می

 80رویکرد نوین به هوش رقابتی بعد از جنگ جهانی دوم پدیدار گردید و از دهه 

از افراد سعی کردند تا مفهوم هوش  بسیارياز این دهه، . ]16:2[ ی ویژه یافتاهمیت

گردد که به توصیف  هوش رقابتی بواسطه اطالعاتی ارائه می. رقابتی را تعریف کنند

محیط  بازیگرانهاي  بینی حرکت واحد به پیش آنِدر سازمان پرداخته و در رقابت 

 )رقبا، مشتریان، عرضه کنندگان، حکومت و غیره(پردازد  مینیز کسب و کاري 

آوري و تجزیه و تحلیل  یندي سیستمی و تکراري براي جمعآهوش رقابتی فر .]17:2[

ر هاي کسب و کاري د هاي رقبا، محیط و رویه ها و اطالعات درباره فعالیت داده

بنابر تعریفی دیگر، هوش رقابتی . ]19[ راستاي دستیابی به اهداف سازمانی است

رقیب، مشتري، عرضه (یندي است که به پیش بینی رفتار و حرکات بازیگران آفر

که با سازمان در تعامل هستند یا محیط کسب و کاري و یا ) کننده، حکومت و غیره

نتایجی که توسط هوش ]. 20:2[پردازد  میدهند  ثیر قرار میأت ترفتار سازمانی را تح

هاي کسب و کاري و حداقل کردن  گردد براي تعیین پتانسیل فرصت رقابتی ارائه می

بینی نشده، حقایقی که هدف هوش رقابتی را تعیین  هاي پیش وضعیت عوقوامکان 

چه چیزي اتفاق (هاي آتی  بینی وضعیت پیش: گیرند کند مورد استفاده قرار می می

هوش  ]7:2[) چه که اتفاق افتاده است آن(و نه بحث در مورد گذشته ) هد افتادخوا

یندي است که هدف آن کنترل محیط کسب و کار خارجی سازمان در آرقابتی فر

چن و سنتی  ].13:3[گیري است  یند تصمیمآراستاي شناسایی اطالعات مرتبط در فر

پنج : شودافزایش ارزش میهوش رقابتی باعث "در مقاله خود تحت عنوان ) 2001(

هاي مدیریتی در به بررسی اهمیت هوش رقابتی در فعالیت "نگرش به هوش رقابتی

ها در این مقاله به مرور سیر تاریخی و تعریف هوش  آن. هاي پیشرو پرداختندشرکت
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رقابتی پرداخته و سپس انواع مختلف آن را با تجزیه و تحلیل فرایندهاي هوش رقابتی 

