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 تشكر و قدرداني

حمد و سپاس خداوند بزرگ و بخشنده را سزاست كه همواره در طول دوران زندگي از لطف 

دانم از ام وظيفه خود ميام. حال كه اين تحقيق را به لطف او به پايان رساندهبيكران او برخوردار بوده

 اند تقدير و تشكر نمايم. تمام كساني كه در انجام اين تحقيق مرا ياري نموده

هاي استاد بزرگوارم، جناب آقاي دكتر اسالم ناظمي كه در طول انجام اين تحقيق با راهنمايي

 اند.موقع بنده را مورد عنايت خويش قرار دادهارزنده و به

هاي گرانبهايي را در راستاي استاد محترم، جناب آقاي محمدجعفر تارخ، كه با بذل همت، مشاوره

 اند.ام اين تحقيق به بنده مبذول داشتهانج

با حسن نيت و مهرباني  دكتر رامتين خسروي كه به عنوان داور خارجي محترم، جناب آقاي تاداس

 اند.ها و نظراتشان داوري و ارزيابي اين تحقيق را برعهده گرفتهبا ارائه ديدگاه

ايران جناب آقاي دكتر محمدرضا دانم از هيئت مديره محترم بانك ملي همچنين وظيفه خود مي

اند، دريغشان در انجام هرچه بهتر اين تحقيق با ما همراه بودهزاده، كه با پشتيباني و لطف بيحسين

 كمال سپاسگزاري را دارم.

ريزي و مديريت ريسك بانك ملي طور تشكر فراوان از رياست اداره كل مطالعات، برنامههمين

اده نساجي و كارشناس محترم اين اداره جناب آقاي مهرپويا بخاطر ايران جناب آقاي مسعود صفرز

 هاي ارزشمندشان دارم.سعه صدر و مشاوره

 

 



 ه 
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 چكيده

هاي هاي اخير فشار وتغييرات رقابتي بر محيط كسب و كار باعث افزايش اهميت حوزهدر سال

رقابتي شده است. يكي از ابزارهاي تجاري موجود در اين حوزه، هوش رقابتي است. هوش رقابتي 

هاي كارساز را نمايد و پس از تحليل صحيح، استراتژيرا از محيط رقابتي استخراج مياطالعات مفيد 

هايي مثل، سرعت باالي تغييرات، عدم قطعيت، كند. محيط رقابتي داراي ويژگيبراي سازمان توليد مي

يط پيچيدگي و ... است. بنابراين رويكرد هوش رقابتي بايد قابليت تطبيق با هرگونه تغييرات در مح

هايي كه براي هوش رقابتي ارائه شده است تاكيدي بر روي مفهوم رقابتي را داشته باشد. در مدل

كنيم. پذير ارائه ميپذيري صورت نگرفته است. در اين تحقيق مدلي را براي هوش رقابتي تطبيقتطبيق

و نتايج آن مدل پيشنهادي يك مدل مفهومي است. در طي اين تحقيق ارزيابي مدل انجام پذيرفته 

 مورد بحث قرار گرفته است.

پذير براي پذيرش مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق همچنين، يك مدل ارزيابي آمادگي سازمان

اطالعات مورد ارائه شد، و مطالعه موردي تحقيق حاضر در سازمان بانك ملي ايران صورت پذيرفت. 

 مورد تحليل قرار گرفته است. پي اس اس و ليزرلاس افزار نياز براي ارزيابي ازطريق پرسشنامه و نرم

 

 كلمات كليدي

 پذير، عامل، ارزيابي آمادگي سازمان، عوامل كليدي موفقيت.هوش رقابتي، هوش رقابتي تطبيق
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 مقدمه  1-2

هاي مختلف اجتماعي، توليد، هان، صنايع كوچك و متوسط از جنبهامروزه در اكثر كشورهاي ج

-در بسياري از كشورها اين صنايع تامينصنعتي و ارائه خدمات در حال نقش آفريني هستند. 

هاي جديد هستند. كنندگان اصلي اشتغال جديد، مهد تحول و نوآوري و پيشرو در ابداع فناوري

كنند. از عه اقتصادي كشورهاي خود ايفاء ميبا صادرات قابل توجه نقش موثري در توس اين صنايع

هاي مقاصد رقيبان خود ب كار كند باز هم بايد از فعاليتآنجايي كه يك سازمان هرچقدر هم خو

كسب هوش رقابتي يكي از الزامات غير قابل انكار براي  ،آگاه شود و لذا با توجه به اين شرايط

ش ست تا بتواند از طريق كسب و تجزيه و تحليل اطالعات و همين طور افزايا هاازمانساغلب 

هاي خود بيفزايند و در پرتو اين دانش است كه تصوير كاملي از دانش و ايجاد آگاهي بر  قابليت

-گيريگيرد تا بتواند با  تصميمرقابت در پيش روي مديران نقش مي وضعيت فعلي و آتي صحنه

-راهم سازند. با توجه به اينكه همو به موقع موجبات رشد و توسعه سازمان خود را ف هاي سريع

اين شود، كوچك به عنوان يك نياز شناخته مياكنون موضوع هوش رقابتي و توسعه صنايع 

 باشد. موضوع نيازمند بحث بيشتري مي

هاي ييرات شامل عاملسازمان و محيط كسب و كار داراي تغييرات زياد و متفاوتي هستند. اين تغ

هوش رقابتي بايد اين تغييرات را  باشد.استراتژيكي، اقتصادي، تاكتيكي و تكنولوژيكي و غيره مي

بيني و تحليل نمايد و توانايي تطبيق با تغييرات گوناگون را داشته باشد تا سازمان بتواند پيش

ما معتقد هستيم براي  بق نمايد.هاي خود را با نتايج حاصل از رويكرد هوش رقابتي منطاستراتژي

 پذيري در چرخه هوش رقابتي توجه كامل شود.رسيدن به اين هدف بايد به مفهوم تطبيق
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پذير را معرفي و مدلي را براي رسيدن به آن پيشنهاد كند هوش رقابتي تطبيقاين تحقيق سعي مي

پذير ارائه ي هوش رقابتي تطبيقبراي مدل پيشنهاد همچنين، مدلي براي ارزيابي آمادگي سازمان دهد.

 شود.مسئله تحقيق و اهداف آن به طور دقيق عنوان مي همين فصل، در ادامه شود.مي

 

 طرح مسئله تحقيق 1-2

هاي هاي اخير فشار و تغييرات رقابتي بر محيط كسب و كار باعث افزايش اهميت حوزهدر سال

هاي رقابتي را با ابزارهاي مناسب بهبود بخشيد. بايد تالش نمود تا اين حوزهلذا  رقابتي شده است

سازد تا ها را توانا مياست. هوش رقابتي سازمان 1يكي از اين ابزارها استفاده از رويكرد هوش رقابتي

هايي به اي در عرصه رقابت كسب نمايند. امروزه سازماناز رقباي خود پيشي گرفته و جايگاه ويژه

-هاي خود و ديگران ارزيابي درستهند يافت كه از محدوده فعاليتبيشتري دست خوا 2مزيت رقابتي

تري داشته باشند. هوشمندي رقابتي اشاره به اين دارد كه اطالعات مفيد را از محيط رقابتي استخراج 

 هاي كارساز را براي سازمان توليد و ترويج نمايد. نمايد و پس از تحليل صحيح، استراتژي

توان به نتايج موثرتري در مسائل امروزي كسب و كار ا مفهوم رقابت مياز ادغام مفاهيم جديد ب

است. با توجه به تغييرات سريعي كه  3پذيرينماييم، مفهوم تطبيقرسيد. مفهومي كه ما بدان توجه مي

-بيني صورت ميهاي پيشآوري داده، تجزيه و تحليل و روشدر محيط، از جمله در ابزارهاي جمع

توان گفت مي پذير بودن برخوردار باشد.از قابليت تطبيقكه سيستم هوش رقابتي  گيرد، نياز است

 يك گزينه براي پيشي گرفتن از رقبا است.پذيربودن هوش رقابتي توجه به تطبيق
                                           
1 Competitive Intelligence 
2 Competitive Advantage 
3 Adaptive 
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به آن اشاره دارد كه هوش رقابتي بايد از هر لحاظ توانايي تطبيق با هر  1پذيرهوش رقابتي تطبيق

ر داخل و خارج سازمان داشته باشد. بنابراين، بسترهاي الزم بايد وجود غيتغييري را در محيط مت

بسترهايي كه در اين تحقيق به آن توجه دست يافت (پذيري داشته باشد تا بتوان به خصوصيت تطبيق

ها در واقع مسئله اصلي در عرصه رقابت اين است كه سازمان )در فصل سوم عنوان شده است. ،شده

توان رقابتي پايدار دست يابند. مسئله مهم ديگر حفظ و افزايش توان رقابتي در لواي بايد به يك 

پذير در سازمان براي اجراي يك مدل هوش رقابتي تطبيقپذيري در هوش رقابتي است. قابليت تطبيق

بنابراين  شرط اول شناسايي عوامل كليدي آن و ارزيابي آمادگي سازمان در پذيرش آن مدل است.

ديگر، مدل آمادگي سازمان براي مدل پيشنهادي هوش رقابتي است كه در اين پاسخ به آن داده  مسئله

 .شودمي

 

 اهميت تحقيق 1-1

رقابتي لزوم استفاده از هوشمندي  هاي رقابت و ريسك بازار، در آيندهبا توجه به افزايش چالش

دهي استراتژيك، عملياتي و به عنوان ابزار كسب و كار الكترونيك و مديريت استراتژيك در جهت

 رسد.تاكتيكي سازمان ضروري به نظر مي

هاي تجاري كوچك و متوسط براي سودآوري هر چه بيشتر بايد خود را براي ايجاد امروزه سازمان

تحوالتي اساسي و هميشگي در محيط رقابتي توانا سازند. با توجه به اين تحوالت بايد سيستم هوش 

هاي متغير سازمان داشته باشد. سازمان براي ذيري را در راستاي استراتژيپرقابتي قابليت تطبيق

                                           
1 Adaptive Competitive Intelligence 
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پذير رسيدن به حفظ مزيت رقابتي و افزايش توان رقابتي پايدار نياز به بررسي هوش رقابتي تطبيق

 خواهد داشت.

، ها قابل بكارگيري باشد، سازمان به اهداف خود يعنيپذير در سازماناگر مدل هوش رقابتي تطبيق

-ها و افزايش پايداري توان رقابتي است، دست پيدا ميپيشي گرفتن از رقبا سودآوري، كاهش هزينه

-ها براي پذيرش اين مدل هستيم كه در اين تحقيق به آن ميكند. پس نيازمند ارزيابي آمادگي سازمان

 .پردازيم

 

 

 سواالت تحقيق 1-4

 باشند:سواالت تحقيق به شرح زير مي

 پذير وجود دارد؟رقابتي تطبيقآيا هوش  .1

 گذارد؟پذيري هوش رقابتي تاثير ميچه عواملي بر قابليت تطبيق .2

 ها استفاده نمود؟پذير را در سازمانچرا بايد هوش رقابتي تطبيق .3

پذير در چه معيارهايي بايد براي ارزيابي آمادگي پذيرش مدل هوش رقابتي تطبيق .4

 نظر گرفته شود؟

پذير از چه روشي بايد استفاده شنهادي هوش رقابتي تطبيقبراي ارزيابي مدل پي .5

 نمود؟
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 اهداف تحقيق 1-5

 نامه عبارتند از:در راستاي اين تحقيقات اهداف مورد نظر در پايان

 .پذيرارائه يك مدل براي هوش رقابتي تطبيق -1

 .پذيرمطرح نمودن نتايج حاصل از هوش رقابتي تطبيق -2

-مادگي سازمان براي بكارگيري هوش رقابتي تطبيقتعيين معيارهاي تاثيرگذار در آ -3

 .پذير

پذير در ارائه يك مدل براي ارزيابي ميزان آمادگي در بكارگيري هوش رقابتي تطبيق -4

 .هاسازمان

 

 هاي تحقيقفرضيه 1-6

هايي در نظر در اين تحقيق براي رسيدن به اهداف تعيين شده و دستيابي به نتايج درست فرضيه

هاي پذير است، فرضيهاست. در مدل پيشنهادي اول كه مربوط به هوش رقابتي تطبيقگرفته شده 

 اصلي زير مورد نظر است:

-هوش رقابتي  تطبيق«يك عامل تاثيرگذار مثبت بر روي » سازمان«فرضيه اصلي اول:  �

 است.» پذير

يك عامل تاثيرگذار مثبت بر روي هوش رقابتي » فناوري اطالعات«فرضيه اصلي دوم:  �

 پذير است.تطبيق
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يك عامل تاثيرگذار مثبت بر روي هوش رقابتي » هوش رقابتي«فرضيه اصلي سوم:  �

 پذير است.تطبيق

به طور همزمان » هوش رقابتي«و » فناوري اطالعات«، »سازمان«فرضيه اصلي چهارم:  �

 پذير است.عنوان يك عامل مثبت بر روي هوش رقابتي تطبيقبه

پذير تاثير مثبت بر روي افزايش پايداري توان بتي تطبيقفرضيه اصلي پنجم: هوش رقا �

 رقابتي دارد.

هايي به شرح زير مورد در مدل پيشنهادي دوم كه مربوط به ارزيابي آمادگي سازمان است، فرضيه

 بررسي واقع شد:

 دارد. و رابطه مستقيم فرضيه اول: ديدگاه سازماني بر روي آمادگي سازمان تاثيرگذار �

 و رابطه مستقيم دارد.ديدگاه فرآيندي بر روي آمادگي سازمان تاثيرگذار فرضيه دوم:  �

 و رابطه مستقيم دارد.فناوري بر روي آمادگي سازمان تاثيرگذار  فرضيه سوم: ديدگاه �

 

 محدوده تحقيق 1-7

مادگي سازمان را در خود احاطه كرده پذيري و ارزيابي آرقابتي، تطبيق اين تحقيق، مفاهيم هوش 

ايم، و بر اساس دادهپذير بودن هوش رقابتي را مورد بررسي قرار هاي تاثيرگذار بر تطبيقعاملاست. 

عوامل كليدي موفقيت را در پذيرش مدل پيشنهادي  ،طورهمين مدلي مفهومي پيشنهاد شده است.آن 

 ايم.قرار دادهدر سازمان مورد مطالعه (بانك ملي ايران) 
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 مراحل انجام تحقيق 1-8

فصل در  كنيد.شمايي از ورودي و خروجي تحقيق را مشاهده مي 1-1توجه به شكل شمارهبا 

 تري آورده شده است.پنجم مراحل تحقيق به صورت دقيق

 

 روند تحقيق ابتداييمدل  :1-1شكل 

 

 ساختار تحقيق 1-9

 تحقيق حاضر شامل پنج فصل است:

رد بررسي، اهداف و سواالت اي درباره تحقيق، معرفي مساله موفصل اول شامل مقدمه �

 و ساختار تحقيق است.تحقيق 
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اي مربوط به انواع هوشمندي در كسب و كار به ويژه هوش دوم مفاهيم پايهدر فصل  �

رقابتي، ارزيابي آمادگي سازمان و عوامل كليدي موفقيت مورد بررسي قرار خواهند 

 گرفت.

پذير و ارزيابي آمادگي سازمان در فصل سوم مدل پيشنهادي مربوط به هوش رقابتي تطبيق �

 گردد.مطرح مي

 شود.گردد و نتايج نشان داده ميارزيابي مي ،هاي پيشنهاديدر فصل چهارم مدل �

-گيري نهايي همراه با پيشنهادات كارهاي آينده بيان ميبندي و نتيجهدر فصل پنجم جمع �

 شود.
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 فصل دوم: ادبيات موضوع و مفاهيم بنيادي                     
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 مقدمه 2-1

ي كنوني اين نيست كه فرد يا سازمان بدون اطالعات باشد، مساله غرق شدن در آن است. مساله

روز، صحيح و هاي مديران، غربال اطالعات است تا به اطالعات بهترين نيازمنديامروزه يكي از مهم

ي د تا در عرصهخواهند تصميم بگيرنداراي منبع معتبر دست يابند. مديران براساس اين اطالعات مي

گيري اشتباه را اطالعات دقيق، به روز و شفاف ريسك تصميمرقابت پيروز شوند و پيروز بمانند. 

دهد و اين يكي از داليل مهم ضرورت انجام هوش رقابتي و ارتقاي آن در نهاد سازمان كاهش مي

گذارد و به شما امكان يها و اطالعات را از منظر استراتژيك كنار يكديگر مهوش رقابتي، داده است.

 .]1[ بيني كرده و استراتژي موثري براي محيط رقابتي اتخاذ كنيدي نزديك را پيشدهد تا آيندهمي

 هاي مورد استفاده در كسب و كار صورتدر اين فصل، مروري بر مفاهيم كليدي در سيستم

گرفته است. انواع هوش بيان و در مورد هر يك توضيحي مختصر داده شده است. تعاريف دقيق 

 هوش رقابتي و مطالب مربوط به هوش رقابتي عنوان شده است. 

 2و هوشمندي 1اطالعات 2-2

اي نيز در مفاهيم گسترده ي تجاري،مفهوم هوش بسيار گسترده است. با ورود اين مفهوم به حوزه

 4هوش بازاريابيو  3توان به هوش رقابتي، هوش تجاريمي كه از جملهاين خصوص شكل گرفته 

 اشاره كرد.

                                           
1 Information 
2 Intelligence 
3 Business Intelligence 
4 Marketing Intelligence 
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در كتاب خود تالش نموده است تا اين مفاهيم را با يكديگر مقايسه نمايد.  2003در سال  1فليشر

 :]2هوش تجاري داراي دو مفهوم زير است[از ديدگاه او 

معناي محدود: در مقايسه با هوش رقابتي، هوش تجاري تمركز بيشتري بر فناوري  �

 اطالعات و درون سازمان دارد.

تري از هوش تر و گستردهمعناي گسترده: در اين معنا، هوش تجاري مفهوم وسيع �

 رقابتي دارد.

ها ي مردم و شركترههاي پراكنده دربااطالعات، وابسته به واقعيت است. اعداد و ارقام، آمار، داده

هاي تكه از سوي ديگر، اطالعات هوشمند ها است.ي آندهند و در ظاهر مورد عالقهو آنچه انجام مي

به اند و تبديل اي از اطالعات هستند كه پااليش شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهبرگزيده

به اطالعات هوشمند نياز دارند نه به توان دست به عمل شد. مديران اند كه براساس آن ميچيزي شده

 .]1[ گاهي استآي ديگر براي اطالعات هوشمند، ژهاطالعات صرف. وا

 

 انواع هوش 2-3

 2هوش مصنوعي 2-3-1

هوش مصنوعي اصطالحي است كه معناي متفاوتي را در بر دارد. بيشتر متخصصين،  توافق دارند 

اينكه شامل مطالعه عمليات تفكر در انسان  كه هوش مصنوعي با دو ايده اصلي مرتبط است. اول

ها (كامپيوتر و ربات و ...) است. يكي از است. دوم اينكه مرتبط با ارائه اين عمليات توسط ماشين

                                           
1 Fleisher 
2 Artificial Intelligence 
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شد، آن رفتاري از يك ماشين كه اگر توسط انسان انجام مي«تعاريف عالي هوش مصنوعي اين است: 

ها، فهميدن اينكه هوش چيست و تر شدن ماشينندهدف هوش مصنوعي هوشم ».ناميدندرا هوش مي

 ].3ها است [مفيدتر ساختن سيستم

ي چندين علوم و هاي هوش  برخوردار باشند، به وسيلههايي كه از ويژگيتوسعه و بسط سيستم

اي، عمليات زبان مادري، حرفههاي شود. سيستمها از آواشناسي گرفته تا رياضيات تعيين ميتكنيك

هاي هاي خودكار و حسي، تشخيص بعدي كامپيوترها، دستورالعملفتار، سيستمتشخيص گ

تركيب دو يا چند كامپيوترهاي كمكي هوشمند، منطق نامعلوم، محاسبات رياضي، منطق اطالعاتي. از 

 شود.ها به عنوان يك سيستم هوشمند چندگانه، نام برده مياز اين سيستم

 1مديريت دانش 2-3-2

ي و خلق علوم و كاركرد صحيح براي ذخيره علم و سهيم شدن آن با ديگران به آورفرآيند جمع

اصلي از مديريت دانش، سهيم شدن شود. هدف طور موثر در كل سازمان، مديريت دانش ناميده مي

بيني مثال تعيين يا پيش مديران الزم است تا تصميم بگيرنداطالعات با افراد است. اطالعاتي كه براي 

 ].3ريان و ارباب رجوع [رفتار مشت

اي از علم مديريت است كه در كاربرد داشتن در يك سازمان، به منظور تغيير مديريت دانش شاخه

ورزد. اين همان فرآيند سازي و كاربرد دانش جهت بهبود اجراي كار اهتمام ميتوانايي آن در ذخيره

. مديريت براي رشد سازمان استها، اطالعات و دانش به شكل هوشمندي قابل درك انتقال داده

كنندگان و شركاء از طريق يك دانش، چگونگي تسهيم دانش اثربخش بين كاركنان، مشتريان، تامين

                                           
1 Knowledge Management 
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هوش رقابتي به جستجوي يك هوشمندي جديد . مكانسيم است. اين با هوش رقابتي متفاوت است

 ]. 5][4كند [براي كسب مزيت رقابتي اشاره مي

 ].6اند [هوش رقابتي معرفي شدهافزارهاي عنوان نرمرقابتي در حقيقت بههوش تجاري و هوش 

 هوش تجاري 2-3-3

هاي كارگيري سيستمگيري تجاري با بههاي تصميماي از مفاهيم و روشهوش تجاري مجموعه

 ].7كند [پشتيبان مبتني بر حقيقت را توصيف مي

يك معماري مورد نظر است، كه شامل عنوان عنوان يك سيستم، بلكه بههوش تجاري نه به

هاي داده عملياتي و تحليلي هاي كاربردي و تحليلي است كه به استناد پايگاهاي از برنامهمجموعه

 .]6[ پردازندهاي هوشمند تجاري ميكمك به اخذ تصميم براي فعاليت

غيرتجاري  هاي تجاري وتري را مانند استفادههوش كسب و كار كه قالب عمده اي هوش تجاري

آوري داده و دانش جهت در بر دارد، عبارت است از بعد وسيعي از كاربردها و تكنولوژي براي جمع

سيستم  ].8جو در راستاي آناليز بنگاه براي اتخاذ تصميمات تجاري دقيق و هوشمند [وايجاد پرس

هاي تجاري دههوش تجاري براساس معماري بنگاه تشكيل شده است و در قالب پردازش تحليلي دا

 ].9پردازد [و اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمند مي

ها به تواند موجب باال بردن هوش تجاري شود. زمانيكه سازمانهاي مديريت دانش ميتكنيك

هاي كامل دهند، مديريت دانش بايد يكي از بخشهاي هوش تجاري خود ادامه ميتوسعه استراتژي

 .]10[ هايشان باشدطرح
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گيري پايگاه داده، جو و گزارشوافزاري براي پرساصلي هوش تجاري شامل نرمابزارهاي 

 .]11[ شودكاوي مي) و ابزارهاي داده1بر خطابزارهايي براي تحليل داده چند بعدي (پردازش تحليلي 

 هوش رقابتي 2-3-4

سازمان سازي اطالعات است كه افراد تمام سطوح آوري، پردازش و ذخيرههوش رقابتي هنر جمع

كند كه آينده خود را شكل داده و در مقابل فراخور نياز خود به آن دسترسي دارند و به آنها كمك مي

و به اخالقيات احترام  كند. هوش رقابتي بايد قانوني باشدها حفاظت ميتهديدهاي رقابتي از آن

 ].12كند [مان منتقل مياي از محيط به سازبگذارد. هوش رقابتي دانش را با استفاده از قواعد ويژه

انداز رقابتي كنند، درك بهتري از چشمهايي كه از يك برنامه هوشمندي رقابتي استفاده ميشركت

هايي براي افزايش مزيت رقابتي ايجاد كنند ]. و با حركت به سوي راهبردهاي مدبرانه، برنامه2دارند [

  .شودبه هوش رقابتي بيشتر پرداخته مي 5 -2بخش در  ].13[

 بازاريابيهوش  2-3-5

هاي اجرايي براي ي راهكارهوش بازاريابي از جمله ابزار شناخت و بررسي كننده و پيشنهاد دهنده

هاي مند و با استفاده از روشهوش بازاريابي از طريق جستجوي نظام محيط بيروني سازمان است.

