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  گیري استراتژیکتصمیم وهوشمندي رقابتی 
 

 ∗∗ مجتبی لشکر بلوکی، ∗ علی رضائیان

  
 چکیده 

هاي به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با شرکت "هوشمندي رقابتی"هاي اخیر، در سال   
گیري استراتژیک شرکت ؛ اما باید پرسید، تأثیر هوشمندي رقابتی بر تصمیمتاس شدهعجین  بزرگ

منابع در جوي دقیق وپویش و جستهایی دارد؛ از قبیل چیست؟ نوع آرمانی هوشمندي رقابتی ویژگی
هنگام و ه مؤثر ب ۀارای؛ هاتشخیص زودهنگام خطرات و فرصت؛ کاوياطالعاتی مختلف و داده

ها توانایی ایجاد گزارش، تسهیم دانش و اطالعات؛ ها و اطالعاتسازي دادهفشرده؛ اتاي اطالع چندرسانه
دهد که نتایج تحقیق نشان می .هاآناز سازي اطالعات و محافظت ذخیرهو  لحظه جوها دروپرس برابردر 

یر را بر مراحل گیري استراتژیک مؤثرند، اما هوشمندي رقابتی بیشترین تأثها بر فرآیند تصمیماین ویژگی
هاي استراتژیک و انتخاب و گیري استراتژیک دارد و کمترین تأثیر را بر توسعه گزینهاولیه فرآیند تصمیم

روش تحقیق در این مقاله استخراج نوع . دارد) گیري استراتژیکمراحل انتهایی تصمیم(ها ارزیابی گزینه
  . آرمانی بر مبناي مطالعات موردي چندگانه بوده است

  
گیري استراتژیک، مورد پژوهی چندگانه، هوشمندي نوع آرمانی، تصمیم: هاکلید واژه
  .رقابتی

                                                
  25/02/88: تاریخ پذیرش مقاله 10/10/87: تاریخ دریافت مقاله

  .دانشگاه شهید بهشتی استاد دانشکدة مدیریت و حسابداري، ∗
، دانشگاه شهید ژیک، دانشکدة مدیریت و حسابداريدانشجوي دکتري رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات ∗∗

  ).نویسنده مسئول(بهشتی
Email: M_lashkar@Sbu.ac.ir 
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  مقدمه
هاي اخیر، هوشمندي رقابتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با در سال   

  .]31و 29، 19،22[ ه استشدعجین  بزرگهاي  شرکت
مدیریت مبتنی بر . ریت مبتنی بر حقایق استها، مدی یکی از اصول مدیریت تعالی سازمان   

دسترسی سریع به اطالعات نیاز به. حقایق واقع نخواهد شد؛ مگر با دسترسی به اطالعات
شود و طبق این نیاز است که ابزارهاي متفاوتی  هاي رقابتی احساس می راهبردي در همۀ سازمان

  :اند ازا عبارتاین ابزاره. شوند کار گرفته می هاي مختلف به در سازمان
  ١اتاق کنترل

  ٢داشبورد راهبردي
  ٣داشبورد مدیران ارشد

  ٤سیستم اطالعاتی مدیران ارشد
  ٥سیستم هاي اطالعاتی استراتژیک

  ٦)کسب وکار(سیستم هاي هوشمندي تجاري 
تر و ها اطالعات محیط اطراف خود را سریعسازمان ،دشوافزایش هوش رقابتی موجب می        

دسترس  مواقع مقتضی در و نتایج حاصل را ذخیره و در نندري تجزیه و تحلیل کبا دقت بیشت
اطالعات و دانش را در سازمان تسریع ها، دادهاین امر جریان تبادل . گیرندگان قرار دهندتصمیم

  راداري  مثابۀ  به  رقابتی  هوشمندي .بخشدگیري را بهبود میو اثربخشی تفکر و تصمیم کنندمی
خود را   سازد که محیط را قادر می  جدید و هشدار تهدیدها، شرکت  هايفرصت  با کشف  که  است
  .کند  تر شناساییتر و دقیقسریع

کند و از شکست و موفقیت می دركتر استراتژي رقبا را بهتر و سریع ،یک سازمان هوشمند   
، با مندنظام نظارتورد تا با آوجود میآموزد و این امکان را براي مدیران سازمان بهها میآن

این مقاله در پی توضیح تأثیرات نوع آرمانی  .را اخذ کنندآگاهی بیشتري تصمیمات راهبردي 
  .گیري استراتژیک استهوشمندي رقابتی بر تصمیم

  
  
  

                                                
1. Control Room  
2. . Strategic Dashboard  
3. Executive Dashboard  
4.Executive Information System  
5. Strategic Information System  
6. Business Intelligent System 
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۴۵ 

  رقابتی  هوشمندي
هوشمندي رقابتی، کلّ شناختی ": نویسدمی هوشمندي پردازانیکی از تئوري "بــن گیالد"
اختیار دارد و حاصل تجزیه و تحلیل  کند درست که یک شرکت از محیطی که در آن رقابت میا

در پرتوي این دانش است . کندشمار از اطالعاتی است که روزانه شرکت را بمباران میذرات بی
بندد تا بتوانند که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آیندة صحنۀ رقابت پیشاروي مدیران نقش می

  .]20[تصمیم بگیرند بهتر
-براساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه، هوشمندي رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع   

سازي اطالعات، به منظور دسترسی و استفاده پرسنل در تمام سطوح آوري، فرآوري و ذخیره
ت رقابتی موجود نیز در قبال تهدیدا موقعیتسازمان، تا ضمن شکل دادن به آینده سازمان، از 

 .]23[حمایت کنند
هاي هشدار دهنده در سیگنال :ست ازاعبارت ، هوشمندي رقابتی"لئونارد فالد"برابر طبق نظر    

بنگاه، تنها   هوشمندي  اي دیگر، این محقق معتقد استدر مقاله .]18[ها و تهدیدهامورد فرصت
  هوشمندي  توان در ضمن نمی. نیست  حجیم  هايگزارش  و لزوماً  داده  هايپایگاه  هايخروجی

 .]19[نامید  اطالعات  یا دزدي  رقابتی را جاسوسی
-آوري، پردازش، ذخیرهبر اساس نظر دو تن از محققان، هوشمندي رقابتی، هنر کنکاش، جمع   

 .]47[است سازي اطّالعات براي شکل بخشیدن به آینده به همراه مقابله با تهدیدهاي رقبا
  شد؛ اطالعات  قایل  تفاوت  و هوشمندي  اطّالعات  باید بین  کند که تأکید می  نکته  کاهانر براین

  گوناگون، اطالعات  مصادیق  درباره  شده  بندي طبقه  هاي اعداد، آمار، داده. است  متناظر با واقعیات
  مابین  قاًعمی  رقابتی  هوشمندي .]29[ است  شده  تحلیل  که  است  اطالعاتی» هوشمندي«. هستند

  هوشمندي و نه  به  گیري فرآیند تصمیم  براي  مدیران. شود می  تمایز قایل  و هوشمندي  اطالعات
  .اطالعات، نیازمندند

