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Abstract 
Achieving sustainable competitive advantage in conditions of high environmental 
uncertainty is very complicated and difficult. However, there is scarcity in 
research in this area. The present research aims to identify the effective 
capabilities involved in achieving sustainable competitive advantage in conditions 
of high environmental uncertainty and the role of competitive intelligence and 
organizational intelligence. This applied study was conducted using an 
exploratory, qualitative design. Data were collected utilizing semi-structured 
interviews with 16 senior managers and were examined based upon thematic 
analysis method. Accordingly, four main themes related to the environmental 
uncertainty were identified comprising sharp exchange rate fluctuations, 
unstable regulations regarding customs and industry, augmentation or reduction 
of international sanctions, and fluctuations in purchasing power and customer 
preferences. Moreover, three main themes with reference to organizational 
capabilities were determined including project risk management capabilities, 
trust-building capabilities, and networking capabilities. According to the 
environmental uncertainty conditions and the three capabilities, the role of 
competitive intelligence and organizational intelligence in achieving sustainable 
competitive advantage was drawn in the thematic network and was then 
presented in the form of a competitive advantage model under high 
environmental uncertainty conditions. 
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Extended Abstract 
1. Introduction  
Several theories have been proposed by 
researchers to explain the sources of 
sustained competitive advantage, 
including barriers to entry, positioning, 
resource-based view (RBV), dynamic 
capabilities and also relational perspective 
(Sachitra & Chong, 2018). RBV and related 
theories have been developed in response 
to the changing competitive environment, 
including technology, market, customer 
and partners affected by competitions. In 
this regard, innovation and marketing 
capabilities are effective in achieving 
competitive advantages (Syapsan, 2019; 
Adams, Freitas, & Fontana, 2019). However, 
in more than 40% of the countries listed in 
OECD report on countries risk ranking, 
firms suffered high uncertainty in general 
environment, including fluctuations in 
economic factors, social structures, legal 
conditions and political approaches. In 
this situation, it is difficult for firms to 
survive in such a highly uncertain 
environment. Many firms prefer to leave 
these markets and target more reliable 
environment, as it can be seen in Iran 
customs data in the last decades. There is 
a lack of research on the sources of 
sustained competitive advantage in such 
an uncertain general environment. 
Identifying these sources could help firms 
to survive in these situations.   

2. Objective  
The aim of this paper is to explore the 
effective capabilities in achieving 
sustained competitive advantage in an 
environment with high uncertainty. Also, 
this research tries to define roles of 
competitive intelligence and 
organizational intelligence in combination 
with other capabilities that are necessary 
for competition and success. It especially 

focuses on crane industry in Iran and its 
suppliers. Iran as a country with high 
uncertainty in general environment and 
crane as a widespread equipment make a 
good combination for developing our 
theories about achieving sustained 
competitive advantage in an environment 
with high uncertainty.   

3. Data/Methodology  
This research has been conducted using a 
qualitative approach to explore new ideas 
and develop new concepts and theories to 
explain how to achieve competitive 
advantages. Snowball sampling method 
was used in this research. Until reaching 
theoretical saturation, data were collected 
through semi-structured interview with 16 
senior managers and experts with more 
than 10 years of experience in active firms 
in crane industry of Iran. The interview 
included three main concepts, including 
competitive advantages, capabilities and 
intelligences. Data were investigated using 
thematic analysis in five steps. Step 1 
included scanning and making an 
understanding of data. In step 2, initial 
coding was conducted in a repeated 
manner. Step 3 included exploring themes 
from codes and modification of them. In 
step 4, themes were analyzed and their 
relations were examined resulting in a 
thematic network; and finally, in step 5 the 
structure of reports and their content 
were determined. Before starting step 2, 
the reliability of coding was examined and 
accepted using test-retest method.  

4. Results/Findings  
Initial coding resulted in exploring 78 main 
texts and 56 codes related to the main 
texts. In the next step, these 56 codes 
formed seven primary themes and 28 
secondary themes. These seven primary 
themes included environmental 
uncertainty, sustained competitive 
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advantage, risk management capability, 
trust building capability, networking 
capability, competitive intelligence, and 
organizational intelligence. Three of these 
primary themes (i.e. risk management 
capability, trust building capability, 
networking capability) were new in the 
literature of achieving competitive 
advantages and other four themes had 
been found before in the literature. The 
secondary themes of environmental 
uncertainty were all novel, including rapid 
fluctuations in exchange rate, change of 
public law and rules in custom and 
industry, uncertainty about the trends of 
international sanctions, and remarkable 
fluctuations in purchase power and 
preferences of customers. Analyzing the 
relations between themes, a three-layered 
model has been proposed. In this model, 
the environmental uncertainty affects 
achieving the competitive advantages 

through the mediating role of the two 
intelligences (competitive and 
organizational) and the three capabilities 
(risk management, networking, trust 
building).   

5. Implications  
Results show that sources of competitive 
advantages are different in a highly 
fluctuated general environment. In this 
situation, firms cannot rely on innovation 
and marketing mix. They should invest in 
developing two types of intelligence and 
three types of capabilities to survive in 
such an uncertain environment. However, 
this shift in investment could result in 
collective loss in the countries with high 
environmental uncertainty. Therefore, 
mitigating fluctuations in the general 
environment as a function of government 
is vital for industrial development. 
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 چکیده
  اندکی   هایپژوهش  و  دارد  باالیی  پیچیدگی  باال،  محیطی  قطعیت  عدم  شرایط  در  رقابتی  مزیت  کسب
  رقابتی   مزیت  کسب  در  موثر  هایقابلیت  شناسایی  مقاله  این  هدف.  اندپرداخته  آن  به  جزئی  بطور
 این.  است  سازمانی  هوش  و   رقابتی  هوش  جایگاه  و  باال  محیطی  قطعیت  عدم  شرایط  در  پایدار

 مصاحبه  از  استفاده  با  هاداده.  شد  انجام  کیفی  رویکرد  با  و   کاربردی  و  اکتشافی  اهداف  با  تحقیق
  جرثقیل   صنعت  در  فعال  هایشرکت  خبره  کارشناسان  و  ارشد  مدیران از  نفر  16  با  ساختاریافتهنیمه
  مضمون   چهار  اساس،  این  بر.  گرفت  قرار  بررسی  مورد  مضمون  تحلیل  روش  اساس  بر  و  آوریجمع

 گمرک  در  ایلحظه  قوانین  ارز،  نرخ  شدید  نوسانات  عناوین  با  محیطی  قطعیت  عدم  با  مرتبط  اصلی
 مشتری   ترجیحات  و  خرید  قدرت  نوسانات  و  المللیبین  هایتحریم  کاهش  یا  تشدید   صنعت،  و

  های قابلیت  شامل  سازمانی  هایقابلیت  با  مرتبط  اصلی  مضمون  سه  همچنین.  شد  شناسایی
 بندیجمع . شد شناسایی سازیشبکه هایقابلیت اعتمادسازی، هایقابلیت پروژه، ریسک مدیریت