پردازد و زيه و تحليل اطالعات ميآوري و تجعيني براي شناسايي و حل مسائل بازاريابي به جمع

 ].1كند [ي يك استراتژي سازماني كوشش ميبراي رفع مشكالت و ارائه

-هاي الزم باشد كه به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار مياي از دادههوش بازاريابي بايد مجموعه

منظور ياري رساندن از هوش بازاريابي به  گيرد ودر گزارشي ارائه شود كه به سادگي قابل فهم باشد.

                                           
1 Online Analytical Processing 
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 گيردها در بازار انجام ميهاي مرتبط، با تشخيص يا حل مساله يا فرصتگيريبه مديريت در تصميم

]1[. 

هوش بازاريابي در سطح واحد و بخش بازاريابي و فروش سازمان مطرح است، اما هوش رقابتي 

بي هوشمند سبب ارتقاء سطح ي بنگاه اقتصادي مطرح است. با بكارگيري صحيح بازاريادر كل پيكره

شود. مسئول هوش بازاريابي، واحد بازاريابي تر ميگيري صحيحهوشمندي رقابتي و در نتيجه تصميم

هوش بازاريابي جزئي و تخصصي است، و اگر  است، اما مسئول هوش رقابتي، كل سازمان است.

  .]1[خوب اجرا شود هوش رقابتي نيز بهتر در سازمان عمل خواهد كرد

 1كهوش استراتژي 2-3-6

تجميع انواع ديگر از هوش براي ايجاد ارزش افزوده اطالعات و دانش در هوش استراتژيك 

گيري استراتژيك سازماني است. هوش استراتژيك اغلب در ارتش يا جهان دفاعي راستاي تصميم

فيد باشند، گيري متوانند در سطوح باالي تصميمبراي بزرگ جلوه دادن اطالعات و دانش كه مي

شود. هوش استراتژيك غالبا از هوش تاكتيكي يا عملياتي كه نوع پايين هوش است، قابل استفاده مي

تفكيك است. در موفقيت كسب و كار، هوش استراتژيك همان معني را دارد كه در ابزار هوشمند 

ها و ينده، چالشارتش متعارف است. اما تاكيد بر چگونگي بهتر بودن موقعيت سازمان براي كنترل آ

  ].10دهد [هايي است كه موفقيت شركت را افزايش ميفرصت

                                           
1 Strategic Intelligence 
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 1هوش تاكتيكي 2-3-6

بيني تكيه تر است و زياد بر پيشهوشمندي تاكتيكي معموال اجرايي و در يك مقياس كوچك

گذاري و كال اقداماتي براي هاي قيمتندارد. موضوعات تاكتيكي شامل شرايط فروش رقبا، سياست

توان در تفاوت بين هوش استراتژيك و هوش تاكتيكي گيرد. ميهاي زمان حال را دربر ميموفقيت

گفت كه نگاه هوش استراتژيك به آينده است و نگاه هوش تاكتيكي به امروز است. هرچند اين دو، 

 .]1[ پيوستگي بااليي با هم دارند

 2هوش سازماني 2-3-7

-چرا گذر سازماني مهم است در افزايش هوش سازماني ميپاسخ كليدي در برابر اين پرسش كه 

مانند  هاي ارزش افزوده از محل اموال غيرمنقول سازمانيباشد. هوش سازماني اجتماع سودآوري

براي افزايش هوش سازماني، در ابتدا بايد  است. شدگان، مديران، ذينفعان و مشترياندانش استخدام

اند بسازيم. اين اجزا داده، هوشمندي سازمان توزيع شده يك سلسله مراتب از اجزايي كه براي

هوش سازماني طبق تعريف با انجمن مديريت دانش،  .]10[ اطالعات، دانش، خبرگي و خرد است

كند به دانشي كه كارمندان ه ميرابطه؛ افراد اشااي ساخته شود: افراد، ساختار و ربايد بر سه اصل پايه

توان آن را از اداره به خانه نظير ويژگي فكري، ي است كه به سختي ميسازمان دارند. ساختار دانش

ي مناسب، اجتماعي است كه از مشتريان و ذينفعان رابطههاي داده و مواردي از اين دست برد. پايگاه

گويند اصل چهارمي با عنوان اصل رقابت نيز وجود دارد. اين امر به شود. برخي افراد ميفرگير مي

                                           
1 Tactical Intelligence 
2 Enterprise Intelligence 
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ها بستگي دارد. براي باال بردن العمل آنرابطه با داشتن واكنش رقبا و عكسمندي در ميزان هوش

 .]10[ هوشمندي در يك سازمان هر چهار اصل بايد موجب ايجاد ارزش افزوده در سازمان شوند

اي از منافع ارزش افزوده از اموال غير ملموس هوش سازماني به عنوان اجتماع به هم پيوسته

ي در فرهنگ، مديريت تغيير، تغييرات فردي در ميان تركيبات مهم در جهت گذار سازمانتعريف شده 

 ].10و باال بردن آن مطرح شد [

 

 پذيريتطبيق 2-4

هاي بيولوژيكي، هاي مختلف اعم از سيستميكي از مفاهيم گسترده مرتبط كه بسياري از حوزه

م است. تقريبا هر سيست 1پذير پيچيدهتطبيق گيرد مفهوم سيستماقتصادي اجتماعي و ... را در بر مي

]. چنين سيستمي 14پذير پيچيده است [توان يك سيستم تطبيقا ميبيولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي ر

هاي خورد ولي در تك تك عاملداراي يك رفتار پديداري است كه در كل سيستم به چشم مي

 ،در اين تحقيقپذيري تطبيق ما ازور منظ ].14تشكيل دهنده سيستم به صورت انفرادي وجود ندارد [

 قابليت تطبيق در مواجهه با اخالل، خرابي و يا تغيير است.

  

 

                                           
1 Complex Adaptive Systems 
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 هوش رقابتي  2-5

 دهيم.قرار مي تريو دقيق در اين بخش هوش رقابتي را مورد بررسي بيشتر

 تاريخچه هوش رقابتي 2-5-1

كرده است. برخي از جاي خود را در محافل آكادميك باز  1980ي ي هوش رقابتي از دههواژه

-، محقق معروف مديريت استراتژيك، با معرفي نيروهاي پنج1اند، مايكل پورترنويسندگان ادعا كرده

هاي ژنريك، مفهوم هوش رقابتي را خلق كرده است. پورتر در ايجاد انجمن ي رقابتي و استراتژيگانه

ي هوشمندي ي مجله، پيشگام بوده و نخستين شماره1986در سال  2متخصصان هوشمندسازي رقابتي

 ].15منتشر ساخته است[ 1990رقابتي را در سال 

تحقيقش را منتشر كرد كه در آن به نتايجي از قبيل بيشترين اطالعات  3، فولد1980در دهه 

رگردانده فروش ب خواسته شده روي محصوالت، فن فروش و قيمت توليد، به طور مستقل از قيمت

شد. بعدها او مطالعاتش را با مصاحبه تلفني و حضوري كامل كرد. مطالعات حاكي از آن بود كه 

ها هنوز ها شناخته شده بود، اما سيستماي در طول سه سال بين بخشهوش رقابتي به طور گسترده

 ].16[ فت بودندي پيشرزير مرحله

شركت را منتشر كرد. بيشترين اطالعات  308ي خود بر ، نتايج مطالعه1980در سال  4ساتون

ها % از شركت3كه فقط ي قيمت و بهترين منبع، خود فروشنده بود، در حاليخواسته شده درباره

 ].17هاي هوش رقابتي را توسعه داده بودند [سيستم

                                           
1 Michel  Porter 
2 Society for Competitive Intelligence Professionals 
3 Fuld 
4 Sutton 
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. ي هوش رقابتي در آن زمان پي بردند، به بزرگترين تحقيق درباره1، اسميت و پرسكات90در دهه 

ي ها دربارهي پيشرفت بودند، اما شركتبه طور واضح زير مرحله هوش رقابتيهاي سيستم

ترين مشكل شامل كمبود كارشناسان، حضور ضعيف دستاوردهاي بالقوه، اطالعات داشتند. جدي

 ].18روز بود [هاي بهمديران، مسائل اخالقي و قانوني و فناوري

ها را با سطح جزء نخستين افرادي هستند كه برگشت موجودي شركت 2سابرانين و ايشاك

هاي با بازدهي بال، ها به اين نتيجه رسيدند كه شركتپيشرفت هوش رقابتي مقايسه كردند. آن

 .]19[ هاي با بازدهي كم دارندكتتري نسبت به شرهاي تجزيه رقيب پيشرفتهسيستم

ي متخصصان هوش كه به سرعت رشد كرده و جامعه امروزه هوش رقابتي از جمله مفاهيمي است

هاي مشهور بسياري مانند: جنرال ]. شركت20درصد رشد داشته اس [ 40رقابتي، در هر سال 

ام، زيراكس، مرچ، الكتريك، موتوروال، مايكروسافت، اچ پي، آي بي ام، اي تي اند ني، اينتل، تري

 .]21[ برندهاي استراتژيك خود بهره ميرنامههمگي از هوش رقابتي در ب 3كوكاكوال و كرايسلر

يك دليل پيدايش اين دانش، انفجار اطالعاتي است كه به وسيله فزوني اطالعات و انعكاس در 

هاي تجاري جهاني، به وجود آمده بود. از ديگر داليل رشد اين علم، شايد تكثير و انتشار پايگاه داده

كنيم. هم اكنون زمان تغييرات بزرگ سياسي و اجتماعي طبيعت زماني است كه ما در آن زندگي مي

تر و تغييرات سريع جهاني، افزايش سرعت كسب و كار، افزايش رقابت جهاني، رقابت تهاجمي

 ].22است [ تكنولوژيكي

                                           
1 Smith & Prescott 
2 Subranian & IsHak 
3 General Electric, Motorola, Microsoft, HP, IBM, AT & T, Intel, #m, Xerox, Mrch, CocapCola and   

Chrysler 
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 تعاريف هوش رقابتي 2-5-2

 عبارتند از:ن آ ترينكه رايج اندرقابتي ارائه كرده هوشنظران، تعاريفي از صاحبزيادي از  تعداد

هوش رقابتي، فرآيندي اخالقي و قانوني براي كشف و توسعه اطالعات و عكس العمل به موقع 

 ].23سازمان است[

هوش رقابتي فرآيند «نمايد: ، هوش رقابتي را چنين توصيف ميانجمن متخصصان هوش رقابتي

هاي كوچك م سازمانتجزيه، تحليل و كسب خبر از محيط رقابتي است. هوش رقابتي مدير ارشد تما

عه سمرتبط با بازاريابي، تحقيق و تو اي درباره مواردسازد تا تصميمات آگاهانهو بزرگ را قادر مي

هاي بلند مدت كسب و كار اتخاذ نمايد. هوش رقابتي هاي مناسب در مورد استراتژيگرفته و تاكتيك

طور اخالقي و قانوني است و تجزيه آوري اطالعات به اي است كه مستلزم جمعموثر، فرآيند پيوسته

هاي هوشمندانه را كند كه باعث اجتناب از نتايج نامطلوب شده و اتخاذ تصميمو تحليل، ارايه مي

 ].24» [نمايد.گيرندگان كنترل ميبراي تصميم

براي  را هوش رقابتي هدف قرار دادن هر نوع اطالعات در جهان تجارت است كه توانايي شركت

 .]25[ دهدتاثير قرار ميرقابت تحت 

هوش رقابتي اشاره به فرآيندي دارد كه اطالعات رقبا و محيط خارجي به روشي قانونمند و 

شود، سازماندهي و تجزيه و تحليل كرده تا سازمان بازار آوري ميسيستماتيك كه توسط سازمان جمع

 ]. 26رقابت را تصاحب كرده و يا رقابتي بماند [

هاي قانوني و مسائل اخالقي احترام بگذارد. اين شامل انتقال دانش از به كدهوش رقابتي بايد 

تواند در موقعيت رقابتي يك شركت تاثيرگذار باشد باشد كه ميمحيط براي سازمان با قوانين مقرر مي

]27.[ 
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]. بلكه فرآيند دانش 28يا كاوش در معامالت نيست [ 1يابيهوش رقابتي تنها تحقيقات بازار

را با  رهوش رقابتي اين كاگويد. ي رقابت در حال حاضر است و يك قدم جلوتر از آن را ميدرباره

هاي كوتاه مدت و ريزيآل استفاده از آن براي برنامهي رقبا و به طور ايدهجمع آوري اطالعات درباره

يك كسب و كار از ]. در حقيقت هوش رقابتي به عنوان يك ابزار استراتژ29دهد [بلند مدت انجام مي

 ].30ها ارائه شده است [ديرباز در تالش براي افزايش رقابت شركت

آخرين ابزار در جنگ جهاني «] در كتاب خود اظهار داشته است كه هوش رقابتي 31[ 2كاهانر

هاي پديدار شده به هوش رقابتي به عنوان راهي براي طراحي است و بسياري از شركت» اقتصادي

خدمات، رسيدن مشقت بار به عمليات بازاريابي و استفاده استراتژيكي در استفاده خوب محصوالت و 

بندي بد، قضاوت ضعيف و بد ها نشات گرفته از زمانباشد. از سوي ديگر، بيشتر شكستاز هوش مي

 ].32به كاربردن و يا استفاده ناكافي از هوش رقابتي است [

ريزي، ملي از فرآيندي سيستماتيك، شامل برنامههوش رقابتي را به عنوان پيشنهادات ع 3كالف

هايي كه ها يا پيشرفتوري از فرصتگردآوري، تحليل و انتشار اطالعات در محيط خارج، براي بهره

داراي نيروي بالقوه در تاثيرگذاري بر موقعيت رقابتي يك كشور يا يك شركت است، تعريف نموده 

كاربران هوش رقابتي هستند.  در بازارهاي كاال، اولين ت رقابتيهاي طالب مزياست. در عمل شركت

هوش رقابتي محصول پردازش اطالعات كسب و كار است. پردازش به معني تحليل و تفسير است. 

گيري تشكيالت هاي گذشته و آينده، در پيش بيني آينده و راهنمايي در تصميموابسته به دادههوش 

رشد تشكيالت اقتصادي اغلب وابسته به توانايي در بدست گيرد. اقتصادي مورد استفاده قرار مي

                                           
1 Marketing Research 
2 Kahaner 
3 Calof 
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هاي رقابت با بنا كردن استانداردهاي جديد كارايي در بازار است. براي دستيابي به اين آوردن حاشيه

هاي خود ندارد، بلكه داشتن اطالعات مرتبط در مورد آرمان تشكيالت فقط نياز به كارفرما در فعاليت

 ].33ن خودشان و محصوالت يا خدماتشان در مقابل رقيبان الزامي است [رقيبان براي قرار داد

 اهداف هوش رقابتي 2-5-3

 رقابتي عبارتند از: اصلي برنامه هوش سه هدف

 هاي رقيبدرك كلي از يك صنعت وسازمان �

پذير هستند و ارزيابي اثرات اقدامات استراتژيك بر هايي كه آسيبشناسايي زمينه �

 هاي رقيبسازمان

هاي بالقوه كه امكان دارد يك سازمان رقيب به عمل آورد و موجب شناسايي حركت �

 ].34[ به خطر افتادن موضع يا پايگاه يك سازمان در بازار خاصي شود

رقابتي اين است كه قادر شويم حركات رقبا،  به طور كلي هدف برنامه هوش«گويد: گيالد مي

 ].35» [بيني كنيممشتريان، دولت و خيلي چيزهايي ديگر را پيش

به طور كلي هدف برنامه هوش رقابتي فرآيند كاهش عدم اطمينان محيطي در جهت بهبود 

 ].36[ تصميمات مديريتي است

توسعه تكنولوژي و رشد تجارت جهاني، امروزه به اين معني است كه محيط تجاري به سرعت و 

هاي راهبردي به شهود تكيه گيريتصميم توانند برايدائم در حال تغيير است. مديران بيش از اين نمي

ها براي ارائه پوشي است. شركتكنند. در بيشتر كارها نتيجه يك تصميم نادرست غيرقابل چشم

اي، به اطالعات نيازمندند. آنها بايد اطالعات ارزشي باالتر و تامين رضايت مشتريان در هر زمينه
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ها و عواملي كه در بازار فعال هستند، داشته ر نيروها و سايهاي رقيب، واسطهبسيار زيادي از شركت

-هاي استراتژيك و ابزارهاي بازاريابي به شمار ميباشند. اطالعات به عنوان يكي از اقالم مهم دارايي

ها، نقش هاي رقيب در امر تدوين استراتژي]. گردآوري و ارزيابي اطالعات مربوط به شركت37آيد [

هاي رقيب اطالعات بيشتري به دست آورد، احتمال آنكه بتواند از شركتحياتي دارد. هر قدر شركت 

]. بنابراين رديابي، درك و 34[ آميز تدوين و اجرا كند، بيشتر استهاي اثربخش وموفقيتاستراتژي

ها يك واكنش به رقبا به عنوان يك جنبه ويژه از فعاليت بازاريابي مطرح بود و الزم است كه شركت

 ].38[ به نام هوش رقابتي را به اجرا در آورند برنامه اثربخش

ي آن اطالعات خام ها، هدف كليدي هوشمندي رقابتي است كه به وسيلهآناليز و تفسير داده

ي تجارت) به هوشمندي در اجرا اي از واقعيات، تصاوير و مسائل جاري در حرفه(مجموعه

شود. اطالعات حاصل پيدا شده است) تبديل ميها ي آن(اطالعات سازماندهي، تفسير، مرور و رابطه

گيري به كار رود و اين خود شكلي از اساس كار مديريت ها و تصميمتواند براي تحليل فعاليتمي

 ].39استراتژيك است [

 مزاياي هوش رقابتي 2-5-4

توان به كاهش ريسك و رشد فرآيندهاي تجاري كسب از مزاياي هوش رقابتي در دنياي متغير مي

 ]:1كنيم [ها را بيان ميهوش رقابتي مزاياي زيادي دارد. در ادامه برخي از آن ].40و كار اشاره نمود [

 هاي سودآورسود بردن از طريق شناسايي مشاركت �

 كمك به سازمان در راستاي افزايش فروش �

 دسترسي آسان به اطالعات مرتبط �
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 افزايش درجه اطمينان از تصميمات استراتژيك �

 ها، محصوالت، و فرآيندهاي جديداوريفراگيري فن �

 هاي رقابتارزشمندترين منبع براي يافتن شيوه �

 اي در سازمانبهبود بخشيدن به ارتباطات چند وظيفه �

 كشف و شناسايي رقباي جديد و بالقوه �

 بهبود كيفيت محصول وخدمت در مقايسه با رقبا �

 پوشاندن به دستاوردها  ي عملعملكرد بهتر كسب و كار با انجام بهتر كارها و جامه �

 توان اشاره نمود:تر هوش رقابتي به موارد زير مياز جمله مزاياي اختصاصي

هاي فراروي سازمان براي ترغيب به سوي ها و چالشكشف و شناسايي فرصت �

 ]41راهبردهاي رقابتي فعال [

 ]42ايجاد پايه و مبنايي براي بهبود مستمر و پيوسته شناسايي راهبردهاي رقبا [ �

 ]42سازي پرشتاب [افزايش سرعت متناسب با بازار و پشتيباني از جهاني �

 ]43افزايش احتمال ماندگاري و بقاي سازمان [ �

 ]43افزايش حجم تجارت [ �

 ]44ارزيابي هر چه بهتر مصرف كننده [ �

 ]45كمك به فهم بهتر تاثيرات بيروني [ �

رقابتي نمايند، بدون اينكه تغييرات زياد و يا هاي هوش توانند شروع به انجام تكنيكها ميسازمان

وسيله درك هزينه زيادي متقبل شوند. براي شروع نياز به يادگيري تغيير در نحوه تمركز دارد كه به

هاي جديد است كه كسب و كارهاي مختلف در آن قرار دارند. در مرحله بعد سازمان بهتري از محيط
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دهد به كار ت تاثير قرار ميحيرات محيطي كه سازمان را تقادر است فعاليت خود را جهت كسب تغي

 ].46كه رقبا و صنايع را هرگز نبايد فراموش كرد [برد. ضمن آن

 بندي هوش رقابتيطبقه 2-5-5

 ]:47][27اند[برخي از محققان سه نوع هوش رقابتي را دسته بندي كرده

وضعيت فعلي و آينده نيازها و  هوش بازار: اين نوع هوش به معناي ترسيم يك نقشه از روند �

بندي خالق بازار و مهمترين تحركات هاي بخشترجيحات مشتريان، بازارهاي جديد، فرصت

 و تغييرات در حوزه بازاريابي و توزيع است.