 و اتفاقات روي رقابتی هوشمندي کندمی کار داخلی عوامل روي که دانش مدیریت برخالف   
 به هشدار ،رقابتی هوشمندي در کلیدي اهداف از یکی. شودمی متمرکز هم خارجی رویدادهاي

 مزیت حفظ موجب که گیرند پیش را اهدافی، دهد می اجازه گیرانتصمیم به که است موقع
  . شود آنها رقابتی

 و اینترنتی منابع اطالعات، عمومی منابع در جووجست طریق از رقباو اقدامات  اهدافردگیري    
 صنعتو خبرگان  متخصصان ،ي تجاريشرکا ،کنندگانمینأت مشتري، با گووگفت ها،رسانه

  .پذیردصورت می
: توان تقریر کردگونه میبندي تعاریف پیش گفته، هوشمندي رقابتی را بدیندر جمع    

هوشمندي رقابتی . است رقابتی محیط سازيشفاف و نمایش فرآیند رقابتی هــوشمندي
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هاي رقبا و تبدیل آن به فعالیت ابتی ومحیط رقاطالعات ها و دادهفرآیندي است براي گردآوري 
یافته و راهبردي غیر ساختگیري هدفمند، به هنگام و راهبردي که بتواند به تصمیم هوشمندي

هاي قانونی و روشآوري اطالعات از ابزارها و در این فرآیند، براي جمع. مدیران یاري رساند
انجام  هدف اخذ تصمیمات راهبرديبا محیط رقابتی  پایش و پیمایش. شوداخالقی استفاده می

تصمیمات خود را براساس که سازد ها را قادر میهوشمندي رقابتی مدیران ارشد سازمانشود می
گیري راهبردي تصمیم. اتخاذ کنند) هوشمندي(=  موقعتحلیل شده و بهآگاهی از اطالعات 

ناپذیر از رقابتی بخش جداییوشمندي ه. را در پی دارد شرکت پذیريافزایش رقابت هوشمندانه،
  .استمحور پدیده روبه ظهور اقتصاد دانایی 

  
 
 
  
  
  
  
  

  پذیري ها از محیط تا تأثیر بر رقابتهوشمندي رقابتی؛ دریافت داده. 1شکل 
  

هوشمندي  کند،که روي عوامل داخلی کار می باید توجه داشت که برخالف مدیریت دانش
 .شوددهاي خارجی متمرکز میرقابتی بر روي اتفاقات و رویدا

  
  رقابتی  فرآیند هوشمندي

اي  استفاده العات قابلمعناي اطّمحصول به. رقابتی هم محصول است و هم فرآیند منديهوش   
هاي منظم  فرآیند هم دربرگیرندة شیوه. گرفت  بهرهتخاذ تصمیمات است که بتوان از آن براي ا

 .استآوري، تحلیل و ارزیابی آن اطالعات  جمع
فرآیند   زعم وي،به. است  یکپارچه  رقابتی، فرآیندي  کاهانر معتقد است که هوشمندي   

 داده؛ تحلیل؛ انتشار  آوري ؛ جمع ریزي طرح: است  شده  تشکیل  از چهار مرحله  رقابتی  هوشمندي
  .است  در زیر آمده  از چهار مرحله  هر یک  جزئیات]. 29[

تبادل گیران و محدودیت زمانی از طریق هاي تصمیمرحله، نیازمنديدر این م:  ریزي طرح.  الف
  . شودمشخص میگیران نظر با تصمیم

ها دریافت داده
العات از و اطّ

محیط رقابتی و 
رقبا به روش 

قانونی و 
 اخالقی

ها و تبدیل داده
-اطالعات به

هوشمندي 
-مند، بههدف

هنگام و 
 راهبردي

و  افزایش سرعت
کیفیت 

- تصمیمات غیر
یافته ساخت

راهبردي توسط 
 مدیران 

  افزایش
پذیري رقابت

 سازمان
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  کاربردي  هوشمندي تا به  شوندمی  آوري خام، جمع  هاي مرحله، داده  در این: داده  آوري جمع.  ب
  . شوند  تبدیل
  به  نامرتبط  اطّالعات  است؛ تبدیل  تحلیل رقابتی،  فرآیند هوشمندي  قلب: آنالیز، تفسیر و تعبیر . ج

  . علم  هم  هنر است؛  هم  تحلیل. هوشمندي
و   هاي به دست آمده را عرضهگران هوشمنديتحلیل: گیرانها به تصمیمیافته عرضۀانتشار،  .د

  .کند می  توزیع) گیرانتصمیم(  نهایی  کاربران  را بین  آن
و   سازي ذخیره  وي. کند می  اضافه  هاآن  را به  پنجمی  مرحلۀ "فالد" بر چهار مرحلۀ یادشده،  عالوه 

  ششمی  قدم  "اسیستی"و   "اشتون"]. 19[مد نظر دارد  امنیتی  اصول  را با رعایت  اطّالعات  تحویل
 نتایجد بازخورعملکرد سیستم هوشمندي و   بازرسی: کنند می  اضافه  رقابتی  فرآیند هوشمندي  را به
 ].10[هوشمندي استمرار و بعدي هاي استفاد براي گیريمیمتص
  

 رقابتی  انواع هوشمندي
   ]13: [اند که عبارتند از کرده  را شناسایی  رقابتی  هوشمندي  نوع  سه  "دشامپز و نایاك" 

  هايمشتریان، فرصت  و آینده  جاري  هاياین هوشمندي نیازمندي  سعی: بازار  هوشمندي .1
  در فرآیندهاي  کند که  نمایان  عمده  کند و تغییراتبازار می  موجود را در تقسیم  القانۀجدید و خ
کنندگان، مینأالعات مشتریان، تعمدتاً اطّدر این هوشمندي، . دهد می  رخ  و توزیع  بازاریابی

  .شودمیکنندگان گردآوري و تجزیه و تحلیل خریداران و توزیع
ساختار رقبا،   تغییرات  را با مشاهدة  زمان  طی  رقابتی  استراتژي  تکامل: رقبا  هوشمندي. 2

از  است؛ متمرکز بر مسائلی کند و می  صنعت، بازنمایی به  واردان جدید و تازه  محصوالت  جایگزینی
  .رقبا ۀهاي توسعمحصوالت جانشین و سیاست گذاري،هاي قیمتقبیل سیاست

  تکنولوژیکی  هايو جهش  موجود و جدید را ارزیابی  ايه تکنولوژي: هوشمندي تکنولوژیک. 3
  .سروکار دارد و غیره حق اختراع ،با تحقیقات پایه و کاربرديکند و  می  بینی را پیش  آتی

  اضافه  رقابتی  هوشمندي  انواع  نیز به  و اجتماعی  استراتژیک  هوشمندي ،دیدگاهی دیگربراساس 
و   اقتصادي  و امور مالی، گسترة  قوانین، مالیات  شامل  اجتماعی، و  استراتژیک  هوشمندي. شود می

