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تاریخ دریافت5931/51/51:
تاریخ پذیرش5932/40/12 :
چکیده
اهمیت تفکر سیستمی در سازمان و نقش آن در تجارت و رقابت باعث شده است که در بسیاری از پژوهشها مورد توجه قرار
گیرد .تفکر سیستمی به مدیران کمک میکند تا سازمانها را بهعنوان الگوهای باثبات همراه با مرزهای مشخص ببینند و در
خصوص اینکه چرا سازمانها در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان میدهند اطالعاتی کسب کنند .بنابراین هدف از مطالعه
حاضر بررسی رابطه بین ابعاد تفکر سیستمی با هوش کسبوکار و هوش رقابتی مدیران شرکتهای صنعتی است .روش تحقیق
در این پژوهش توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعهی آماری آن ،کلیه مدیران شرکتهای صنعتی به تعداد 514
نفرمیباشد .تعداد نمونه بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 31،نفر بوده است .ابزار
گرداوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه است که از سه پرسشنامه تفکر سیستمی گلدمن ،هوش کسبوکار پروویچ و هوش
رقابتی فاهی استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آنها باالی  4/2بوده است .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار
اس پی اس اس استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داد که ابعاد تفکر سیستمی سه درصد از واریانس متغیر هوش
کسبوکار و  05درصد از واریانس متغیر هوش رقابتی را پیشبینی میکند .همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ابعاد
تفکر سیستمی با هوش کسبوکار و بهویژه هوش رقابتی مدیران رابطه مثبت و مستقیم دارد.
واژههایكليدی :تفکر سیستمی ،هوش کسبوکار ،هوش رقابتی.
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مقدمه و بیان مسئله

امروزه خلق ثروت از دانش به علت تحوالت شگرف فناورانه در جهان اهمیت بسزایی یافته است ،بهگونهای که
در قرن بیست و یکم انتظار میرود اقتصاد مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورها شکل گیرد و جوامعی که در آنها
ثروت ملی و رشد اقتصادی در قالب ایدهها و دانش فناوری ،نه در قالب مواد و منابع فیزیکی سنجیده میشود ،یکی
پس از دیگری پدیدار شوند و توسعه یابند (پورسلیمانیان .)5961:13 ،بنابراین دانش مدیریت در طلیعه قرن جدید
بیش از هر چیز ،برای تغییر و تحول مستمر ،اهمیت بسزایی قائل است .سازمانی که خود را با امواج تغییر همراه
نسازد ،محکوم به فناست (امینی و همکاران .)5931:531،با عنایت به ویژگیهای تفکر سیستماتیک و گسترش این
طرز فکر در قلمروهای علمی در سنوات اخیر ،این گرایش تقویت شده است که کسبوکار و نظامهای اداری آنها
که در مقیاس بزرگ واقعاً مجموعههای پیچیدهای هستند باید با چنین نگرشی موردمطالعه و تحلیل قرار گیرند و
مدیریت امور آنها نیز بر این نظریه استوار گردد (میر سپاسی .)5965:16،هنگام بررسی یک مسئله دیدگاهها و
نگرشهای متنوعی به کار میرود و همین نگرشها و دیدگاههای متفاوت سنگ زیربنای اندیشهی سیستمی است
(هیچینز .)5921:65 ،5بنابراین تفکر سیستمی ،نوعی فرآیند شناخت است که بر تحلیل و ترکیب موضوع در جهت
دستیابی به درك کامل و جامع آن مبتنی است .تفکر سیستمی نوعی نگاه به جهان هستی است از چشماندازی
وسیعتر ،که تنها به مشاهده اجزاء و پدیدهها اکتفا نمیکند و درصدد تشخیص علل و الگوهاست (ایکاف،1
 .)5966:501اساس تفکر سیستمی بررسی جزء در کل است نه جدای از آن .در تفکر سیستمی ،سیستم را از
محیطش جدا نمیکنیم و فقط به بررسی جزئیات بهصورت تک عاملی و مجزا از زمان نمیپردازیم .این بدان دلیل
است که عملکرد یک سیستم بیشتر بستگی دارد به چگونگی تعامل بین اجزاء آن تا چگونگی عملکرد مستقل
آنها( .مختاری .)5962:31 ،تفکر سیستمی یک فرایند سنتز ذهنی است که از طریق خالقیت و شهود ،نمای
یکپارچهای از کسبوکار را در ذهن ایجاد میکند (ایرانزاده)5963:10 ،؛ و در حقیقت به توانایی مدیران برای دیدن
آینده و شناخت پویایی محیط و حضور اثربخش سازمان برای کسب موفقیت مستمر در طی زمان داللت دارد
(امینی و همکاران .)5931:534 ،بهعبارتدیگر ،تفکر سیستمی چارچوب مفهومی برای حل مسائل میباشد که از