هوش رقبا: اين نوع هوش ارزيابي تغييرات در استراتژي رقابتي در بازه زماني مشخص است  �

هاي جديد محصول و تازه واردهاي صنعت حاصل ، جايگزينكه از تغييرات در ساختار رقبا

 شده است.

منفعت تكنولوژي جديد ارزيابي شده و تغييرات  -هوش تكنولوژي: در اين نوع هوش هزينه �

 .شودبيني ميتكنولوژي پيش

يات و هوش استراتژيك و اجتماعي: اين نوع هوش شامل مواردي در خصوص قوانين، مال �

شود. سياسي و همچنين مسائل مربوط به منابع انساني نيز ميقتصادي و تامين مالي، مسائل ا

 دهد.هاي مختلف هوش رقابتي را نشان مي) جنبه2شكل شماره (
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 ]27[ هاي مختلف هوش رقابتيجنبه  :1-2شكل 

 ي هوش رقابتيچرخه 2-5-6

شود و يافته شروع ميهاي سازماناي از دادهاطالعات، محصول فرآيند ورودي است كه با مجموعه

-كند. سپس اطالعات، تجزيه و تحليل و تركيب شده، هوش را به وجود مياطالعات را توليد مي

گيري به كار روند، مزيت رقابتي براي سازمان توليد آورند. هنگامي كه اين اطالعات در فرآيند تصميم

 ].48شود [مي

است. او معتقد است كه فرآيند هوش رقابتي از كپارچه گويد كه هوش رقابتي فرآيندي يكاهانر مي

 چهار مرحله زير تشكيل شده است:

 ريزي و هدايتبرنامه -1
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ريزي و جهت دادن به شود. براي برنامهدر اين مرحله، اطالعات مورد نياز ارزيابي مي

گيرندگان، بايد فقط هاي اطالعاتي بيشتر در جهت تحقق نيازهاي اطالعاتي تصميمفعاليت

با ها را به مديريت ارشد گزارش دهد. مسائل داراي باالترين اهميت متمركز شده و آنروي 

شود. فهميدن نياز كاربر بسيار مهم است، تعريف و اجراي عمل هوشمندي، فرآيند آغاز مي

يار مهم است. چرا چرا كه موفقيت فرآيند بدان بستگي دارد. همچنين چارچوب زماني نيز بس

آوري داده براي كاربر تخصيص منابع صورت گرفته و نوع فرآيندهاي جمع، كه در طول زمان

 شود.مشخص مي

 وري دادهآجمع -2

شوند تا به آوري و ذخيره ميهاي خام و اطالعات و منابع موجود جمعدر اين گام، داده

هوشمندي كاربردي تبديل شوند. همچنين اطالعات و منابع اطالعاتي را، از لحاظ اينكه 

 كنند. اطمينان و اعتبار دارند، ارزيابي مي قابليت

 تحليل  -3

مركز فرآيند هوش رقابتي تحليل است. اين مرحله جايي است كه اطالعات صحيح ايجاد 

گيرد. اطالعات شده است. در اين مرحله اعتبارسنجي اطالعات توسط كارشناسان صورت مي

شوند. در اين مرحله ات بيان ميها و پيشنهادبررسي، تجزيه و تحليل و تفسير شده و توصيه

ها راهبردي و تاكتيكي قابل استفاده گيرياطالعات به اطالعاتي كه ممكن است در تصميم

 ].49شوند [باشد، تبديل مي

 انتشار -4

 ].50كند [گر راهكارهاي ممكن را ارائه و آن را مابين كاربران نهايي توزيع ميتحليل
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ي اطالعات پيشنهاد شده توسط به چرخه» ارزيابي و كنترل«ي پنجمي به نام چاوال كانتي مرحله

كاهانر اضافه كرده است. در مرحله ارزيابي و بررسي، به منظور سنجش و در نظر گرفتن پاسخ 

ها در نظر گرفته شود. اين مساله داراي چنان اهميتي گيران، پيوسته بايد نيازهاي اطالعاتي آنتصميم

 ].51است كل فرآيند تكرار شود [است كه در بعضي مواقع الزم 

 
 ]27[ چرخه هوش رقابتي :2-2شكل 

 ي زير را افزود:برومر به چرخه هوش رقابتي چاوال كانتي دو مرحله

سازي و حفظ بندي، پيادهدهي، طبقهذخيره و پردازش اطالعات: سازمان �

 سازي اطالعات است.مكانيزم براي دريافت و ذخيره

گيرندگان: انتشار اطالعات با شناسايي نيازهاي تصميمكاربران اطالعات و  �

هاي اطالعاتي و يا گيرندگان و چرخهاطالعاتي جديد توسط كاربران هوش و تصميم

 ].52فرآيند مجددا فعال خواهد شد [
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چيز كه رقيبان چه ارزش واقعي هوش رقابتي پشتيباني مديران با ابزارهاي سازماني براي يادگيري اين

 ].53كنند [خواهند داد است نه اينكه رقيبان چه مي را انجام

 ارزيابي هوش رقابتي 2-5-7

هاي الزم را توان هوش رقابتي را در سازمان مورد ارزيابي قرار دهيم و كنترلهاي زير ميبا روش

 .]39[]1به عمل آوريم[

مرتبط استفاده از شواهد تجربي كه عملكرد مالي و بازار را به هوش رقابتي سازمان  �

كنند از جهت هايي كه از هوش رقابتي استفاده ميدر اين روش عملكرد شركت سازد.مي

-هايي كه از اين روش استفاده نميفروش سهم بازار، سود هر سهم و غيره با عملكرد شركت

هاي هوشمندي و نقش گيري اهميت فعاليتشود. چنين روشي براي اندازهكنند، مقايسه مي

 يت سازمان مفيد است.آن در كسب موفق

 مستقيم مسائل مالي بر كسب و كار: گيري ارزش هوش رقابتي براساس تاثيراندازه �

-ها را ميجويي در هزينهيك از درآمدها و يا صرفهخواهيم ببينيم كه كدامدر اين روش مي

 توانيم مستقيما به هوشمندي رقابتي مرتبط سازيم.

بيشتر  تاثير غيرمستقيم بر كسب و كار: اسگيري ارزش هوش رقابتي براساندازه �

هنگام براي اوقات همبستگي بين اين دو وجود ندارد. برخي مواقع هوش رقابتي موفقيت زود

 آورد، ولي منافع آتي در پي دارد.همراه نميسازمان به

ش هوش رقابتي براساس نوع استفاده: در نهايت، مواقعي است كه گيري ارزاندازه �

گونه ارزش مالي را به طور مستقيم يا غير مستقيم وجود دارد، اما هيچ هوشمندي رقابتي
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يتي وجود ندارد، فرض كنيد زچگونه ميبت داد. اين بدان معنا نيست كه هتوان به آن نسنمي

هاي رقبا را فرستيم تا فعاليتمتخصصان هوش رقابتي را به يك نمايشگاه بزرگ تجاري مي

موقع سازمان است تا در صورت داليل اين امر آگاه ساختن به دنبال و ارزيابي كنند. يكي از

گونه هاي رقيب اقدام سريع و مناسبي صورت دهد. در اين حالت اينلزوم نسبت به فعاليت

اطالعات باعث خواهد شد تا واحدهاي مربوطه در سازمان بتوانند به صورت موثرتر وظايف 

وشمندي به آساني قابل محاسبه نيست، چون نه خود را انجام دهند. ارزش دقيق اين نوع از ه

جويي در هزينه تحقق يافته است، ولي اگر واحد هوشمندي درآمدي كسب شده و نه صرفه

رقابتي خالق باشد و اطالعات ريز و تفصيلي در دست داشته باشد، ارزش اين نوع اطالعات 

 نيز قابل محاسبه خواهد بود.

 ش رقابتيمربوط به هو تحليلي هايمدل 2-5-8

-مي هاي تحليلي، ابزارهاي تجاري براي هوش رقابتي هستند. يك متخصص هوش رقابتيمدل

بايست حداقل در هشت تا ده مدل تحليلي مهارت داشته باشد. عالوه براين، هر مسئله يا موضوع 

هاي تحليلي مختلف نياز دارد. بنابراين، به عنوان يك اي از مدلبه مجموعه 1اطالعات كليدي

تعيين  زحليلي در اختيار داشت. اگر قبل ااي از رويكردها تمتخصص هوش رقابتي بايد طيف گسترده

آوري نوع غلط اطالعات آوري اطالعات نماييم، براي جمعمدل تحليلي مورد استفاده، شروع به جمع

طمئن شويم آوري اطالعات ابتدا بايد مايم. پس قبل از جمعبراي تجزيه و تحليل زمان را هدر داده

  .]48[ ايمراهمان را درست انتخاب كرده

                                           
1 Key Information Topic 
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SWOTمدل تحليل  �
1 

، مدل تحليلي مختصر و مفيدي است كه به شكل نظام يافته SWOTروش تجزيه و تحليل 

هاي كند و استراتژيها و تهديدها را شناسايي ميهر يك از عوامل قوت و ضعف و فرصت

هايي تالش سازد. در اين روشار منعكس ميمتناسب با موقعيت كنوني حرفه مورد بررسي 

ايط بيروني و وضعيت دروني به عمل آمده و براساس آن استراتژي براي تجزيه و تحليل شر

ها و تهديدها نشان دهنده در اين مدل فرصت شود.مناسب براي بقاي شركت طراحي مي

ر فرا روي نظاي است كه در محيط صنعت موردهاي مطلوب و يا نامطلوب عمدهچالش

ها، ها، مهارتها، تواناييها (شايستگيها و ضعفشركت وجود داشته و در مقابل، قوت

پس از اينكه  گذارد.را به نمايش مي هها) وضعيت محيط داخلي تشكيالت مورد مطالعكمبود

ها) شناسايي شده و ها و ضعفها) و عوامل دروني (قوتها و تهديدعوامل محيطي (فرصت

رسد ها فرا مي، زمان پيشنهاد و انتخاب استراتژيها از غيركليدي تميز دادهدي آنكليعوامل 

]54.[ 

 مدل رقابت صنعتي پورتر �

هاي ساخته شده براي هوش رقابتي از طريق درك صنعت مربوطه است. يكي از بلوك

رين تهاي مشتق شده از تغييرات در صنعت را درك كند. يكي از محبوبگر بايد نيروتحليل

ها براي تحليل يك صنعت، مدل پنج نيروي پورتر است كه به وسيله خبره استراتژي، مدل

 ].15مايكل پورتر از دانشگاه هاروارد اراده شده است [

 بر طبق مدل پنح نيروي پورتر، پنج نيروي تاثيرگذار بر صنعت وجود دارد.          

                                           
1 Strengths, Weaknesses, Opportunities, and threats 
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هاي كمتر و نيروي اصلي ها داراي نيرو در معامله براي قيميتمشتريان: آن �

 در سازمان هستند.

ها كنندگان: تامين كنندگان ممكن است داراي نيرو براي تحميل قيمتتامين �

 و انتخاب بر شركت باشند.

جانشين سازي: سهم بازار، يك هدف براي تغيير محصوالت قبلي يا استفاده  �

 جديد از محصوالت جديد بازار است.

جديد به بازار در جهان غيرمعمول نيستند و هاي رقبا جديد: واردشونده �

 ممكن است به عنوان عاملي مهم تشخيص داده نشوند.

كند و در طور جاري براي سهم بازار رقابت ميرقابت موجود: سازمان به �

 تالش براي قرار دادن خودش به عنوان يك رهبر است.

 مدل شبكه ارزش �

تحليل به يك صنعت خاص است. يكي از مشكالت نيروي رقابتي پورتر محدود كردن 

تواند نگاه به تعامالت افراد با شركت و اينكه هر مبادله در محيط كسب يك رويكرد بهتر مي

ها و و كار چه ارزشي دارد، باشد. در حقيقت، ما صنعت را برحسب ارتباط بين افراد و گروه

كنندگان با تكميلكنيم. براي مثال، ها در كسب و كار دوباره تعريف ميچگونگي عمل آن

كنند. بنابراين، تنها فهم نيروهاي كنند و در واقع به كسب و كار كمك ميها رقابت ميشركت

باشد. اين رويكرد تحليل، رقابتي مهم نيست بلكه فهم نيروهاي مشاركتي در كار نيز مهم مي

 ].55شود [مدل شبكه ارزش ناميده مي
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 شود:بيان مي PARTSدر شبكه ارزش استراتژي همانند 

؛ مشتريان چهار گروه بر چگونگي انجام كسب و كار شما تاثير خواهند گذاشت :1بازيگران

 كنندگان در مقابل يكديگر، رقيبان و شريكان در مقابل يكديگر.و تامين

 شركت شما در تعامل با چهار بازيگر اصلي براي ايجاد ارزش است. :2ارزش افزوده

توانند اي از قوانين و بازيگران كليدي ميهمه كسب و كارها از طريق مجموعه :3هاقانون

 قوانين را ايجاد كنند.

 ها با ايجاد ارزش.روابط و درك هر بازيگر در چگونگي تعامل آن - 4تكنيك

اي كه هر بازيگر در درون و بيرون از گروه دارد. اگر يك بازيگر محدوده - 5محدوده

تواند ارزش بيشتري نسبت به بازيگري كه با از گروه داشته باشند، او ميارتباطي در بيرون 

 دسترسي محدود است، بيفزايد.

 تحليل چهار جانبه �

ظاهر يك رقيب خاص اغلب در مديريت مهم است. اگر چه در بسياري از مواقع، ظاهر 

-ه ميت مواجسچگونگي پاسخ به استراتژي، با شك رقيبان براي دادن بينش به مديريت در

شود. فهم اين روابط دروني در دانستن اينكه شركت در چه موقعيتي نسبت به رقيب قرار 

هاي رايج براي اينگونه تحليل رقيبان تحليل چار جانبه ناميده دارد، مهم است. يكي از مدل

شود، كه توسط مايكل پورتر از دانشگاه هاروارد توسعه داده شده است. مدل داراي چهار مي

 ].56ليلي است [جنبه تح
                                           
1 Players 
2 Adding Value 
3 Rules 
4 Tactic 
5 Scope 
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ها و ابعاد آن را در سطوح شود؟ محركچه چيزي از رقيبان مشتق مي �

 دست آورد.كه بتوان براي اهداف آينده بينش بهگوناگون پيدا كنيد چنان

 كنند و توانايي چه كارهايي را دارند؟رقيبان چه مي �

 هاي رقيبانمان در چيست؟-ها و قوتضعف �

 رقيب ايجاد شده است؟چه فرضياتي توسط تيم مديريت  �

 تحليل زنجيره تامين �

باشد. دانش زيادي به وسيله هاي تحليل، مدل زنجيره تامين ميترين مدليكي از مسلط

آيد. فروشي و مشتري) بدست ميها در پس زنجيره تامين ( توليد، توزيع، خردهفهم پويايي

براي رقابتي باقي ماندن،  روابط بين همه اين بازيگران و چگونگي عملكرد آنها با يكديگر

جايي محصوالت بين كارخانه و كنندگان ما در جابهبسيار مهم است. براي مثال، چقدر توزيع

هاي تامين مشابه مقايسه توان آن را با زنجيرهد؟ چطور ميكننفروش موثر عمل ميخرده

ر زنجيره تامين كنيم؟ چطور بازاريابي، فروش، توليد و ديگر اجزاي زنجيره داخلي در سرتاس

 گيرد؟قرار مي

هاي مختلف تغيير خواهد كرد. همانند سالخوردگان، رفتار خريد مشتريان به واسطه بخش

خواهيد بفهميد چگونه كنند و غيره . اگر شما ميمردان، جايي كه مردم زندگي ميدولت

. خرد؟)مي رقابت كنيد، بايد فرآيند خريد را درك كنيد ( چه كسي، چه چيزي را از چه كسي

هاي مختلف شروع كرده، سپس هر فرضيه را در اينكه تان را از بخشتوانيد تحليلشما مي

كند. عدم تمركز صحيح بر كنند، كمك ميهايي كه رشد بيشتري را فراهم ميآيا اين بخش
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ها، رشد ضعيف و سودبخشي كم مشتري، سازمان با ريسك در تخصيص منابع به مشتري

 ].56باشد [تحليل بخش مشتري اساسي در تحقيقات بازار ميكند. مواجه مي

 1واحدهاي كسب و كار استراتژيكي �

گذاري كردن يا سرمايه سب و كار را داشته باشيم، در مورداگر چندين نوع مختلف ك

هاي تحليل براي حل گيري داريم. يكي از بهترين مدلنكردن بر واحدها نياز به تصميم

هاي مشاوره مك كين سي و بنا بر نظر شركتاست.  2الكتريكيمسئله، ماتريس صفحه 

، صفحه الكتريكي يك ماتريس ساده براي رسم واحدهاي كسب و كار استراتژيكي و 3كامپاني

 ].57گرفتن تصميمات استراتژيكي است [

 STEEPو  PESTمدل  �

اكتورهاي گر فهاي رقابتي از قبيل گرايشات اقتصادي، تكنولوژي و ديما بايد همه زمينه

هاي تحليل براي ارزيابي ترين مدلتاثيرگذار بر سازمان خود را بشناسيم. يكي از محبوب

 است، كه از موارد زير تشكيل شده است: PESTمحيطي، 

 درك محيط سياسي :4سياست

-ها نيز تاثير خواهد گذاشت، همانند نرخ سرمايهتغييرات در اقتصاد بر شركت :5اقتصادي

 بهره باالتر، رشد اقتصادي كمتر و تغييرات در خرج كردن مصرف كننده. گذاري كمتر، نرخ

جايي جمعيت، نوع زندگي و ديگر تغييرات در جامعه تمايالت اجتماعي، جابه: 1اجتماعي

 تواند بر سازمان تاثير بگذارد.كه مي
                                           
1 Strategic Business Unit 
2 General Electric Screen Matrix 
3 Mc Kinnsey & Company 
4 Political 
5 Economic 
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براي هاي جديد اتفاق بيفتد، مخصوصا تواند با تكنولوژيتغييرات ناگهاني مي :2تكنولوژي

 ].58هايشان براي ساخت و توزيع محصوالت و خدمات است [هايي كه تكنولوژيآن شركت

 به آن اضافه شده است.» 3محيط«عالوه بر موارد گفته شده در باال، ، STEEPدر مدل 

4شناختينماي روان �
 

توانيم اين فرهنگ را همانند هر سازمان فرهنگ منحصر به فرد خودش را دارد. ما مي

ها بسيار بينيم، مشاهده كنيم. براي مثال، برخي سازماننماي رواني يك شخص را مي اينكه

كه بقيه بيشتر با حساب حركت كرده و ريسك كمتر را پذير هستند در حالينوآور و ريسك

كنند. اگر بتوانيم اين نماي رواني در سطح سازمان را شناسايي كنيم، آن موقع انتخاب مي

 ].59اي چگونگي رقابت هستيم [داراي بينش خوبي بر

در سازمان است.  5شناسي سازمان، بكار بردن روش مايربريگزيك راه درك روان

 مايربريگز يك شاخص پيشگويانه، سطح رفتار رواني در افراد است. شاخص نوع مايربريگز

مقابل گرا، احساسي در مقابل شهودي، تفكر در گرا در مقابل درونبرون رفتار را به چهار بعد

 كند.تقسيم مي احساس و قضاوت در مقابل ادراك

6سايه �
 

طور مداوم يكي از رقيبانتان را نظارت كنيد، بايد افراد مختلفي در اگر نياز داريد كه به

ها سازمانتان را مسئول تعقيب رقيبتان اختصاص دهيد. اين كار نيازمند تيم كوچكي از خبره

                                                                                                                            
1 Social 
2 Technology 
3 Environment 
4 Psychological Profiling 
5 Myer-Briggs 
6 Shadowing 
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كنولوژي و غيره. تيم سايه دسي، بازاريابي، مديريت، تهاي مختلف است؛ اقتصاد، مهندر رشته

ارت و درك دقيق و عميق هر چيزي در رقيبان كليدي تشكيل شده است. اين كار ظبراي ن

تواند تواند هوش بسيار ارزشمندي از رفتار رقيبان را فراهم كند. تيم سايه همچنين ميمي

كه  توابع هوش رقابتي تا حدودي ايستا يكيفيت هوش رقيبانتان را ترفيع دهد. اين مسئله وقت

عالوه، تواند مهم باشد. بهها و ديد جديد در سازمان دارد، مياست و نياز به برخي از انرژي

اين مسئله جايي كه هيچ هوش رقابتي وجود ندارد، اما يك گروه كوچك از افراد هوش 

 . ]60تواند مهم باشد [دهند، ميرقابتي را بسيار مهم جلوه مي

 1مهندسي معكوس �

براي خطوط توليد رقابتي، مهندسي معكوس يك رويه عادي از مديريت و سازماندهي 

هوش رقابتي است. مهندسي معكوس فرآيند گرفتن محصول يا خدمات موجود، شكستن آن 

ها و ديگر محصوالت است. همچنين درك چگونگي ساخت و ايجاد يك مدل ، بخشبه اجزا

هاي بيشماري چگونگي كار فرآيند توليد است. مهندسي معكوس در صنعتاي از يا نمايه

هاي مهندسي، توليدات شيميايي و ساخت همانند مشتري الكترونيكي، توليدات سينما، طرح

 ].61اتومبيل امتحان شده است [

 

 

                                           
1 Reverse Engineering 
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 1ارزيابي آمادگي سازمان 2-6

هاي ه بسياري از سازمانكنيم عصر دانش و هوشمندي است. امروزعصري كه در آن زندگي مي

تجاري و اقتصادي در سرتاسر جهان بيش از هر زمان ديگر از اطالعات و فناوري اطالعات استفاده 

هاي سازي پروژهد پياده% از موار70دهد كه كنند تا به مزيت رقابتي دست يابند. آمار نشان ميمي

بنابراين نيازمند توجه بيشتر است.  هاي اطالعاتي با شكست روبرو شده وفناوري اطالعات و سيستم

هاي اطالعاتي با شكست هاي فناوري اطالعات و سيستمدهد، خطرات پروژهنتايج تحقيقات نشان مي

هاي دهد، خطرات پروژهشده و بنابراين نيازمند توجه بيشتر است. نتايج تحقيقات نشان مينروبرو 

 .]62[ ني استهاي غيرففناوري اطالعات بيشتر در ارتباط با جنبه

كند، براي شخص ميآمادگي در واقع وضعيت مشتاق بودن و آماده بودن براي تغييرات را م

هاي جديد سازماني، ابتدا ميزان گذاري بر فناوريها ضروري است كه قبل از توسعه و سرمايهسازمان

-جديد صرف ميهاي اي كه دو راه توسعه فناوريآمادگي خود را مورد سنجش قرار دهند تا هزينه

 ].62كنند به هدر نرود و بدانند كه براي پذيرش فناوري جديد نياز به چه تغييراتي دارند [

اي تحقيقاتي كه در زمينه اي است كه محققين برترين واژهمعمولي 2ارزيابي آمادگي الكترونيك

-متفاوت سيستمارزيابي آمادگي سازمان و يا جامعه مورد نظر تحقيقشان جهت برخورداري از اشكال 

كنند. لذا تعاريفي متفاوت براي آمادگي دهند، استفاده ميهاي اطالعاتي و فناوري اطالعات انجام مي

يكي از تعاريف به  الكترونيك با توجه به اهداف تحقيقات و يا ابزار توسعه داده شده، وجود دارد.