  هوشمندي  یعنی  رقابتی،  هوشمندي  گونه چهارم. شود می  انسانی  منابع  و مقوالت  سیاسی
چهار   باید گفت که. کند می  و تحلیل  را مشاهده  اجتماعی  رفتارهاي  و اجتماعی،  استراتژیک
  .]23[ مرتبطند  هم به  یادشده  هوشمندي
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 هاي انسانیهاي کامپیوتري یا توانمنديتکنولوژي
  بسیار به  کامپیوتري  کاربردي  هاي با وجود برنامه  هوشمندي  هاي که سیستم  فالد معتقد است     

عهده هرچند رایانه در سیستم هوشمندي رقابتی نقش مهمی به. قائم هستند  انسانی  فرآیندهاي
  .]19[ تر استنقش نیروي انسانی در تمام مراحل هوشمندي رقابتی برجسته ولی ؛دارد

بنابر پیشنهاد دو محقق، فرآیندهاي . هاي رسمی نباید محدود کردهوشمندي رقابتی را به روش
  .]45[ تر هستندموازي هوشمندي رقابتی، یعنی فرآیندهاي رسمی و غیررسمی در مجموع کامل

 
  گیري استراتژیکدي بر تصمیمو هوشمن  تأثیر اطّالعات

دهد و قواعد  را تغییر می  اطّالعات، ساختار صنعت  اند که چگونه داده  نشان "پورتر و میالر"      
ها شرکت  اطّالعات، به  تکنولوژي  انقالب  که  است  واضح .]40[سازد می  را متحول  رقابت
  وجود آورده به  هابا همتایان آن  مقابله  براي  جدیدي  هايهایی عطا کرده است؛ زیرا راه مزیت
  تکنولوژي. است  گذاشته  تأثیر عمیقی  فرآیند تولید محصوالت؛  بر کل  اطالعات  تکنولوژي. است

ایجاد   هايو راه  کرده  رسوخ  بنگاه ٢"زنجیرة عرضه"و  ١"ارزش  زنجیرة"  نقطۀ در نقطه  اطالعات
عالوه بر آن، بر . است  ساخته  ها را متحول بین آن  تبادالت  ارزشزا و نیز ماهیت  هايفعالیت
  کشف  را براي  بنگاه  جدید، توانمندي  اطالعاتی  جریانات  و از طریق  منفرد تأثیر نهاده  هايفعالیت
  . است  بنگاه، ارتقا بخشیده  و بیرون  ها، در درونفعالیت  میان  روابط

  ارضاي  و نحوة  معطوف است  گسترة رقابت  به    عات،اطّال  که تکنولوژي  باید گفت   
چه در این مقاله در پی آن هستیم، از جنس است؛ اما آن  ساخته  را متحول  مشتریان  هاي نیازمندي

ها نیست؛ بلکه بررسی آوري اطّالعات و ارتباطات بر فعالیتتأثیرگذاري اطّالعات و فن
  . گیري استراتژیک استتصمیمتأثیرگذاري اطّالعات و هوشمندي بر 

در ادبیات مدیریت و علی الخصوص مدیریت استراتژیک، نویسندگان متعددي بر اهمیت    
/ اطّالعات و دانش تسهیم شده در استراتژي البته بدون استفاده از اصطالح هوشمندي رقابتی

  .]12و 24، 25، 27، 46[دانهوشمندي تجاري تأکید کرده
ریزي استراتژیک، رابطۀ بین شرکت و محیطی است که بر از اصول برنامه طور کلی، یکیبه   

  . معنا استو این بدون تبادل اطالعاتی بی] 8[ عملکرد استراتژیک شرکت مؤثر است
  باید تبدیل  هوشمندي  را به  ها و اطالعاترقابتی، داده  فرآیند هوشمندي   که  معتقد است "آچارد"

؛ ]7[کرد   راهبردي استفاده  گیري حاصل، در فرآیند تصمیم  از هوشمندي  نتوا می  سانکند؛ بدین
هوشمندي رقابتی بسیار    است  رقابتی  هوشمندي  در مفهوم  اطّالعات، محور اصلی  زیرا اگرچه

  .است  اطالعات  آوري فراتر از جمع
                                                

1. Value Chain 
2. Supply Chain 
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یري در سطح بنگاه گ، امروزه براي تصمیم١"فرارقابتی"هوشمندي رقابتی در شرایط پیچیدة    
  .]15[یک نیازمندي اساسی است

استفادة . 1: دو تن از نویسندگان معتقدند که عصارة هوشمندي رقابتی دو چیز بیش نیست   
هاي مرتبط با رقبا، رقابت و اخالقی و قانونی از منابع اطّالعاتی قابل دسترس براي تهیۀ داده

 قابل استفاده براي پشتیبانی از تصمیمات بهتر تبدیل داده ها به اطالعات  -2شرایط محیطی و 
]30[.  

هاي رقابتی پیروزي به عقیدة دو محقق دیگر، براي فرموله کردن و اجراي کارایی، استراتژي   
هوشمندي . ها، براي جمع آوري، تحلیل و انتشار هوشمندي رقابتی داشته باشندبخش شرکت

توانند انجام دهند و کند تا بفهمند رقبا چه میند میرقابتی سازوکاري رسمی باید مدیران را توانم
همین خاطر به .]14[شان را اجرایی خواهند کردخواهند بکنند و چه زمان و مکانی برنامهچه می

گذاري ، وضعیت صنعت، نیاز مشتریان و قیمت٢"حرکات رقبا"ها بر است که بسیاري از شرکت
  .]35[ اند تمرکز کرده ٣"يموضوع کلیدي هوشمند"مانند یک ] رقابتی[

 منديهوش. ها است اساس بقاي شرکت پذیري،رقابتامروزه : توان گفتبندي میدر جمع   
. کننداتخاذ اي بخردانهتصمیمات در مورد امور راهبردي، کند تا  ها کمک می رقابتی به شرکت

گیرندگان  تصمیم اي در اختیار فرآیند مداومی است که اطالعات قابل استفاده ،هوش رقابتی
پذیري شرکت از طریق افزایش کیفیت ، باال بردن رقابترقابتی منديهوش نهاییهدف . گذارد می

  . و سرعت تصمیمات راهبردي است
ی تأثیر هوشمندي رقابتی دشوار است    البته برخی از محققان تأثیرات هوشمندي . برآورد کم

ریزي کیفیت برنامه"ملکرد کسب و کار، رقابتی را بر ابعاد عملکردي شرکت، از جمله، ع
ی کرده ٥"دانش بازار"، ٤"استراتژیک 31، 28[اندو کیفیت محصول سنجیده و کم[.  