طریق تمرکز بر مشکالت در حین اجرا اتفاق خواهد افتاد .حل مسائل در این روش از طریق یافتن الگویی ،جهت
افزایش درك سازمانی و توجه به مسئله حاصل میشود (ناظمی و همکاران .)5963:39 ،دیدگاه سیستمی به
مدیران حال و آینده اجازه میدهد که سازمان را بهعنوان یک کل که مشتمل بر سیستمهای فرعی متعدد و اجزاء
مرتبط به هم است موردتوجه قرار دهند .دیدگاه سیستمی همه مدیران را ترغیب میکند تا محیطی را که بر
فعالیتهای سیستم آنها تأثیر میگذارد مشخص نموده و آن را بشناسد .همچنین به مدیران کمک میکند تا
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سازمانها را بهعنوان الگوهای باثبات همراه با مرزهای مشخص ببینند و در خصوص اینکه چرا سازمانها در برابر
تغییرات از خود مقاومت نشان میدهد اطالعاتی را به دست آورند و در آخر اینکه توجه مدیران را به دادههای
مختلف پردازش دادهها به صورتی گوناگون بهمنظور نائل شدن به اهداف هدایت میکند (رابینز.)5921:550 ،5
یکی از مهمترین ویژگیهای یک مدیر باوجود تفکر سیستمی ،باال بودن هوش کسبوکار و هوش رقابتی اوست و
از طرفی هوش کسبوکار را بهعنوان یک واژه چترگونه 1که شامل مفاهیم و روشهایی که به بهبود تصمیمگیری
در کسبوکار مبتنی بر واقعیتها تأکید دارد معرفی میکنیم .از طرفی دیگر هوش رقابتی فرآیند مداومی است که
اطالعات قابلاستفادهای در اختیار تصمیمگیرندگان میگذارد (دیویس .)1440:96 ،9همچنین در دنیای امروز،
کسب هوش رقابتی یکی از الزامات غیرقابلانکار برای اغلب مدیران است تا بتوانند از طریق کسب و تجزیهوتحلیل
اطالعات و همینطور افزایش اطالعات و ایجاد آگاهی بر قابلیتهای خود بیافزایند .در حال حاضر اکثر مؤسسات
موفق در کشورهای توسعهیافته از هوش رقابتی بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای کسب آگاهی بیشتر از محیط
استفاده میکنند (نجفی حقی .)5969:52 ،بنابراین امروزه باوجود چالشهای فراوان در فضای کسبوکار ،اجرای
فرایندهای مدیریت راهبردی بیش از گذشته برای سازمانها ضروری است و بدون انجام آن برای بسیاری از
سازمانها حتی ادامه بقا هم میسر نخواهد بود (الوانی .)5961:19 ،دراین بین شرکتهای صنعتی از سازمانهایی
هستند که عملکرد و بازدهی آنها وابسته به تصمیمگیری مدیران آن است .مدیری که دارای تفکر سیستمی است،
با موضوعات نیز برخورد سیستمی میکند و در رفتارهای خود به دنبال تشخیص عناصر تشکیلدهنده موضوع و
پیوندهای موجود میان این عناصر میگردد .بهاینترتیب مدیری که سیستمی فکر میکند تنها در جستجوی
مجموعهای از ویژگیهای موضوع نمیگردد ،بلکه تفکر سیستمی به او کمک میکند به مسائل بهصورت جامع و
نظاممند نگاه کند .چنانچه کارشناسان ،مدیران میانی و مدیران عالی شرکتهای مستقر در حوزه صنعتی از
یافتههای این پژوهش بهره ببرند ،میتوانند در هوش کسبوکار و رقابتی خود در شرکتها و سازمانها اقدامات
مهمی انجام دهند .با توجه به اینکه پژوهشی جامع که بتواند تأثیر تفکر سیستمی بر هوش رقابتی و هوش
کسبوکار را بسنجد به چشم نمیخورد ،و به دلیل اهمیت موضوع تفکر سیستمی و نقش آن در سازمانها ،این
تحقیق درصدد است به بررسی رابطه بین ابعاد تفکر سیستمی با هوش کسبوکار و هوش رقابتی مدیران
شرکتهای صنعتی بپردازد و در آخر سوالی که مطرح میشود این است که آیا بین ابعاد تفکر سیستمی با هوش
کسبوکار و هوش رقابتی مدیران شرکتهای صنعتی رابطه ای وجود دارد؟
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تفکر سیستمی
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ریشههای اندیشه سیستمی در بلندی تاریخ بشری جای دارد .ارسطو ،افالطون ،ابن خلدون ،موالنا ،هگل،
ازجمله دانشمندانی هستند که به مفهوم سیستم توجه داشتهاند .در قرن  53و اوایل قرن  14نیاز بسیاری به
امتزاج دو یا چند شاخه از علوم بشری ،برای بررسی و حل مسائل پیچیده پدید آمد که منجر به پیدایش علوم
بینرشتهای شد و از علوم مختلف در قالبهای بهاصطالح سیستماتیک برای حل مسائل پیچیده بهره گرفته شد
(ابطحی و صلواتی .)5961:15 ،تفکر سیستمی ،برخالف برخی از جنبشهای فکری که دریک رشته علمی و در
محدوده معینی نما کردهاند ،در خارج از محدوده یک علم معین متولد شد و در محیطی میانرشتهای رشد کرد.