آوري  ، جمع)هاي خارجی، اطالعات و دانش داده(محیط کسب و کار  نظارت بر(

که باعث حمایت از فرایند  اطالعاتاطالعات، تجزیه و تحلیل، پاالیش و انتشار 

پیشنهاد کردند ) گیري با هدف افزایش رقابت مندي و ارتقاء جایگاه سازمانی تصمیم

هاي هوش ه یکی از اولین مدلها به دلیل ارائ نتایج تحقیق آن). 1، جدول 1 نمودار(

ها به  هاي مدل آندر تحقیق حاضر، مولفه. یند آن حائز اهمیت استآرقابتی و فر

در تحقیق دیگري، تانجو . اند عنوان متغیرهاي مستقل تحقیق در نظر گرفته شده

. نیز به بررسی ادبیات و کاربردهاي تجاري هوش رقابتی پرداختند) 2011( کوالکوگلو

چگونگی ارزیابی و توسعه : ها با عنوان آسیب شناسی هوش رقابتی آندر مقاله 

هوش رقابتی عالوه بر بسط ادبیات تحقیق، کاربردهاي این مفهوم در اجراي 

ها در  از نظر آن. استراتژي و در نهایت رسیدن به مزیت رقابتی بررسی شد

یجه آن نت ،جمع بسته شود) SI( 1که هوش رقابتی با اجراي استراتژیک صورتی

هایی از هوش  وي در مقاله خود به بررسی نمونه. رسیدن به مزیت رقابتی خواهد بود

ها پرداخته است و با مطالعه هاي عملیاتی شرکتریزي و فعالیت رقابتی فنی در برنامه

مقاله در این زمینه به ارائه راهکارهایی در خصوص رسیدن به موفقیت با  50بیش از 

از محققینی بودند ) 1995(لموس و پورتو  ].14[ تی پرداخته استاستفاده از هوش رقاب

اي تحت  ها در مقاله آن. که اولین مطالعات را در خصوص هوش رقابتی انجام دادند

ابزارهایی براي ارتقاء فرایند : بینی تکنولوژیکی و هوش رقابتی هاي پیش عنوان تکنیک

ها از نقطه نظر  ه بین آننوآوري به بحث و بررسی این مفاهیم و تعیین رابط

ها با بینی و رابطه این تکنیکهاي پیشنقاط قوت و ضعف تکنیک. استراتژیکی پرداختند

با بررسی یک شرکت برزیلی . ها بود مزیت رقابتی یکی از دستاوردهاي تحقیق آن

ها در نوآوري و در نهایت کسب مزیت رقابتی مورد واکاوي قرار ثیر این تکنیکأت

  .]21[ گرفت

نقش سرمایه "اي را با عنوان نیز مقاله) 2008(ابوذر زنگوئی نژاد و اصغر مشبکی 

ها به بررسی نقش سرمایه ساختاري  آن. ارائه کردند "ساختاري بر هوش رقابتی

آوري، تولید و انتقال هوش رقابتی و متعاقب آن مزیت  بر جمع) یا هوش(سازمانی 

                                                           
1. Strategic Implementation  
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شرکت  200اي که در بین تفاده از پرسشنامهها با اس آن. رقابتی سازمانی پرداختند

هاي تحقیق نشان یافته. آوري کردند هاي مورد نیاز را جمعداده ،ایرانی توزیع کردند

به (و فاکتورهاي محتواي ) به عنوان سرمایه ساختاري(هاي اطالعاتی داد که سیستم

ز اهمیت در کسب هوش رقابتی ا 1هوش سازمانی ساختاري) عنوان سرمایه سازمانی

ها رابطه بین هوش رقابتی و مزیت  عالوه بر این در تحقیق آن. اي برخوردارندویژه

  . رقابتی سازمانی نیز مثبت ارزیابی شد

  

  ها به هوش رقابتی انواع نگرش

است که هوشیاري  به اجرا درآمدهگران مختلف  توسط تحلیل هوش رقابتیاستراتژي 

) هوشیاري با دیدگاه واکنش نشان دادن( "2بررسی شرایط"ها از  و گوش بزنگی آن

 ].28[) داند به دنبال چیست و نگرشی کنشی دارد گیري که می تحلیل( "3شکارچی"تا 

  .ش رقابتی معرفی کردندوچ و همکاران پنج نوع نگرش را نسبت به هابر این اساس ر

گر هوش در مدیریت فرایند هوش رقابتی  در این وضعیت تحلیل. 4نگرش تهاجمی .1

اي  نمونه. هاي مختلف است یافتن فرصت لاي و فعال است و مدام به دنبا سیار حرفهب

  .و غیره 6، توشیبا، کنون5ها عبارتند از اریکسون، نوکیا، ایرباس از این شرکت

گران هوش  تحلیل. اي و فعال است ین نگرش نیز نگرشی حرفها. 7نگرش هجومی .2

ها عبارتند از  اي از این شرکت نمونه. اغلب متخصصان سابق هوش نظامی هستند

  . ، جنرال الکتریک، تویوتا، فرد و غیره8زیمنس، ایر لیکویئد

تحلیل گر هوش در این نگرش همیشه به دنبال اطالعات استراتژیک . 9نگرش فعال .3

سیستم اطالعاتی شرکت به صورت واقعی ساختارمند از طریق منابع عادي است، اما 

  هاي کوچک و  بسیاري از شرکت :ها عبارتند از کتاي از این شر نمونه. باشد نمی

  .متوسط در فرانسه و آمریکا

                                                           
1. Structural organizational intelligence  
2. Lookout  
3. Hunter  
4. Warrior attitude  
5. Airbus  
6. Canon  
7. Assault attitude 
8. Air Liquide  
9. Active attitude 
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دهند که  در این نگرش، مدیران هوش فقط زمانی به رقبا پاسخ می. 1نگرش واکنشی .4

هاي  اي از این نگرش در شرکت نمونه. آنها آشکارا به مبارزه با آنها برخواسته باشند

  .شود کوچک و متوسط فرانسه دیده می

اي به هوش رقابتی یا مدیریت دانش  تیم مدیریتی شرکت هیچ نوع عالقه. 2افالنغ .5

وضعیت تحلیل گران هوش از . اي ندارد دهد و مدیریت از رقبا واهمه نشان نمی

 ).1 نمودار(متغیر است ) غافالن(تا آماتور ) تهاجمی(متخصصان 

  

  

  

  ]28[ هوش رقابتی هاينگرش -1نمودار 

  

رویکردهاي  را پیشنهاد کردند که به موجب آن نین جدولیراچ و همکارن همچ

  ). 1جدول ( گران هوش رقابتی به صورت خالصه آورده شده است تحلیل

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1. Reactive attitude 
2. Sleepers 

 غیر فعال

 فعال

 تهاجمی

اي حرفه آماتور  متخصص 

 غافالن

 تحلیل گران واکنشی

 تحلیل گران فعال

 تحلیل گران هجومی

 تهاجمی
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  خالصه رویکردهاي هوش رقابتی -1جدول 