 شرح زير است:

                                           
1 Enterprise Readiness Assessment 
2 E-Readiness 
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آمادگي الكترونيك را  2000در سال  1اتحاديه بين المللي فناوري اطالعات و خدمات مربوط

وجود اعتماد در مشتريان به امنيت و حفظ حريم خصوصي ايشان در اقتصاد الكترونيك و فناوري به 

هاي كمتر آموزش اي كه بتواند به شكل بهتري امنيت را فراهم كند، كاركنان بيشتري را با هزينهگونه

ي است ايجاد كند، كسب و كارهاي جديدي كه هاي عمومي كه داراي محدوديت كمتردهد، سياست

هاي كمتر براي فناوري اقتصاد منطبق با شرايط عصر اطالعات باشند را توسعه دهد و هزينه

 .]64[]63الكترونيك ايجاد كند، تعريف كرده است [

كند؛ سوال را فراهم مي 2توان گفت كه اين ارزيابي آمادگي، جزئيات پاسخ به به طور خالصه مي

هاي فعلي سازمان چيست؟ و سازمان قبل از پذيرش فناوري جديد بايد چه تغييراتي را در بليتقا

 ].65خود ايجاد كند [

 

 عوامل حياتي موفقيت2-7

بايست رعايت شوند تا سازمان ، شرايط و رفتارهايي است كه مي2منظور از عوامل حياتي موفقيت

تواند راهنماي بسيار اين عوامل مي]. 66دست يابد [بتواند به موفقيت در كسب و كار مورد نظر خود 

عوامل كليدي  باشد.خواهند سيستم جديدي را بكارگيري نمايند، ميهايي كه ميخوبي براي سازمان

ها در صورت هايي تعريف كرد كه نتايج به دست آمده در آنتوان به عنوان حوزهموفقيت را مي

  ].67[براي سازمان را تضمين خواهند كرد ت آميز رضايت بخش بودن، عملكرد رقابتي موفقي

                                           
1 The Word Information Technology and Services Alliance 
2 Critical Success Factors (CSF) 
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  پيشينه تحقيق  2-8

اند كه هر يك بخشي از مفهوم هوش هاي اخير كارهايي در زمينه هوش رقابتي انجام شدهدر سال

پذير مقاله و يا كتابي ارائه و چاپ نشده تاكنون در مورد هوش رقابتي تطبيقدهد. رقابتي را پوشش مي

توانند به عنوان پيشينه منابعي كه در متن فصل دوم آورده شده است، در واقع مي خيلي ازاست. 

سازي . در مورد ارزيابي آمادگي سازمان براي پيادهمحسوب شوندتحقيق در حوزه هوش رقابتي 

در دست نيست. در ايران هم به دليل اينكه هيچ  به طور دقيق ها، مطالعاتيسازمانهوش رقابتي در 

اي دقيق را از يستم هوش رقابتي را به طور جدي دنبال نكرده است، نتوانستيم پيشينهسازماني س

در سازي هوش رقابتي بدست آوريم. ها براي پيادهارزيابي آمادگي سازمان و عوامل كليدي موفقيت

عوامل كليدي موفقيت اشاره  ارزيابي آمادگي سازمان و ادامه به تحقيقاتي در مورد هوش رقابتي و

 اهيم داشت.خو

 پذيرهاي تطبيقو سيستم هوش رقابتي مربوط به پيشينه 2-8-1

ها را در آثار آن همچنين و كه يكي از موارد مهم در هوش رقابتي است منابع اطالعات 1اوساوير

 ].68مطالعه كرد [ 2002نيجريه در سال 

كه از هوش رقابتي  روي نظارت محيطي چند شركت در تايلند و روسيه 2جوري و نامروكوتي

 ].69مطالعه كرد [ 2003در سال  كردند،استفاده مي

1شنزهو و شوهوآي
سير تكاملي هوش رقابتي را در كشور چين مورد بررسي قرار  2011در سال   

بندي شده اند. در اين تحقيق سير تكاملي هوش رقابتي در صنايع كشور چين به سه مرحله تقسيمداده

                                           
1 Osavir 
2 Johri & Ngamkroeckjoti 
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ش رقابتي و بومي رقابتي مقدماتي، مرحله دوم تمركز به خصوص بر روي هومرحله اول هوش  .است

يابي خودآگاه در مورد هوش رقابتي است. در اين سه مرحله پنج جنبه كردن آن و مرحله سوم، بازار

اند از جمله: تحقيقات اصلي هوش رقابتي را با توجه به صنايع كشور چين مد نظر قرار داده

كاربردهاي سازماني هوش رقابتي، بازار هوش رقابتي، آموزش و هوش  دانشگاهي هوش رقابتي،

براي ميزان پيشرفت هوش رقابتي در  هاييرقابتي، اخالق و قوانين هوش رقابتي. در نهايت پيش بيني

هاي چيني و افزايش تحقيقات دانشگاهي بر روي مثل محيط رقابتي پيچيده در بين شركت آينده

 ].70[ اندقابتي ارائه كردهموضوعات مرتبط با هوش ر

هاي هوش رقابتي در صادركنندگان آفريقاي به بررسي شيوه 2007در سال  2پاتريك د پلسميكر

هنگ هوش رقابتي و انجام موثر هوش رقابتي، به حاصله تفاوت فرجنوبي و بلژيك پرداخت. نتايج 

ويژه ها و بهها، تجزيه و تحليل دادهآوري دادهريزي، فرآيند و ساختار، جمعهاي برنامهويژه در زمينه

 ].72توسعه مهارت و مديريت اطالعات در دو كشور را آشكار نمود [

3وي ورز و مالر
شش مورد مطالعه قرار دادند.  هوش رقابتي را در آفريقاي جنوبي 2005در سال  

-زي و تمركز، جمعريسازي هوش رقابتي مطرح شده است كه عبارتند از: برنامهگام كليدي براي پياده

 . ]73[آوري اطالعات، تجزيه و تحليل، ارتباطات، تدوين فرآيند و ساختار، فرهنگ و آگاهي سازمان

)تعيين 1: اندكردهبا هشت گام ارائه  را طرح هوش رقابتي 2001در سال  4او جين و اوگيلوي

يري گرسيدن به تصميماي كه براي واالت ويژه) شناسايي س2صميمات جاري كه بايد اتخاذ شوند. ت

) شناسايي 4) توسعه يك فرضيه ويژه در مورد پاسخ به هر سئوال. 3توانند جواب داده شوند. مي

                                                                                                                            
1 Xinzhou & Xuehui 
2 Patrick De Pelsmacker 
3 Vivers &Muller 
4 O`Guin & Ogilvie 
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) شناسايي منابعي كه بايد اين 5هاي هدف كه در صورت اثبات فرضيه بايد منتشر شوند. سيگنال

اين منابع و جستجوي  آوري داده براي ارتباط باتوسعه طرح جمع )6ها را رويت كنند. سيگنال

 .]73[ گيري و گزارش نهايي) تحليل داده، نتيجه8. آوري داده) جمع7هاي مورد انتظار. سيگنال

و كاربرد  ندپرداخت به طور كامل به مفاهيم هوش رقابتي 2012در سال  1تي سيكوناس و فراگُلي  

هوش اطالعاتي در محتواي اين مقاله به  .دادندهوش رقابتي را در صنعت دارويي مورد بررسي قرار 

 .]74[ هوش اخالقي و ارتباط آن با چرخه هوش رقابتي پرداخته شده استو 

2حدادي، دوست و بِرادا 
 هوش رقابتي را در تلفن همراه مورد بررسي قرار دادند. 2010در سال  

تشخيص و اولويت، انتخاب، جمع توسعه، انتخاب، ها فرآيندهاي هوش رقابتي را با هشت گام، آن

  .]75[ اندمعرفي كرده تفسيرتحليل و ارزيابي، آوري، سازماندهي، 

دنياي امروز انجام وي مديريت كسب و كار در هوش رقابتي و تاثير آن را ر 2009در سال   3دينگ

اين محقق ديگر مولفين براي هوش رقابتي در نظر گرفته است. بندي متفاوت از داده است. سه طبقه

عامل  بندي نموده است.هوش رقابتي را به هوش استراتژي، هوش تاكتيكي و هوش عملياتي طبقه

 .]76[ را به طور صريح در فرآيندهاي هوش رقابتي مطرح كرده است» دانش«

4ديشمان و كالف
هوش رقابتي را به عنوان يك ساختار كسب و كار پيچيده و به  2008 در سال  

كند. همچنين يك مدل براي هوش رقابتي براي استراتژي بازاريابي معرفي ميعنوان يك فرمول 

و در آن به فرهنگ و آگاهي سازماني و تاثير آن بر روي فرآيندها و ساختار هوش  نهاد شده استپيش

                                           
1 Tsokanas & Fragouli 
2 Haddadi , Dousset & Berrada 
3 Ding 
4 Dishman & Calof 
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هاي هوش رقابتي اين چنين توجه و تاكيد صورت نگرفته رقابتي توجه شده است كه در ديگر مدل

 .]77[ است

، ميزان تاثير هوش رقابتي در ايجاد مزيت رقابتي در سازمان بررسي شده است. اين مقاله آباديدولت 

شود، حائز اهميت براي تعيين عوامل كليدي موفقيت براي مدل پيشنهادي كه در فصل سوم بيان مي

 .]78[است

رده است و از پذير پيچيده را مطرح كهاي تطبيقمفاهيم مربوط به سيستم 2006در سال   1تايلبين

 ].79وري و نوآوري ياد كرده است [ها به عنوان روشي براي بهرهآن

بحث  را مورد پذيرهاي تطبيقسيستم و مفاهيم خودتطبيقي 2009صالحي و تحويلداري در سال 

-پذيري و چالشانواع تطبيقگيرد. پذير مورد بحث قرار ميهاي تطبيقهاي سيستم. ويژگياندقرار داده

 .]80[ كه در اين حوزه وجود دارد، مطرح گرديده استهايي 

 عوامل كليدي موفقيتارزيابي آمادگي سازمان و  پيشينه 2-8-2

آمادگي  كه به مطالعهي ديگري كه در اين تحقيق از اهميت برخوردار است، تحقيقاتي است حوزه

-برنامهپردازند. عات ميها و فناوري اطالبراي برخورداري از سيستمموفقيت  عوامل كليديو سازمان 

توانند براي كنند و ميريزان با استفاده از ارزيابي آمادگي نقاط قدرت و ضعف خود را شناسايي مي

 ريزي كنند.مراحل مختلف پروژه بهتر برنامه

و  2003هاي در سال 1آمار كمسيون اروپاو دفتر  2دو سازمان اروپايي مركز تحقيقات مشترك

سري تحقيقات مشترك تالش كردند تا آمادگي كسب و كار را براي برخورداري از در يك 2007

                                           
1 Tilebein 
2 Joint Research Center 
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اي كه شاخص آمادگي گانههاي دوازدهفناوري اطالعات و ارتباطات مورد ارزيابي قرار دهند. مقياس

و » پذيرش«توان در دو دسته دهند را ميالكترونيك كسب و كار را در مدل اين دو سازمان شكل مي

 معيارهاي زير وجود دارند: »پذيرش«. در دسته ]82[]81[ بندي كردطبقه »كاربرد«

 استفاده از اينترنت �

 داشتن وب سايت توسط سازمان �

 افزارپياده ساختن تسهيالت امنيتي، سخت افزار و نرم �

 هاي محاسباتياستفاده نيروي كار از قابليت �

 وجود يك اينترانت يا شبكه محلي �

 هاي به كار رفته در ارزيابي عبارتند از:، مقياس»كاربرد«در دسته 

 خريد و فروش بر خط �

 هاي اطالعاتييكپارچه كردن خريد و فروش بر خط با مديريت داخلي سيستم �

 هاي اطالعات كسب و كار با فروشندگان خارجييكپارچه كردن سيستم �

 استفاده از اينترنت براي انجام امور مالي از جمله بانكداري �

 ينترنتيبرپاسازي بازار ا �

هاي فناوري و پروژه هوش تجاري هايپروژه براي را عوامل كليدي موفقيت، 2اولسزاك و زيمبا

معرفي  به طور كامل و دقيق توسط مولفين مختلف وجود دارد را ،2012 تا 1971اطالعات كه از سال 

از سه ديدگاه از مجموع اين عوامل كليدي موفقيت، عوامل كليدي موفقيت پيشنهادي خود را . كردند

]. اين 83فناوري و سازمان و فرآيندي را بر روي بيست سازمان مورد بررسي و مطالعه قرار دادند [
                                                                                                                            
1 European Commission Statistics Office  
2 Olszak & Ziemba 
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تحقيق ما  از موفقيت در ارزيابي آمادگي سازمان بخش تعيين عوامل كليدي مقاله منبعي بسيار مهم در

 رود.بشمار مي

رگذار بر هوشمندي رقابتي را مورد بررسي فاكتورهاي تاثي 1389مومني، فتحيان و اخوان، در سال 

 .]84[ هاي تاثيرگذار بر رقابت از ديگر مولفين داشتندقرار دادند. ايشان عالوه بر اين، مروري بر عامل
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  گيرينتيجه 2-9

-در اين فصل به مرور ادبيات تحقيق پرداخته شد. مفاهيمي همچون اطالعات، هوشمندي، تطبيق

موفقيت و ارزيابي آمادگي سازمان بيان شد. تعاريف هوش رقابتي، مراحل و پذيري، عوامل كليدي 

هاي مختلف بندي و مدلهاي هوش رقابتي، انواع طبقهچرخه حيات هوش رقابتي، مزايا و كاربرد

 هوش رقابتي به تفصيل شرح داده شد.

ه و تاكيدي بر روي توان دريافت كه توجبا نگاهي به تحقيقات انجام شده در زمينه هوش رقابتي مي

هاي موجود در حوزه هوش رقابتي بيشتر در مورد پذيري در هوش رقابتي نشده است. مدلتطبيق

گيري، ارتباطات، ساختار فرهنگي سازمان در اطالعات، جمع آوري، دانش، هوشمندي، تصميم

العات و الزام به اند. و با توجه به اينكه فوران اطهاي هوش رقابتي تاكيد داشتهفرآيندهاي سيستم

پذيري را در اين تحقيق هوشمندي در اين عصر بر محيط كسب و كار غالب است، ما عامل تطبيق

 دهيم.مورد بررسي قرار مي

توان به اين نتيجه رسيد با توجه به آنچه در مورد هوش رقابتي در دنياي كسب و كار گفته شد، مي 

ه تغييرات را در سطوح مختلف از جمله سازمان، كه هوش رقابتي بايد قابليت تطبيق با اين هم

-هاي اطالعاتي و سطوح مديريتي و  استراتژيكي و ... داشته باشد. بنابراين، قابليت تطبيقفناوري

هاي رقابتي برتري ها به مزيتپذيري در هوش رقابتي بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد تا سازمان

 دست يابند.

پذير ي كرديم، عوامل كليدي موفقيت مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيقهمچنين در اين تحقيق سع

را معرفي نماييم تا براساس اين عوامل كليدي بتوانيم آمادگي سازمان مورد مطالعه (بانك ملي ايران) 

  را براي پذيرش مدل پيشنهادي هوش رقابتي ارزيابي نماييم.
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  مدل پيشنهادي -فصل سوم
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 مقدمه 3-1

كرده و جزئيات آن شرح پذير را معرفي بخش، مدل پيشنهادي براي هوش رقابتي تطبيقدر اين 

 پذيرش درآمادگي سازمان  پيشنهادي براي سنجش همچنين، عوامل كليدي موفقيت داده شده است.

 پذير بيان شده است.قابتي تطبيقهوش ر

 

 پذيرمدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق 3-2

-هاي رقابتي متنوعي براي سازمانپي محيط رقابتي كه باعث ايجاد استراتژيبر اثر تغييرات پي در 

ها و به عنوان مثال نوع دادهشود. شود، پارامترهاي هوش رقابتي دچار تغييرات متعددي ميها مي

ها و ، نوع استراتژايهاو تجزيه وتحليل ها، نحوه ارزيابيآوري آناطالعات مورد نياز و نحوه جمع

   شود. بنابراينبيني ميبيني و يا غير قابل پيشگيري مديران سازمان دچار تغيير قابل پيشصميمنحوه ت

هاي اطالعاتي تا جريان ،وجود داردريزي و طراحي هوش رقابتي پذيري در برنامهنياز به قابليت تطبيق

-ارائه مي تحقيقاين  گذشته و حال و آينده را مورد بررسي بيشتر و بهتري قرار دهد. مدلي كه ما در

پذيراست. هدف نهايي از اين مدل مفهومي افزايش هوش رقابتي تطبيق مفهومي براي كنيم، يك مدل

در  پذير را هوش رقابتي تطبيقاوليه مدل پيشنهادي  1-3 شكل شماره پايداري توان رقابتي است.

 دهد.نشان ميحالت كلي 
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 پذيرتطبيقهوش رقابتي  پيشنهادي اوليه : مدل1-3شكل 

 

 فناوري اطالعات ، سه عامل اصلي سازمان،هاپذير در سازمانبراي دستيابي به هوش رقابتي تطبيق

در واقع اين مدل نشان دهنده اين است كه با سه عامل  شده است.گرفته در نظر  و هوش رقابتي

رقابتي رسيد.  پذيري در هوشتوان به قابليت تطبيقسازمان، فناوري اطالعات و هوش رقابتي مي

پايداري توان رقابتي را  ،پذيري هوش رقابتيتاكيد بر تطبيقپذيري و همچنين داشتن قابليت تطبيق

مدل اوليه پيشنهادي 2-3شكل  .شودمي سب مزيت رقابتي نسبت به رقباافزايش داده و منجر به ك

 دهد.پذير را با جزئيات كامل نشان ميهوش رقابتي تطبيق



51 
 

 
 

 
 كامل پذير با جزئياتمدل اوليه پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق: 2-3شكل 

 

پذير به تعداد بيست نفر از خبرگان دانشگاهي مدل اوليه هوش رقابتي تطبيقالزم به بيان است كه  

. با ارائه شده استدر قالب پرسشنامهها كه در حوزه هوش رقابتي آشنايي كاملي داشتند،و شركت

پذير مدل نهايي هوش رقابتي تطبيق ،خبرگان مورد نظر بدست آمده از هاينظرات و ديدگاهاعمال 

 نشان داده شده است. 3-3منتج شد كه در شكل 

بقيه پذيري مورد تاييد واقع نشده است. تاييد اطالعات دقيق و كافي و مقياسدانش،  هايعامل

جزئيات مدل پيشنهادي  ها در مدل مفهومي است.انتخاب شدن اين آيتمدهنده درست ها نشانعامل

 ده است.شدر ادامه بيان نهايي 
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 پذير: مدل نهايي پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق3-3شكل 

 

 پذيرجزئيات مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق 3-2-2

هايي با استناد به مطالعات توان آيتمكه مدل ارئه شده يك مدل مفهومي است ميتوجه به اينبا 

كه اين موضوع در فصل پنجم در قسمت پيشنهادات براي كارهاي  ردكبه اين مدل اضافه  ،انجام شده

هايي پرداختيم كه در صنعت رقابت و به عامل پيشنهادي مدلاين در ما  است. آينده عنوان شده

هر جايي كه رقابت پذير در شنهادي هوش رقابتي تطبيقيمدل پند. روجود دارقابتي مفاهيم هوش 

 .استوجود داشته باشد مورد استفاده 

  سازمان �

هاي اوليه يك سازمان است. به همين دليل، مراحل پذيرش و تنظيم محيط رقابتي از نقش

توان گفت سازمان و هوش هاي سازمان انجام پذيرد. ميهوش رقابتي بايد با توجه به پتانسيل
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قابتي و فرآيندهاي ر ي رقابتيهارقابتي تاثيري متقابل بر روي هم دارند. در مدل پيشنهادي، دارايي

 پذير در نظر گرفته شده است. ساختارهاي سازمانسازمان را براي رسيدن به هوش رقابتي تطبيق

هاي يك سازمان است. از جمله ساختارهايي كه در مدل پيشنهادي مورد بررسي قرار جزء دارايي

ساختار  داديم عبارتند از: ساختار اطالعاتي، ساختار فني، ساختار استراتژيكي، ساختار مديريتي،

كه در صنعت و  پذيريبا توجه به مباحث رقابتتار مالي و ساختار نيروي انساني. عملياتي، ساخ

مداري را از جمله ، فرآيندهاي نوآوري، كيفيت، خدمات و مشتريكسب و كار وجود دارد

مدل  ،هاي آنتوجه به عامل سازمان و زير عاملبا  ايم.فرآيندهاي رقابتي سازمان در نظر گرفته

قابل  رود،بشمار ميبراي هر سازماني كه حفظ مزيت رقابتي و بقا از اهداف آن پيشنهادي 

 بكارگيري است.