ازآنجاکه این شیوه تفکر ،بهطورکلی با مجموعههایی متشکل از اجزا سروکار دارد ،نه با خود اجزا ،ضرورتاً از
مرزهای سنتی علوم خاص فراتر رفته و عمومیت یافته است (امینی و همکاران .)5931:539 ،لودویگ فون
برتاالنفی 1زیستشناس و متفکر اتریشی از بنیانگذاران نظریه عمومی دستگاهها در اوایل قرن بیستم محسوب
میشود ،که برای اولین بار مفهوم تفکری را ارائه داد که تئوری عمومی دستگاهها شناخته شد و در طی
سالهای  5394-5391میالدی نظریه ارگانی ستی را ارائه کرد و در گسترش و بسترسازی آن در سایر عرصهها
گامهای بلندی برداشت .به عقیده وی یک ارگانیسم صرفاً مجموع عناصر جداگانه نیست ،بلکه سیستمی است
دارای نظام و کلیت (معتمدی .)5923:564 ،همانگونه که از مطالعه متون علمی درمییابیم نگرش سیستمی
در یک شاخه خاصی از علوم ایجاد و متکامل نشده است ،بلکه همه یا اکثر رشتههای علمی تا حدودی از این
جامعنگری بهره بردهاند (پورکریمی .)5961:504 ،ویژگی خاص نگرش سیستمی توجه بهکل یا کلگرایی است؛
قسمت اعظم مفاهیم مرتبط با آن در شناخت سازمانها و درك صحیح موقعیت و نیز ادارهی امور پدیدههای
مرکب و پیچیده مورداستفاده قرارگرفته است (هیچینز)5921:19 ،9؛ بنابراین تفکر سیستمی چارچوب مفهومی
برای حل مسائل میباشد که از طریق تمرکز بر مشکالت در حین اجرا اتفاق خواهد افتاد .حل مسائل در این
روش از طریق یافتن الگویی جهت افزایش درك سازمانی و توجه به مسئله حاصل میشود (ناظمی و همکاران،
 .)5963:03بنابراین هریک از مدیران ،هنگامیکه در جایگاه تصمیمگیری قرار میگیرند ،مجموعهای از علوم پایه
و دانش کاربردی ،آنان را در این فرایند یاری میکند .ازآنجاکه نمای دانش مدیریت در بسیاری ابعاد ،جلوه
بیشتری پیدا میکند ،در بسیاری موارد دانش پایه و مبانی فلسفی تصمیمگیری مغفول باقی میماند؛ این در
حالی است که در هنگام تصمیمگیری بیشک علوم پایه در اخذ تصمیم به یاری ما میشتابند (زاهدی،
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 .)5963:01در ادامه از موانع تفکر سیستمی به :جزءنگری ،تمرکز بر وقایع ،فرافکنی ،دام تفکر دوگانه ،تفکر
قالبی ،توجه به عالئم بهجای علل ،تفکر تحلیلی ،توجه به کمیت است که میتوان به آن اشاره کرد .جزءنگری در
مقابل کلنگری قرار میگیرد .در سازمانها پرداختن به اجزاء و واحدها باعث میشود تا افراد و گروهها بهصورت
جزیرهای فکر و عمل کنند و این کار گرچه ممکن است بهبود عملکرد برخی واحدها را نشان دهد اما به عملکرد
کلی سازمان لطمه میزند .به همین سبب بزرگانی همچون «مایکل همر ،»5بر این باورند که ساختار وظیفه گرا
برای سازمانهای عصر حاضر پاسخگو نیست و فرآیند عمل کردن ،ضرورتی اجتنابناپذیر است (بینش،
 .)5961:91به همین دلیل باید عالوه بر تعامل اجزاء با یکدیگر ،ارتباط متقابل پدیدهها با پدیدههای دیگر در آن
محیط و با خود محیط را ازنظر نباید دور داشت .فهم این حقیقت مستلزم «کالننگری» و داشتن «تفکر
سیستمی» است .تنها در این صورت است که بجای نگرشهای خطی و مکانیکی و جزئی به پدیدهها ،ارتباطات
و تعاملهای وابسته به یکدیگر را میبینیم و میتوانیم الگوی تغییرات و روابط درونی پدیدهها را درك کنیم .از
مضرات تفکر جزءنگر آن است که وقتی به یک مسئله نگاه میکنیم ذهن بهسوئی میرود که بهترین راهحل را
در همان محل جستجو کند ،درحالیکه به تعبیر راسل ایکاف ،مسئلهها را باید بدون در نظر گرفتن مکان بروز
آنها از جنبههای گوناگون موردبررسی قرار داد .بهعنوان نمونه :بهترین راه حل یک مسئله تولیدی در سازمان
ممکن است از طریق یک تغییر در بازاریابی ،یا بهعکس باشد (ایکاف .)5964:11 ،1تمرکز بر روی وقایع ،ما را از
یافتن الگوی تغییرات درازمدت که در پشت رخدادها نهفته است محروم میسازد .عادت تمرکز بر وقایع و بهویژه
وقایع ناگهانی باعث میشود که انسان از درك تغییرات تدریجی عاجز بماند ،درحالیکه روند حرکت نظام هستی
در ساحتهای مختلف ،تدریج و تکامل است .تمرکز بر وقایع ،از موانع توجه به تفکر سیستمی و توسعه آن است.