  آن   در   که  شد  ارائه  باال  محیطی  قطعیت  عدم  شرایط  در  رقابتی  مزیت  کسب  مدل  قالب  در  نتایج
 .   است شده مشخص مذکور  گانهسه هایقابلیت همچنین و سازمانی هوش و رقابتی هوش جایگاه

 کلیدواژه ها: 
 عدم پایدار، رقابتی مزیت

  باال، محیطی قطعیت
  هوش رقابتی، هوش ها،قابلیت
 سازمان 
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 ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران. انصاری آذرنوش

 مقدمه 1
  به   دستیابی   چگونگی   و   یدارپا  یقابتر   مزیت   کسب

است شرکت   اصلی  هایدغدغه   از   یکی  آن و    ها 
)میوتو،    بوده  پژوهشگران  توجه  مورد  هامدت است 

های مدیریت  (. نظریه 2020،  1کاستیلو و بالنکو   -دل 
های کسب مزیت رقابتی  استراتژیک، در خصوص راه
داده  مختلفی  زمانی  پیشنهادهای  ترتیب  به  که  اند 

توان به موانع ورود به بازار، موقعیت بازار، منابع  می
قابلیت قابلیت و   شرکت،  ویژه  و  های  پویا  های 

ای اشاره کرد. با این وجود، کسب  های رابطه قابلیت 
باال   قطعیت  عدم  با  کشورهای  در  رقابتی  مزیت 

رتبه   دارای  رتبه  7و    6)کشورهای  ریسک  در  بندی 
کشورها توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(  

گزارش   اساس  بر  است.  از    2020ژانویه    31دشوار 
کشور دارای رتبه    83کشور لیست شده،    201مجموع  

درصد از کل کشورها را تشکیل    41اند که بوده  7و  6
قرار    7دهند. کشور ایران در این گزارش در رتبه  می

یعنی   )عمومی(  دور  محیط  کشورها  این  در  دارد. 
و   قوانین  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  شرایط 

و غی تغییرات وسیع  دارای  و  مقررات  رمنتظره است 
باعث می  بازارها  شود شرکت این  این  به  ورود  از  ها 

علی  یا  و  کنند  هزینه خودداری  صرف  باال  رغم  های 
 (. 2017، 2مجبور به ترک آن شوند )هاریگان 

قابل   بخش  در  محیطی  قطعیت  عدم  چه  اگر 
پایدار   رقابتی  مزیت  زمینه  در  مطالعات  از  توجهی 

ها  اما اکثر این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است،  
عدم قطعیت در محیط نزدیک )وظیفه( یعنی بازار،  

داده  قرار  مبنا  را  رقبا  و  مشتریان  بر  فناوری،  و  اند 
هایی نظیر نوآوری در محصول  همین اساس قابلیت 

و ارتقاء کیفیت را برای کسب مزیت رقابتی پیشنهاد  
)سیاپسان داده  مقاله  2019،  3اند  این  هدف   .)

قطعيت  شناسايي   عدم  با  کشورهای  ویژه  شرایط 
رقابتي   بر کسب مزيت  عوامل موثر  و  باال  محيطي 

 
1  Miotto, Del-Castillo-Feito & Blanco-González. 
2  Harrigan 
3  Syapsan 
4 Porter 

در شرکت  تأمین پايدار  ایران  در    کننده جرثقیلهای 
است و جایگاه  هوش رقابتی و هوش سازمانی را در  

این شرکت  می موفقیت    ن ی شتریبکند.  ها مشخص 
جرثق صنا  هال یکاربرد  به خصوص    نیسنگ  عی در  و 

... است.  لزی )فوالدو مس(، صنایع معدنی و  صنایع ف
در    لیدر صنعت جرثق  شرویپ  ی از جمله شرکت ها

م   رانیا جهان  ها   یو  شرکت  به  ،  ی ج     یتوان  اچ 
  روزا،یان اف، ف  یت   ،یس  ی د  ی دماگ، کونه، اشتال، ا

خسو،   بهر، ی، کران با او کوتن، بران هاور، ل دیمتاع ش
 . اشاره نمود سی وگ تویوسر، ک  میتا ، یلیندا

 پیشینه پژوهش 2

 مزیت رقابتی   2.1
در ادبیات   براي كسب مزيت رقابتي  اصلی   دو رويكرد 

هاي  مبتني بر فرصت   رويكردي كه  ارائه شده است: 
كه    بازارمحور(   )دیدگاهست  امحيطي   رويكردي  و 

قابليت  بر  )دیدگاه هامبتني  است  داخل سازمان    ی 
)پو  دیدگاه  اساس   بر.  محور(منبع ، 4رتربازارمحور 

  اصلی   عامل  به بازار   یش عوامل صنعت و گرا (،1985
هستند و مزیت اساساً توسط عوامل    شرکت   عملکرد 

فرصت  نظیر  صنعت  بیرونی  رقابت  و  تهدیدها  ها، 
محور )بارنی  منبع  یدگاه، د مقابل  شود. درتعیین می

  دارد تمرکز  شرکت  داخلی   محیط  بر  (2007، 5و کالرک 
  رقابتی   مزیت   کسب  در   را   شرکت  منابع   و

نظریهمی  کنندهتعیین در  مزيت  محورمنبع   داند.   ،
است    بنگاه   های محوری شایستگی   مبتنی بررقابتي  

ویژگی   چهار  دارای  باید  ارزش که  كمياب بودن  با   ،  
و غيرقابل جانشين  بودن  ، به سختي قابل تقليد  بودن

(. دیدگاه  2018،  6بودن باشند )مهدی، نصر و المسفیر
قابلیت   محوردانش  دیدگاه  دیدگاه  و  از  نیز  محور 
  (. بر اساس 2014،  7)وانگ   اندمحور مشتق شده منبع

قابلیت  به  نظریه  منابع  داشتن  صرفاً  پویا،  های 
نمی  مزیت  این  شرکت  با  سازمان  اینکه  بلکه  دهد 

، 8کند مهم است )مامونوو و پیترسون منابع چه می 

5 Barney & Clark 

6 Mahdi, Nassar & Almsafir 
7 Wang 
8 Mamonov & Peterson 



 

238 

 . 247تا  233 صفحات. 1400بهار و تابستان   .25 شماره .13 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

 پایدار در صنعت جرثقیل ایرانارائه مدل کسب مزیت رقابتی . آذرنوش انصاری

گروه    عنوان به  نیز    رفتاری  یا  ایرابطه  (. دیدگاه 2020
که  (  2018،  1شده است )ساچیترا و چانگ   مطرح سوم  

  خارج  در   تواندمی  شرکت کلیدی  منابع  آن،  اساس  بر
.  باشد  هاشرکت   بین   روابط  در   و   شرکت   مرزهای   از

های منحصر  مزیت رقابتی پایدار مجموعه توانمندی 
به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ به  

نسبت به رقبا را برای مدت طوالنی برای  بازار و برتری  
 (. 2018، 2کند )سارانگاآن واحد فراهم می 

 عدم قطعیت محیطی  2.2
که   است  شده  باعث  محیطی  قطعیت  عدم 

در  شرکت  رقابتی  مزیت  جستجوی  جای  به  ها 
و   تقلیدناپذیر  منابع  در  را  آن  بازار،  موقعیت 

های پویا که پایداری بیشتری دارند جستجو  قابلیت 
شاون کنند   و  پیسانو  با  1997،  3)تیس،  همچنین   .)