بر فرآیند  یرقابت يتأثیر هوشمندبنابر مطالب پیشگفته مسأله اصلی تحقیق این است که 
یک بیشتر تحت استراتژ گیريدام مراحل از فرآیند تصمیمو ک استراتژیک چیست؟ يگیرتصمیم

  هستند؟ یرقابت يتأثیر هوشمند
  . شونددر ادامه اهداف تحقیق، سواالت کلیدي و روش تحقیق به دقت و تفصیل بیان می

  
  روش شناسی تحقیق

  .شوندشناسی و سؤاالت تحقیق تشریح و شفاف میدر این قسمت از مقاله هدف، روش
                                                

3. Hypercompetitive 
1. Competitor Moves 
2. Key Intelligence Topics 
3. Strategic Planning Quality 
4. Market Knowledge 
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  هدف تحقیق 
  .گیري استراتژیک استدي رقابتی بر تصمیمهاي هوشمنهدف تحقیق بررسی تأثیر سیستم

  سؤاالت کلیدي تحقیق
استقرایی روبرو هستیم فرضیات در این تحقیق مطرح  -با توجه به اینکه ما با تحقیقی توصیفی

  :سواالت تحقیق عبارتند از. نیست و باید سواالت کلیدي تحقیق را مبنا قرار داد
  ند؟هاي نوع آرمانی هوشمندي رقابتی چیستمشخصه •
  تأثیر هوشمندي رقابتی بر فرآیند تصمیم گیري استراتژیک چیست؟ •
گیري استراتژیک بیشتر تحت تأثیر هوشمندي رقابتی کدام مراحل از فرآیند تصمیم •

  هستند؟
بتی بر مراحل مختلف فرآیند تحلیل بدست آمده از بررسی تأثیر هوشمندي رقا •

  گیري چیست؟  تصمیم
شوند و مورد پژوهی و نوع آرمانی به شناسی تحقیق معرفی میهاي مختلف روش در ادامه الیه
  . شان در این تحقیق، با توضیحات مبسوطی، روشن خواهند شدعلت اهمیت

  شناسیمشخصات اصلی روش
بر اساس رویکردي استقرایی و کیفی،  قیتحق راهبرد. نوع پژوهش، توصیفی و تبیینی است   

-گیري، نمونهروش نمونه. انتخاب شده است ٢ع آرمانیبراي استخراج نو ١موردپژوهی چندگانه
، هر چند باید توجه داشت که تحقیق چند موردي ٤گیري مالك محورو نمونه ٣ايگیري زنجیره
واحد تحلیل در این پژوهش تصمیمات  .]6[گیري نیست، بلکه تکرار تحقیق استنوعی نمونه

 روش. ي هوشمندي رقابتی اخذ شده اندسیستم ها استراتژیکی است که با استفاده از ورودي
  . ، مطالعات اسنادي بوده استهاداده يآورجمع

بر اساس  ٥کدگذاري به روش استقرایی. الف: در تجزیه و تحلیل از دو روش استفاده شده است   
با مالحظات روشی تدوین  .]2[ اساس چهار اصل فراگیري، همسانی، فراغت از ارزش، عدم ابهام

- براي تحلیل تأثیر نوع آرمانی هوشمندي بر تصمیم .]6[ ستفاده از تعمیم تحلیلیا. نوع آرمانی ب
شناسی تحقیق با توجه به اینکه دو مبحث موردپژوهی و نوع آرمانی قلب روش. گیري استراتژیک

  : نماید این موارد توضیح داده شوندباشند الزم میحاضر می
  
  

                                                
1. Multiple Case Study 
2. Ideal Type  
3. Chain Sampling 
4. Criterion Sampling 
5. Inductive  Method 
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  مطالعات موردي یا مورد پژوهی
کارگیري آن براي مستندسازي رسد در ابتدا زیگموند فروید، مورد پژوهی را با بهمیبه نظر       

اما اکنون رشد کاربري و اهمیت موردپژوهی با  .]11[ موردهاي روانشناسی خود به شهرت رساند
هایی به صورت مجزا به این روش توجه به کاربردهاي متعدد آن، چنان بوده است که کتاب

- مطالعات موردي معموالً به چهار صورت مورد استفاده قرار می .]52، 48[  دانتحقیق پرداخته
  :گیرد

و موردپژوهی که مبدأ آن مدرسه بازرگانی دانشگاه  ١روش آموزشی به صورت حل مسأله .1
 .بوده است ٢هاروارد

موردپژوهی براي مطالعات اولیه . خاص خود ٣ارایه یک توصیف غنی از یک پدیده درون بستر. 2
منجر  ٥براي تحقیقات سیستماتیک بیشتر ٤شوند که به ارایه فرضیاتیاکتشافی استفاده می و

  .]37[ شوندمی
ها که با رویکردي کمی و بر خالف اکثریت روش. تست نظریه بر اساس تعداد محدودي نمونه. 3

فاده از هاي آماري متعدد و معموالً تصادفی انتخاب می شود در این روش می توان با استنمونه
  .]17[ اي کوشیدموارد معدود براي ابطال پذیري نظریه

مطالعات  .است ٦بر اساس مطالعات موردي چندگانه) و نه همیشه(که معموالً : خلق نظریه. 4
نظریه مبنایی، (مبنا موردي چندگانه مبنایی شده است براي پیدایش روش تحقیق نظریه داده

 .]49، 21[ ) ٧رویش نظریه
و هم ) نظریه پردازي(شود که مورد پژوهی، هم به توسعه و خلق نظریه مشاهده می بدین ترتیب

: آنچه در این تحقیق مدنظر بوده است .]16[ معطوف است) نظریه آزمایی(به تست نظریه 
تحقیق موردي چندگانه براي نظریه پردازي بوده است که در نهایت ما را به سمت نوع آرمانی 

می سازد و رویکردي کیفی و استقرایی دارد و در پی آزمون فرضیه  هوشمندي رقابتی رهنمون
) کیفی، استقرایی، نوع آرمانی(در تاریخ مدیریت نیز تحقیقات متعددي با این رویکرد . نمی باشد

صورت گرفته است و استخراج نوع آرمانی از مطالعات موردي چندگانه کیفی به شیوه استقرایی 
هاي دهگانه کار کالسیک و مشهور هنري مینتزبرگ در مورد نقش مانند. کم سابقه نبوده است

و تدوین نوع آرمانی بوده ) استقرایی(، غیر قیاسی )کیفی(مدیران در عمل که به صورت غیر کمی 
  .در ادامه مقاله رویکرد نوع آرمانی توضیح داده می شود .]33[ است

                                                
1. Problem-Based Learning (PBL) 
2. Harvard Business School 
3. Context 
4. Hypotheses 
5. More Systematic Investigation 
6. Multiple Case study 
7. Grounded Theory 
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  نوع آرمانی 
وبر معتقد بود توجه . ر براي تحقیقات اجتماعی استنوع آرمانی پیشنهاد هوشمندانه ماکس وب   

  باید تفسیري باشد نه اثباتی] شودبه معناي عام آن که شامل مدیریت هم می[ مطالعات اجتماعی
 ها، وبر ابزار مفهومیهاي اجتماعی و تاریخی با یکدیگر و تحلیل آنمنظور مقایسه پدیدهبه ].9[
ها و عناصر نوع آرمانی نوعی تاکید یک سویه بر برخی مؤلفه. پیشنهاد داده استرا » نوع آرمانی«

هایی است که از منظر محقق، شایان توجه یک مفهوم و نادیده گرفتن یا حذف دیگر مؤلفه
اي باشد که اجزاي آن ربط گونهاست باید به بدست آمدهسازه مفهومی که بدین ترتیب . نیستند

  . ]4[ یکدیگر یک ترکیب را تشکیل دهندمنطقی با یکدیگر داشته و بتوانند با 
  ارزشی  نظام  ارتباط  تبیین  براي   خود تحقیق شناسیاز ابزار نوع آرمانی در روشوبر  به عنوان مثال