این مسئله منجر به توضیح واقعه میشود؛ اما انسان را از دریافتن الگوی تغییرات درازمدت که در پشت اتفاق
مزبور وجود دارد بازمیدارد .درحالیکه تحول ،چه مثبت و چه منفی ،یکشبه اتفاق نمیافتد .تمرکز بر
رخدادهای منفرد و بهظاهر ناگهانی ،سطحینگری و ظاهربینی را در افراد و سازمانها و جامعه دامن میزند
(هریس .)5963:01 ،9یکی دیگر از موانع تفکر سیستمی فرافکنی است .این نوع تفکر سیستمی نوعی
منفینگری و سرزنش کردن شرایط محیطی است .تفکر سیستمی به ما میآموزد که چیزی در بیرون از
سیستم که مسبب بروز مشکالت باشد وجود ندارد .باید دانست که تمامی اسباب و علل مسائل در درون
سیستم نهفته است و جزئی از آن به شمار میرود (سنگه .)5969:20 ،0تفکر سیستمی ،تفکری توسعهگرایانه

1 Micheal hammer
2 eicaf
3 harris

 555

4. Senge

نشریه علمی اندیشه آماد  /شماره ( 16بهار  / )5936سال هجدهم

است که برای فهم موانع توسعه به درون سیستم توجه میکند و درصدد حل آن برمیآید« .جیم کالینز »5این
رویکرد را در رهبران متعالی با استفاده از استعاره و با الگوی «پنجره و آینه» چنین بیان کرده است« :رهبران
متعالی وقتی کارها خوب پیش میرود و موفقیتی کسب میشود از پنجره به بیرون نگاه میکنند تا عوامل
موفقیت را در بیرون از خود جستجو کنند و همزمان به آینه مینگرند تا اگر نقصانی هست به خود و عملکرد
خود نسبت دهند (کالینز .)5961:31 ،1گستره میدان تفکر سیستمی «عمل جهانی» است و همین مسئله،
درك و تفاهم فرهنگها و ملتها را آسان میسازد .منفیبافی و تنگنظری مانع داشتن تفکر سیستمی است.
ذهنیتها در تفکر سیستمی ،مثبت اندیش و تنوعپذیر است .فرد برخوردار از ذهن تنوعپذیر ،از قرار گرفتن در
معرض افراد و گروههای متنوع استقبال میکند .چنین فردی میخواهد یاد بگیرد .افرادی که واقعاً
«جهانوطنی» هستند به دیگران منفعت میرسانند ،اعتماد اولیه را نشان میدهند ،ارتباطات را شکل میدهند و
از پیشداوری و قضاوت پرهیز میکنند .ذهن تنوعپذیر با این فرض شکل میگیرد که تنوع ،امری مثبتی است
و جهان مکانی بهتر خواهد بود اگر افراد دنبال احترام گذاشتن بههم و تحمل یکدیگر باشند (گاردنر،9
 .)1443:11همچنین دام تفکر دوگانه مانع تفکر سیستمی است .نگرش «صفر و یک» و تفکر «یا این یا آن» به
ایستائی تفکر میانجامد .این نوع تحلیل ،نوعی سادهاندیشی است و با پیچیدگیهای جهان کنونی منطبق
نیست .کسانی که چنین عمل میکنند ،بدون اینکه بخواهند ،خالقیت را نابود میکنند .غالبا فکر میکنند کار
مطلوبی انجام میدهند اما به دام تفکر دوگانهای که برای خود ساختهاند آگاه نیستند .برخورد سادهانگارانه با
دوگانگی ،خالقیت و نوآوری را از بین میبرد .ایستا شدن تفکر موجب پدیدآمدن چارچوبهای خودساخته
میشود .این قالبهای دوگانه باید شکسته شود .باید تفکری فراتر از دوگانگی داشت و «هم این و هم آن» را در
نظر گرفت (هریس .)5963:60 ،0رویکرد سیستمی به ما قدرت درك پیچیدگی و مشاهده از خالل آشفتگی را
میدهد .وقتی با خود میاندیشیم که چیزی را فهمیدهایم ،دیگر آن را پیچیده یا آشفته نمیبینیم .جستجو برای
راهحلهای ساده مثل «یا این یا آن» ،حاصل ناتوانی در رویارویی مؤثر با مشکالت پیچیده است .این ناکارایی
موجب سادهسازی واقعیت و راههای برخورد با آن میشود .تمایل به داشتن پاسخهای ساده و حاضر و آماده
برای پرسشها ،تنها در حکم نوعی نوشدارو برای دردها و مشکالت است (قراچه داغی .)5964:02 ،در تفکر
قالبی میتوانیم بگوییم که ما در حل مسائل مرز سیستم موردنظر را بهدرستی تعیین نمیکنیم (ایکاف،
 .)5966:11چارچوبهای محدود میتواند منجر به محدودیت تفکر و انحراف در دیدن واقعیت شود.