میان   رقابت  عدم قطعیت محیطی، شدت  افزایش 
ها برای کسب سهم بازار بیشتر شده است و  شرکت 

تر شده است  در نتیجه چرخه عمر محصوالت کوتاه 
محیطی  2017،  4)الیتان  قطعیت  عدم  تعریف   .)

بازارهای   در  تغییر  میزان  یا  و  آشفتگی  بصورت 
تر  فناوری مشتری،  مشتری،  شدت  جیحات  یا  و  ها 

مهروترا  و  تورستن  پائودیال،  )سیرواستاوا،  ، 5رقابت 
 (، بیشتر مبتنی بر محیط نزدیک است. 2018

 هوش رقابتی  2.3
نظیر   راهکارهایی  قطعیت،  عدم  شرایط  در 

،  6های پویا و گرایش به بازار  )آدامز و همکارانقابلیت 
می 2019 راهکار (  این  باشد.  مؤثر  ارتباط  تواند  ها 

نزدیکی با مفهوم هوش رقابتی دارند )کومار، شارما، 
  نظیر  هوش رقابتی با عباراتی  .(2019،  7واتاواال و کومار 

هوش  کار  و   کسب   هوش   ی، طمحی  بررسی   ،
تحلیکاستراتژ فن  رقبا،  یل،  هوش  رقبا،    ی هوش 

 
1 Sachitra & Chong 
2 Saranga 
3 Teece, Pisano & Shuen 
4 Ellitan 
5 Srivastava, Paudayal, TorstenUtescher & 
.Mehrotra 
6 Adams, Freitas & Fontana 
7 Kumar, Sharma, Vatavwala & Kumar 

،  8مطالعه شده است )پرایپوراس  و هوش بازار  رقابتی
و    (. 2019 )9سانتی رواچ  برای 2001،  مولفه  چهار   )  

  هوش   از  مطرح کرده است که عبارتند  رقابتی  هوش
  و   ی و هوش اجتماع  فناورانه  هوش  رقبا،  هوش  بازار،

 . راهبردی

 هوش سازمانی   2.4
دهند که چابکی سازمانی )وو و  ها نشان می پژوهش 
و  2017،  10همکاران  سازمانی  یادگیری  همچنین  و   )

سازمانی   لوپز حافظه  ویالر  و  (  2011،  11)کامیسون 
قطعیت  می عدم  منفی  اثرات  کاهش  در  تواند 

از   یکی  سازمانی  هوش  باشد.  مؤثر  باال  محیطی 
عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و یادگیری سازمانی  

همکاران،   و  ظرفیت 2016)بهرامی  بازاریابی  (  های 
( و  1394سرانی و سلطانی، زاده، سیاه)زارعی، فارسی 

مز و  کسب  رضاییان  )طبرسا،  است  رقابتی  یت 
در  1391نظرپوری،   سازمانی  هوش  حال،  این  با   .)

  کمتر  رقابتی  هوش  و  کار  و  کسب  مقایسه با هوش
است )اوکازیو، رهی و    بوده   پژوهشگران   توجه  مورد
ییگیت 2019،  12تنبای  و  ريخاردسون  ، 13باسیوقلو ؛ 

سازمان(،  2002)  ،14ت خ آلبر (.  2018   7  در  را  ی هوش 
اشتیاق  مؤلفه   راهبردی، سرنوشت مشترک،  بینش 

به تغییر، روحیه، همسویی و تجانس، توسعه دانش  
 تعریف کرده است. و فشار عملکرد

 های مدیریت ریسکقابلیت  2.5
المللی  مدیریت ریسک به خصوص در بازارهای بین 

شرکت  موفقیت  در  کلیدی  )هان نقش  دارد  ، 15ها 
از شن2020 است  عبارت  ریسک  مدیریت  اسایی،  (. 

برداری از انواع مجاری ریسک در  پایش، کنترل و بهره 
مدت و بلندمدت شرکت و  جهت افزایش ارزش کوتاه 

از   عبارتند  عناصر  این  است.  عنصر  هشت  شامل 

8 Priporas 
9 Rouach & Santi 
10 Wu, Chiu & Lim 
11 Camisón  & Villar-López 
12 Ocasio, Rhee & Boynton 
13 Rikhardsson  & Yigitbasioglu 
14 Albrecht   
15 Han 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092181811730317X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092181811730317X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092181811730317X#!
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محیط داخلی، هدفگذاری، شناسایی وقایع، تخمین  
فعالیت ریسک،  به  پاسخ  کنترلی،  ریسک،  های 

)سعیدی،   نظارت  و  اطالعات  و  و  ارتباطات  نیالشی 
 (.  2018مردانی، 

 های اعتمادسازیقابلیت  2.6
رقابتی می  بودن،  مزیت  اعتماد  قابل  به لطف  تواند 

(. اعتماد  2020،  1بدست آید )میوتو، فیتو و گونزالس 
به معنای انتظارات مثبت مطمئن نسبت به دیگری  

ای موثر در کمک به  شود و یک ابزار رابطهتعریف می 
ریشرکت  با  مواجهه  در  عدم  ها  و  تنش  سک، 

های مربوط به رفتار شرکا است )کریشنان،  قطعیت
(.  2018،  3؛ التوسک و والر 2006،  2مارتین و نوردرهاون 

بین   روابط  تحکیم  باعث  سازمانی  بین  اعتماد 
(. پنج  1394شود )سیدکاللی و حیدری، ها می شرکت 

حسابگری،   از  عبارتند  اعتمادسازی  برای  مکانیزم 
عزم  قابلیت،  پیش   نمایش  اراده،  واگذاری  و  و  بینی 

 (. 2016، 4)چاکن و چرنک 

 سازیهای شبکه قابلیت  2.7
در   شرکت  توانایی  از  است  عبارت  شبکه  قابلیت 

بهره  و  از شبکهتوسعه  بین سازمانی    برداری  روابط 
بالفعل و بالقوه در راستای دستیابی به منابع دیگر  

ه  ها با استفادبازیگران و همچنین توسعه این قابلیت 
یکپارچه  و  از  واحدها  جمله  از  سازمان  اجزاء  سازی 

کارکنان در راستای همسوسازی منابع شبکه و خلق  
، 5ارزش از آنها )پاریدا، پساما، وینسنت و وستربرگ 

قابلیت 2017 شبکه (.  می   های  منابع  را  شامل  توان 
دسترس   شبکه جابه که  قابل  و  پذیر،  جایی 