 فناوري اطالعات �

ي اطالعاتي جديد در سازمان باعث بهبود اجرا و افزايش مزيت كارگيري فناوربه طور كلي، به

شود. فناوري اطالعات بخش جدانشدني از هوش رقابتي است، كه رقابتي سازمان نسبت به رقبا مي

 پذير نقش دارد.ايم كه در رسيدن به هوش رقابتي تطبيقآن را به عنوان يكي از عواملي در نظر گرفته

است. هدف ما  زياديو پيشرفت  سريع وشمندي، داراي تغييراتفناوري اطالعات در عصره

پذيري ناشي از فناوري اطالعات براي رسيدن به هوش رقابتي استفاده بهينه از چابكي و انعطاف

نها استفاده كرد اما آاز هاي ديگري از فناوري اطالعات باشند كه بتوان آيتمشايد  پذير است.تطبيق

هوش پذيري پذيري فناوري اطالعات براي رسيدن به تطبيقاز چابكي و انعطاف كارگيريبهدف ما 

   رقابتي است.
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 هوش رقابتي �

ها و نتايج عامل هوش رقابتي را به عنوان پايه و اساس مدل پيشنهادي لحاظ شده است. منفعت 

را  در مطالعات مربوطه وجود دارد كه پذيري و يكپارچگيرقابتي از جمله مزيت رقابتي، رقابت هوش

 خواهيم بگوييم،در واقع مي پذير مدنظر قرار داده شده است.پايه و اساسي براي هوش رقابتي تطبيق

 سازد.دن آن آماده ميپذير بوبكارگيري درست و صحيح هوش رقابتي بستر را براي تطبيق

 

 پذيرنتايج هوش رقابتي تطبيق �

پذير ، نتايج مربوط به استفاده از هوش رقابتي تطبيقآورده شده است 3-3طور كه در شكل همان

وري، افزايش مزيت رقابتي، كاهش در مجموع هفت نتيجه شامل افزايش بهرهمشخص شده است. 

پذيري، افزايش پاسخگويي از هزينه، افزايش گستره سهم بازار، افزايش چابكي، افزايش انعطاف

هدف اصلي از بكارگيري  .شودپذير حاصل مييري مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيقبكارگ

 است. هادر سازمان پذير، افزايش پايداري توان رقابتيهوش رقابتي تطبيق

 

  مدل پيشنهادي ارزيابي آمادگي سازمان 3-3

ابعاد مختلف دارا از آنجايي كه براي اجراي هر پروژه جديدي در سازمان بايد آمادگي الزم را در 

ها نيز از اين قاعده مستثني پذير در سازمانبود، بكارگيري مدل پيشنهادي در زمينه هوش رقابتي تطبيق

ها براي پذير بايد ميزان آمادگي سازماننيست. در واقع براي موفقيت مدل هوش رقابتي تطبيق

الزمه اين كار، تعيين عوامل  رد.بكارگيري اين مدل از ابعاد گوناگون بررسي و مورد سنجش قرار گي
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به طور مفصل به اين مبحث كليدي موفقيت براي سنجش ميزان آمادگي سازمان است. در ادامه 

 شود.پرداخته مي

 (بانك ملي ايران) سازمان مورد مطالعه معرفي  3-3-1

. در حال حاضر بيش گذرد پرافتخار بانك ملي ايران ميسال است كه از تأسيس  83 اكنون

مشغول  باجه 180و سابسيدري در خارج كشور 4و   شعبه فعال 13شعبه فعال در داخل،  3277  از

ترين مؤسسات مالي چه در ايران حتي در دنيا  ند كه باعث شده اين بانك يكي از قويهست كاره ب

و ر بازار داست كه با همت خود هزار كارمند فعال  40 داراي باشد. بانك ملي ايران در حال حاضر

 رو است.صنعت رقابتي بانكداري كشور پيش

ورت حفظ و ارتقاء هاي مختلف خصوصي و دولتي و ضربين بانكبا توجه به تشديد رقابت در 

عمق هاي بازاريابي در بانك از سرعت و ، مطالعه و فعاليت براي نهادينه كردن فعاليتسهم بازار بانك

فعاليت خود را در اداره كل روابط  1386لذا گروه كارشناسي بازاريابي در سال . بيشتري برخوردار شد

با حضور  بازاريابي عمومي آغاز نمود و نتايج چشمگير فعاليت اين گروه منجر به تشكيل اداره كل

بازاريابي  كلكارشناسان اداره  .اي گرديدبازاريابي به صورت حرفهكارشناسان مربوطه و پيگيري امور 

 )1، گروه تحقيقات بازار و گروه ارتباط با مشترياندر سه گروه (شامل گروه پيگيري بانك ملي

 شود به صورت زير است:هايي كه در واحد بازاريابي انجام ميبرخي از فعاليت .اندسازماندهي شده

طريق معرفي آنان  ايجاد زمينه ارتقاء سطح دانش و آگاهي كاركنان مرتبط با امور بازاريابي از �

 جهت طي دوره هاي آموزشي مورد لزوم 

                                           
1 Customer Relation Management  
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اقدام در جهت ارتقاء فرهنگ بازاريابي بانك و اشاعه فرهنگ مشتري مداري با همكاري   �

 واحدهاي ذيربط 

عنوان عامل مهم و اثرگذار در افزايش رضايتمندي هتجزيه و تحليل رفتارهاي كاركنان ب  �

 سب و انگيزشي بيني راهكارهاي منامشتريان و پيش

،  رقباهاي جديد و علمي بازاريابي جهت پيشي گرفتن از تحقيق و بررسي در خصوص شيوه �

 تر و در نتيجه جذب مشتريان جديدارائه خدمات مطلوب

مندي، حفظ ايجاد روابط مستمر با مشتريان در كليه سطوح به منظور ارزيابي ميزان رضايت �

 كنترل عملكرد واحدها در امور بازاريابيها و ، توسعه همكاريمشتريان قديمي

ارائه راهكار درخصوص تجهيز منابع و راهنمايي ادارات امور در ارتباط با تركيب منابع با   �

 هاي كالن بانك توجه به سياست

 رزيابي مستمر نقاط ضعف و قوت آنها، اهاي رقباها و فعاليتو تحليل برنامهتجزيه  �

پيش بيني الگوهاي مناسب و تدوين راهكارهاي رقابتي به درخصوص افزايش سهم بازار و  �

 منظور تحقق اهداف و نيل به شرايط مورد انتظار

 طورنوين در عرصه صنعت بانكداري است. همانهاي از اهداف سازمان بانك ملي استفاده از فناوري

ابتي در آن وجود كه گفته شد، بانك ملي ايران داراي واحد بازاريابي است اما واحدي براي هوش رق

هاي جديد، با توجه به قدمت و پيشينه بانك ملي و توانايي اين سازمان براي پذيرش سيستمندارد. 

 اين سازمان براي مطالعه موردي انتخاب شده است.
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 پيشنهاديتشريح عوامل حياتي موفقيت  3-3-2

عوامل كليدي موفقيت براي ارزيابي آمادگي سازمان مورد مطالعه (بانك ملي) بايد يك سري 

را در آن سازمان مورد بررسي و تحليل قرار دهيم. عوامل  پذيرهوش رقابتي تطبيق شناسايي شده

هاي موجود در پذير، با در نظر گرفتن عاملكليدي موفقيت براي مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق

ي و همچنين عوامل كليدي هاي اطالعاتپذير، عوامل كليدي موفقيت سيستممدل هوش رقابتي تطبيق

هاي فناوري و پروژه هاي موفقيت در هوش رقابتيهاي هوش تجاري و برخي از راهموفقيت سيستم

ارزيابي آمادگي سازمان  جهت وامل كليدي موفقيت تعيين شدهع 1-3جدول . گرديد، تعيين اطالعات

 .دهدرا نشان مي پيشنهادي پذيرپذيرش مدل هوش رقابتي تطبيق براي 

 پذيرعوامل كليدي موفقيت براي پذيرش مدل هوش رقابتي تطبيق: 1-3جدول 
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ها توسط خبرگان دانشگاهي و بانك ملي ايران در قالب پرسشنامه مورد تاييد قرار تمامي اين عامل

 گرفته است. در ادامه توضيحاتي در مورد هر عامل داده شده است.

 از هفت زير عامل تشكيل شده است. ،»ديدگاه سازماني«: عامل ديدگاه سازماني �

عنوان ريزي و ...) بهحمايت مديران ارشد سازمان (مثل حمايت مالي، علمي، برنامه �

 است. پذيرتطبيق يك عامل موفقيت در پذيرش هوش رقابتي

عنوان يك توجه به نيروي انساني (مثل آموزش پرسنل و دانش رقابتي پرسنل) به �

 است.پذير قابتي تطبيقهوش رعامل موفقيت در پذيرش 

-تاثير واحدهاي سازمان (اعم از واحد بازاريابي، واحد فناوري اطالعات و...) به �

 است.پذير هوش رقابتي تطبيقعنوان يك عامل موفقيت در پذيرش 

هوش رقابتي عنوان يك عامل موفقيت در پذيرش هاي رقابتي سازمان بهاستراتژي �

 است.پذير تطبيق

گذاري خارجي، قوانين اخالقي كسب و حقوقي( مثل سرمايهمسائل اقتصادي و  �

 است.پذير هوش رقابتي تطبيقعنوان يك عامل موفقيت در پذيرش كار) به

مسائل اجتماعي و سياسي (مثل امنيت ذينفعان، هماهنگي سياست سازمان با  �

پذير هوش رقابتي تطبيقعنوان يك عامل موفقيت در پذيرش هاي دولت) بهسياست

 است.

-هاي تيمي بين كاركنان) بهمسائل فرهنگي (امنيت شغلي كاركنان، روحيه فعاليت �

 است.پذير هوش رقابتي تطبيقعنوان يك عامل موفقيت در پذيرش 
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 از چهار عامل تشكيل شده است.فرآيندي ديدگاه  �

 

عنوان يك تعريف و شناسايي دقيق فرآيندهاي كسب و كار و رقابت در سازمان به �

 است.پذير هوش رقابتي تطبيقعامل موفقيت در 

 هاي آنانتعريف و شناسايي دقيق فرآيندهاي مربوط به مشتريان و رقبا و نيازمندي �

 است.پذير هوش رقابتي تطبيقعنوان يك عامل موفقيت در پذيرش در سازمان به

ل موفقيت در عنوان يك عامپذيري در فرآيندهاي مختلف سازمان بهقابليت تطبيق �

 است.پذير هوش رقابتي تطبيقپذيرش 

عنوان به پذيري فناوري اطالعات در فرآيندهاي سازماناستفاده از پويايي و انعطاف �

 است.پذير هوش رقابتي تطبيقيك عامل موفقيت در پذيرش 

 از دو زير عامل تشكيل شده است. ديدگاه فناوري �

 

عنوان يك عامل هاي نوين مختلف بهدارا بودن سازمان از ابزارها و تكنولوژي �

 است.پذير هوش رقابتي تطبيقموفقيت در پذيرش 

عنوان يك عامل هاي اطالعاتي مختلف سازمان بهوجود يكپارچگي بين سيستم �

 است.پذير هوش رقابتي تطبيقموفقيت در پذيرش 
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اي از كارمندان مدل ارزيابي آمادگي سازمان كه براساس عوامل كليدي موفقيت در قالب پرسشنامه

آورده  2-3و  1-3 نمودار(عنكبوتي) در  1بانك ملي ايران بدست آمده است، به صورت نمودار رادار

 شده است. 

 

 

مدل ارزيابي آمادگي سازمان  1-3نمودار   

  
 

مدل آمادگي سازمان را در حالت كلي از لحاظ سه ديدگاه سازماني، ديدگاه فناوري و  1-3نمودار 

دهد. در فصل چهارم به طور مفصل در باره تجزيه و تحليل اين مدل نشان مي ديدگاه فرآيندي

 صحبت شده است.

 دهد.مدل آمادگي سازمان را در تمامي عوامل كليدي موفقيت تعيين شده نشان مي 2-3نمودار 

 . در زمينهاست %51به اندازه  »پذيرساختار سازماني و هوش رقابتي تطبيق«كمترين آمادگي در عامل 

ايجاد كنيم ساختارهاي سازماني بايد بهبود بيشتري داده شود. يكي از راهكارهايي كه ما پيشنهاد مي

                                           
1 Radar Diagram 
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شود سازمان توانايي خود را در حوزه رقابتي و ساختاري بهبود واحد هوش رقابتي است كه سبب مي

   پذير است.رقابتي تطبيقبخشد و هم پايه و اساسي محكم براي هوش 

 

 

 مدل آمادگي سازمان در يازده معيار پيشنهادي :2-3نمودار 
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 گيرينتيجه 3-4

پذير معرفي شد. سه عامل سازمان، فناوري در اين فصل مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق
پذير در نظر گرفته شده است. هوش اطالعات و هوش رقابتي براي رسيدن به هوش رقابتي تطبق

شود. همچنين مدل ارزيابي ها ميافزايش پايداري توان رقابتي در سازمانپذير منجر به رقابتي تطبيق
پذير مطرح شد. معيارهاي اصلي براي آمادگي سازمان در پذيرش مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق

عنوان عوامل كليدي موفقيت در آمادگي سازمان در نظر گرفته شده است شامل ديدگاه سازماني، كه به
  و ديدگاه فرآيندي است.  ديدگاه فناوري
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 ارزيابي مدل پيشنهادي و مطالعه موردي -فصل چهارم
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 مقدمه 4-1

-هاي مورد نياز براي آزمودن فرضيهبا توجه به روش تحقيق و با استفاده از ابزارهاي مناسب داده

تحقيق، نوع هاي آماري مناسب كه با روش  گيري از تكنيكآوري شده است. با بهرههاي جمع

بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته آوري شده دستههاي جمع متغيرها،... هماهنگي دارد، داده

هايي كه از طريق  اي است كه طي آن داده ها فرايندي چند مرحله است. فرايند تجزيه و تحليل داده

بندي، دسته بندي خالصه، كد اند كارگيري ابزارهاي جمع آوري در جامعه (نمونه) آماري فراهم آمده به

ها به منظور  ها بين اين داده ها و ارتباط شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل و در نهايت پردازش مي

هاي اساسي هر  اي علمي از پايه ها فراهم آيد. تجزيه و تحليل اطالعات به عنوان مرحله آزمون فرضيه

به نتيجه، كنترل و هاي پژوهش تا رسيدن  ليه فعاليترود كه به وسيله آن ك پژوهش علمي به شمار مي

 .شوند هدايت مي

گيرد. براي پذير مورد ارزيابي قرار ميدر اين فصل مدل پيشنهاد شده براي هوش رقابتي تطبيق

هاي افزار اس پي اس اس دادهارزيابي از تجزيه و تحليل آماري استفاده شده است. با استفاده از نرم

گيرد و نتايج در جداول نشان داده از پرسشنامه مربوطه مورد تحليل و سنجش قرار ميوري شده آجمع

افزار ليزرل صورت گرفته است. از . همچنين ارزيابي مدل آمادگي سازمان با استفاده از نرمشده است

وطه مرب كارگيري شده است. در ادامه فصل ابتدا مفاهيمآمادگي سازمان به مدلمطالعه موردي هم براي 

به تجزيه و تحليل آماري و سپس نتايج مربوط به ارزيابي دو مدل پيشنهادي اين تحقيق آورده شده 

  است.
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 و جامعه آماري آوري اطالعاتابزار جمع ،تحقيق روش 4-2

توان آن را از گيرد، مينوع اين تحقيق توصيفي و كاربردي است و چون مطالعه موردي انجام مي

ها پرسشنامه است و با توجه به نياز ابزار گردآوري و سنجش دادهم دانست. نوع توصيفي پيمايشي ه

هاي مذكور از تحقيق سه نوع پرسشنامه طراحي گرديده است كه الزم به بيان است كه پرسشنامه

هاي موجود در حوزه هوش رقابتي مشورت اساتيد هوش رقابتي و استنتاج از ادبيات و پرسشنامه

  حاصل شده است.

پذير) مربوط به خبرگان هوش رقابتي اعم از اساتيد اول (پرسشنامه هوش رقابتي تطبيقنامه پرسش

 است. ها آشنا با حوزه هوش رقابتي است، كه از سي سوال تشكيل شدهدانشگاه و مدير عامل شركت

سوال مربوط به  4دوازده سوال مربوط به عامل سازمان، سه سوال مربوط به عامل فناروي اطالعات، 

بندي براي هر سوال مقياس پذير است.عامل هوش رقابتي و يازده سوال مربوط به هوش رقابتي تطبيق

كامال مخالفم هاي كامال موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم ، با طيف 1با توجه به مقياس ليكرت

در  اين پرسشنامه جامعه آماري براي اين پرسشنامه شامل بيست نفر است.صورت پذيرفته است. 

  اين تحقيق آورده شده است. 1 پيوست

مربوط به خبرگان دانشگاهي و سازمان مورد  (پرسشنامه عوامل موفقيت كليدي)پرسشنامه دوم 

پاسخگوي اين  كليدي موفقيت تدوين شده است. كه به منظور تاييد و تعيين نهايي عواملمطالعه 

هايي مثل اداره كل مديران بخش اند،هاي مديريتي باالي سازمان بانك ملي قرار داشتهپرسشنامه در رده

اين پرسشنامه شامل هفت . غيرهاداره كل آموزش، اداره كل بازاريابي و تجهيز منابع و انفورماتيك، 

 .استر سوال براي ديدگاه فناوري و دو سوال براي ديدگاه فرآيندي سوال براي ديدگاه سازماني، چها
                                           
1 Likert Scale 
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اين تحقيق آورده شده  2پرسشنامه دوم در پيوست نفر است.  18جامعه آماري براي اين پرسشنامه 

 است.

بانك ملي در رده مياني مربوط به كارمندان  پرسشنامه سوم (پرسشنامه ارزيابي آمادگي سازمان)

ها و تهران، اداره هايي مثل اداره امور شعب استانكارشناسان بخش سازمان است.سطوح مديريتي 

ها، اداره آموزش كل، اداره ها، اداره بازاريابي كل و سرپرستي استانانفورماتيك كل و سرپرستي استان

ان با استفاده از اين پرسشنامه ميز. غيره ها، اداره كل مديريت ريسكروابط عمومي سرپرستي استان

 پذير منتج شده است. آمادگي سازمان بانك ملي در پذيرش مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق

اين پرسشنامه از سه بخش ديدگاه سازماني، ديدگاه فرآيندي و ديدگاه فناوري تشكيل شده است. 

 :هاي زير تشكيل شده استپرسشنامه مذكور در بخش ديدگاه سازماني از قسمت

 پذيرسازمان از هوش رقابتي تطبيقحمايت مديران ارشد  �

 نيروي انساني �

 پذيرساختار سازماني و هوش رقابتي تطبيق �

 استراتژي رقابتي سازمان �

 مسائل اقتصادي و حقوقي �

 مسائل اجتماعي و سياسي �

 مسائل فرهنگي �

 در بخش ديدگاه فرآيندي موارد زير وجود دارد:

 تعاريف دقيق فرآيندهاي كسب و كار و رقابت �

 هاي آندقيق فرآيندهاي شناسايي مشتريان و رقبا و نيازمنديتعاريف  �
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 پذيري فرآيندهاتطبيق �

 بكارگيري فناوري اطالعات در فرآيندها �

 در بخش ديدگاه فناوري موارد زير وجود دارد:

 پذيرهاي حمايتي از هوش رقابتي تطبيقابزارها و تكنولوژي �

 هاي اطالعاتي ديگر سازمانسيستمپذير و يكپارچگي بين سيستم هوش رقابتي تطبيق �

پرسشنامه سوم شامل هفتاد و هشت سوال است كه پنجاه سوال مربوط به ديدگاه سازماني، هفده 

جامعه آماري براي  شود.سوال مربوط به ديدگاه فرآيندي و يازده سوال مربوط به ديدگاه فناوري مي

اين تحقيق آورده شده  3ر در پيوست پرسشنامه مذكو اين پرسشنامه شامل يكصد و بيست نفر است.