چارچوبهای فراخ میتواند شیوههای جدید نگرش و ارزیابی واقعیت را ارائه دهد و تمایل و تعصب ناشی از
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چارچوبهای کهنه را کاهش دهد .به تعبیر «ابن خلدون» :تصورات انسان مبتنی بر چیزهایی است که به آنها
انس و عادت دارد و برای او دشوار است که خارج از قیاس با چیزی که با آنها انس و الفت دارد چیزی را تصور
کند (ابن خلدون .)5910:26 ،دیوید هاوکینز 5نیز مالکیت و منیت را ریشه تفکر قالبی میداند .او میگوید :ما
دوست داریم محکم به افکارمان بچسبیم .بهمحض آنکه ارزش یک فکر بهوسیله همین پسوند مالکیت (مال
من) افزوده میشود نقش مستبدانهای پیدا میکند و میخواهد الگوهای فکری را حاکم کند (هریس،1
 .)5963:11همچنین در موردتوجه به عالئم بهجای علل میتوانیم بگوییم که ،بسیاری از ما تصور میکنیم که
علت به وجود آمدن یک مسئله الزاماً با نشانههای آن در کنار یکدیگرند و با مشاهده این عوامل میتوانیم علل را
بیابیم .نگرش سیستمی به ما میگوید برای فهمیدن مشکالت اساسی الزم است به مسائلی فراتر از اشتباهات
فردی و یا اقبال نامساعد بپردازیم .باید از وقایع و شخصیتها باالتر رفت .باید به عمق ساختاری پی برد که
اعمال افراد و شرایط را بهگونهای شکل میدهد که رویدادی اتفاق میافتد (بینش .)5961:10 ،جنبه منفی تفکر
تحلیلی آن است که وقتی سیستم را تجزیه میکنیم ویژگیهای مهم خود را از دست میدهد .سیستم ،یک کل
است که با تحلیل قابلدرك نیست .بهتر است ترکیب قبل از تحلیل انجام شود .در تفکر تحلیلی ،چیزی که
میخواهیم بررسی کنیم بهعنوان یک کل تجزیه میشود ولی در ترکیب ،چیزی که میخواهیم بررسی کنیم
بهعنوان یک جزء از کلی که آن را در برگرفته بررسی میشود (مختاری .)5962:04 ،اصل سیستمی میگوید
اگر هر جزء سیستم بهصورت مجزا تا حد امکان عملکرد کارآمد داشته باشد ،عملکرد کل لزوماً تا حد ممکن
کارآمد نخواهد بود .عملکرد هر سیستم بیشتر به تعامل اجزاء آن بستگی دارد تا فعالیت مستقل هر یک از آنها؛
بنابراین بهبود در عملکرد اجزاء بهطور جداگانه ضرورتاً باعث بهبود عملکرد کل سیستم نمیشود (بینش،
 .)5961:22شناخت یک سیستم صرفاً از طریق جزءنگری و تجزیهوتحلیل و تفکیک عناصر پدیدآورنده آن
میسر نیست .باید ارتباطات و تعامالت را در قالب ترکیب و تلفیق با یکدیگر دید و از سطح به عمق و از جزء
بهکل گذر کرد .به همین دلیل ،چهبسا نتوان خواص کل را از طریق خواص اجزاء بدست آورد بلکه باید خواص
اجزاء را از خواص کل استخراج کرد .به همین دلیل ،شناخت از کل به جزء پیش میرود و نه از جزء بهکل (ابن
خلدون .)5910:15 ،در توجه به کمیت میتوانیم بگوییم که :توجه صرف به عدد و رقم از موانع تفکر سیستمی
است .توجه بهاندازه یا تعداد ،مقولهای است که به تعبیر «راسل ایکاف» ،به «رشد» مرتبط است نه «توسعه»؛
درحالیکه تفکر سیستمی یک تفکر توسعهگرا است (ایکاف .)5964:534 ،9موانع و محدودیتهای رشد معموالً
ناشی از محیط است اما موانع توسعه بیشتر درونی است .از اینروست که گفته میشود تفکر سیستمی و توسعه،
هر دو نگاهی رو به درون دارند و برای رفع مشکالت و موانع فرافکنی نمیکنند .نسبت به منابع نیز باید گفت:
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تأثیر توسعه بر منابع بسیار بیشتر از تأثیر منابع بر توسعه است ،یعنی هرقدر فرد یا سیستم هدفدار توسعهیافتهتر
باشد کمتر به منابع خارجی اتکا دارد و با اثربخشی بیشتری میتواند منابع الزم را برای بهبود کیفیت زندگی
ایجاد کند و مورداستفاده قرار دهد (بینش .)5962:11 ،توسعه ،نهتنها مستلزم توانمندی در انجام
درستکارهاست؛ که این خود مستلزم داشتن اطالعات ،دانش و فهم است؛ بلکه عالوه بر آن نیازمند توانمندی
در انجام کارهای درست است و این ،خردورزی میخواهد؛ بهعبارتدیگر ،توجه به کمیت بهعنوان یک شاخص
کارایی و انجام درستکارها مطرح است ،درحالیکه تفکر سیستمی بر اثربخشی و انجام کارهای درست تأکید
دارد .کارایی و اثربخشی رویهمرفته کارآمدی سیستم را تضمین میکند ،درحالیکه در برخی از موارد ،افزایش
کارایی میتواند حتی موجب کاهش اثربخشی شود زیرا انجام درستکار غلط ،بدتر از انجام غلط کار درست
است .هرچقدر کارهای غلط را درستتر انجام دهیم اشتباه ما بیشتر خواهد شد و از هدف بیشتر دور خواهیم