ش هماهنگی  باشند،  مجدد  به  ساختاردهی  که  بکه 
در   در شبکه  و همسویی عملیات  یکپارچگی  معنای 
مقیاس جهانی است، و یادگیری شبکه که به کسب،  
خلق و انتشار دانش درونی و بیرونی شبکه مربوط  

 (.2016، 6شود، دانست )ژانگ، گریگوری و نیلی می

 
1 Miotto, Del-Castillo-Feito & Blanco-González 
2 Krishnan, Martin & Noorderhaven 
3 Latusek & Vlaar 
4 Czakon & Czernek 

 روش شناسی تحقیق 3
در این پژوهش به منظور بررسی عمیق و اکتشافی  

کرد کیفی استفاده شد. جامعه هدف،  موضوع از روی
سال    10مدیران ارشد و کارشناسان خبره با بیش از  

های فعال در حوزه صنعت جرثقیل  سابقه در شرکت 
حدود   تعداد  به  که  هستند،  ایران  نفر    130در 

گیری به روش گلوله برفی و  شناسایی شدند. نمونه 
با قاعده اشباع نظری انجام شد. بر اساس لینکلن و  

توان با حدود  ( در یک مطالعه دقیق، می 1985با ) گو
تعداد  شرکت   5 این  و  اشباع رسید  نقطه  به  کننده 

از   پژوهش    17بیشتر  این  در  شد.  نخواهد  نفر 
 نفر انجام شد.   16ساختاریافته با  مصاحبه نیمه

اصلی   محور  سه  شامل  مصاحبه  محورهای 
عدم   شرایط  در  پایدار  رقابتی  مزیت  به  دستیابی 

و  قطعیت   بازاریابی  آمیخته  باال،  محیطی 
نقش  استراتژی و  بازاریابی،  ناموفق  و  موفق  های 

مزیت   کسب  در  رقابتی  هوش  و  سازمانی  هوش 
رقابتی، بوده و سؤاالت در هر محور به تناسب زمان  

شونده طراحی شد. پس  مصاحبه و عالیق مصاحبه
داده از جمع  پیاده آوری  و  متن مصاحبه ها  ها،  سازی 

های کیفی از روش تحلیل مضمون  یل داده برای تحل
( استفاده شد. روش تحلیل  2006،  7)براون و کالرک 

داده  اولیه  درک  شامل  گام  پنج  دارای  ها، مضمون 
مضامین،   شناخت  و  جستجو  اولیه،  کدهای  ایجاد 
گزارش   تدوین  و  مضامین  شبکه  تحلیل  و  ترسیم 

 است.  

مصاحبه کدگذاری  پایایی  محاسبه  از  برای  ها، 
بازآزمون استفاده شد. بدین منظور از  - یایی آزمونپا

ها، سه مصاحبه انتخاب و هر کدام دو  میان مصاحبه
زمانی   فاصله  در  پژوهشگر    10بار  توسط  روزه 

با هم    کدگذاری شد. سپس کدها برای هر مصاحبه 
مقایسه شده و در دو گروه کدهای مشابه "توافق" و  

دا  قرار  توافق"  "عدم  مشابه  غیر  شد.  کدهای  ده 

5 Parida, Pesämaa, Wincent & Westerberg 
6 Zhang, Gregory & Neely 
7  Braun & Clarke 
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شاخص پایایی بازآزمون برای این سه مصاحبه برابر  
قبول    %84و    % 85،  %83با   قابل  که  آمد،  بدست 

هم   قسمت  این  در  قبلی  بخش  موارد  کلیه  است. 
 رعایت گردد. 

 های پژوهشیافته 4

 ها گام اول: درک اولیه داده 
ها چند بار مورد  در این گام، نتایج حاصل از مصاحبه

ها  مطالعه قرار گرفت تا درک خوبی نسبت به داده 

شواهد   که  داد  نشان  اولیه  بررسی  شود.  حاصل 
قطعیت   عدم  خصوص  در  بحثی  قابل  و  جدید 
 محیطی باال و عوامل کسب مزیت رقابتی وجود دارد.  

 گام دوم: ایجاد کدهای اولیه 
ع گام،  این  اصلی"  در  "متون  قالب  در  کلیدی  بارات 

کدگذاری باز و محوری انجام گرفت   استخراج شد و
مجموع   در  اصلي    78که  متن  کد    56و    ثبت مورد 

جدول  شد  شناسایی و  نمونه  1.  اصلی  متون  از  ای 
 دهد.  کدگذاری باز برای هر متن را نشان می 

 

 ها نمونه کدگذاری باز روی متن اصلی مصاحبه   1  جدول 

 کدگذاری باز متن اصلی  ردیف

1 

را ممنوع اعالم کرد. به این  با مشابه داخل زاتیواردات تجه دولت به منظور حمایت از تولید داخل،
کامل به   یواردات از کاال استیس ترتیب شرکت در انجام تعهدات خود با مشکل روبرو شد. بنابراین

قطعات   ریسا نیکنندگان نسبت به تأمدیتول یبرخ یکرده و با همکار رییتغ یاصل  زاتیواردات تجه
ً ی در بازار داخل اقدام و نها  . دیگرد دیتول یمشتر  ازیمورد ن  یکاال تا

صورت ب نیوضع قوان
قابل ر یو غ یاهلحظ

 ی نیبشیپ
 ممنوعیت واردات 

ریسک انجام 
تعهدات در تحویل  

 محصول
انتقال زنجیره تولید 

 به کشور هدف 

2 

  زاتیواردات تجه یبندتیاولو  المللیهای بینمحدودیتاز  ی کمبود ارز و مشکالت ناش  لیبه دل
وجود   زاتیثبت سفارش و واردات تجه دییعدم تاکند و امکان می رییتغ بطور نامنظمتوسط دولت 

و از  یبازرگان یهاانجام ثبت سفارش توسط شرکت یبه جادارد. در چنین شرایطی در شرکت ما 
  می خواسته شد نسبت به انجام ثبت سفارش به صورت مستق یی مصرف کننده نها یعنی انیمشتر

ً یمواجه نشوند و نها تیتا با محدود ندی اقدام نما   اریدر اخت  یوارد شده را به صورت امان زاتیتجه تا
 . کامل قرار دهند یفروشنده کاال

تغییر در 
 بندی واردات اولویت

 کمبود منابع ارزی
های محدودیت

 المللی بین
ثبت سفارش توسط  

 کننده نهاییمصرف

3 

عمالً انتخاب بازار هدف  یالملل  نیب یتهایاعمال محدود زینباال و  هایتیوجود عدم قطع لیبه دل
منابع   داشتن معیارهایی نظیرکه  یکند به نحویم تیتبع ژهیو طیشرامحصوالت از جهت فروش 

مشتریان باید برای   ریسهم قابل توجه از بازار نسبت به سا و یا داشتندر خارج از کشور  یارز
 . در نظر گرفته شود  انیمشتربندی و انتخاب اولویت