 است.

 

 هامفاهيم مربوط به تجزيه و تحليل داده 4-3

استفاده  2و ليزرل 1اس پي اس اس هايقدرتمند به نام افزارنرمدو براي تجزيه و تحليل آماري از 

 است.كار رفته بيان گرديده هاي آماري بهشده است. در ادامه توضيحاتي در مورد مفاهيم و روش

 تعيين پايايي(قابليت اعتماد) پرسشنامه �

سر و گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر هاي فني اندازهقابليت اعتماد يا پايايي، يكي از ويژگي

دامنه دهد. گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست ميكار دارد كه ابزار اندازه

) است. ضريب قابليت نشانگر آن + (ارتباط كامل1م ارتباط) تا ضريب قابليت اعتماد از صفر (عد

                                           
1 SPSS 
2 Lisrel 
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هاي متغير و موقتي و يا ويژگي هاي با ثبات آزمودنيگيري ويژگياست كه تا چه اندازه ابزار اندازه

سنجد. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده وي را مي

-هاي مختلف را اندازهگيري كه خصيصهمحاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه براياست. اين روش 

هاي هر زير رود. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمرهكند به كار ميگيري مي

زير  1-4 . سپس با استفاده از فرمول]85[ هاي پرسشنامه و واريانس كل را محاسبه كردمجموعه سوال

 كنيم.مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي

)4-1(                                                                                      

 كه در آن:

 Jهاي پرسشنامه يا آزمون = هاي سوالتعداد زير مجموعه

           ام =Jواريانس زير آزمون 

  واريانس كل پرسشنامه يا آزمون = 

 ها(كمولموگروف اسميرنوف)آزمون توزيع داده �

هاي فرضيهدرباره هاي آماري و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقي براي اجراي روش

براي اين پژوهش مهمترين عمل قبل از هر اقدامي، انتخاب روش آماري مناسب براي پژوهش است. 

در اين پژوهش همين منظور  ]. به85[ها از اولويت اساسي برخوردار استمنظور آگاهي از توزيع داده

هاي پژوهش استفاده شده از آزمون معتبر كمولوگروف اسميرنوف براي بررسي فرض نرمال بودن داده

تگي پيرسون بر اين آزمون براي گرفتن مجوز الزم جهت استفاده از رگرسيون و ضريب همبساست. 

 گردد.متغيرهاي مستقل و وابسته اعمال مي
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 رگرسيون چندگانه �

اي از تواند رابطه خطي موجود بين مجموعهبا استفاده از رگرسيون چند متغيره، محقق مي

اي مطالعه نمايد كه در آن، روابط موجود در بين متغيرهاي مستقل با يك متغير وابسته را به شيوه

نيز مورد مالحظه قرار گيرد. وظيفه رگرسيون اين است كه به بيان واريانس متغير متغيرهاي مستقل 

كند و اين وظيفه تا حدودي از طريق برآورد مشاركت متغيرها در اين واريانس به وابسته كمك مي

رسند. تحليل رگرسيون چند متغيره براي مطالعه تاثيرات چند متغير مستقل در متغير وابسته انجام مي

 ].86ال مناسب است [كام

 ضريب همبستگي �

ضريب همبستگي يك شاخص آماري است كه وجود يا عدم وجود رابطه بين دو متغير را نشان 

دهد. عدد به دست آمده نشان دهنده شدت رابطه است كه هر چه بزرگتر باشد رابطه بين دو متغير مي

 .]87[ بيشتر است

 تحليل عاملي �

يله آن متغيرهاي زيادي را كه در تحقيق وجود دارد به چند تحليل عاملي روشي است كه به وس

دهيم. كاربرد آن در تحقيقات چند متغيره است. در واقع زماني كه در تحقيق با عامل كاهش مي

ها يا همبستگي بين متغيرها از روش تحليل متغيرهاي متعددي روبرو هستيم براي بدست آوردن رابطه

 .]87[ نماييمعاملي استفاده مي
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   ها در تحليل عاملي آزمون تناسب داده �

هاي موجود را  توان داده در انجام تحليل عاملي، ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا مي

پاسخ به اين پرسش است. اين  KMO تقليل و به چندين عامل پنهاني كاهش داد؟ انجام آزمون

 هاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هستند يا خير. دهد كه داده آزمون نشان مي

 هرگونه فاقد حاصله عوامل بسا چه متغيرهاست بين همبستگي بر مبتني عوامل آنجاكه استخراج از

 تحليل دست مورد متغيرهاي كرد حاصل اطمينان بايد كه روست اين باشند. از مفهومي و ربط منطقي

 متغيرهاي يك از هيچ با كه را متغيرهايي و دارند تحليل متغيرهاي برخي با معقولي كم همبستگي

-نمود. قبل از اقدام به استفاده از روش تحليل عامل بايد معني حذف بايستي ندارند، ديگر همبستگي

متغيرها جهت  سنجش معني داريداري متغيرها جهت تحليل عامل سنجش شود. يكي از روشهاي 

KMOآزمون  تحليل عاملي محاسبه
 .]86[نمونه) است كفايت ارزيابي (شاخص 1

 آزمون مجذور كاي، مجذور كاي به درجه آزادي �

شود. اين شاخص به سادگي  از شاخص مجذور كاي اغلب به عنوان شاخص موفقيت نام برده مي

كند يا خير.  دهد كه آيا بيان مدل ساختار روابط ميان متغيرهاي مشاهده شده را توصيف مي نشان مي

باشد، مقدار  200تا  75اين شاخص نسبت به اندازه نمونه حساس است، وقتي حجم نمونه برابر 

تر، مجذور كاي  بزرگ nهاي با  ر كاي يك اندازه معقول براي برازندگي است. اما براي مدلمجذو

تقريباً هميشه از لحاظ آماري معنادار است. از طرف ديگر مجذور كاي تحت تأثير مقدار 

تر ها زيادتر باشد، برازش ضعيف هاي موجود در مدل نيز هست. هر چه اين همبستگي همبستگي

                                           
1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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محققان از نسبت مجذور كاي به درجه آزادي به عنوان شاخص جايگزيني استفاده است. برخي از 

 .]86[ كنند مي

1(نيكويي برازششاخص  �
GFI) و شاخص برازندگي تعديل يافته (AGFI

2(  

% 90بايستي از  گيرد. مقدار مطلوب آن مي اين شاخص به وسيله اندازه نمونه تحت تأثير قرار نمي

اند، بزرگ  هايي كه به گونه ضعيفي فرمول بندي شده تواند براي مدل مقادير ميبيشتر باشد. البته اين 

 .]87[ باشد. درباره كاربرد آن توافق كلي وجود ندارد

RMSR( ريشه ميانگين مربعات باقيمانده  شاخص �
3 ( 

واريانس ضمني است. اين  -ها و ماتريس كوواريانس معيار ميانگين اختالف بين داده اين شاخص

بسيار عالي، زير  05/0ها بهتر است.( زير  تر باشد، براي تناسب مدل با داده هر چقدر كه كوچك معيار

اين شاخص يك شاخص با ارزشي است هنگامي كه  .)نامناسب است 1/0مناسب و باالي  08/0

 -ابي آن هنگامي كه ماتريس واريانس ها شناخته شده باشد. ارزي كوواريانس داده -ميانگين واريانس

 .]87[ گيرد، سخت و مشكل است كوواريانس غيراستاندارد مورد استفاده قرار مي  

ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد  هاي فوق، به گونه كلي هر چند از ميان شاخص

)RMSEA
شود، اما  به عنوان بهترين شاخص در نظر گرفته مي GFIبه عنوان شاخص مطلوب و  )4

هاي برازندگي به گونه كلي در دامنه بين صفر و يك  دارد. شاخصها توافق كلي وجود ن درباره آن

 شود. باشد، قابل قبول در نظر گرفته مي 9/0شود. ضرايبي كه باالتر از  قرار داده مي

                                           
1 Goodness of  Fit Index 
2 Adjusted Goodness of  Fit Index 
3 Root Mean Square Residual ( RMSR) 
4 Root Mean Square Error of Approximation( RMSEA) 
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 پذيرهوش رقابتي تطبيقارزيابي مدل پيشنهادي  4-4

آلفاي كرونباخ ، ميزان ضريب اعتماد با روش 18اس پي اس اس  آماريافزار با استفاده از نرم

محاسبه شد كه براي پرسشنامه سنجش ميزان قبولي و اهميت هر يك از عوامل تاثيرگذار بر مفهوم 

نشان دهنده آن است كه  اديراين مق  .ارائه شده است 1-4در جدول پذيري در هوش رقابتي تطبيق

-يلي خوبي برخوردار ميپرسشنامه مورد استفاده از قابليت اعتماد  و يا به عبارت ديگر از پايايي خ

 باشد.

 پذير): مقادير آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي پرسشنامه اول (هوش رقابتي تطبيق1-4جدول 

 
(آزمون كولموگروف اسميرنوف) براي پرسشنامه سنجش ميزان قبولي و  هاآزمون توزيع داده

انجام گرفته است. نتايج پذيري در هوش رقابتي، اهميت هر يك از عوامل تاثيرگذار بر مفهوم تطبيق

 آورده شده است.  2-4آزمون در جدول 
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پذير: نتايج آزمون كولموكروف اسميرنوف بين متغيرها در پرسشنامه هوش رقابتي تطبيق2-4جدول   

 
، »مزيت رقابتي«، »فرآيند رقابتي«، »دارايي رقابتي«توان گفت متغيرهاي مي 2-4در تفسير جدول 

ضريب هستند. بنابراين روش داراي توزيع نرمال  »پذيرهوش رقابتي تطبيق«، »پذيريقابليت رقابت«

در ادامه به  براي بررسي تاثير و روابط بين متغيرها صورت گرفته است. و تحليل مسير همبستگي

 شود.ها پرداخته مياثبات هر يك از فرضيه

 پذيرروي هوش رقابتي تطبيق هاتجزيه و تحليل عاملنتايج  4-4-1

 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«روي  »ازمانس« عاملتاثير فرضيه اصلي اول:  �

ضرايب هر  3-4جدول طور كه گفته شد عامل سازمان از يازده زير عامل تشكيل شده است. همان

 دهد. پذير نشان مييك از عوامل متغير سازمان را بر روي هوش رقابتي تطبيق
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 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«بر روي  »سازمان«: ضرايب عوامل تاثيرگذار 3-4جدول 

 

 پذير تاثيرمستقيم دارد.% بر هوش رقابتي تطبيق32 »ساختار اطالعاتي«عامل  �

 پذير تاثيرمستقيم دارد.% بر هوش رقابتي تطبيق5 »ساختار فني«عامل  �

 تاثيرمستقيم دارد.پذير % بر هوش رقابتي تطبيق2 »ساختار عملياتي«عامل  �

 پذير تاثيرمستقيم دارد.% بر هوش رقابتي تطبيق26 »ماليساختار «عامل  �

 پذير تاثيرمستقيم دارد.% بر هوش رقابتي تطبيق8 »ساختار استراتژيكي«عامل  �

 پذير تاثيرمستقيم دارد.% بر هوش رقابتي تطبيق30 »ساختار مديريتي«عامل  �

 پذير تاثيرمستقيم دارد.% بر هوش رقابتي تطبيق2 »ساختار نيروي انساني«عامل  �

 پذير تاثيرمستقيم دارد.% بر هوش رقابتي تطبيق4 »نوآوري«عامل  �

 پذير تاثيرمستقيم دارد.% بر هوش رقابتي تطبيق30 »خدمات«عامل  �
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 پذير تاثيرمستقيم دارد.% بر هوش رقابتي تطبيق9 »كيفيت«عامل  �

 پذير تاثيرمستقيم دارد.رقابتي تطبيق% بر هوش 27 »مداريمشتري«عامل  �

با توجه به كنيم. بررسي مي »پذيرهوش رقابتي تطبيق«بر روي  را به طور »سازمان«حال تاثير عامل 

تاثير مستقيم  %91به اندازه  »پذيرهوش رقابتي تطبيق«با  »سازمان«شود كه چنين نتيجه مي 4-4جدول 

است،  0.04برابر  5-4در جدول  دست آمده از اين آزمونداري به و مثبت دارد. چون سطح معني

در سطح قابل قبول است و فرضيه اول  »پذيرهوش رقابتي تطبيق«و  »سازمان« عاملبين  رابطهبنابراين 

 دار است.% معني95اطمينان 

 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«و » سازمان«: ضريب همبستگي بين عوامل 4-4جدول 

 

 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«و » سازمان«داري بين عوامل: سطح معني5-4جدول 

 

 

 پذيرتطبيق »هوش رقابتي«روي  »العاتفناوري اط« عاملتاثير فرضيه اصلي دوم:  �

و » چابكي«از دو زيرعامل » فناوري اطالعات«توضيح داديم، عامل  در فصل سوم طور كههمان

را نشان » فناوري اطالعات«هاي ضرايب تاثير عامل 6-4تشكيل شده است. جدول » پذيريانعطاف«

 دهد.مي
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 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«بر روي » فناوري اطالعات«: ضرايب عوامل تاثيرگذار 6-4جدول 

 
 

مورد بررسي قرار » پذيرهوش رقابتي تطبيق«بر روي  را به طور كلي »فناوري اطالعات«تاثير عامل 

-هوش رقابتي تطبيق«با  »فناوري اطالعات«شود كه چنين نتيجه مي 7-4 با توجه به جدول .دهيممي

سطح  مشخص است، 8-4گونه كه در جدول همانتاثير مستقيم و مثبت دارد.   %60به اندازه  »پذير

و  »فناوري اطالعات«بين متغير  رابطهاست، بنابراين  0.02مون برابر داري به دست آمده از اين آزمعني

 % مورد پذيرش است.95قابل قبول و فرضيه دوم در سطح اطمينان » پذيريقهوش رقابتي تطب«

 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«و » فناوري اطالعات«ضريب همبستگي بين عوامل : 7-4جدول 

 

 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«و » فناوري اطالعات«داري بين عواملسطح معني :8-4جدول 
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 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«روي  »رقابتيهوش « عاملتاثير فرضيه اصلي سوم:  �

 »يكپارچگي«و  »پذيريقابليت رقابت« ،»مزيت رقابتي«از سه زيرعامل » هوش رقابتي«عامل 

 دهد.را نشان مي» هوش رقابتي«هاي ضرايب تاثير عامل 9-4تشكيل شده است. جدول 

 »پذيرتطبيقهوش رقابتي «بر روي » هوش رقابتي«ضرايب عوامل تاثيرگذار : 9-4جدول 

 
-هوش رقابتي تطبيق«با  »هوش رقابتي«شود كه چنين نتيجه مي 10-4با توجه به جدول شماره 

 داري به دست آمده از اين آزمون در جدول% تاثير مستقيم و مثبت دارد. سطح معني71به اندازه  »پذير

قابل  »پذيرهوش رقابتي تطبيق«و  »هوش رقابتي«باشد بنابراين رابطه بين متغير مي 0.04برابر   4-11

 % مورد پذيرش است.95و فرضيه سوم در سطح اطمينان قبول 

 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«و » هوش رقابتي«ضريب همبستگي بين عوامل : 10-4جدول 
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 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«و » هوش رقابتي«داري بين عواملسطح معني: 11-4جدول 

 

 

هوش «و » فناوري اطالعات«و » سازمان«تاثيرهمزمان عوامل فرضيه اصلي چهارم:  �

 پذيرهوش رقابتي تطبيق«بر » رقابتي

هوش «و » فناوري اطالعات«و » سازمان«وامل تاثير همزمان ع 13-4و  12-4هاي جدول

هوش «% بر 66اين عوامل به طور همزمان دهد. را نشان مي» پذيرهوش رقابتي تطبيق«بر » رقابتي

بين اين % 95در سطح اطمينان  تاثير گذار است. بنابراين رابطه مستقيم ومثبت  »پذيرتطبيقرقابتي 

  قابل قبول است. فرضيه چهارم عوامل برقرار و

 »پذيرهوش رقابتي تطبيق«و » هوش رقابتي«ضريب همبستگي بين عوامل : 12-4 جدول

 

 »پذيررقابتي تطبيقهوش «و » هوش رقابتي«داري بين عواملسطح معني :13-4جدول 
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 بر نتايج» پذيرهوش رقابتي تطبيق« فرضيه اصلي پنجم: تاثير �

پذير ما را به نتايج هوش رقابتي تطبيقگفته شد،  2-2-3طور كه در فصل سوم در بخش همان

هاي مشخص شده در مدل پيشنهادي مورد رساند. هر يك از نتايج و منفعتهايي ميو منفعت

 :ايماست. كه به نتايج زير دست يافته آماري قرار گرفتهارزيابي و تحليل 

 شود.مي % 72وري تا پذير باعث افزايش بهرههوش رقابتي تطبيق �

 .شودمي % 49پذير باعث كاهش هزينه تا هوش رقابتي تطبيق �

 شود.مي % 50پذير باعث افزايش مزيت رقابتي تا هوش رقابتي تطبيق �

 شود.مي % 83فزايش گستره بازار تا پذير باعث اهوش رقابتي تطبيق �

 شود.مي % 62پذير باعث افزايش چابكي تا هوش رقابتي تطبيق �

 شود.مي % 64پذيري تا پذيري باعث افزايش انعطافهوش رقابتي تطبيق �

 شود.% مي69پذير باعث افزايش پاسخگويي تا هوش رقابتي تطبيق �

 افزايش«% بر متغير 92به مقدار  »پذيرتطبيق نتايج هوش رقابتي« 15-4و 14-4با توجه به جدول 

و  0.000 برابر با از اين آزمونداري و به دليل اينكه سطح معني تاثير گذار است »پايداري توان رقابتي

افزايش «باعث  »پذيرهوش رقابتي تطبيق«توان چنين نتيجه گرفت كه است، مي 0.05كوچكتر از 

 % مورد قبول است.95فرضيه پنجم به طور كلي با سطح اطمينان شود و مي »پايداري توان رقابتي

 »افزايش پايداري توان رقابتي«و » پذيرنتايج هوش رقابتي تطبيق« بين عوامل  ضريب همبستگي :14-4جدول 
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 »افزايش پايداري توان رقابتي«و » پذيرنتايج هوش رقابتي تطبيق« بين عوامل  داريسطح معني :15-4جدول 

 
 

-را براي نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل مدل هوش رقابتي تطبيقكلي تحليل مسير  1-4شكل 

 دهد.نشان ميپذير 

 
پذير: تحليل مسير مدل هوش رقابتي تطبيق1-4شكل   
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 ارزيابي مدل پيشنهادي ارزيابي آمادگي سازمان 4-5

ارائه مدل ارزيابي آمادگي با توجه به توضيحاتي كه در قسمت روش تحقيق داده شد، براي 

آوري نظر خبرگان سازمان بانك سازمان دو پرسشنامه طراحي شده است. يك پرسشنامه براي جمع

پذير است. و ملي در مورد عوامل كليدي موفقيت براي پذيرش و اجراي هوش رقابتي تطبيق

بانك ملي در مورد سازمان  وري نظرات كارمندان رده سطح ميانيآجمعپرسشنامه ديگري مربوط به 

مادگي سازمانشان در هر مورد از عوامل تعيين شده است. در ادامه به تجزيه و تحليل آماري ميزان آ

 .شودها پرداخته ميهر يك از پرسشنامه

 چگونگي تاييد عوامل كليدي موفقيت پيشنهادي 4-5-1

سازمان بانك ملي در  رده بااليمديران تعداد هجده نفر از عوامل كليدي موفقيت پيشنهادي به 

در نهايت اي تحويل داده شد. به هر عامل امتيازي بين يك تا صد اختصاص يافت. قالب پرسشنامه

-درصد ديدگاه سازماني و زير عامل 16-4در جدول  عامل ميانگين آن محاسبه شده است. براي هر

 واقع شد.مورد تاييد  77.61 ديدگاه سازماني با امتياز است. ههاي آن آورده شد
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 هاي ديدگاه سازمانيعامل : مقدار امتياز16-4جدول 

 

دهد. ديدگاه فرآيندي در كل با هاي آن را نشان ميعامل ديدگاه فرآيندي و زيرعامل 17-4جدول 

 واقع شد.تاييد مورد  77.28امتياز 

 هاي ديدگاه فرآينديعاملامتياز مقدار  :17-4جدول 

 

دهد. ديدگاه فناوري در كل با امتياز هاي آن را نشان ميعامل ديدگاه فناوري و زيرعامل 18-4جدول 

 مورد تاييد واقع شد. 81.24
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 هاي ديدگاه فناوريمقدار امتياز عامل :18-4جدول 

 

 چگونگي ارزيابي مدل پيشنهادي ارزيابي آمادگي سازمان 4-5-2

اي با هفتاد و پرسشنامه ،سازمان مورد مطالعه سنجش آمادگيبراي طور كه قبال گفته شد، همان

پرسشنامه در اين هشت سوال و براساس عوامل كليدي موفقيت طراحي شد. تعداد يكصد و بيست 

 افزار ليزرل انجام شده است.ها با نرماين قسمت از تجزيه و تحليل شده است. آوريمرحله جمع

ضريب اعتماد آلفاي  ا توجه به مقادير ارائه شدهب سواالت پرسشنامه مربوط به مدل آمادگي سازمان

 ، از اعتبار بسيار بااليي برخوردار است.19-4كرونباخ در جدول 

 مقادير آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه سوم (مدل آمادگي سازمان): 19-4جدول 

 
ي تجزيه و تحليل اطالعات، ضروري است كه توصيفي از موقعيت قبل از ورود به مرحله  

اند، ارائه گردد. در اين هاي ارسالي اين مرحله پاسخ دادهجغرافيايي و سابقه افرادي كه به پرسشنامه

 ارائه شده است. 21-4و  20-4راستا اين نوع اطالعات در دو جدول 
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 دهندگان به پرسشنامه سوم (ارزيابي آمادگي سازمان): موقعيت جغرافيايي پاسخ20-4جدول 

 

نفر از ادارات بانك ملي در  79دهنده در ادارات كل بانك ملي در تهران و پاسخنفر از افراد  41

 % از شهرستان هستند.45% از تهران و 34دهندگان تقريبا توان گفت پاسخها هستند. مياستان

 سوم (ارزيابي آمادگي سازمان)دهندگان به پرسشنامه سابقه خدمت  پاسخ: 21-4جدول 

 
 36نفر  120است كه از  سال 20تا  16دهندگان مربوط به محدوده پاسخسابقه خدمت بيشترين  

 گيرند. نفر در اين رنج قرار مي

اين  اصلي هايفرضيه پردازيم.ميمدل آمادگي سازمان هاي فرضيهاكنون به آمار استنباطي مربوط به 

 قسمت به قرار زير است:

 دارد. و رابطه معناداري ثيرگذارتابر روي آمادگي سازمان  فرضيه اول: ديدگاه سازماني �

 و رابطه معناداري دارد.تاثيرگذار فرضيه دوم: ديدگاه فرآيندي بر روي آمادگي سازمان  �

 و رابطه معناداري دارد.تاثيرگذار فناوري بر روي آمادگي سازمان  فرضيه سوم: ديدگاه �



85 
 

 
 

اين آزمون تناسب داده را انجام دهيم. براي اينكه از روش تحليل عاملي استفاده نماييم بايد آزمون  

كند كه آيا واريانس متغيرهاي  سازد. اين آزمون تعيين مي اولين هدف تحليل عاملي را برآورده مي

تحقيق تحت تاثير واريانس مشترك برخي عوامل پنهاني هستند ياخير؟ مقدار اين آماره همواره بين 

ها براي تحليل عاملي  داده باشد، 0.5از  كمتر KMOباشد. درصورتي كه مقدار  صفر و يك مي

ط بيشتري به تحليل عاملي باشد، بايد با احتيا 0.69و  0.5اگر اين مقدار بين  د بود.مناسب نخواهن

ها براي تحليل  هاي موجودبين داده باشد، همبستگي 0.7درنهايت، اگر اين مقدار  بيشتر از پرداخت. 