شد (ایکاف.)5966:01 ،
رویکردهای نظری به تفکر سیستماتیک

7

لودویگ فون برتاالنفی در طی سال های  5345تا  ،5321ازجمله متفکرانی است که کمک
شایانی به شناخت و ارائه نظریه سیستمی کرده است (محمدی و همکاران)5963:12 ،؛ و در ادامه
این مقاله نظریههای تفکر سیستماتیک بیان میشوند:
 نظریهسيستمی :1اهمیت و کاربرد نگرش سیستمی در مطالعات سازمان و مدیریت نظریهسیستمی ازجمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب میگردد و مبتنی بر این
تفکر است که باید سازمان را بهمنزله یک کل نظامیافته در نظر گرفت .بر مبنای این نظریه ،از
تحلیل دادهها برای حل مسائل و اتخاذ تصمیم استفاده میشود (کونتز .)5366:10 ،9رهیافت
سیستمی ،با در نظر گرفتن چهارچوبی برای تجسم عوامل و متغیرهای داخلی و خارجی سازمان
در قالب یک مجموعه واحد ،به شناخت «خرده سیستمها»« ،سیستم اصلی» و «ابر سیستم
پیچیده محیط بر سازمان» کمک میکند .بدین ترتیب میتوان با در نظر گرفتن کارهای
برنامهریزیشده و کارهای انجام شده توسط هر خرده سیستم از سیستم کلی سازمان ،برای بهبود
فعالیت سازمان در مسیر تحقق مأموریت آن اقدام کرد .بهطورکلی میتوان گفت :تحلیل هر پدیده
ای در نظریه سیستمی ،با توجه به عناصر اصلی آن (دادهها ،فراگرد ،بازدادهها) انجام میپذیرد
(رضائیان .)5963:20،نگرش سیستمی ازآنجهت توصیه شده است که برای درك پیچیدگیهای
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سازمان زنده بهصورت بالقوه مفید واقع میشود (شفریتز و اوت .)5965:93 ،5همچنان که در این
مقاله قبالً گفته شد دیدگاه سیستمی همه مدیران را ترغیب میکند تا محیطی را که بر
فعالیتهای سیستم آنها تأثیر میگذارد ،مشخص نموده و آن را بشناسند .همچنین به مدیران
کمک میکند تا سازمانها را بهعنوان الگوهای باثبات همراه با مرزهای مشخص ببینند و در
خصوص اینکه چرا سازمانها در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان میدهند اطالعاتی را به
دست آورند؛ نهایتاً اینکه توجه مدیران را به دادههای مختلف پردازش دادهها به صورتی گوناگون
بهمنظور نائل شدن به اهداف هدایت میکند .رویکرد سیستمی نسبت به اثربخشی چنین اظهار
میدارد که سازمانها متشکل از قسمتهای فرعی مرتبط به هم هستند اگر قسمتی از این
سیستم ضعیف عمل کند ،اثر عملکرد آن بر عملکرد کل سیستم مؤثر واقع میشود؛ اثربخشی
مستلزم آگاهی و تعامالت مؤثر با عوامل محیطی است (رابینز.)5921:66 ،1
 نظریهبرتالنفی :9درواقع میتوان گفت نظریه عمومی سیستمها بهصورت مدون و علمیاست؛ برتاالنفی در اواخر  5314نظریه ارگانیسمی را مطرح کرده است .وی می گوید« :ازآنجاکه
اساسیترین ویژگیهای موجودات ،در سازمان تشکیلدهنده آنان است ،روش بررسی مرسوم که
فقط به بررسی یک جزء یا یک فرآیند از آنها میپردازد ،نمیتواند تشریح کاملی از آن موجود
انجام دهد .همچنین نگرش تکبعدی نیز نمیتواند اطالعات جامعی درباره نحوه هماهنگی اجزاء و
فرآیندهای گوناگون ارگانیسمها در اختیار ما بگذارد» (زاهدی .)5963:11 ،هدف نظریه عمومی
سیستمها کشف قوانین و نظم ذاتی پدیدههاست ،ازاینرو میتوان آن را سیالترین نظریه
سیستمی به شمار آورد ،زیرا در چهارچوب نظری آن هیچ نظریه قاطعی ارائه نشده است
(رضایان .)5960:23 ،برتالنفی با تکیهبر آنکه ارگانیسمها خویشتن را از بستر علوم کالسیک به
مجراهای نوین فکری سوق داد .بهاینترتیب نظریه نظامهای باز وی وسیلهای شد تا وی افکار
خویش را اوج داده و محدوده آن را از زمینه علوم زیستی به شاخههای دیگر معرفت نیز گسترش
دهد .ابداع نظریه عمومی دستگاهها از فراوردههای گسترش چنین اندیشهای بوده است .رویکرد
سیستمی که مکتب ارگانیستی و کلیگرایی را شامل میشد ،نگرشی جامع به موجودیتها بوده و
برعکس شیوههای فکری تجزیهگرایانه و اتمی ،جوینده حقیقت را از غرق شدن در بطن جنبه یا
هستهای خاص از موجودیتها و پدیدهها به دور داشته است (فرشاد.)5911:95 ،
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مکتباقتضایی :5نظریه اقتضایی مانند نظریه سیستمی روی سازمان و ارتباط آن با محیط تأکیدمیکند .بهموجب این نظریه ،سازمانها از حیث وسعت و اندازه ،شکل قانونی و عوامل دیگر با