  تحلیل  وبر هنگام شناسیروش .]5[استفاده کرد  داريسرمایه  با رشد نظام  پروتستان  فکري
  : است  اصلی  دو مرحله  داراي  دو پدیده،  ایننظیر   اي پیچیده  اجتماعی  هايپدیده

   آرمانی  انواع  ساختن:  اول  مرحله •
   انواع  این  میان  ساختاري  منطقی  روابط  جستجوي: دوم  مرحله •

  و گردش  عقالنی  ، محاسبه سرمایه  انباشت هايمشخصه  باجدید را   داري سرمایه  آرمانی  نمونۀ   
  صفات از  برخی  به  خاص  توجه  با بذل  آرمانی  نوع  این  البته. دهدار میقر  ها مورد توجهثروت
  اصالت  هرحالهاما ب  .است  آمده  دستهدیگر ب  صفات  برخی  گرفتن  و نادیده  مورد بررسی  پدیده

  رهمهد  که  جنگ  کنندگان یا تدارك  رباخواران  داري سرمایه  به  را نسبت  صنعتی  داري سرمایه
  .]1[کند، کامال آشکار می است  داشته  ها سابقه جامعه

هاي تجربی را به منظور سنجش و مقایسه پدیده هاي مفهومی وبر این سازهدر هر صورت    
هاي اجتماعی به نسبت نوع آرمانی مشخص شود و نیز ابداع نمود تا به وسیله آن جایگاه پدیده

  .]36[دیگر مقایسه نمودهاي مشابه را با یکبتوان پدیده
  

  سه گزاره کلیدي در مورد نوع آرمانی
هاي اساسی روبرو است، لذا در ادامه به تشریح سه نکته معموالً نوع آرمانی با سوء تفاهم   

  .پردازیمکلیدي در این مورد می
ن از توا از یک پدیده می .نوع آرمانی از مقوله ارزشی نیست که بایدها را در بر داشته باشد. 1

تواند به مردم بگوید  وبر معتقد بود علم نمی. استخراج کرد منظرهاي گوناگون انواع آرمانی متعدد
تواند براي آنها اطالعات الزم  چگونه زندگی کنند و یا چگونه خود را سازماندهی کنند، اما می

به تشخیص  عقل قادر اذعان داشت کهوبر . ]50[  هایی را فراهم سازدبراي اتخاذ چنین تصمیم
تواند در  می] به معناي عام آن[شناسی جامعه. هاي اخالقی نیستمیان خوب و بد و ارائه داوري
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تواند بگوید آیا این اثرات خوب هستند یا  مورد پیامدهاي تعهدات ارزشی ما سخن بگوید ولی نمی
قایع را توصیف کند تواند و بنابراین از نظر وبر، جامعه شناسی به عنوان یک علم تجربی می ]9[ بد

  :موارد زیر را تعیین کند تواند صرفاً و با فرض یک هدف مشخص، می
  وسایل ضروري رسیدن به یک هدف معین .1
  پیامدهاي اجتناب ناپذیر استفاده از این وسایل  .2
          .]4[ رقابت ارزیابیهاي متعدد بر سر نتایج عملی شان  .3

به عنوان . نیست) یک هدف برتر یا یک نمونه عالی( دادن آرمان مقصود وبر نشانبنابراین    
اند که مراد وي از نمونه آرمانی بوروکراسی، معرفی یک هدف برتر آرمانی  مثال برخی گمان کرده

  . ها باید باید اینگونه باشند و به این مرحله برسنداست؛ یعنی اینکه سازمان
شناس را وبر کار یک جامعه.  ي بازسازي شدهمعناي عینی و معنا: وبر به دو نوع معنا قائل است. 2

»  نوع آرمانی«آنچه در ذهن بازسازي شده را . داندمعناي بازسازي شده و نه معناي عینی می
مشروعیت کاریزماتیک،  :کندوبر سه نوع مشروعیت را معرفی می به عنوان مثال. نامد می

که این سه نوع  گویدانه میگبر در توضیح این سهو .مشروعیت سنتی و مشروعیت قانونی
مشروعیت به شکل محض و ناب وجود ندارد و چیزي که در عالم خارج وجود دارد، ترکیبی است 

ممکن است در عالم  .هایی مثالی هستند ها، نمونه مقصود او این است که این نمونه. از این سه
نه ها معنادار هستند و اما این نمو) معناي عینی(خارج این مصادیق به صورت ناب یافت نشوند 

 .قابل ارجاع، منتهی به یک امر ذهنی بازسازي شده از عالم خارج
نوع آرمانی، یک تئوري به معناي کالسیک آن نیست که با خروج یک مصداق از آن ابطال . 3

داشته باشد، % 100با واقعیات انطباق   شود، بلکه یک نوع چارجوب ذهنی است که قرار نیست
برخی به . یک بعد از شباهت، صحیح خواهد بود نوعی تشبیه دانست که با صحت  توان آن را می

اند که باید مصادیقی را تحت پوشش  اشتباه نوع آرمانی را یک تئوري به معناي کالسیک شمرده
گیري و مانند یک متر است که براي  خود قرار دهد، حال آنکه نوع آرمانی یک وسیله اندازه

اگر ما توقع داشته باشیم که مصداقی را تحت پوشش . ساخته شده استگیري واقعیات  اندازه
را بیرون برده و ناامید برگردد که چیزي را » متر«خودش قرار دهد، مانند این است که کسی یک 

، این فرد کار متر را »خورد یک متر باشد، پس این متر به درد نمی پیدا نکردم که در خارج، درست
از این رو اشتباه . گیري دنیاي خارج است، نه پیدا کردن چیز یک متري درك نکرده که اندازه

  . شود در خصوص نوع آرمانی واضح می»  غلط«یا »  درست«بودن تعبیر 
تأثیر هوشمندي "  تبیین در  روش  رسد این به نظر میبا توضیحات داده شده در مورد نوع آرمانی 

روش بدین ترتیب خواهد بود که  .داردهم کارکرد  "گیري استراتژیکرقابتی بر تصمیم
شود و بر اساس هاي هوشمندي رقابتی آرمانی از دنیاي واقع استخراج میها و ویژگی مشخصه
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گیري استراتژیک مؤثر شود که چگونه هوشمندي رقابتی بر تصمیماین نوع آرمانی سنجیده می
  .است

 
  رویکرد مورد پژوهی، جمع آوري اطّالعات و روش تحلیل

 17مورد مطالعاتی شروع شد و تا  5شناسی تحقیق، کار تحقیق از ا توجه به هدف و روشب     
اي که دیگر اطّالعات جدیدي بعد از پانزدهمین مورد مطالعاتی مورد مطالعاتی ادامه یافت به گونه

بررسی این موارد به صورت . بدست نیامد و موارد شانزدهم و هفدهم تکرار یافته هاي قبلی بودند
با توجه به . بندي چهار رویکرد موردپژوهی وجود داردبر طبق یک تقسیم. جزءگرایانه بوده است