ها روش گر تحلیل نگرش   

اتاق جنگ در موارد ( ابزارهاي پیچیده 

، )ضوابط اخالقی(هاي متغیر   روش، )خاص

 تیمی از رهبران، مهم و نامحدودمنابع 

حمالت بیباکانه علیه ، ذهنیت جنگجویانه

، جنگ پنهان و ساختگی اطالعات اشتباه

 وضعیت تهاجمی

 تهاجمی. 1

، گرایی و اخالقیات حرفه، منابع با اهمیت

ارزش قائل شدن براي  جستجوي دقیق

 هوش انسانی

پردازش زیاد ، هاي محرمانه دولتی دستگاه

 حص اطالعات استراتژیکتف، ها داده
 هجومی. 2

  فعال. 3 بررسی وضعیت و حرکات رقبا  CTIبکارگیري شبکه ، منابع محدود

بودجه ، واکنش نشان دادن به حمالت

 بسیار محدود
  واکنشی. 4 فرصت طلب

  غافالن. 5 عدم انجام اقدامی خاص NIHسندرم ، بی بصیرت، غیرفعال

  ]28[: منبع   

  

 مزیت رقابتی

از یک . نتی، دو نگرش مهم در خصوص بحث مزیت رقابتی ارائه شده استبه طور س

کند که مزیت رقابتی از یک حاشیه امن قابل می طرف، نگرش نیروهاي ساختاري بیان

از . شود دفاع بر اساس هزینه یا تمایز در بخش هاي انتخابی بازار کل، ناشی می

با منابع متمایز شرکت را نشان طرف دیگر، دیدگاه منبع پایه، عملکرد رقابتی برتر 

 تقسیم دسته سه به را رقابتی مزیت هاي تئوري) 1996( از طرفی بارنی. دهد می

مزیت رقابتی . 3شومپترین تئوري و 2پایه تئوري منبع ،1صنعتی سازمان تئوري. کند می

یجاد باشد که به شرکت اجازه خدمت بهتر و اتمایز یک شرکت در یک یا چند عامل می

به منظور  .دهد نتیجه عملکرد بهتر را نسبت به رقبا میبیشتر براي مشتري و در ارزش

دستیابی به مزیت رقابتی شرکت باید توانایی ارائه پیشنهاداتی را که بتواند بهتر از 

بنابراین یک شرکت زمانی به . مین کند، داشته باشدأدیگران نیازهاي بازار هدف را ت

که از طریق محصوالتش ارزش بیشتري براي  کند مزیت رقابتی دست پیدا می

طبق اظهارات پورتر، . ]19[ هاي رقیب ایجاد کند مشتریانش در مقایسه با شرکت

ایجاد قیمت ) 1( :دنبال مزیت رقابتی هستنده ها با استفاده از دو روش ب سازمان

ا و خدمات ایجاد تمایز در کااله) 2(تر نسبت به سایر رقبا با رعایت استاندارد؛ و  پایین

                                                           
1.Industrail organization(I/O) 
2. Resource Base View(RBV) 
3. Schumpeterian 



  

  نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبی اله دهقان و همکاران 

33  

که اولی همان مزیت در کاهش هزینه است و دومی مزیت در . نسبت به سایر رقبا

   ].2[ تمایز

 مدل مفهومی تحقیق

) 2001(ده توسط چن و سنتی مدل مفهومی تحقیق با استناد به مدل ارائه ش

به صورت  )1999( مزیت رقابتی پورترمدل  ابعادو ) هاي نگرش هوش رقابتی مولفه(

  . پیشنهاد گردیده است 2نمودار 

  
  مدل مفهومی تحقیق -2 نمودار

  

  :گردندیق به صورت زیر پیشنهاد میبر اساس مدل فوق، فرضیات تحق رو یناز ا

H1 :بین نگرش هوش رقابتی و مزیت رقابتی رابطه وجود دارد.  

H2:  کاهش هزینه رابطه وجود داردمزیت در بین نگرش هوش رقابتی و.  

H3:  تمایز رابطه وجود داردمزیت در رقابتی و بین نگرش هوش .  

  

 روش شناسی

، یک تحقیق کاربردي بر مبناي نتایج تحقیق این پژوهش از نظر دسته بندي تحقیقات

باشد که اطالعات از نوع پیمایشی مینحوه گردآوري  اساساست و بر اي توسعه

با بررسی تحقیق در این . جهت تحلیل داده ها نیز روش همبستگی استفاده نموده است

ادبیات تحقیق و تالش براي شناسایی عواملی مرتبط با نگرش مدیران به هوش 
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ها در  این نگرش ].28[پنج نگرش مختلف نسبت به هوش رقابتی معین گردید  رقابتی،

در این تحقیق سعی شد با توجه به . نشان داده شدند 1و جدول  1قالب نمودار 

ي تدوین شده و پس از تعیین روایی و پایایی آن، ا هاي هر نگرش، پرسشنامه ویژگی

طور که  هماندر این بین . توزیع گردد شیرازهاي سه و چهار ستاره  بین مدیران هتل

به هوش  شیرازهاي سه و چهار ستاره  عنوان شد براي تعیین نوع نگرش مدیران هتل

 آورده شده است هاي هر کدام از این پنج نوع الگوي نگرشی که در باال رقابتی، ویژگی

مورد بررسی قرار ) ايگزینه 5(اي لیکرت  گزینه 5اي با طیف  در غالب پرسشنامه

  . گرفت

  