امکانات و محدودیتهایی روبهرو هستند .سازمانها برای بقا و ادامه حیات همانند هر موجود
زندهای باید خود را با عوامل محیطی تطبیق دهند .جوهره و عصارهی تئوری اقتضایی این سوال
است که تحت چه موقعیت و کدام شرایط یکی از اشکال بوروکراتیک ویا غیر بوروکراتیک سازمانی
نتیجه مؤثر خواهد داشت .برطبق نظر پیروان مکتب اقتضایی ،به جهت اینکه تفاوت موقعیتها و
نتایج بهدستآمده لزوماً توفیق و به دست آوردن نتیجه دلخواه در یک مورد دیگر نمیباشد و
بنابراین ازلحاظ نظریه اقتضایی وظیفه مدیران این است که مشخص کنند که کدام تکنیک و روش
در یک موقعیت خاص تحت شرایط مشخص و در یک سازمان معین به بهترین وجه در نیل به
هدفهای مدیریت ،مؤثر واقع میگردد (قهرمانزاده.)5934:02 ،
هوش کسبوکار

2

هوش کسبوکار یک فرایند مبتنی بر فناوری است که بهمنظور تحلیل دادهها برای کمک به مدیران ارشد،
مدیران میانی و سایر کاربران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه بهکاربرده میشود (خانی زاده .)5939:20 ،هوش کسبوکار
مفاهیم و روشهایی است که به بهبود تصمیمگیری در کسبوکار مبتنی بر واقعیتها میگردد (گاردنر.)1443:13 ،9
در واقع هوش کسبوکار مجموعهای از روش شناسی ها ،فرآیندها ،معماریها و فناوریهایی است که دادههای خام را
به اطالعات مفید و معنادار تبدیل میکند .همچنین هوش کسبوکار شامل مجموعهای از ابزارها ،برنامههای کاربردی و
روش شناسی ها است که با جمعآوری دادهها از منابع درونسازمانی و برونسازمانی ،دادهها را برای تجزیهوتحلیل آماده
میکند ،امکان اجرای پرس و جو را مهیا میسازد ،گزارشات را ایجاد میکند بهنحویکه این گزارشات در اختیار تصمیم
گیران و همینطور کارکنان قرارمی گیرد (خانی زاده .)5939:02 ،هوش تجاری یا هوش کسبوکار که قالب
عمدهتری را مانند استفادههای تجاری و غیرتجاری (نظامی و غیرانتفاعی) در بردارد ،عبارت است از بُعد وسیعی از
کاربردها و فناوری برای جمعآوری داده و دانش جهت زایش پرسوجو در راستای آنالیز بنگاه برای اتخاذ تصمیمات
تجاری دقیق و هوشمند .یک هوش تجاری بر اساس یک معماری بنگاه تشکیلشده است و در قالب پردازش تحلیلی
برخط 0به تحلیل دادههای تجاری و اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند میپردازد .هوش تجاری ،نه بهعنوان یک
محصول و نه بهعنوان یک سیستم ،بلکه بهعنوان یک معماری و رویکردی جدید موردنظر است که البته شامل
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مجموعهای از برنامههای کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به
تصمیمگیری برای فعالیتهای هوشمند تجاری و کسبوکار میپردازد (روحانی و زارع رواسان .)5935:10 ،از منظر
معماری و فرایند به هوش تجاری بهعنوان یک چارچوب که عامل افزایش کارایی سازمان و یکپارچگی فرایندها و
نهایتاً بر فرایندهای تصمیمگیری در سطوح مختلف سازمانی متمرکزاست ،نگریسته میشود .ازنقطهنظر فناوری نیز
هوش تجاری یک سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق دادهها ،نقطه دخالت سختافزار و نرمافزار در مغز افزارها
بهحساب میآید .ولی به بیان سادهتر هوش تجاری چیزی نیست مگر فرایند باال بردن سوددهی سازمان در بازار رقابتی
با استفاده هوشمندانه از دادههای موجود در فرایند تصمیمگیری (میرابی و همکاران .)5963:96 ،همچنین برای اینکه
یک سیستم با هوش تجاری بهدرستی عمل کند ،با شناخت موقعیتها که چه اطالعاتی در اختیار چه افرادی قرار
گیرد ،باید روابط بین افراد و اطالعات و روند اجرای پروسهها بهدقت موردبررسی قرار گیرد .هوش تجاری در سازمان،
کلیه کاربران و همینطور روابط بین آنان را در نظر دارد تا زنجیره ارزش بنگاه به کمال پوشش داده شود و فرایندی از
قلم نیفتد .برای اجرای هرگونه فرایند بهبود در سازمان میبایست مهارتهای خاص آن فرایند ترتیب داده شود که
البته برای فرایندهای کالن نظیر هوشمندی کسبوکار دقت نظر خاصی موردنیاز است .مهارتهای کسبوکار اعم
است از روال کسبوکار و ارتباط با راهبرد سازمانی به همراه فرایندهای دگرگونسازی که در تعیین خطمشی
سازمانی بسیار حائز اهمیت است .مهارتهای فناوری اطالعات که بهصورت فنی به مدیریت تغییر کمک میکند و
پشتیبان روش شناسیهای تحلیل است نیز باید ،در سازمان به حدی کافی موجود باشد .مهارت دیگری باعنوان