  . دي جزءنگر انتخاب شده استاهداف تحقیق، رویکرد چندمور
  

  ]6[ انواع رویکردها به مورد پژوهی. 1جدول 
  تک موردي  چند موردي  

  جزنگر تک موردي   جزنگر چند موردي  جز نگر
  کل نگر تک موردي  کل نگر چند موردي  کل نگر

  
آوري شده بودند بر گانه جمع 17اطالعات بدست آمده که بر اساس سواالت تحقیق از موارد    

بر اساس چهار اصل فراگیري،  ١کد گذاري به روش استقرایی: هاي زیر تحلیل شدنداساس روش
-هاي زیر جمعهمسانی، فراغت از ارزش، عدم ابهام براي تدوین نوع آرمانی و با استفاده از روش

  ]: 2[ بندي شدند
  نظم بخشی اطالعات به ترتیب هاي مختلف •
  هایی از طبقات مختلفایجاد ماتریس •
  .]6[ یل جدولی از رویدادهاي مختلف تشک •

  
  نتایج توصیفی

شود که شامل دو هاي مطالعه شده ارایه میدر ادامه، نتایج توصیفی بدست آمده از نمونه    
هوشمندي  تأثیرات. هاي مورد بررسی و باطّالعات مورد استفاده در نمونه. الف: قسمت است

  .گیري استراتژیکبر تصمیم رقابتی
  طالعات مورد استفاده در نمونه هاي مورد بررسیاستخراج ا

نوع سرفصل اطالعاتی مورد استفاده در هوشمندي رقابتی بر  11مورد تحت بررسی،  17در    
  . اساس کدگذاري استقرایی استخراج شدند
                                                

1.Inductive  Method 
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۵۵ 

  سرفصل هاي اطالعاتی و جزییات شرح دهنده. 2جدول 
سرفصل   کد 

  اطالعاتی
  جزییات شرح دهنده

 ...و ، تغییرات ارزش سهام رقبارقبا عملکرد مالی  مالی اطالعات  101

زنجیره اطالعات 102
  عرضه

  ...و  هاي توزیعهاي تامین کنندگان، کانالقابلیت 

اطالعات مربوط   103
  به قیمت

هاي اعطاي تخفیف، تأثیر خرده فروشی، سیاست /هاي عمده فروشیتغییر قیمت 
-هاي قیمتحاشیه سود، اثربخشی استراتژيهاي رقبا بر فروش سازمان، تغییر قیمت

  گذاري
اطالعات فروش و   104

  بازاریابی
هاي تبلیغ، هاي روابط عمومی سازمان، تغییر در استراتژياعتبار نام تجاري، برنامه 

  اثربخشی تبلیغات براي مشتریان هدف، تأثیر تبلیغات رقبا بر فروش سازمان
اطالعات   105

  کاال/خدمات
هاي معرفی العات مندرج در بروشورها و کتابچهخدمات جدید، اطّ معرفی کاال و 

محصول و خدمت، تقاضا براي محصوالت و خدمات رقبا، فناوري تولید و توانایی 
تحقیق و توسعه، تنوع محصول و خدمات، قیمت تمام شده رقبا، تغییر در کیفیت کاال 

  و خدمات، توقف تولید و یا ارائه خدمت
العات ماهانه فروش رقبا، سیستم پاداش پرسنل فروش، پورسانت فروش، تغییر در اطّ  وشالعات فراطّ  106

  ...و  خدمات و محصوالت رقبا، تغییر در خدمات پس از فروش و مدیریت مشتري
  و غیره هاي بازاریابیهاي ادغام رقبا، ثبت عالئم تجاري، تغییر در استراتژيبرنامه  العات بازاراطّ  107
ات نیروي العاطّ  108

  انسانی
جذب نیروي انسانی توسط رقبا، کاهش نیروي انسانی رقبا، چارت سازمانی رقبا،  

  سوابق مدیران اجرایی رقبا
اي استفاده مشتریان از محصوالت رقبا، تعداد دفعات خرید، سطح العات مقایسهاطّ  العات مشتریاناطّ  109

خرید محصول و خدمات وفاداري مشتریان نسبت به محصول و خدمات رقبا، علت 
 مشابه شرکت از رقبا

اطّالعات مرتبط   110
  با قوانین

 قوانین و مقررات زیست محیطی و غیره

  رقبا عملکرد فرآیندهاي داخلیدر بهبود   ترازیابی رقبا  111
  

  گیري استراتژیکبر تصمیم هوشمندي رقابتی تأثیرات
توان به قابتی در موردهاي مختلف را میگانه مورد بررسی، تأثیرات هوشمندي ر 17در موارد    

ستون دوم اطّالعاتی است که . است ١ستون اول شماره مورد. شودصورت جدول زیر پیشنهاد می

                                                
1. Case 
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مورد استفاده قرار گرفته است یا منبع اطّالعاتی است و در ستون سوم، تأثیر هوشمندي بر 
  . گیري استراتژیک استخراج و تنظیم شده استتصمیم

  
  تأثیر هوشمندي رقابتی بر تصمیم گیري استراتژیک در موردهاي مختلف. 3جدول

کد 
  مورد 

  گیري استراتژیکتأثیر هوشمندي رقابتی بر تصمیم  منبع/ روش

C01  گذاري رقبا براي معرفی محصول کسب اطمینان از عدم سرمایه  ها اطّالعات در مورد آگهی استخدام
  جدید

C02  هاي نوین گذاري رقیب براي تکنولوژيینان از سرمایهاطم  بررسی خرید تجهیزات رقیب
  تولیدي

C03  گذاري و هاي الزم براي سرمایهها و شایستگیتعیین قابلیت    1ترازیابی رقابتی
  توسعه و قابل اهرم کردن در بازار

C04  گیري براي تغییراتی در ساختار هزینۀ محصوالت تصمیم  بررسی ساختار هزینۀ رقبا  
C05  اطالعات بازار و شکایات  بررسی

  مشتریان از سازمان خودي و رقیب
  میایهاي دشناسایی مشتريو  کشف مشتریان جدید یا بالقوه

C06   بندي مورد نظر رقیب و بخش مورد نظر رقیب و فهم بخش  اتی رقباتبلیغ استراتژي اتتغییربررسی
  هاي دیگر براي تمرکزتعیین بخش

C07   ر بروشورها العات مندرج داطّبررسی
  هاي معرفی محصول و خدمتو کتابچه

  )گذاري رقابتیقیمت(نحو مطلوب ها بهتنظیم قیمت

C08  هاي تکنولوژي و تغییر در استراتژي  م تجاريیثبت عالهاي مربوط بهفعالیتR&D و تعیین استراتژي-

کارگیري و توسعه جذب، انتقال، به(هاي تکنولوژي 
 )تکنولوژي

C09  هاي بهبود در محصول تعیین حوزه  محصوالت رقبا 2وسمهندسی معک  
C10  بررسی امکان خرید و   تغییرات ارزش سهام رقباTake over کردن شرکت رقیب  
C11  تغییر قیمت و خدمات بعد از فروش محصوالت جاري  ورود محصوالت جدید به بازارها  
C12  هاي تامین کننده تغییرات تولید سازمان