  روایی پرسشنامه

در این تحقیق جهت تعیین روایی صوري و محتوایی پرسشنامه تحقیق، سؤاالت 

و مدل مزیت رقابتی پورتر ) 2001(ریچ  هوش رقابتی دلکه بر اساس م پرسشنامه

سه ( پس از ترجمه و بومی سازي به تائید خبرگان تحقیقتدوین شده بودند، ) 1999(

همچنین جهت تعیین روایی سازه تحقیق از . رسید )نفر از اساتید مدیریت استراتژیک

  .نشان داده شده است 3 و 2 ولاتحلیل عاملی تأییدي استفاده شد که نتایج آن در جد

  

  هوش رقابتی -روایی سازه تحقیق -2 جدول

یر
نغ

م
  

  گویه ها
  بارهاي عاملی

F1 F2  F3  F4  F5  

ی
جم

ها
ت

  
در این هتل براي مقابله با رقبا از منابع 

  .شود نامحدود استفاده می
36/0          

براي حضور در بازار رقابتی از ابزارهاي 

  .کنیم پیچیده استفاده می
46/0          

در این هتل تیمی از مدیران براي مقابله با 

  .تشکیل شده استشرایط رقابتی 
77/0          

ها  براي بقاء در محیط کامال رقابتی بین هتل

باید با ذهنیتی جنگجویانه به مقابله با رقبا 

  .پرداخت

66/0          

در شرایط رقابتی باید به شدت نسبت به 

اشتباهات رقبا هوشیار بود و به محض 

  .ها اقدام کرد تشخیص علیه آن

  

75/0          
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  هوش رقابتی -یی سازه تحقیقروا -2 جدولادامه 

    

ی
وم

ج
ه

  

هاي  جستجوي دقیق در بازار از استراتژي

  .سازمان ما می باشد
  65/0        

هاي بقاء در بازار، تفحص  یکی از راه

  .اطالعات استراتژیک رقبا می باشد
  75/0        

براي موفقیت، باید به پردازش، تجزیه و 

  .هاي در دسترس پرداخت تحلیل مداوم داده
  55/0        

هوش منابع انسانی عاملی مهم در موفقیت 

  .سازمان است
  64/0        

اي گرایی و اخالقیات در سازمان  حرفه

  .ضروریت خاصی دارند
  43/0        

ل
عا

ف
  

براي کنترل شرایط و محیط بازار، بررسی 

  .وضعیت و حرکات رقبا ضروري است
    68/0      

لزوماً بکارگیري منابع فراوان ضروري نمی 

  .باشند
    46/0      

در این سازمان تالش می شود تا بازارها را 

شناخته و به تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها 

  .بپردازیم

    69/0      

این هتل چشم انداز بلندمدتی در رابطه با 

  .هوش رقابتی دارد
    59/0      

      52/0      .هوش رقابتی باعث افزایش سود می شود

ی
ش

کن
وا

  

هت مقابله با رقبا بودجه اختصاصی هتل ج

  .محدود می باشد
      55/0    

در صورتی که رقبا رویکردي خصمانه از 

خود نشان دهند، ما هم به مقابله با آنها 

  .خواهیم پرداخت

      73/0    

هوش رقابتی مزایاي زیادي براي سازمان 

  .دارد
      55/0    

هاي موجود  مدیران زیرك باید از فرصت

  .استفاده کنند
      47/0    

رویکرد وظیفه گرایی، رویکردي غالب در این 

  .سازمان است
      52/0    

ن
ال

اف
غ

  

مدیریت این هتل هیچ گونه ترسی از رقبا 

  .ندارد
        52/0  

ضرورتی براي حمایت از مبحث هوش 

  .رقابتی وجود ندارد
        53/0  

هیچ گونه واکنشی براي تغییر شرایط بازار 

  .مورد نیاز نمی باشد
        84/0  

ر سازمان بودجه اي به هوش رقابتی د

  .اختصاص داده نمی شود
        75/0  

  54/0          .هوش رقابتی در این سازمان جایگاهی ندارد



  

  1394 تابستان و بهار هم،سیزد شماره هفتم، سال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بازرگانی مدیریت کاوشهاي نشریه

36  

  

  پایایی پرسشنامه

و سواالت ) سوال 25(براي سواالت مربوط به هوش رقابتی  ضریب آلفاي کرونباخ

با . نشان داده شده است 4 به ترتیب در جدول)  سوال 15( مربوط به مزیت رقابتی

شنامه تحقیق از پایایی خوبی برخوردار بوده دست آمده پرسه توجه به مقادیر ب

  .است

  پایایی پرسشنامه -4جدول

  آلفاي کرونباخ  تعداد سوال  سواالت

  793/0  25  هوش رقابتی

  843/0  15  مزیت رقابتی

  838/0  40  کل پرسشنامه

  

  مزیت رقابتی –روایی سازه تحقیق  -3جدول 

  گویه ها  متغیر
  بارهاي عاملی

F1 F2  

نه
زی

 ه
ش

اه
ک

  