برابر  KMOهاي اين تحقيق مقدار  ادهدبراي  22-4جدول با توجه به  عاملي مناسب خواهند بود.

 ها براي تحليل عاملي مناسب هستند. بنابراين داده ،است 0.703

 براي مدل ارزيابي آمادگي سازمان KMO: آزمون 22-4جدول 

 

 

را پس از اصالحات انجام شده در تحقيق   مدلهاي تحليل عاملي مرتبه دوم 3-4و شكل 2-4شكل 

دهند. كليه متغيرهاي تحقيق  ) نشان ميt-valueضرايب استاندارد و معناداري ضرايب ( حالت تخمين

 . شوند يي پنهان و آشكار تبديل م به دو دسته
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 مدل تحليل عاملي مرتبه دوم بعد از اصالحات در حالت تخمين ضرايب استاندارد :2-4 شكل
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 )t-valueات در حالت معناداري ضرايب (مدل تحليل عاملي مرتبه دوم بعد از اصالح :3-4 شكل

مستقيم به وسيله پژوهشگر اي  ) به گونهنوشته شده است مستطيلهايي كه در آنمتغيرهاي آشكار(

اي  ) به گونهنوشته شده است بيضيآنهايي كه در (پنهان شود، در حالي كه متغيرهاي  گيري مياندازه

گيري شده هاي بين متغيرهاي اندازههمبستگياساس روابط يا شوند، بلكه برم اندازه گيري نميمستقي

 دهد. تاثير متغيرهاي تحقيق را بر ارزيابي آمادگي سازمان نشان مي23-4جدول شوند.  استنباط مي

دهد.  ) نشان ميt-valueرا در حالت معناداري ضرايب (مدل تحليل عاملي مرتبه دوم  3-4شكل 

كند. بر طبق اين ، آزمون ميtو ضرايب مسير را با استفاده از آماره اين مدل در واقع بارهاي عاملي 

خارج بازه  tي  باشد اگر مقدار آماره % معنادار مي95مدل ضريب مسير و بار عاملي در سطح اطمينان 
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درون اين بازه باشد، در نتيجه بار عاملي يا ضريب  tي  + قرار گيرد و اگر مقدار آماره96/1تا  -96/1

باشد اگر مقدار  % معنادار مي99عنادار نيستند. ضريب مسير و يا بار عاملي در سطح اطمينان مسير، م

تمام  3-4داده شده در شكل  + قرار گيرد. با توجه به ضرايب نشان58/2تا  -58/2خارج بازه  tي  آماره

 ل آمادگي سازماني مدهاعامل+ قرار دارند. بنابراين تمام 96/1تا  -96/1بارهاي عاملي خارج از بازه 

 . ]88[ % معنادار هستند و در مدل تحليل عاملي مرتبه دوم حضور دارند95در سطح اطمينان 

با توجه به نتايج، بانك دهد. ها را در آمادگي سازمان نشان ميمقادير هر يك از عامل 23-4جدول 

اجتماعي و سياسي كمترين ملي بيشترين آمادگي را از لحاظ ديدگاه فرآيندي دارا است. در مسائل 

 آمادگي را دارا است.

 مربوط به تاثير متغيرهاي تحقيق بر ارزيابي آمادگي سازمان 23-4جدول

 

 شود: نتايج زير حاصل مي 23-4از جدول 

% آمادگي پذيرش سيستم پيشنهادي هوش رقابتي 81بانك ملي از لحاظ ديدگاه سازماني  �

 پذير را دارد. تطبيق

% آمادگي پذيرش سيستم پيشنهادي هوش رقابتي 98ديدگاه فرايندي  بانك ملي از لحاظ �

 پذير را دارد. تطبيق

% آمادگي پذيرش سيستم پيشنهادي هوش رقابتي 85بانك ملي از لحاظ ديدگاه فناوري  �

 پذير را دارد. تطبيق
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% آمادگي پذيرش 58 پذيرارشد از هوش رقابتي تطبيق بانك ملي از لحاظ حمايت مديران �

 پذير را دارد. پيشنهادي هوش رقابتي تطبيقسيستم 

ي هوش رقابتي % آمادگي پذيرش سيستم پيشنهاد61بانك ملي از لحاظ نيروي انساني  �

 پذير را دارد. تطبيق

% آمادگي پذيرش سيستم پيشنهادي هوش رقابتي 51بانك ملي از لحاظ ساختار سازماني  �

 پذير را دارد. تطبيق

% آمادگي پذيرش سيستم پيشنهادي هوش رقابتي 59رقابتي بانك ملي از لحاظ استراتژي  �

 پذير را دارد. تطبيق

% آمادگي پذيرش سيستم پيشنهادي 46 و حقوقي بانك ملي از لحاظ مسائل اقتصادي �

 پذير را دارد. هوش رقابتي تطبيق

% آمادگي پذيرش سيستم پيشنهادي 45 و سياسي بانك ملي از لحاظ مسائل اجتماعي �

 پذير را دارد. بيقهوش رقابتي تط

% آمادگي پذيرش سيستم پيشنهادي هوش رقابتي 46بانك ملي از لحاظ مسائل فرهنگي  �

 پذير را دارد. تطبيق

% آمادگي پذيرش 86 و رقابت كسب و كار هايينداريف دقيق فرآعتبانك ملي از لحاظ  �

 پذير را دارد. سيستم پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق

 هاي آنهاي مربوط به مشتريان و رقبا و نيازمندييندفرآ قيقتعاريف د بانك ملي از لحاظ �

 پذير را دارد. % آمادگي پذيرش سيستم پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق72
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% آمادگي 73 ي مختلف سازمانيندهاپذيري در فرآ بانك ملي از لحاظ قابليت تطبيق �

 پذير را دارد. پذيرش سيستم پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق

در فرآيندهاي  فناوري اطالعاتپذيري استفاده از پويايي و انعطافلحاظ بانك ملي از  �

 پذير را دارد. % آمادگي پذيرش سيستم پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق70 سازمان

% آمادگي پذيرش سيستم 75هاي نوين ابزارها و تكنولوژي دارا بودن بانك ملي از لحاظ �

 پذير را دارد. ي هوش رقابتي تطبيقپيشنهاد

% آمادگي 54 هاي اطالعاتي مختلف سازمانبانك ملي از لحاظ يكپارچگي بين سيستم �

 پذير را دارد. پذيرش سيستم پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق

]، ارزشيابي يك مدل كامل با ارزيابي برازش 90] و چنگ [89بنابر پيشنهاد اندرسون و جربين [

وقتي گفته  .شود.پرداخته مي و تفسير و تعبير مدلمدل  به ارزيابي تناسب بنابراين شود.مدل آغاز مي

هاي مشاهده شده تناسب دارد، كه ماتريس كوواريانس ضمني مدل با  سري دادهشود مدل با يك مي

هاي مشاهده شده هم ارز( معادل) باشد يعني وقتي ماتريس باقيمانده و  ماتريس كوواريانس داده

هاي  هاي داده نزديك صفر باشند. البته اين تناسب به روش تخمين، مدل، ويژگي عوامل( عناصر آن)

 مشاهده شده و... بستگي دارد.

هاي بدست آمده براي مدل به تنهايي دليل  به طور كلي در كار با برنامه ليزرل، هر يك از شاخص

نار يكديگر و با هم تفسير ها را بايد در ك برازندگي مدل يا عدم برازندگي آن نيستند، بلكه اين شاخص

هاي تناسب ثانوي نشان دادند كه مدل به طور كافي متناسب  و هم آزمون �2اگر هم آزمون كرد. 

است، به سمت مشخص كردن عوامل مدل تناسب شده حركت كرده و بر روي اين عوامل تمركز 

دهد كه الگو در جهت تبيين  باشد و نشان مي ها مي ترين اين شاخص بيانگر مهم 24-4 جدولكنيم.  مي
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هاي  ها حاكي از تناسب مدل با داده و برازش از وضعيت مناسبي برخوردار است، تمامي اين شاخص

باشد. زيرا نسبت  گيري مي هاي تناسب مدل، بيانگر مناسب بودن مدل اندازه شاخص باشد. مشاهده شده مي

 ها نيز قابل قبول هستند. شاخصو مابقي  1/0كمتر از  RMSEA، شاخص  3بر درجه آزادي كمتر از كادو 

سه فرضيه اصلي اين قسمت با سطح  معنادار و قابل پذيرش است. به بيان ديگر، مدل و چارچوب كلي

 % مورد قبول و قابل پذيرش است.95اطمينان 

 هاي برازش مدل : شاخص24-4جدول

 حد مجاز برآوردهاي مدل مرتبه دوم نام شاخص

ي آزادي) (كاي دو بر درجه  06/2 3كمتر از   

GFI )نيكويي برازش(  88/0 85/0باالتر از    

RMSEA(ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد) 089/0 1/0كمتر از    

CFI (برازندگي تعديل يافته)   96/0 9/0باالتر از    

NFI(برازندگي نرم شده) 93/0 9/0باالتر از    

NNFI(برازندگي نرم نشده) 95/0 9/0باالتر از    

 

هاي گفته شده، نمودار رادار آورده شده است و براي درك بهتر نتايج و تحليل جدولدر ادامه 

آمادگي سازمان را از ديدگاه سازماني  1-4نمودار  ها ارائه شده است.راهكارهايي در بعضي از قسمت

 دهد.نشان مي
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 آمادگي سازماني از ديدگاه سازماني: 1-4نمودار 

سازمان بانك ملي  باشد.در ديدگاه سازماني، مسائل اجتماعي و سياسي كمترين امتياز را دارا مي

انجام دهد.  ها، قوانين و مقررات دولتي با سازمانهايي را در هماهنگي بين سياستبايد بازنگري

هاي اجتماعي ذينفعان و همراهي ذينفعان با ارزشهاي رقابتي، امنيت بايست سياستعالوه بر آن، مي

 سازمان را ارتقا دهد.

دهد كه اين نمودار نشان مي دهد.آمادگي سازمان را از لحاظ ديدگاه فرآيندي نشان مي 2-4نمودار 

تعاريف دقيق فرآيندهاي كسب و كار و «بيشترين درصد آمادگي در ديدگاه فرآيندي مربوط به عامل 

آمادگي بسيار  ، مانهاي اين بخش نشان دهنده اين است كه سازبه طور كلي عامل است.» رقابت

 .هاي فرآيندي دارا استخوبي در حوزه
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 : آمادگي سازمان از ديدگاه فرآيندي2-4نمودار 

عامل مربوط به كمترين  دهد.آمادگي سازمان را از لحاظ ديدگاه فناوري نشان مي 3-4نمودار 

پذيري و چابكي بين عطافاناست. سازمان بايد » هاي اطالعاتي سازمانميكپارچگي بين سيست«

ها بايد بيشتر از قبل مورد بررسي قرار گيرد و بين ها را بهبود بخشد. يكپارچگي بين سيستمسيستم

 همبستگي بيشتري را القا نمود.بايست ميهاي اطالعاتي اهداف سازمان و سيستم

 

 ار ديدگاه فناوري: آمادگي سازمان 3-4نمودار 
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ديدگاه سازماني، ديدگاه فرآيندي و ديدگاه آمادگي سازمان را در سه حالت كلي  4-4نمودار 

بيشترين آمادگي سازمان بانك ملي مربوط به ديدگاه فرآيندي است كه بسيار دهد. فناوري نشان مي

  بايد بهبود داده شوند. رايده آل است. ديدگاه سازماني و ديدگاه فناوري براي رسيدن به وضعيت بهت

 
 : آمادگي سازمان در حالت كلي4-4نمودار 
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 گيرينتيجه 4-6

هايي كه به وسيله پرسشنامه  هاي پژوهشي و تجزيه و تحليل داده در اين فصل نيز به توصيف داده

تمامي  اند پرداخته شد و سپس به هر يك از فرضيات پاسخ داده شد. از افراد نمونه گردآوري شده

فناوري «و » سازمان«هاي پذير عاملفرضيات به اثبات رسيد. در مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق

پذيري هوش رقابتي در سطح داراي تاثير مثبت و مستقيم، بر روي تطبيق» هوش رقابتي«و » اطالعات

 % هستند. 95اطمينان 

ه فرآيندي و ديدگاه فناوري رابطه ، ديدگا»ديدگاه سازماني«در مدل ارزيابي آمادگي سازمان، 

ها به اثبات رسيده است. با توجه به ارزيابي تناسب معناداري با آمادگي سازمان دارند و تاثيرگذاري آن

توان معنادار و قابل پذيرش است. با اين نتايج ميدرصد  95ها مدل آمادگي سازمان در سطح اطمينان داده

  ي در سازمان مورد مطالعه اميدوار بود.سازي مدل پيشنهادبه اجرا و پياده
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 مقدمه 5-1

اين تحقيق با معرفي هدف و محدوده موضوع مورد مطالعه در فصل اول شروع شد. در ادامه 

در اين حوزه مورد بررسي قرار مفاهيم مزتبط با حوزه تحقيق معرفي شدند و كارهاي انجام شده 

در فصل  گرفتند. در فصل سوم دو مدل پيشنهادي هوش رقابتي و آمادگي سازمان توضيح داده شد.

پيشنهادي مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند و مطالعه موردي در اين هاي چهارم مدل

مدل جديد هوش رقابتي مورد  خصوص صورت پذيرفت و توانايي سازمان انتخابي براي پذيرش

  بررسي قرار گرفت.

در ابتدا مروري بر روند تحقيق به طور دقيق  شود.اين فصل به جمع بندي نهايي پرداخته ميدر  

-هاي تحقيق بيان ميمحدوديت هاي تحقيق وسواالت تحقيق مورد بازنگري، نوآوري خواهيم داشت.

   شود.نده مطرح ميدر پايان پيشنهاداتي براي تحقيقات آي شود.

 سواالت تحقيق 5-2

 باشند:سواالت تحقيق به شرح زير مي

 پذير وجود دارد؟آيا هوش رقابتي تطبيق .1

هايي پذير پيشنهاد شده چه تفاوتهاي موجود هوش رقابتي با مدل هوش رقابتي تطبيقمدل .2

 دارد؟

 گذارد؟پذيري هوش رقابتي تاثير ميچه عواملي بر قابليت تطبيق .3

 ها استفاده نمود؟پذير را در سازمانبايد هوش رقابتي تطبيقچرا  .4
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پذير در نظر گرفته چه معيارهايي بايد براي ارزيابي آمادگي پذيرش مدل هوش رقابتي تطبيق .5

 شود؟

 پذير از چه روشي بايد استفاده نمود؟براي ارزيابي مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق .6

، بخش نتايج 4-5ن گفته شده است و همين طور در بخش ها در خالل متپاسخ تمامي اين سوال

 تحقيق آورده شده است.

 

 روند تحقيق 5-3

 1-5ها اشاره شد، روند تحقيق به صورت شكل با توجه به سواالت تحقيق كه در بخش قبل به آن

 دهد.پذير نشان ميروند تحقيق را براي دستيابي به مدل هوش رقابتي تطبيق 1-5شكل  است. 2-5و 

 
 نامه: روند تحقيق در مرحله اول پايان1-5شكل 



99 
 

 
 

مدل ارزيابي آمادگي  نامه مربوط بهمرحله دوم پايان روند تحقيق براي رسيدن به 2-5شكل 

 دهد.سازمان را نشان مي

 

 نامه: روند تحقيق در مرحله دوم پايان2-5شكل 

آمادگي سازمان در اين تحقيق پذير و يك مدل در كل يك مدل مفهومي براي هوش رقابتي تطبيق

 به ثمر رسيده است.
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 شيوه ارزيابي تحقيق 5-4

با توجه به اينكه مدل پيشنهادي هوش رقابتي، نمونه مشابهي ندارد، لذا براي تاييد اين مدل از 

 موارد زير استفاده شده است:

 استفاده از نظر خبرگان �

 استفاده از ابزارهاي آماري �

نيز مورد مشابهي در زمينه هوش رقابتي به طور كامل و دقيق وجود براي مدل آمادگي سازمان 

 ندارد، به همين منظور براي تاييد اين مدل از موارد زير استفاده شده است:

 استفاده از نظر خبرگان �

 استفاده از مطالعه موردي �

 استفاده از ابزارهاي آماري �

 

 نوآوري تحقيق 5-5

هايي است كه در ي هوش رقابتي يكي از نوآوريحوزه پذيري درتوجه و تاكيد بر مفهوم تطبيق

عنوان به» هوش رقابتي«ديگر مطالعات ديده نشده است. همچنين مدل پيشنهادي به دليل اينكه عامل 

باشد و عالوه بر آن بر حفظ و هاي هوش رقابتي را دارا ميپايه و اساس آن است تمامي نتايج سيستم

 اي نشده است. رد كه در مطالعات مربوط به هوش رقابتي به آن اشارهنگهداري توان رقابتي تاكيد دا
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پذيري هوش رقابتي نوآوري ديگر اين تحقيق، ارائه مدل براي آمادگي سازمان در حوزه تطبيق

سازمان بانك ملي مورد بررسي در  پذيرهوش رقابتي تطبيق يبراي اجرااست. عوامل كليدي موفقيت 

 نامه و حوزه پژوهشي انجام شده است.كه براي اولين بار در كشور تحت پايان ،قرار گرفت

 

 هاي تحقيقمحدوديت 5-6

-ها و كمبودهايي در طول انجام اين تحقيق با آن مواجه شديم كه در ادامه آنيك سري محدوديت

 نماييم.ها را ذكر مي

مورد مطالعه، بانك ملي هاي كشور از جمله سازمان نبود سيستم هوش رقابتي در سازمان �

 ايران.

 ها و تحقيق در حوزه هوش رقابتي.نامهكمبود مطالعات و پايان �

 بسياري از مطالب مقاالت و تحقيقات در زمينه هوش رقابتي.و تكراري بودن همانند  �

 ها.سازي هوش رقابتي در سازماندسترسي نداشتن به تحقيقات در مورد پياده �

 گي سازمان براي هوش رقابتي در ايران.هاي ارزيابي آمادنبود مدل �

مرحله كمبود خبرگان هوش رقابتي در كشور، باعث طوالني شدن روند انجام تحقيق در  �

 شد.تاييد مدل 
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 نتايج تحقيق 5-7

پذير پيشنهاد شد. به اين نتيجه دست يافتيم كه آيتم در اين مقاله يك مدل براي هوش رقابتي تطبيق

قابليت براي رسيدن به  هايي مناسبيپيشران »فناوري اطالعات«و  »رقابتيهوش «، »سازمان«هاي 

ها را از هم متمايز توان در عرصه رقابت سازمانبا اين مدل مي. پذيري در هوش رقابتي هستندتطبيق

 ها افزود.اخت و بر حفظ و پايداري توان رقابتي آنس

و  %60» فناوري اطالعات«، عامل  %91» نسازما«با توجه به تجزيه و تحليل صورت گرفته، عامل 

پذير را دارا هستند. تاثير مستقيم و مثبت در رسيدن به هوش رقابتي تطبيق %71»هوش رقابتي«عامل 

ها به همراه خواهد افزايش پايداري توان رقابتي را براي سازمان %92پذير تا هوش رقابتي تطبيق

 %83افزايش مزيت رقابتي،  %50وري، افزايش بهره %72پذيرعالوه بر اين هوش رقابتي تطبيق داشت.

افزايش پاسخگويي  %69پذيري، افزايش انعطاف %64افزايش چابكي،   %62افزايش گستره سهم بازار، 

 را ثمر خواهد داشت.