  یبسازمان خودي و رق
  تغییر محصوالت و خدمات

C13  اتخاذ تکنولوژي سبز  محیطیتغییر قوانین و مقررات زیست  
C14   تغییر قوانین و مقررات صاداراتی و

  وارداتی 
  گیري براي ورود به بازارهاي نوینتصمیم

C15  تغییر استراتژي هاي فروش و خدمات  تغییر در خدمات پس از فروش  

                                                
1.Competitive Benchmarking 
2. Reverse Engineering  
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۵۷ 

C16   و 1یکپارچگی عمودي پشتیبانی از تصمیمات مرتبط با استراتژي  م رقباهاي ادغابرنامهبررسی
  2و افقی1عمودي

بین دو یا چند رقیب براي  3هاي همکاري رقابتیتعیین فرصت
  رقابت با دو یا چند رقیب

C17   درس آموختن از شکست و موفقیت
  رقبا

  تعیین عوامل کلیدي موفقیت

 
  )استنتاجی(نتایج تحلیلی و استنباطی 

در این قسمت از مقاله در ابتدا . شودارایه اطالعات توصیفی، نتایج تحلیلی ارایه می بعد از   
در . شودهاي نوع آرمانی هوشمندي رقابتی از مطالعات موردي چندگانه ارایه میاستنتاج ویژگی

گیري استراتژیک شود که اثر نوع آرمانی هوشمندي رقابتی بر تصمیمقسمت بعدي، تحلیل می
گیري استراتژیک، بر اساس تعمیم تحلیلی و نه بر اثر نوع آرمانی بر تصمیم. ند باشدتواچه می

  . اساس تعمیم آماري صورت می گیرد
  

  هاي نوع آرمانی یک سیستم هوشمندي رقابتیویژگی
هاي نوع بر اساس تحلیل بدست آمده از بررسی موارد واقعی در دنیاي کسب و کار ویژگی   

  :مندي رقابتی به شرح جدول زیر استآرمانی یک سیستم هوش
  

 هاي نوع آرمانی هوشمندي رقابتیویژگی. 4جدول

نمونه هاي مورد   ویژگی قابل استنتاج از موارد پژوهشی کد ویژگی
  استفاده

A01 جوي دقیق و با حوصله در منابع اطالعاتی وپویش و جست
هاي فراوان و شناخت الگوها و روندها از میان داده مختلف

 )کاويادهد(

C01, C05, C08, 
C10 

A02  هاتشخیص زودهنگام خطرات و فرصت C06, C13, C14, 
C11,C16  

A03  اي اطّالعات با کیفیتعرضۀ مؤثر، بهنگام و چندرسانه C07, C09, C13, 
C11  

A04  ها و اطّالعاتسازي دادهسازي و فشردهخالصه C07, C04, C13, 
C14  

A05  ین کارکنان و مدیرانتسهیم دانش و اطالعات ب C17  

                                                
1. Vertical Integration 
2. Horizental Integration 
3. Coaprtition  
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A06  پیچیده 1جوها درلحظهوها در قبال پرستوانایی ایجاد گزارش ،
 و نو

C10, C03, 
C05,C04   

A07  هااز آن سازي اطالعات و محافظتذخیره C17, C10, C15  
  

  گیري استراتژیکتأثیر هوشمندي رقابتی بر تصمیم
گیـري اسـتراتژیک و   گیري اسـتراتژیک، تصـمیم  مبراي تعیین تأثیر هوشمندي رقابتی بر تصمی   

  .شودفرآیند آن معرفی می
  گیري استراتژیکهاي تصمیمویژگی

تـوان اسـتنباط   گیري استراتژیک مـی هاي زیر را براي تصمیمبا توجه به ادبیات موجود،  ویژگی   
  .]26و 34، 51:[کرد و برشمرد

  یافته غیر ساخت. 1
  خالقانه و غیر تکراري. 2
 ناکیدر فضاي عدم اطمینان و ابهام، پیچیدگی و آشوب .3
هـا، شـهود و قضـاوت    ایـده (و داده هـاي نـرم   ) ٢آمـار و ارقـام  (هاي سخت مبتنی بر داده. 4

 )مدیریتی
 ارزشی تحت تأثیر ذینفعان متعدد -محصول فرآیندي سیاسی. 5
 نگرانه و با افق نسبتاً بلند مدتآینده. 6
 فشار رقابتیتحت محدودیت منابع و . 7
 مرتبط با محیط بیرونی. 8
 مؤثر بر کلیت سازمان. 9

  کلیدي و بحرانی براي موفقیت بلند مدت. 10
  )در برابر تفکر تحلیلی و جزء گرایانه(مبتنی بر تفکر ترکیبی . 11
  نگري و مدل ذهنی کالن از کل کسب وکار و نظام خلق ارزشمبتنی بر کالن. 12

  
  ژیکگیري استراتفرآیند تصمیم

ترین حالت توان در انتزاعییافته است اما میگیري استراتژیک غیرساختهر چند فرآیند تصمیم   
   .]34[ ساختاري را براي آن در نظر گرفت

  
  

                                                
1. Online 
2. Fact & Figures 

www.ipwna.ir



  … گیري      تأثیر هوشمندي رقابتی بر تصمیم 

 

۵۹ 

شناسایی فرصت ها و 
 مسایل تصمیم

 توسعه گزینه ها
 و راه حل ها

 انتخاب گزینه و راه حل برتر
 و نهایی سازي

 تشخیص

قضاوت 
 شهودي ،

/ ارزیابی  
آسیب 
 شناسی 
و علت  طراحی 

گزینه هاي 
 جدید

جستجو و  
گزینه  غربال
 هاي قبلی

ل و تحلی
 ارزیابی

مذاکره، 
 ارزیابی
 انتخاب

 تصویب

  
  

   
    

     
   

 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ]34[ گیري استراتژیکفرآیند تصمیم. 2شکل

  
  گیري استراتژیک تصمیمتعیین تأثیر هوشمندي رقابتی بر مراحل مختلف 

توان تشخیص داد که گیري استراتژیک ترسیم شد، میبر اساس فرآیندي که براي تصمیم     
. تواند مؤثر باشدگیري استراتژیک، مییک سیستم هوشمندي رقابتی در کدام مراحل از تصمیم

  : این تحلیل در جدول زیر آمده است
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  استراتژیک ياحل مختلف تصمیم گیربر مر یرقابت يتأثیر هوشمند. 5جدول
انتخاب گزینه و 
 نهایی کردن

ها و توسعه گزینه
 هاراه حل

شناسایی فرصت ها 
  یا مسایل تصمیم

  گیريمراحل تصمیم
  استراتژیک 

  
هاي نوع  ویژگی                

 آرمانی هوشمندي رقابتی
  þ جوي دقیق و با وپویش و جست

و  تلفحوصله در منابع اطّالعاتی مخ
 غیره

  þ  تشخیص زود هنگام خطرات و
 ها فرصت

  þ  تسهیم دانش و اطّالعات بین کارکنان
 و مدیران

  þ اي اطّالعات ارایه مؤثر و چند رسانه 

  þ سازي داده ها و سازي و فشردهخالصه
 اطالعات

þ þ þ ها در برابر پرستوانایی ایجاد گزارش-

 ، پیچیده و نو1جوها درلحظهو
 þ þ آن سازي اطالعات و محافظتذخیره

 ها
C09 C06 C01, C02, C03, 

C04, C05 , … 
  شواهدي از موارد مطالعه شده

  
  بحث، تفسیر و تحلیل نتایج توصیفی 

. رقباي اصلی قادر باشدگیري استراتژیک، باید به ایجاد مزیت رقابتی نسبت بهحاصل تصمیم      
ارکرد اصلی استراتژي که در مقاالت و کتب خود آن را تکرار میدربارة ک "مایکل پورتر"نظریۀ 