ها ارائه  قیق از آنشوند و گزارشاتی د ها به شدت کنترل می در این هتل هزینه

  .شوند می
51/0    

    43/0  .باشند  ها ساختارمند می در این هتل ساختار سازمانی وجود داشته و مسئولیت

    44/0  .اند هاي شغلی در این هتل بر پایه اهداف کمی مشخصی واقع شده محرك

    29/0  .دسترسی به سرمایه و سرمایه گذاري در این هتل به آسانی میسر است

    61/0  .شود هاي مهندسی فرایند مبذول می در این هتل توجه خاصی به مهارت

    62/0  .گیرد در این هتل نظارت شدیدي بر نیروي کار صورت می

    56/0  .گیرد در این هتل، سیستم توزیع با هزینه پایین مورد استفاده قرار می

، توسعه )R&D( هاي تحقیق و توسعه در این هتل، همکاري زیادي بین بخش

  .خدمات و بازاریابی وجود دارد
34/0    

یز
ما

ت
  

  35/0    .شود هاي بازاریابی باالیی در بین کارکنان این هتل دیده می مهارت

  41/0    .ظرفیت تحقیقات بنیادین در این هتل بسیار باالست

در این هتل تالشی یکپارچه براي رهبري کیفیت یا تکنولوژي در حال انجام 

  .است
  34/0  

  55/0    .هاي مختلف در این هتل با هم همکاري قوي دارند کانال

هاي ذهنی  ها و محرك هاي کمی، از مقیاس در این هتل به جاي استفاده از مقیاس

  .شود استفاده می
  71/0  

این هتل تالش قابل توجهی براي جذب نیروي کار بسیار ماهر، آگاه و خالق به 

  .گیرد کار می
  73/0  

  82/0    .هاي بقاء در بازار را تفحص اطالعات استراتژیک می داند از راههتل یکی 



  

  نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبی اله دهقان و همکاران 

37  

  ها تجزیه و تحلیل داده

  ها تجزیه و تحلیل توصیفی داده 

جتمع اقامتگاهی، مسافرخانه و اهم از ماقامتگاه  50در شهرستان فارس بیش از 

ها در شهر شیراز واقع  درصد آن 70ستاره وجود دارد که حدود  5هاي یک تا  هتل

طبق گزارش آمارنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري . شده است

تخت  4957اتاق و  2348هتل و اقامتگاه استان فارس،  51، در مجموع )1391(فارس 

هاي سه، چهار و پنج ستاره در این تحقیق، جامعه آماري مدیران هتل. داردوجود 

هاي شهر شیراز الزم به ذکر است که پرسشنامه فقط در بین مدیران هتل .بودند

هاي سه و چهار ستاره استان فارس در شهر شیراز البته تمامی هتل. توزیع گردید

که در شهر شیراز وجود  ايستاره سه، چهار و پنج هتل 19از مجموع . اندواقع شده

پرسشنامه قابل استفاده  109د با توجه به میزان همکاري مدیران، تعدا] 5[ داشت

این تعداد پرسشنامه را اعضاي هیئت مدیره، مدیران عامل، معاونان . آوري گردید جمع

رسید  اجرایی، مدیران داخلی، مدیران اداري و مالی و سایر مدیرانی که به نظر می

اکثریت این . هاي رقابتی هتل داشته باشند توزیع گردیداشراف کافی به استراتژي

 83مدیران داراي تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند، به صورتی که 

 50تا  30بین بیشتر این مدیران بازه سنی. ها در این بازه قرار گرفتند درصد از آن

ها درصد بین  آن 38سال و  40تا  36بین  درصد از افراد 32، به صورتی که بودسال 

هتل چهار ستاره و یک  5هتل سه ستاره،  10این مدیران در  .سن داشتند 45تا  41

  .هتل پنج ستاره به فعالیت مشغول بودند

  

  )تارعنکبوتی(رادار تحلیل توصیفی متغیرهاي تحقیق بر اساس نمودارهاي 

هاي هوش  نگرش(ل تحقیق وضعیت موجود و مطلوب متغیرهاي مستق 3نمودار 

بر این اساس در نگرش فعال بیشترین شکاف و در نگرش . دهد را نشان می) رقابتی

  . تهاجمی کمترین شکاف بین وضع موجود و مطلوب وجود دارد
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  رویکردهاي هوش رقابتیتوصیف متغیرهاي  -3نمودار

  

 4ارهاي سنجش نگرش تهاجمی در نمودوضع موجود و مطلوب شاخصعالوه، ه ب

عدد (بر این اساس بین وضع موجود عامل ذهنیت جنگجویانه . نشان داده شده است

بیشترین شکاف وجود دارد که این بدان معناست که  )عدد پنج(و مطلوب آن ) دو

شهر شیراز بایستی جهت تحقق مزیت رقابتی این نگرش و ذهنیت را هاي  مدیران هتل

جود عامل استفاده از منابع نامحدود بین وضع مو همچنین .در خود تقویت نمایند

کمترین میزان شکاف وجود دارد؛ که حاکی از وضعیت  )عدد پنج(و مطلوب آن ) 2/4(

   . هاي شهر شیراز است مناسب این شاخص در مدیران هتل

 
  در مدیران هتل شهر شیراز رویکرد تهاجمیهاي  توصیف وضعیت شاخص -4نمودار

  