محدودیت تبادالت  
 مالی 

های بین محدودیت
 المللی 

آگاهی نسبت به 
 منابع ارزی مشتری
آگاهی از سهم بازار 

 مشتریان 
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 گام سوم: جستجو و شناخت مضامین  
  مرتب  مضامین  قالب در  مختلف در این گام، کدهای 

بندی جمع   مضامین،  از  یک   هر  ارتباط متون باو    شد
کد شناسایی    56شد که بر این اساس و با توجه به  

و   اصلی  مضمون  هفت  فرعی    28شده،  مضمون 

مضامین فراگیر و مضامین    2شناسایی شد. جدول  
ه مربوط را به همراه میزان تواتر )تعداد  سازنده و پای

اند(، درصد )درصد  افرادی که به مضمون اشاره کرده 
اند( و اهمیت )نظر  افرادی که به مضمون اشاره کرده 

 دهد. اکثریت مصاحبه شوندگان( نمایش می 

 
 ها وط به مضامین فراگیر و ادبیات مرتبط با آن مضامین سازنده و پایه مرب   2  جدول 

 اهمیت درصد توافق تواتر  مضامین سازنده و پایه  مضامین فراگیر 

 عدم قطعیت محیطی 

 باال  %100 16 نوسانات شدید نرخ ارز
 باال  %94 15 ای در گمرک و صنعتقوانین لحظه

 باال  %75 12 المللی های بینکاهش یا افزایش محدودیت 
 پایین %31 5 نوسانات قدرت خرید و ترجیحات مشتری 

 مزیت رقابتی پایدار 
 باال  % 88 14 نسبت به رقبا در پنج سال گذشته یمشتر  یبرا شتریخلق ارزش ب

 باال  %63 10 نسبت به رقبا در پنج سال گذشته دکنندهیتول یبرا شتریارزش ب خلق
 باال  %50 8 بودن نسبت به رقبا در پنج سال گذشته  زیمتما

 قابلیت مدیریت ریسک

 باال  %94 15 مدیریت ریسک نوسانات ارزی و تأمین مالی 

 پایین %50 8 مدیریت ریسک زمانی 

 پایین %56 9 مدیریت ریسک هزینه  

 قابلیت اعتمادسازی 

 پایین %63 10 استفاده از نیروی فروش بومی 

 باال  %63 10 محصول به مشتری در مبدأ نمایش 

 پایین %19 3 آموزش و انتقال دانش فنی 

 سازیقابلیت شبکه

 پایین % 44 7 ها در زنجیره توزیع حذف یا اضافه واسطه

 پایین %50 8 کشور به داخل تولید یرهانتقال زنج

 پایین %25 4 خارج از کشور به مشتری در کاال یلتحو

 هوش رقابتی 

 باال  % 88 14 هوشمندی نسبت به سهم بازار، منابع ارزی و قدرت خرید مشتری
 باال  %63 10 ها ها و قیمتهوشمندی نسبت به رقبای واقعی و تخمین قابلیت

 باال  %75 12 هوشمندی نسبت به نرخ ارز و شرایط و روندهای اقتصادی/ اجتماعی 
 باال  %50 8 شبکه توزیع ها و هوشمندی نسبت به ذینفعان، واسطه
 باال  %75 12 های دولتی و روندهای آن هوشمندی نسبت به قوانین و سیاست

 هوش سازمانی 

 باال  %25 4 و حرکت هدفمند کیاستراتژ اندازمچش
 پایین %19 3 و هویت تیمی  مشترک سرنوشت

 باال  %63 10 و چابکی شرکت  رییبه تغ اقیاشت
 پایین %31 5 ناپذیری و خستگی داوطلبانه روحیه
 باال  %25 4 و ایجاد هم افزایی و تناسب ییهمسو
 باال  % 44 7 و استمرار چرخه یادگیری دانش توسعه

 پایین %25 4 و تمایل مفرط به سودآوری  عملکرد فشار
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گام، این  مضام  در  بررسی  مجموعه  اساس  بر  ین 
بر   آنها  انجام شده،  اساس مصاحبهروابط بین  های 

شبکه  قالب  سپس  در  شد.  ترسیم  مضامین  های 
  تحلیل  و   تجزیه  و   بررسی  مورد  مضامین  هایشبکه

مصاحبه نظرات  اساس  بر  و  گرفت  شوندگان  قرار 
اصالح شد تا مجموعه کاملی از مضامین نهایی فراهم  

شبکه مضامین در سطح کلی را نمایش    1شود. شکل  
 دهد.  می

 

 

 

 گام پنجم: تدوین گزارش
گزارش  گام،  این  ارائه   در  منظور  به    شواهد   نهایی 

  فراهم کردن   ها و داده   در   موجود   مضامین  درباره   کافی 
تدوین شد.    و   مضمون تحلیل  هر   برای   کافی   ی هاداده 

 در ادامه برخی از این شواهد ارائه شده است. 

عدم قطعیت محیطی: چهار مضمون در ارتباط با  
از   عدم قطعیت محیطی شناسایی شد که عبارتند 

ر در  تغییر در قوانین و مقررات گمرک و صنعت، تغیی
المللی، نوسانات نرخ ارز و تغییر های بین محدودیت 

در ترجیحات و قدرت خرید مشتری. به عنوان مثال،  
می ممنوعیت  واردات  به  مربوط  انجام  های  تواند 

تعهدات توسط فروشنده را مختل کند و یا نوسانات  
ناپذیری را به  های جبران شدید نرخ ارز گاهی هزینه

 کند. ل می فروشنده یا خریدار تحمی

عدم  قابلیت  شرایط  در  اعتمادسازی:  های 
ها قادر به انجام  قطعیت باال تعداد زیادی از شرکت 

توانند محصول مورد نظر را در  تعهدات نبوده و نمی 
زمان مناسب به مشتری تحویل دهند، لذا چیزی که  

کند، جلب اعتماد و  به کسب مزیت رقابتی کمک می 
انجام   در  اعتبار  شناسایی  داشتن  است.  تعهدات 

سطح  فرصت  افزایش  و  مشتری  اعتماد  جلب  های 
می  او  به  اعتماد  محصول  نمایش  طریق  از  تواند 

و در کشور   توزیع  و  تولید  زنجیره  در طول  مشتری 
منبع، استفاده از نیروی فروش بومی و متخصص و  

معرفی  طریق  از  حاصل  نامههمچنین  معتبر  های 
 شود. 