تواند در فقدان یک مزیت رقابتی، سودي بیش از متوسط هیچ سازمانی نمی. کند کامالً گویاست
تر را باید فراهم سازد و در مزیت رقابتی براي مشتري، منافع باالتر یا قیمت پایین. کسب کند

  .]38-44[ابه باید دشوار باشدعین حال دستیابی به شرایط مش
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-یافته حاصل شود، دیگر نمیاگر استراتژي بتواند از طریق یک فرآیند مشخصِ تحلیلیِ ساخت
بخش باشد و این رویکرد، تعابیر غیرفرآیندي و غیرتحلیلی کار مزیتوتواند در محیط رقابتی کسب

هوشمندي رقابتی به طور خاص و هاي با این تحلیل کارکرد سیستم .کنداستراتژي را تقویت می
سه  آوري اطّالعات و ارتباطات به صورت عام در فرآیند تصمیم گیري استراتژیک چیست؟فن

  :کارکرد براي آن متصور است که عبارتند از
 : گیري استراتژیکساختاریافته تصمیمهاي براي بخش هوشمندي رقابتیاستفاده از  .1

صورت عام، برخی مراحل یافتگی بهرغم غیرساختیک، علیگیري استراتژدر فرآیند تصمیم   
براي مثال مرحلۀ مشخص کردن بازارهاي جذاب و یا انتخاب . یافته هستندخاص ساخت

 قادرند تا با هاي هوشمندي رقابتیبازارهاي در حال رشد، فرآیندي ساختارمند است و سیستم
ولی آنجا که کار به فرموله . رسانندببه انجام  هاي مناسب آن رااستفاده از الگوهاي تحلیلی و داده

هاي ذهنی انسان رسد، دیگر فرآیندي براي کار وجود ندارد و کار به قابلیتکردن استراتژي می
 )را مقایسه کنید 5ستون اول و سوم جدول. (باید سپرده شود

فرآیندي طراحی ها در مراحل غیرهاي گردآوري، ساماندهی و تحلیل دادهاستفاده از قابلیت .2
   :استراتژي

گیري استراتژیک نیز به نوبه خود نیازمند گردآوري و پردازش یافته تصمیممراحل غیرساخت     
اي، هاي هوشمندي رقابتی با قابلیت پیشرفتهسیستم. حجم زیادي از اطالعات محیطی هستند

نترنت با دقت و حوصله قادرند تا در دنیایی از اطالعات شبکه ای ،١همچون کارگزاران هوشمند
داده . و اطالعات مورد نظر استراتژیست را با سرعت و کیفیت باالیی فراهم آورند نندجستجو ک

بسیار  ۀنیز یک زمین )هاقابلیت تشخیص و استخراج الگوهاي مفید از انبوه داده(٢کاوي
  .)2نک سرفصل هاي اطّالعاتی جدول( آیدشمار میامیدوارکننده به

 : کاستراتژی هاينهتوسعۀ گزی .
هاي مختلف هاي هوشمندي رقابتی از راهسیستم. ها مرتبط استکیفیت تصمیم به کمیت گزینه

هاي برگرفته از هاي استراتژیک را توسعه دهند؛ مانند ترازیابی رقابتی با ایدهقادرند، کمیت گزینه
در  تواندکارگیري درست، می، هوشمندي رقابتی در صورت به)3و  2نک جدول (واردها شرکا؛ تازه

ی گزینهتوسعه  گیري تصمیم یافتهساختهاي غیربخش نیاز مورد هاي استراتژیک کهکم
  .)5نک جدول (باشد و در عین حال محدود استمؤثر  یکمکک استراتژی

جوي وپویش و جستهایی دارد؛ از قبیل هاي هوشمندي رقابتی، ویژگینوع آرمانی سیستم       
تشخیص زودهنگام خطرات و ، العاتی مختلف و داده کاويبا حوصله در منابع اطّ دقیق و
تسهیم ، ها و اطالعاتسازي دادهفشرده، اي اطالعاتارایه مؤثر، بهنگام و چند رسانه، هافرصت
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سازي ذخیرهو لحظه  در يها در قبال پرس و جوهاتوانایی ایجاد گزارش، العاتدانش و اطّ
  ).4نک جدول (هاآناز  اطالعات و محافظت

اند؛ اما بیشترین تأثیر گیري استراتژیک، مؤثر تشخیص داده شدهها بر فرآیند تصمیماین ویژگی   
ها و انتخاب و ارزیابی گیري دارند و کمترین تأثیر را بر توسعۀ گزینهرا در مراحل اولیه تصمیم

  ).5نک جدول (هاگزینه
اقیت دارد که هیچ گیري استراتژیک، ماهیتی تصمیم    ی و ترکیبی با درونمایه اصلی خلّ غیرخطّ

هاي مبتنی بر مسئلۀ اصلی این جاست که تکنولوژي. فرآیند مشخصی براي آن متصور نیست
گیري گیرند و تصمیمها جان میعنوان هوشمندترین تکنولوژي از فرآیندها و الگوریتمکامپیوتر، به

هاي برپایه کامپیوتر سیستم. یندي و غیرالگوریتمیک دارداستراتژیک، ماهیتاً رویکردي غیرفرآ
  .]3[ دهدپذیر الگوریتمیک نشان میقدرت اصلی خود را در انجام فرآیندهاي پیچیده تکرار

ها جا از آنهاي هوشمندي رقابتی را دانست و انتظاري بهبنابراین باید جایگاه به کارگیري سیستم
گاه نیاز به متفکر گر نخواهد نشست و تکنیک تفکر هیچتحلیلگاه جاي ابزار تحلیل هیچ. داشت

  . هایش باید پذیرفتگیري استراتژیک را با همین پیچیدگیباید تصمیم. را مرتفع نخواهد ساخت
 

با توجه به اینکه این مقاله، رویکردي کیفی و استقرایی داشته است،  :تحقیقات آینده
دست آمده از تحقیق و با تاکید ر را بر اساس تجربیات بهنویسندگان مقاله سه مسیر تحقیقاتی زی
  : کنندبر تحقیقات کمی و قیاسی پیشنهاد می

بر اساس مطالعات میدانی  استراتژیک گیريتصمیمبر  رقابتیتأثیر هوشمندي بررسی . الف
  تر؛گسترده

ایرانی در  هايهاي هوشمندي رقابتی در سازمانبررسی فراگیري و کارآمدي کاربري سیستم. ب
  عمل؛

  .هادر سازمان استراتژیک قابلیت تفکربر  رقابتیتأثیر هوشمندي بررسی . ج
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