گرایی و اخالقیات بیشترین شکاف و در  فه، در شاخص حر5بر اساس نمودار 

کمترین شکاف بین وضع موجود و مطلوب وجود  ،شاخص جستجوي دقیق در بازار

  . دارد
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  توصیف وضعیت شاخصهاي رویکرد هجومی در مدیران هتل شهر شیراز -5 نمودار

  

، شاخص بررسی )6نمودار ( فعال رویکردهاي سنجش  همچنین از بین شاخص

انداز بلندمدت در رابطه با  ت رقبا بیشترین شکاف و شاخص چشموضعیت و حرکا

  . هوش رقابتی کمترین شکاف را دارد

  

 
  هاي رویکرد فعال در مدیران هتل شهر شیراز توصیف وضعیت شاخص -6 نمودار

  

و شاخص شاخص محدودیت بودجه اختصاصی ، ) 7نمودار(در رویکرد واکنشی 

به ترتیب بیشترین و کمترین شکاف  اهوشبها توسط مدیران استفاده از فرصت

  . هستندعملکردي بین وضع موجود و مطلوب را دارا 
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  هاي رویکرد تهاجمی در مدیران هتل شهر شیراز توصیف وضعیت شاخص -7 نمودار

  

، شاخص نترسیدن از رقبا بیشترین و شاخص عدم )8نمودار (در رویکرد غافالن نیز 

زار کمترین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب را واکنش نسبت به تغییر شرایط با

 . دارا می باشد

 
  هاي رویکرد تهاجمی در مدیران هتل شهر شیراز توصیف وضعیت شاخص -8 نمودار

  

) مزیت رقابتی(هاي سنجش متغیر وابسته تحقیق وضعیت موجود و مطلوب شاخص

. ان داده شده استنش 10و 9به تفکیک دو متغیر رهبري هزینه و تمایز در نمودارهاي 

یندهاي کسب و کار و آهاي مهندسی و فرهاي توجه به مهارتبر این اساس شاخص

ظرفیت استفاده از تحقیقات بینادین و جدید به ترتیب در عامل رهبري هزینه و عامل 

هاي شهر شیراز  تمایز بیشترین شکاف را بین وضعیت موجود و مطلوب در هتل
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هاي بازاریابی به ها و شاخص مهارتش دقیق هزینههاي گزارهمچنین شاخص. دارد

و عامل تمایز کمترین شکاف را بین وضعیت موجود و  ترتیب در عامل رهبري هزینه

  . هاي شهر شیراز داردمطلوب در هتل

 
  توصیف وضعیت شاخصهاي رهبري هزینه در مدیران هتل شهر شیراز -9 نمودار

  

  

  یز در مدیران هتل شهر شیرازتوصیف وضعیت شاخصهاي تما -10نمودار
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  ها تجزیه و تحلیل استنباطی داده

  ها براي تحلیل عاملی  تناسب دادهآزمون 

ها براي انجام تحلیل عاملی از تناسب مناسبی به منظور بررسی این موضوع که داده

در  دست آمده در این آزمونبه مقدار  .شوداز این آزمون استفاده می ،برخوردارند

تر باشد به یک نزدیک  دست آمدهه هر چه مقدار ب. باشددر نوسان می 1و  0بازه 

داري  بر مبناي سطح معنی تناسب دادها براي تحلیل عاملی مناسب تر خواهد بود و

  .آزمون خی دو انجام می شود

هوش رقابتی نشان را براي متغیرهاي  KMO & Bartlettجدول زیر نتایج آزمون 

کمتر از ) 00/0( سطح معناداري ،دست آمده استه ب 5در جدول گونه که  همان. دهد می

ها از برازش خوبی  داده از این رو ،می باشد) 656/0( و میزان تقریبی آزمون 001/0

  . براي آزمون تحلیل عاملی برخوردارند

  
  KMO & Bartlett آزمون  -5جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 656/0  

Bartlett's Test of Sphericity 

256/900 تقریب بدست آمده براي آماره کاي دو  

 300 درجه آزادي

000/0 سطح معناداري  

با توجه . نشان داده شده است 6این نتایج براي متغیرهاي مزیت رقابتی نیز در جدول 

هاي توان ادعا کرد که دادهمی است،که نزدیک به یک ) 815/0(به میزان تقریبی 

  . اندمربوط به مزیت رقابتی نیز از برازش خوبی براي تحلیل عاملی برخوردار بوده

  KMO & Bartlett  آزمون -6جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 815/0  

Bartlett's Test of Sphericity 

632/502 تقریب بدست آمده براي آماره کاي دو  

 105 درجه آزادي

000/0 سطح معناداري  

 