: نوسانات نرخ ارز به  های مدیریت ریسکقابلیت 
از   محصول  ارزش  و  مشتری  خرید  توان  بر  شدت 

گذارد. فروشنده ضمن هوشمندی  دیدگاه او تأثیر می 
نسبت به توان خرید و ترجیحات مشتری در شرایط  

هاقابلیت هوشمندی محیطی قطعیتعدم   

کسب مزیت 

 رقابتی پایدار

 هوش رقابتی

هوش 

 سازمانی

قابلیت 

سازیشبکه  

قابلیت 

 اعتمادسازی

قابلیت مدیریت 

 ریسک پروژه

 نوسانات نرخ ارز

عدم قطعیت در 

مقررات گمرک و 

 صنعت

افزایش یا کاهش 

های محدودیت

المللیبین  

ترجیحات و نوسان 

قدرت خرید 

 مشتری

 شبکه مضامین کسب مزیت رقابتی در شرایط عدم قطعیت محیطی بال   1  شکل 
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پیش  و  این  فعلی  باید  آینده  در  آن  وضعیت  بینی 
نوسانات   ریسک  بر  عالوه  کند.  مدیریت  را  ریسک 

ای  های زمانی و هزینهیسکارزی، باید به مدیریت ر 
تعهدات   موقع  به  انجام  عدم  زیرا  شود،  توجه  نیز 

 تواند به تصویر سازمانی ضربه بزند.  می

شبکه قابلیت  و  های  موانع  به  توجه  با  سازی: 
مشکالت موجود در شرایط عدم قطعیت باال، مواردی  

سفارشی  مالی،  مبادالت  از  پشتیبانی  سازی  نظیر 
برداری  ره در خصوص بهره و مشاو  محصول، آموزش 

و معرفی   دانش فنی  انتقال  و همچنین  از محصول 
که   است  خدماتی  جمله  از  متخصص  کار  نیروی 
کند.   پیدا  اهمیت  به مشتری  آن  ارائه  ممکن است 
بودن   دارا  مستلزم  رقابتی  مزیت  کسب  بنابراین 
شبکه توانمند برای انجام طیف متنوعی از خدمات  

ها در مواردی نظیر  سطهاست. استفاده و یا حذف وا
دوم   پیمانکار  و  ارز  تبدیل  بازاریابی،  ثبت سفارش، 

مؤثر  می مشتری  خاطر  اطمینان  افزایش  در  تواند 
باشد. همچنین توانایی تحویل محصول در کشوری  
دیگر و انتقال بخشی از زنجیره تولید به داخل کشور  
با توجه به ممنوعیت واردات کاالی مشابه داخل و یا  

های گمرکی از دیگر کارکردهای شبکه  تعرفه  افزایش 
 است.   

هوش رقابتی و هوش سازمانی: شرکت برای رصد  
بینی شرایط محیطی نظیر نوسانات نرخ ارز،  و پیش 

رشد   صنعت،  با  مرتبط  قوانین  گمرکی،  قوانین 
نوسانات   همچنین  و  فناوری  عمر  چرخه  صنعت، 
قدرت خرید مشتری، وضعیت رقبا و وضعیت شبکه  

پاسخگویی  ذینف برای  و  رقابتی  هوش  به  نیاز  عان 
چابک به این تغییرات نیاز به هوش سازمانی دارد.  
مضامین فرعی شناسایی شده برای هوش رقابتی در  

از:   عبارتند  شرایط  منابع    یآگاه این  بازار،  سهم  از 
  ی واقع   یاز رقبا  ی آگاهی؛  مشتر  د یو قدرت خر  یارز

از نرخ ارز و    ی آگاه ؛  هامت یو ق  ها ت یقابل  ن یو تخم
پ  ی اجتماع   / یاقتصاد  طیشرا ؛  روندها  ینیبش یو 

 
1  Widyaningdyah & Aryani 
2  Dreyer & Grønhaug 
3  Xu, Zhang & Dang 

  ی آگاه ؛  عی ها و شبکه توزواسطه  نفعان،یاز ذ   ی آگاه
 .  روندها ینیبش ی و پ یدولت  ی هااست یو س ن یاز قوان

 گیری نتیجهبحث و  5
عدم   ایجادکننده  عوامل  مضمون،  تحلیل  اساس  بر 

ه غالب  بر محیط دور تکیه دارد، بر خالف نگاقطعیت  
در ادبیات که بر محیط نزدیک توجه و تمرکز دارد.  
طریق   از  شده  شناسایی  تمایز  یک  واقع  در 

ها، اهمیت نسبی محیط دور در کشورهایی  مصاحبه
 نظیر ایران است.  

کههاپژوهش  دادند  نشان  پیشین  عدم    ریتأث  ی 
مز  یطیمح  تیقطع و  عملکرد  با    یرقابت  تی بر 
تبد  ریتأث  ک ی به    ی انجیم  یرهایمتغ   ل یمثبت 

ا شودیم   ستم یس  تواندی م   ی انجیم  ریمتغ  ن ی. 
)و  یریگاندازه آر   اه دی  نگی انید یعملکرد  ،   1ی ان یو 
، 2و گرونهاگ   رییو انطباق )در   ی ریپذ(، انعطاف2016
. در  ( باشد2007و هو،    ائویانتقال دانش )لیا  ( و  2004

میانجی   عوامل  این  از  گروه  دو  نیز  پژوهش  این 
شد که با توجه به تحلیل شبکه مضامین  شناسایی  

شامل هوش رقابتی و هوش سازمانی در یک گروه و  
قابلیت  شامل  همچنین  گانه  سه    های ت یقابلهای 

اعتقابلیت ،  سکیر   ت یریمد و  مادساز های  ی 
 است. ی در گروه دیگر سازشبکه  هایت یقابل

قابلیت  مضامین،  شبکه  تحلیل  اساس  های  بر 
کسب  سه به  شرایط  گانه  در  پایدار  رقابتی  مزیت 

کند. این نتایج با  عدم قطعیت محیطی باال کمک می 
همکاران  و  خو  قابلیت 2018)  3نتایج  تأثیر  که  های  ( 

دهد  و  پویای بازاریابی بر نوآوری شرکت را نشان می 
آمیخته  پژوهش  تأثیرگذاری  بر  که  متعددی  های 

گذاشته رقابتی صحه  مزیت  بر کسب  اند  بازاریابی 
( شباهت  2019،  5؛ آدامز و همکاران2011،  4)آی بیدونی 

این قابلیت  اما  و    گانههای سه دارد  بصورت پراکنده 
به ندرت در ادبیات کسب مزیت رقابتی مورد اشاره  

4  Ibidunni 
5  Adams, Freitas & Fontana 
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اند، در حالی که در این پژوهش با ترکیبی  قرار گرفته
 بدیع و بومی طراحی شده است.

قیم هوش  ( به تأثیر مست1302)  1یاپ و همکاران 
رقابتی بر کسب مزیت رقابتی و نقش آن در کاهش  

کرده  اشاره  محیطی  قطعیت  عدم  تحلیل  اند.  تأثیر 
و هوش   که هوش سازمانی  داد  نشان  نیز  مضمون 

می  تأثیر  رقابتی  مزیت  کسب  بر  و  رقابتی  گذارند 
)همان  سالگرو  که  است،  2019طور  کرده  اشاره   )

ال افزایش  ها برای کسب مزیت رقابتی به دنبشرکت 
غیرمستقیم   تأثیر  همچنین  هستند.  رقابتی  هوش 

قابلیت  مسیر  از  رقابتی  سههوش  شامل های  گانه 
سازی، اعتمادسازی و مدیریت ریسک، در این  شبکه

 پژوهش شناسایی شد.  