توان از مدل پيشنهادي اين تحقيق استفاده در هر جايي كه صنعت رقابت وجود داشته باشد مي

هاي آموزشي، توليدي، خدماتي و به عنصر رقابت همواره ها از اعم سازمانسازماننمود. تمامي 

 يشبرد اهداف آنها موثر خواهد بود.نيازمند هستند، بنابراين نتايج حاصل از اين تحقيق در پ

پذير در سازمان بانك ملي ايران آمادگي سازمان براي پذيرش مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق

مورد ارزيابي قرار گرفت. عواملي براي تعيين آمادگي سازمان بانك ملي پيشنهاد و مورد تاييد خبرگان 

سه ديدگاه اصلي شامل، ديدگاه سازماني، عوامل كليدي موفقيت پيشنهادي بانك ملي قرار گرفت. 

داد كه سازمان بانك ملي از نظر ديدگاه  ارزيابي نشانديدگاه فناوري و ديدگاه فرآيندي است. 

داراي آمادگي براي مدل % 98و از لحاظ ديدگاه فرآيندي % 85 از نظر ديدگاه فناوري % 81سازماني 
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بنابراين سازمان بانك ملي داراي پتانسيل بسيار بااليي براي  پذير است.پيشنهادي هوش رقابتي تطبيق

 پذير است.قابتي تطبيقاجرا و استفاده از مدل پيشنهادي هوش ر

 

 پيشنهادات براي تحقيقات آينده 5-6

 باشد:پيشنهادهايي به عنوان تحقيقات آينده به قرار زير مي

افزاري براي كارگيري ديدگاه نرمو به پذيرسازي مدل پيشنهادي هوش رقابتي تطبيقپياده �

 مدل پيشنهادي.

 پذير موثر هستند.تطبيقهاي ديگري كه در رسيدن به هوش رقابتي بررسي آيتم �

در تمامي چرخه هوش  2خود سازماندهو  1هوش رقابتي خود كنترلطراحي مدلي براي  �

 رقابتي.

 .پذيردر مدل هوش رقابتي تطبيق 3هاي خود تطبيقيمطالعات بر روي ويژگي �

 .پيشنهاديآمادگي سازمان افزودن عوامل كليدي موفقيت بيشتري به مدل ارزيابي   �

 هاي مختلف اقتصادي و صنايع كشور.موردي بيشتري در سازمانانجام مطالعه  �

هاي تجاري كشور به خصوص ارائه يك مدل بومي و سفارشي هوش رقابتي براي سازمان �

  در صنعت بانكداري. 

                                           
1 Self- controlling 
2 Self- organizing 
3 Self-adaptive 
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 فرهنگ واژگان

Adaptive تطبيق پذيري 

Adaptive competitive intelligence هوش رقابتي تطبيق پذير 

Adding value ارزش افزوده 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) شاخص برازندگي تعديل يافته 

Artificial intelligence هوش مصنوعي 

Business intelligence هوش تجاري 

Competitive advantage مزيت رقابتي 

Competitive intelligence هوش رقابتي 

Complex adaptive systems  پذير پيچيدهسيستم تطبيق 

Critical success factors عوامل كليدي موفقيت 

Customer relation management مديريت ارتباط با مشتري 

E- readiness آمادگي الكترونيكي 

Economic اقتصادي 

Enterprise intelligence هوش سازماني 

Enterprise readiness assessment ارزيابي آمادگي سازمان 

Environment محيط 

European Commission statistics office سازمان اروپايي مركز تحقيقات مشترك 

General electric screen matrix ماتريس صفحه الكتريكي 

Goodness of Fit Index(GFI) شاخص نيكويي برازش 

Information اطالعات 

Intelligence هوشمندي 

Key information topic موضوع اطالعات كليدي 

Knowledge management مديريت دانش 
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Marketing intelligence هوش بازاريابي 

Marketing research تحقيقات بازار 

measure of  sampling adequacy (KMO) آزمون كفايت نمونه 

On line analytic processing پردازش تحليلي بر خط 

Player بازيگر 

Political سياسي 

Psychological profiling نماي روانشناختي 

Radar diagram نمودار رادار 

Reverse engineering مهندسي مجدد 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 
 ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

Root Mean Square Residual (SMSR) ريشه ميانگين مربعات باقيمانده 

Rules قانون ها 

Scope محدوده 

self- adaptive خود تطبيقي 

self- controlling خود كنترل 

Self-organizing خود سازمانده 

Shadowing سايه 

Social اجتماعي 

Society for competitive intelligence 

professionals 
 انجمن متخصصان هوشمندي رقابتي

Strategic intelligence  استراتژيهوش 

Strategic business unit واحدهاي كسب و كار استراتژي 

SWOT(Strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats) 
 قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهديدها

Tactic تكنيك ها 

Tactical intelligence هوش تاكتيكي 
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Technology فناوري 

the word information technology and 

services alliance 

 

اتحاديه بين المللي فناوري اطالعات و خدمات 
 مربوطه
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 پذير: پرسشنامه مربوط به مدل هوش رقابتي تطبيق1پيوست 

 بسمه تعالي

 خبره گرامي

آوري نظرات خبرگان در مورد ميزان قبولي و با عرض سالم خدمت حضرت عالي، پرسشنامه جاري با هدف جمع

 پذيري در هوش رقابتي  تهيه گرديده است. تاثيرگذار بر مفهوم تطبيقاهميت هر يك از عوامل 

آوري، تجزيه و تحليل و مديريت يك دانش تجاري پويا براي جمع هوش رقابتي همان طور كه آگاهي داريد

اطالعات و درك مفهوم رقابت در استراتژي شركت به منظور كسب مزيت رقابتي در محيط تجاري(كسب و كار) 

 است.

به معناي قابليت تطبيق در مواجهه با اخالل، خرابي و يا تغيير است. بر اثر تغييرات پي در پي محيط  پذيريتطبيق

شود، پارامترهاي هوش رقابتي دچار تغييرات ها ميهاي رقابتي متنوعي براي سازمانرقابتي كه باعث ايجاد استراتژي

هاي طلبد تا جريانريزي و طراحي هوش رقابتي را ميپذيري در برنامهشوند. بنابراين نياز به قابليت تطبيقمتعددي مي

 اطالعاتي را مورد بررسي بيشتر و بهتري قرار دهد.

با توجه به اندك بودن خبرگان هوش رقابتي در كشور اميد است با همكاري شما خبره عزيز، مدل و معياري در 

ش و تجربه منحصربه فرد شما، صبر و دقت شما در پاسخگويي به رقابتي فراهم آيد. با توجه به دانجهت ارتقاء هوش

 سواالت كمك شاياني براي انجام تحقيق خواهد بود. كمال تشكر را از شما دارم.

 نام و نام خانوادگي:                                                                             مدرك تحصيلي:

 زياد):                                        پست الكترونيكي:            -متوسط -ي(كمآشنايي با هوش رقابت

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.يك سازمان، جهت رسيدن به مفهوم تطبيق ساختار اطالعاتي -1

 �م كامال مخالف          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.يك سازمان، جهت رسيدن به مفهوم تطبيق ساختار فني -2

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 
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 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.يك سازمان، جهت رسيدن به مفهوم تطبيق ساختار مديريتي -3

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �مال موافقم كا

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.يك سازمان،جهت رسيدن به مفهوم تطبيق ساختار عملياتي -4

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.يك سازمان، جهت رسيدن به مفهوم تطبيق ساختار استراتژيكي -5

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 ر هوش رقابتي نقش دارد.پذيري ديك سازمان، جهت رسيدن به مفهوم تطبيقساختار مالي  -6

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.يك سازمان، جهت رسيدن به مفهوم تطبيقساختار نيروي انساني  -7

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.در يك سازمان، جهت رسيدن به مفهوم تطبيق نوآوري -8

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.در يك سازمان، جهت رسيدن به مفهوم تطبيق كيفيت -9

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.يك سازمان، جهت رسيدن به مفهوم تطبيق خدمات -10

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.يك سازمان، جهت رسيدن به مفهوم تطبيق مشتري مداري  -11

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.ق، جهت رسيدن به مفهوم تطبيسازمان به طور كلي -12

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي است.يك تواناساز جهت رسيدن به مفهوم تطبيق هاي اطالعاتيفناوري  -13
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 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

پذيري در هوش رقابتي نقش هاي اطالعاتي، جهت رسيدن به مفهوم تطبيقفناوري ناشي ازپذيري انعطاف  -14

 دارد.

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي نقش دارد.هاي اطالعاتي، جهت رسيدن به مفهوم تطبيقناشي از فناوريچابكي  -15

  �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

توانيم از اين نتيجه براي ها است. ما ميبراي سازمان نتايج هوش رقابتي كسب مزيت رقابتييكي از  -16

 پذيري در هوش رقابتي استفاده نماييم. دن به مفهوم تطبيقرسي

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

توانيم از اين منفعت براي رسيدن به است. ما مي پذيريهاي هوش رقابتي قابليت رقابتمنفعتيكي از  -17

 در هوش رقابتي كمك بگيريم. پذيريمفهوم تطبيق

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

پذيري در توانيم از يكپارچگي آن در رسيدن به مفهوم تطبيقاست. ما مي يكپارچههوش رقابتي فرآيندي  -18

 هوش رقابتي كمك بگيريم. 

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 پذيري در هوش رقابتي در نظر گرفت.اي براي رسيدن به مفهوم تطبيقرا پايه هوش رقابتيتوان مي  -19

 �م كامال مخالف          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 شود. وريافزايش بهرهتواند باعث پذيري در هوش رقابتي ميكارگيري مفهوم تطبيقبه -20

 �كامال مخالفم           �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم   

 شود. مزيت رقابتي افزايشتواند باعث پذيري در هوش رقابتي ميكارگيري مفهوم تطبيقبه -21

 كامال مخالفم          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 شود. افزايش گستره سهم بازارتواند باعث پذيري در هوش رقابتي ميكارگيري مفهوم تطبيقبه -22
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 كامال مخالفم          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 به طور فزاينده شود. كاهش هزينهتواند باعث پذيري در هوش رقابتي ميكارگيري مفهوم تطبيقبه -23

 كامال مخالفم          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 شود. افزايش چابكيث تواند باعپذيري در هوش رقابتي ميكارگيري مفهوم تطبيقبه -24

 كامال مخالفم          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 شود.پذيري افزايش انعطافتواند باعث پذيري در هوش رقابتي ميكارگيري مفهوم تطبيقبه -25

 كامال مخالفم          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 شود. افزايش پاسخگوييتواند باعث پذيري در هوش رقابتي ميكارگيري مفهوم تطبيقبه -26

 كامال مخالفم          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 شود. افزايش توليد دانشواند باعث تپذيري در هوش رقابتي ميكارگيري مفهوم تطبيقبه -27

 كامال مخالفم          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 شود. افزايش اطالعات دقيق و كافيتواند باعث پذيري در هوش رقابتي ميكارگيري مفهوم تطبيقبه -28

 كامال مخالفم          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 شود. پذيريافزايش مقياستواند باعث پذيري در هوش رقابتي ميكارگيري مفهوم تطبيقبه -29

 كامال مخالفم          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 

 شود. پايداري در توان رقابتي تواند باعث افزايشابتي ميپذيري در هوش رقكارگيري مفهوم تطبيقبه -30

 كامال مخالفم          �مخالفم           �نظرم بي         �موافقم          �كامال موافقم 
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 : پرسشنامه مربوط به عوامل حياتي موفقيت2پيوست 

 بسمه تعالي

آوري نظرات خدمت حضرت عالي، پرسشنامه جاري با هدف جمع با سالم و آرزوي توفيق پاسخگوي گرامي

پذير در سازمان خبرگان در مورد ميزان قبولي هر يك از عوامل كليدي موفقيت در پذيرش سيستم هوش رقابتي تطبيق

 بانك ملي ايران است.

سازد تا را قادر مي هافرآيند تجزيه، تحليل و كسب خبر از محيط رقابتي است. هوش رقابتي سازمان هوش رقابتي

هاي مناسب در مورد گرفته و تاكتيك (R&D)اي درباره موارد مرتبط با بازاريابي، تحقيق و توسعهتصميمات آگاهانه

آوري اي است كه مستلزم جمعهاي بلند مدت كسب و كار اتخاذ نمايد. هوش رقابتي موثر، فرآيند پيوستهاستراتژي

كند كه باعث اجتناب از نتايج نامطلوب شده و است و تجزيه و تحليل، ارائه مي اطالعات به طور اخالقي و قانوني

 نمايد.گيرندگان كنترل ميهاي هوشمندانه را براي تصميماتخاذ تصميم

عنوان يك ابزار كسب با توجه به افزايش فشارهاي رقابتي و ريسك محيط كسب و كار، استفاده از هوش رقابتي، به

-دهي استراتژيك، عملياتي و تاكتيكي سازمان ضروري به نظر ميابزار مديرت استراتژيك در جهت و كار الكترونيك و

 رسد.

به معناي قابليت تطبيق در مواجهه با اخالل، خرابي و يا تغيير است. بر اثر تغييرات پي در پي محيط  پذيريتطبيق

شود، پارامترهاي هوش رقابتي دچار تغييرات ها ميهاي رقابتي متنوعي براي سازمانرقابتي كه باعث ايجاد استراتژي

هاي طلبد تا جريانريزي و طراحي هوش رقابتي را ميپذيري در برنامهشوند. بنابراين نياز به قابليت تطبيقمتعددي مي

توان  ، افزايش پايداري درپذيرسيستم هوش رقابتي تطبيقاطالعاتي را مورد بررسي بيشتر و بهتري قرار دهد. هدف از 

 رقابتي سازمان است.  

با توجه به اندك بودن خبرگان هوش رقابتي در كشور و با توجه به دانش و تجربه منحصربه فرد شما، صبر و 

 دقت شما در پاسخگويي به سواالت كمك شاياني براي انجام تحقيق خواهد بود. كمال تشكر را از شما دارم.

 سابقه كاري شما:                    رشته تحصيلي شما :                     
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 (Critical Success Factors)عوامل حياتي موفقيت 

هر يك از عوامل زير به عنوان يك عامل كليدي موفقيت براي ارزيابي ميزان آمادگي سازمان بانك ملي در پذيرش 

ل مورد نظر ما در سه ديدگاه پذير) است. عوامسازي سيستم جديد هوش رقابتي (سيستم هوش رقابتي تطبيقو پياده

 اند كه عبارتند از: ديدگاه سازماني، ديدگاه فرآيندي، ديدگاه فناوري.بندي شدهطبقه

) تا 1خبره گرامي، خواهشمند است به هر يك از عوامل كليدي موفقيت تعيين شده از سوي ما، امتيازي از يك (

 ) اختصاص دهيد.100صد (

 (CSF)عوامل حياتي موفقيت 

 

( از يك ياز امت

 تا صد)

اني
ازم

ه س
دگا

دي
 

عنوان يك ريزي و ...) به(مثل حمايت مالي، علمي، برنامه حمايت مديران ارشد سازمان

 عامل موفقيت در پذيرش سيستم جديد هوش رقابتي است.

 

عنوان يك عامل (مثل آموزش پرسنل و دانش رقابتي پرسنل) به توجه به نيروي انساني

 سيستم جديد هوش رقابتي است. موفقيت در پذيرش

 

عنوان يك (اعم از واحد بازاريابي، واحد فناوري اطالعات و...) به تاثير واحدهاي سازمان

 عامل موفقيت در پذيرش سيستم جديد هوش رقابتي است.

 

عنوان يك عامل موفقيت در پذيرش سيستم جديد هوش به هاي رقابتي سازماناستراتژي

 رقابتي است.

 

-گذاري خارجي، قوانين اخالقي كسب و كار) به( مثل سرمايهمسائل اقتصادي و حقوقي

 عنوان يك عامل موفقيت در پذيرش سيستم جديد هوش رقابتي است.

 

هاي (مثل امنيت ذينفعان، هماهنگي سياست سازمان با سياست مسائل اجتماعي و سياسي

 جديد هوش رقابتي است.عنوان يك عامل موفقيت در پذيرش سيستم دولت) به

 

 عنوان يك هاي تيمي بين كاركنان) به(امنيت شغلي كاركنان، روحيه فعاليت مسائل فرهنگي



120 
 

 
 

 عامل موفقيت در پذيرش سيستم جديد هوش رقابتي است.

دي
رآين

اه ف
دگ

دي
 

عنوان يك عامل در سازمان به تعريف و شناسايي دقيق فرآيندهاي كسب و كار و رقابت

 پذيرش سيستم جديد هوش رقابتي است.موفقيت در 

 

در هاي آنان تعريف و شناسايي دقيق فرآيندهاي مربوط به مشتريان و رقبا و نيازمندي

 عنوان يك عامل موفقيت در پذيرش سيستم جديد هوش رقابتي است.سازمان به

 

پذيرش عنوان يك عامل موفقيت در به پذيري در فرآيندهاي مختلف سازمانقابليت تطبيق

 سيستم جديد هوش رقابتي است.

 

عنوان يك بهپذيري فناوري اطالعات در فرآيندهاي سازمان استفاده از پويايي و انعطاف

 عامل موفقيت در پذيرش سيستم جديد هوش رقابتي است.

 

ري
ناو

اه ف
دگ

دي
 

موفقيت در عنوان يك عامل به هاي نوين مختلفدارا بودن سازمان از ابزارها و تكنولوژي

 پذيرش سيستم جديد هوش رقابتي است.

 

عنوان يك عامل موفقيت به هاي اطالعاتي مختلف سازمانوجود يكپارچگي بين سيستم

 در پذيرش سيستم جديد هوش رقابتي است.

 

 

يادداشت خبره گرامي اگر عاملي غير از عوامل تعيين شده باال مد نظر شما است، خواهشمند است در كادر پايين 

 فرماييد.
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: پرسشنامه مربوط به مدل ارزيابي آمادگي سازمان بانك ملي براي 3پيوست 

 پذير پذيرش هوش رقابتي تطبيق

 بسمه تعالي

اين پرسشنامه به منظور ارزيابي آمادگي سازمان بانك ملي ايران در ، با سالم و آرزوي موفقيت ،پاسخگوي گرامي

رقابتي است. هوش رقابتي فرآيند تجزيه، تحليل و كسب خبر از محيط رقابتي است.  پذيرش سيستم پيشنهادي هوش

اي درباره موارد مرتبط با بازاريابي، تحقيق و توسعه گرفته سازد تا تصميمات آگاهانهها را قادر ميهوش رقابتي سازمان

 هاي بلندمدت كسب و كار اتخاذ نمايد.هاي مناسب در مورد استراتژيو تاكتيك

) صفحه و در سه بخش اصلي تدوين شده است. بي ترديد با تخصيص وقت كافي جهت 7پرسشنامه حاضر در (

ها و تجارب ارزنده خود، كمك موثري در نيل به اهداف پروژه مند ساختن ما از آگاهيتكميل پرسشنامه و بهره

محرمانه تلقي شده و صرفا جهت اهداف خواهيد نمود.شايان ذكر است كه اطالعات ارائه شده توسط جنابعالي كامال 

 گردد.پروژه استفاده خواهد شد.از همكاري صادقانه، صميمانه و ارزنده جنابعالي تشكر و قدرداني مي

 با سپاس

 دانشگاه شهيد بهشتي *-Selfگروه تحقيقاتي 

                                                    *************************************** 

 نام واحدي كه مشغول به كار هستيد:                                                                       ميزان تحصيالت:

 رشته تحصيلي:                                                                                                       سابقه كار:

 

 بخش اول: ديدگاه سازماني
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 پذيرحمايت مديران ارشد سازمان از هوش رقابتي تطبيق -1

 كنند.هاي رقابتي در سازمان، حمايت دائم ميو راه حل ITكارگيري مديران ارشد از به -1

 �خيلي كم   �كم �متوسط  �زياد  �خيلي زياد

 برخوردارند.هاي سازمان از توانايي الزم مديران در مديريت ريسك -2

 �خيلي كم   �كم �متوسط  �زياد  �خيلي زياد

 شود.ها از سوي مديران، انجام ميگيريارزيابي و كنترل در اقدامات و تصميم -3

 �خيلي كم   �كم �متوسط  �زياد  �خيلي زياد

 مديران خالقيت الزم براي حل مساله، ابداع و نوآوري را دارند. -4

 �خيلي كم   �كم �متوسط  �زياد  �خيلي زياد

 كنند.مديران ارشد سازمان از فرهنگ رقابت پذيري، حمايت مي -5

 �خيلي كم   �كم �متوسط  �زياد  �خيلي زياد

 كنند.مديران ارشد سازمان از آگاهي و دانش رقابت پذيري در بين كاركنان حمايت مي -6

 �خيلي كم   �كم �متوسط  �زياد  �خيلي زياد

 كنند.هايي براي افزايش مزيت رقابتي ايجاد ميصحيح، برنامه مديران ارشد سازمان با راهبردهاي -7
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Abstract 

In recent years, competitive changes and pressure on business 

environment have increased importance of competitive fields. Competitive 

intelligence is one of the commercial tools available in this field. It extracts 

helpful information from competitive environment and, after accurate 

analysis, generates effective strategies for the organization. High speed of 

changes, uncertainty, complexity and so on are among the characteristics of 

competitive environments. Consequently, approach of competitive 

intelligence must be adaptable to any kind of changes occurring in the 

competitive environment. In this research, a conceptual model was 

presented for adaptive competitive intelligence. The proposed model which 

was a conceptual model was evaluated along the paper and the results were 

discussed. Increasing sustainability of competitive power was one of the 

most important outcomes of the recommended model.  

Also, a model proposed for assessment readiness enterprise for accept 

proposed model of adaptive competitive intelligence. And research of case 

study was conducted at the national bank of Iran. Information required for 

assessment has been analyzed through questionaires and SPSS and Lisrel 

software.  

 

 

 

Keywords: Competitive Intelligence, Competitive Advantage, Adaptive 
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