تحلیل عاملی اکتشافی، تمامی دست آمده از ه عالوه بر این بر اساس نتایج ب

 15(و مولفه مزیت رقابتی ) شاخص 25(هاي هوش رقابتی  هاي مولفه شاخص

بودند که این امر نیز  5/0ي باالتر از داراي ضرایب اشتراکات استخراج شده) شاخص
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هاي استخراج شده به خوبی نشان دهنده متغیرهاي شاخص حاکی از این است که

  .باشندمربوط می

  مدل رابطه هوش رقابتی و مزیت رقابتی

تحلیل مسیر رابطه بین نگرش هوش رقابتی مدیران صنعت  12و  11نمودارهاي 

 با توجه به مقادیر بدست آمده. دهدمزیت رقابتی را نشان میهتلداري شهر شیراز و 

توان عنوان داشت که مدل از برازش خوبی می p-value= 0.000و  7در جدول 

   .برخوردار است

  شاخص هاي برازش مدل -7جدول 

 آماره هاي ارائه شده معیار مقبولیت شاخص برازش

χ2 
(Chi Square) 

χ2 ≤ 3df χ2 =1618.63,  

df =723 

df

2

 
3

df

2

 

23/2  

RMSEA1 RMSEA ≤ 0.08 0.08 

  

توان استنباط کرد اند، میبدست آمده، که در مدل نیز مشخص  تیبا توجه به مقادیر 

تنها دو ) 2000(که از بین پنج نگرش هوش رقابتی پیشنهادي توسط راچ و همکاران 

کاهش "هاي آن با مزیت رقابتی که مولفه "هجومی"و  "تهاجمی"هوش رقابتی  ۀمولف

براي  |576/2| یا |2| ا از د ارتباط دارند چرا که مقادیر تی آنهباشنمی "تمایز"و  "هزینه

این در حالی است که مقادیر . باشند بیشتر می درصد 1و  درصد 5سطح خطاي 

  . کمتر از این مقدار است "غافل"و  "واکنشی"، "فعال"هاي  نگرش

  

  

  

  

  

  

                                                           
1.Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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  مقادیر تی - 11نمودار 
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  مقادیر استاندارد - 12نمودار 

  

را نیز ) کاهش هزینه و تمایز( پورتربر این نتایج برازش، مدل مزیت رقابتی عالوه 

 ،به ترتیب براي استراتژي کاهش هزینه و تمایز -81/2و  - 84/3مقادیر . کندتائید می

هاي هر کدام از این دو همچنین شاخص. هستندنشان دهنده معنادار بودن این رابطه 

براي استراتژي ش هزینه و هفت شاخص کاه براي استراتژي هشت شاخص(مولفه 

با توجه به مقادیر استاندارد و تی  .هستندهمگی داراي رابطه معناداري نیز ) تمایز

  .)8جدول ( هاي تحقیق پرداختتوان به بررسی فرضیه مدل فوق می
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  نتیجه آزمون فرضیات -8جدول 

  نتیجه آزمون فرض  فرضیات تحقیق

H1   تائید فرضیه  .رقابتی رابطه وجود داردبین نگرش هوش رقابتی و مزیت  

H2 تائید فرضیه  .بین نگرش هوش رقابتی و استراتژي کاهش هزینه رابطه وجود دارد  

H3 تائید فرضیه  .بین نگرش هوش رقابتی و استراتژي تمایز رابطه وجود دارد  

  

و نگرش  "واکنشی"، نگرش "فعال"هاي مربوط به نگرش بنابراین با حذف مولفه

  . توان به بررسی برازش مدل نهایی پرداختمی "النغاف"

  

  مدل نهایی

ها با  به دلیل پایین بودن مقادیر تی و عدم تائید رابطه آن(با حذف سه مولفه مذکور 

 9، مدل تحقیق مجدداً به اجرا درآمد که نتایج برازش آن در جدول )مزیت رقابتی

  . نشان داده شده است

  
  نهایی تحقیق هاي برازش مدلشاخص -9جدول

 آماره هاي ارائه شده معیار مقبولیت شاخص برازش

χ2  
(Chi Square) χ2 ≤ 3df 

χ2 = 05/0  

df =1 

df

2 3
df

2 01/0 

RMSEA RMSEA ≤ 0.08 0.000 

  

 14 و 13هاي در نمودار )، و مقادیر استانداردβمقادیر استاندارد، (مدل نهایی تحقیق 

  .نشان داده شده است 10و جدول 

  

  
  مقادیر استاندارد مدل نهایی - 13نمودار 
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  مقادیر تی مدل نهایی - 14نمودار 

  . اندنیز نشان داده شده 10این مقادیر در جدول 

  مقادیر بدست آمده از مدل نهایی -10جدول 

  مقدار استاندارد  مقدار تی  مولفه  متغیر مکنون

  هوش رقابتی
  59/0  67/5  مینگرش تهاج

  58/0  60/5  نگرش هجومی

  مزیت رقابتی
  82/0  مقدار ثابت  کاهش هزینه

  84/0  74/8  تمایز

  