مؤلفه خصوص  عناصر  در  سازمانی،  هوش  های 
آلبرخت هفت  نداشت  2002)  2گانه  چندانی  تغییر   )

رقابتی در ترکیبی جدید طراحی  های هوش اما مؤلفه
آن کم  در  فناوری  رنگ شده  شد. بطوری که هوش 

تواند ناشی از ماهیت صنعت مورد  )این موضوع می 
بررسی باشد و در صنایع دیگر اینطور نباشد( و در  
مقابل هوش راهبردی به صورت دو بعد هوشمندی  
و   اجتماعی  و  اقتصادی  روندهای  به  نسبت 

ین و رویکردهای دولتی و  هوشمندی نسبت به قوان
 به همراه هوش شبکه مورد تأکید قرار گرفت. 

خصوص   در  پژوهش  این  نتایج  به  توجه  با 
ها  های کلیدی عدم قطعیت محیطی، شرکت مولفه

باید نسبت به محیط دور هوشمندی باالتری کسب  
می  پیشنهاد  لذا  دولت کنند.  اینکه  ضمن  ها  شود 

ک را  دور  محیط  در  قطعیت  عدم  اهش  میزان 
ها نیز چهار مولفه اصلی این عدم  دهند، شرکت می

قطعیت را مورد پایش و نظارت مستمر قرار دهند تا  
بتوانند نسبت به آن اقدام مناسب و به موقع داشته  

 باشند. 

که   داد  نشان  پژوهش  این  کسب  نتایج  برای 
مندی مزیت رقابتی در شرایط عدم قطعیت باال بهره 

و   نیست  کافی  سازمانی  هوش  و  رقابتی  هوش  از 

 
1  Yap, Zabid Abdul Rashid & Amat Sapuan 

قابلیت شرکت  باید  سه ها  شامل  های  گانه 
ها اعتمادسازی  های مدیریت ریسک، قابلیت قابلیت 

سازی را در خود توسعه دهند.  های شبکه و قابلیت 
واقع   سازمانی،  در  هوش  و  رقابتی  و  هوش  آگاهی 

چابکی الزم برای مواجهه با عدم قطعیت محیطی را  
گانه، حیطه کاربرد  های سهکنند و قابلیت فراهم می 

کسب   جهت  در  سازمانی  هوش  و  رقابتی  هوش 
 کنند. مزیت رقابتی را مشخص می 

قابلیت  توسعه  باید  برای  ریسک  مدیریت  های 
ریسک  مولفه  ریسک سه  زمان،  و  های  هزینه  های 

نرخ ارز بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.  های  ریسک 
تأخیر   با  مشتری  به  کاال  تحویل  زمان  که  بطوری 

های مربوطه به افزایش حاشیه  مواجه نشود و هزینه 
قابلیت  توسعه  برای  کند.  کمک  های  سود 

شرکت  را  اعتمادسازی،  مشتری  دغدغه  باید  های 
برای   را  خاطر  اطمینان  این  و  بدانند  خود  دغدغه 

جاد کنند که در کار خود مهارت دارند و در  مشتری ای 
بود. بدین   کنار مشتری در لحظات سخت خواهند 
از نیروهای بومی، نمایش محصول   منظور استفاده 
در طول زنجیره ساخت و آموزش و انتقال دانش به  
برای   و تسهیل خدمات جانبی موثر است.  مشتری 

قابلیت شبکه توسعه  بازیگران  های  شناخت  سازی، 
ها خواهد کرد. روابط  کمک شایانی به شرکت   شبکه

در شبکه باید بر مبنای اعتماد و بصورت بلندمدت  
شکل بگیرد و در عین حال پویایی الزم برای نوسانات  
را داشته باشد. بطوری که شرکت بتواند با توجه به  
و   صنعت  و  گمرک  مقررات  و  قوانین  در  تغییر 

للی روابط  المهای بین همچنین با توجه به محدودیت 
بصورت  -برد  مختلف  زمانی  مقاطع  در  را  برد 

بهره کوتاه  آن  از  و  نموده  ایجاد  شود.  مدت  مند 
می  پیشنهاد  پژوهش همچنین  به  شود،  آتی  های 

هوش   و  رقابتی  هوش  ترکیب  چگونگی  بررسی 
سازمانی و اعتبارسنجی مدل در سایر صنایع و دیگر  
باال   محیطی  قطعیت  عدم  شرایط  دارای  کشورهای 

 پردازند.   ب

2  Albrecht 



 

245 

 . 247تا  233 صفحات. 1400بهار و تابستان   .25 شماره .13 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران. انصاری آذرنوش

 

منابعفهرست 
Adams, P., Freitas, I., & Fontana, R. (2019). 

Strategic orientation, innovation 
performance and the moderating 
influence of marketing 
management. Journal of Business 
Research, 97, 129-140. 

Albrecht, K. (2002). The power of minds at 
work: organizational intelligence in 
action. Amacom, New York. 

Bahrami, M-A., Kiani, MK., 
Montazeralfaraj, R., Fallah Zadeh, 
H., & Mohammad Zadeh, M. (2016). 
The Mediating Role of 
Organizational Learning in the 
Relationship of Organizational 
Intelligence and Organizational 
Agility. Osong Public Health Res 
Perspect, 7(3), 190-196. 

Barney, J. B., & Clark, D. N. (2007). 
Resource-based theory: Creating 
and sustaining competitive 
advantage. New York: Oxford 
University Press. 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using 
thematic analysis in psychology. 
Qualitative Research in Psychology, 
3, 77–101. 

Camisón, C., & Villar-López, A. (2011). Non-
technical innovation: 
Organizational memory and 
learning capabilities as antecedent 
factors with effects on sustained 
competitive advantage. Industrial 
Marketing Management, 40, 1294–
1304. 

Czakon, W., & Czernek, K. (2016). The role 
of trust-building mechanisms in 
entering into network coopetition: 
The case of tourism networks in 

Poland. Industrial Marketing 
Management, 57, 64–74. 

Dreyer, B., & Grønhaug, K. (2004). 
Uncertainty, flexibility, and 
sustained competitive advantage. 
Journal of Business Research, 57, 
484– 494. 

Ellitan, L. (2017). The role of environmental 
uncertainty, competitive strategy, 
and operation strategy to achieve 
competitive advantage: the case of 
east JAVA manufacturing SMEs. 
EPRA International Journal of 
Multidisciplinary Research (IJMR), 
3(11), 9-23. 

Harrigan, K. (2017). Strategic Flexibility and 
Competitive Advantage. Oxford 
Research Encyclopedia, Business 
and Management. 