  گیري نتیجه

هاي غالب در بین مدیران دهد که نگرشهاي آماري نشان مینتایج حاصل از تحلیل

در واقع با توجه به . باشدمی "هجومی"و  "تهاجمی"هاي شهر شیراز، نگرش هتل

و  )- 01/0( "واکنشی"، )-14/0( "فعال"هاي ر کم تی و استاندارد نگرشمقادی

اي شهر شیراز هها در بین مدیران هتلتوان ادعا کرد، این نگرشمی) 28/0( "غافالن"

این سه نگرش حذف ) تحلیل مسیر(ها بنابراین در ادامه بررسی .جایگاه خاصی ندارد

نشان دهنده رابطه معنادار بین دو  هاي برازش مدل نهایی تحقیقشاخص. گردیدند

به صورتی که از . مزیت رقابتی است انواعو ) تهاجمی و هجومی(نگرش باقی مانده 

هاي مذکور در یک طرف، رابطه بین این دو نگرش و هوش رقابتی وجود دارد، نگرش

دهنده نگرش هوش رقابتی هستند و از طرف صنعت گردشگري شهر شیراز شکل

مقدار (باشد نگرش هوش رقابتی و مزیت رقابتی نیز معنادار می دیگر رابطه بین

توان ادعا کرد که مدیرانی که داراي بنابراین می). 75/7=و مقدار تی  13/1= استاندارد 

 هاي مزیت رقابتیدر رسیدن به استراتژي هستندهاي تهاجمی و هجومی نگرش

هاي تحقیقات محققینی چون این موضوع در یافته. موفقیت بیشتري کسب خواهند کرد
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، دانیل راچ و )2007(آنتیا و همکاران . ، کرسی دي)2009(کوکی .پوپا و جی-آنکیا

در واقع در تمامی تحقیقاتی که . خوردو سایر تحقیقات به چشم می) 2001(همکاران 

در زمینه هوش رقابتی انجام شده است به بحث افزایش ارزش و عملکرد هوش 

آنیتا و .به طوري که به عنوان مثال کرسی دي. ن اشاره شده استرقابتی براي سازما

عالوه بر این، . انداشاره کرده 1دقیقاً به بحث عملکرد سازمانی) 2007(همکاران 

به بررسی جنبه مدیریتی این موضوع و ) 2007(محققینی همچون تیانجیاهو گویی 

) 2007(در واقع گویی . اندهدهد پرداختعواملی که نگرش مدیران را تحت تاثیر قرار می

در مقاله خود دقیقاً به بحث نقاط قوت و ضعف سازمان و مزیت رقابتی اشاره کرده 

هاي هوش رقابتی در مقاله حال حاضر، به بررسی جداگانه هر کدام از نگرش. است

عالوه بر این، بحث . هاي تحقیق استاین موضوع در یکی از نوآوري. پرداخته شد

ابتی در صنعت هتلداري، بحثی است که بسیار کم به آن پرداخته شده نگرش هوش رق

هاي تهاجمی و هجومی براي دهد که داشتن نگرشبه هر حال، نتایج نشان می. است

برخی از  .هایی که به دنبال مزیت رقابتی هستند یکی از الزامات اولیه استمدیران هتل

  :باشندح زیر قابل ارائه میهاي این تحقیق به شرپیشنهادات حاصل از یافته

 باید به این نکته اذعان داشت . هاي شرکت با هوش رقابتی مدیرانتطابق استراتژي

هاي کاهش هزینه ، استراتژي)در این مورد، هتل(هاي رقابتی شرکت که اگر استراتژي

باشد، مدیرانی انتخاب و به کار گمارده شوند که نگرش هوش رقابتی و تمایز می

 . تهاجمی یا هجومی باشد ها، آن

 آشنایی مدیران ارشد و . گیرندگان هتلانتقال استراتژي هوش رقابتی به تصمیم

ها با بحث هوش رقابتی و رابطه آن با مزیت رقابتی یکی از گیرندگان هتلتصمیم

این موضوع به خصوص در . مباحثی است که باید توجه خاصی به آن مبذول شود

کنند حائز هاي یکسانی را دنبال میها و استراتژيسیاستاي که هاي زنجیرههتل

 . اهمیت است

 گرش قالب در بین مدیران ارشد هاي تحقیق، نجایی که با توجه به یافته از آن

ست، بررسی این موضوع در بین سایر هاي شهر شیراز، نگرش هوش رقابتی ا هتل

 .یابدمدیران و کارکنان جزء نیز اهمیت می

                                                           
1. Organizational Performance  
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توان به آن پرداخت توجه به بحث هوش ی که در آینده در این حوزه مییکی از مباحث

در این مطالعه، جامعه آماري . ها استهاي در بین کارمندان هتلرقابتی و نگرش

 نیاز ها بودند، در صورتی که با توجه به خدماتی بودن این صنعتمدیران ارشد هتل

ها در مزیت رقابتی  نقش آن ها واست که تحقیقاتی در خصوص سایر کارکنان هتل

هاي کاهش هزینه و تمایز مورد عالوه بر این، در این مطالعه، استراتژي. پرداخت

هاي هوش رقابتی با توان رابطه بین نگرشدر تحقیقات آتی می. بررسی قرار گرفتند

  .بررسی کردها را نیز سایر استراتژي
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