Han, X. (2020). Risk management, 
legitimacy, and the overseas 
subsidiary performance of 
emerging market MNEs. 
International Business Review, In 
Press, 
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.
2020.101732. 

Ibidunni, O. S. (2011). Marketing Mix as 
Tools for Achieving Competitive 
Advantage in Nigerian Market 
Place: Multi-National and 
Indigenous Companies in 
Perspective. Journal of Marketing 
Development and Competitiveness, 
5(7), 81-94. 

Kumar, B., Sharma, A., Vatavwala, S., & 
Kumar, P. (2019). Digital mediation 
in business-to-business marketing: 
A bibliometric analysis. Industrial 

https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101732
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101732


 

246 

 . 247تا  233 صفحات. 1400بهار و تابستان   .25 شماره .13 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

 پایدار در صنعت جرثقیل ایرانارائه مدل کسب مزیت رقابتی . آذرنوش انصاری

Marketing Management, 85, 126-
140. 

Krishnan, R., Martin, X., & Noorderhaven, 
N. G. (2006). When does trust 
matter to alliance performance? 
Academy of Management Journal, 
49(5), 894–917. 

Latusek, D., & Vlaar, P. W. (2018). 
Uncertainty in interorganizational 
collaboration and the dynamics of 
trust: A qualitative study. European 
Management Journal, 36(1), 12–27. 

Mahdi, O. R., Nassar, I., & Almsafir, M. Kh. 
(2018).  Knowledge management 
processes and sustainable 
competitive advantage: An 
empirical examination in private 
universities. Journal of Business 
Research, 94, 320-334. 

Mamonov, S., & Peterson, R. (2020). The 
Role of IT in Innovation at the 
Organizational Level – A Literature 
Review. Proceedings of the 53rd 
Hawaii International Conference on 
System Sciences, 1-10. 

Miotto, G., Del-Castillo-Feito, C., & 
Blanco-González, A. (2020). 
Reputation and legitimacy: Key 
factors for Higher Education 
Institutions’ sustained competitive 
advantage. Journal of Business 
Research, 112, 342-353. 

Ocasio, W., Rhee, L., & Boynton, D. (2019). 
March and the pursuit of 
organizational intelligence: the 
interplay between procedural 
rationality and sensible foolishness. 
Industrial and Corporate Change, 
29(1), 225-239. 

Parida, V., Pesämaa, O., Wincent, J., & 
Westerberg, M. (2017). Network 
capability, innovativeness, and 

performance: a multidimensional 
extension for entrepreneurship. 
Entrepreneurship & Regional 
Development, 29(1-2), 94–115. 

Porter, M. (1985). Competitive Advantage: 
Creating and Sustaining Superior 
Performance. Free Press: New York. 

Priporas, V. (2019). Middlesex University 
Research Repository. International 
Journal of Retail & Distribution 
Management, 47 (9), 997-1010. 

Rikhardsson, P., & Yigitbasioglu, O. (2018). 
Business intelligence & analytics in 
management accounting research: 
Status and future 
focus. International Journal of 
Accounting Information Systems, 
29, 37–58.  

Rouach, D., & Santi, P. (2001). Competitive 
intelligence adds value: Five 
intelligence attitudes. European 
Management Journal, 19, 552-559. 

Sachitra, V., & Chong, S. (2018). Resources, 
capabilities and competitive 
advantage of minor export crops 
farms in Sri Lanka: an empirical 
investigation. Competitiveness 
Review: An International Business 
Journal, 28(5), 478–502. 

Saeidi, S.P., Nilashi, M., & Mardani, A. 
(2018). The Impact of Enterprise 
Risk Management on Competitive 
Advantage by Moderating Role of 
Information Technology. Computer 
Standards & Interfaces, 63, 67–82. 

Saranga, H., George, R., Beineb, J., & 
Arnold, U. (2018). Resource 
configurations, product 
development capability, and 
competitive advantage: An 
empirical analysis of their 
evolution. Journal of Business 
Research, 85, 32–50. 



 

247 

 . 247تا  233 صفحات. 1400بهار و تابستان   .25 شماره .13 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران. انصاری آذرنوش

Seyedkalali, N., Heydari, A., (2015). 
Studying the Role of Trust-building 
Capabilities in Making the Business 
of Management Consulting Firms 
Dynamic. Journal of Executive 
Management (JEM), 7(14), 51-33. [In 
Persian] 

Srivastava, G., Paudayal, Kh. 
TorstenUtescher, T., & Mehrotra, 
R.C. (2018). Miocene vegetation 
shift and climate change: Evidence 
from the Siwalik of Nepal. Global 
and Planetary Change, 161, 108–120. 

Syapsan, S. (2019). The effect of service 
quality, innovation towards 
competitive advantages and 
sustainable economic growth. 
Marketing mix strategy as 
mediating variable. Benchmarking: 
An International, 26(4), 1336–1356. 

Tabarsa, Gh., Rezaeian, A., & Nazarpouri, 
A., ( 2012). Designing and 
Describing the Model of 
Competitive Advantage based on 
Organizational Intelligence in 
Knowledge-Based Organizations. 
Journal of Executive Management 
(JEM), 4(7), 37-58. [In Persian]  

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). 
Dynamic capabilities and strategic 
management. Strategic 
Management Journal, 18(7), 509. 

Wang, H. (2014). Theories for competitive 
advantage. In H. Hasan (Eds.), Being 
Practical with Theory: A Window 
into Business Research, 
Wollongong, Australia, 33–43. 

Widyaningdyah, A., & Aryani, A. (2016). 
Perceived Environmental 

Uncertainty, Performance 
Measurement Systems, and 
Competitive Advantage. Review of 
Integrative Business and Economics 
Research, 5(3), 117–134. 

Wu, K.-J., Tseng, M.-L., Chiu, A. S. F., & Lim, 
M. K. (2017). Achieving competitive 
advantage through supply chain 
agility under uncertainty: A novel 
multi-criteria decision-making 
structure. International Journal of 
Production Economics, 190, 96–107. 

Xu, H., Guo, H., Zhang, J., & Dang, A. 
(2018). Facilitating dynamic 
marketing capabilities 
development for domestic and 
foreign firms in an emerging 
economy. Journal of Business 
Research, 86, 141–152. 

Yap, C., Zabid Abdul Rashid, M., & Amat 
Sapuan, D. (2013). Perceived 
environmental uncertainty and 
competitive intelligence practices. 
Journal of information and 
knowledge management system, 
43(4), 462–481. 

Zarei, A., Farsizadeh, H., Siahsarani 
Kojouri, M., & Dehghani Soltani, M., 
(2015). The impact of organizational 
intelligence on organizational 
performance by using marketing 
capacities. Journal of Executive 
Management (JEM), 7(13), 39-64. [In 
Persian] 

Zhang, Y., Gregory, M., & Neely, A. (2016). 
Global engineering services: 
Shedding light on network 
capabilities. Journal of Operations 
Management, 42–43, 80–94. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092181811730317X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092181811730317X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092181811730317X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09218181
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09218181