مهارتهای تحلیلی شامل خالصهسازی تحلیل و کاوش و تشریح درست ،بهاندازه سایر مهارتها قابلمالحظه است که
این سه نوع مهارت در برخی سازمانها دارای یک مرکز تالقی هستند که آن دقیقه مرکز ارتقای هوشمندی
کسبوکار تلقی میشود و هرچه وسیعتر باشد ،مسلماً هوشمندی کسبوکار در سازمان بیشتر و هرچند کوچکتر
باشد هوشمندی در آن کسبوکار کمتر وجود دارد( .آبداری و همکاران .)5931:01 ،از مزایای استفاده از هوش
کسبوکار میتوان به مواردی از قبیل تسریع و بهبود فرایند تصمیمگیری ،بهبود فرایندهای داخلی ،شناسایی
فرصتهای جدید و دستیابی به مزیتهای رقابتی جدید عنوان کرد (گلستانی .)5962:12 ،همچنین از کاربرد هوش
تجاری در سطح راهبردی میتوان بهنوعی برای کمک به افزایش کارایی کلی سازمان و بهینهسازی فرایندها در کنار
یکدیگر ،در نظر گرفت .این سیستمها روی برخی ویژگیهای مهم مالی و سایر پارامترهای مهم دیگر در افزایش کارایی
سازمان متمرکز میشوند .بدیهی است که سیستم در این سطوح میبایست فرایندهای خارجی سازمان را نیز در
بربگیرد .خصوصیات مختلف برنامههای کاربردی در مقاطع مختلف سازمان ،باعث ایجاد تفاوتهایی در ابزارها ،فنها و
زیرساختهای موردنیاز برای هر یک از آنها میشود .استفاده از ابزارهای تحلیلی و هوشمند بیشتر در سطح باال انجام
میشود که نیازمند پردازشهای باال با میزان دسترسی انبوهی از اطالعات در سطوح راهبردی و تاکتیکی بیشتر از
عملیاتی است .بخش عملیاتی هوش تجاری بیشتر وظیفه جمعآوری اطالعات و ذخیرهسازی آنها را بر عهده دارد
(خانی زاده .)5939:04 ،از عوامل مؤثر بر هوش کسبوکار سازمانها هم باید بگوییم که با توجه به این منطق که اگر به
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هر تحلیلگری در قالب سیستم یا سازمان ،اطالعات ناقص یا اشتباه وارد شود ،خروجی آن هرگز قابل ارزیابی مطلوب
نخواهد بود و اگر بهترین سازوکارها در اختیار افراد نامناسب قرار گیرد ،مطمئناً ضمن کاهش عمر مفید کاری آنها،
کارایی قابلتوجهی هم نخواهند داشت ،پس با توجه به آثار هوش تجاری بر سازمان باید بر تأثیرات عوامل متعدد
داخلی و خارجی سازمان بر هوش تجاری مطالعه کرد تا سازمان باوجود صرف هزینه و زمان هنگفت برای ایجاد
تغییرات کلی ،در خروجی دچار خسارات جبرانناپذیری نشود؛ چراکه تصمیمات اساسی و راهبردی در سازمانها با
بهبود قسمتی از آن بسیار متفاوت است .این تصمیمات راهبردی روند تفکر و حرکت سازمان را بهکل تغییر میدهند و
در صورت شکست ،رجوع به نقطه اول و اصالح اشتباهات یا تغییر جدید امکانپذیر نیست ،زیرا تغییر فرهنگسازمانی
و نگرش افراد مستلزم برداشتن گامهای طوالنیمدت و برنامهریزیشده است .بنابراین کم تخمین زدن تأثیرات عوامل
به نظر کوچک ،میتواند پایان یکراه امیدوارکننده و روشن را تیرهوتار کند .ممکن است سازمانها در مواردی مشابه
باشند ،ولی هرگز دقیقا عملکرد یکسانی نداشته باشند و حتی اگر عملکردشان نیز بسیار به هم مشابه باشد ،محیط
فعالیت متفاوت یا خاص باشد و با توجه به سایر موارد باید اینگونه معماریهای بنیادین را طبق زیرساختها و
ویژگیهای سازمان ،طراحی ،برنامهریزی و پیادهسازی کرد (گلستانی.)5962:31 ،
هوش رقابتی

7

در مورد هوش رقابتی تعاریف مختلفی از سوی صاحبنظران ارائهشده است که در ادامه به چند مورداشاره
میشود :هوش رقابتی یک دانش تجاری پویا برای جمعآوری ،تجزیهوتحلیل و مدیریت اطالعات و درك مفهوم
رقابت در راهبرد شرکت بهمنظور کسب مزیت رقابتی در محیط تجاری (کسب وکار) است .هوش رقابتی شامل
جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعاتی است که به شرکتها در درك و لمس بهتر رقبا کمک میکند .اطالعات
درباره ظرفیت و توانایی رقبا ،یک اساس محکم برای بهبود موقعیت بازار و ساخت طرحهای راهبردی است (پاك
مرام و همکاران .)5966 ،هوش رقابتی هنر جمعآوری ،پردازش و ذخیرهسازی اطالعات است تا بتوان آن را در
اختیار تمامی افراد در همه سطوح سازمان قرارداد .بدینسان افراد میتوانند آینده سازمان را شکل دهند و آن را
در مقابل ساختارهای رقابتی موجود محافظت کنند .هوش رقابتی باید جنبه قانونی داشته باشد و با مختصات
اخالقی سازمان متناظر باشد .انتقال دانش از محیط به سازمان بر پایه قواعد ساختاری را هوش رقابتی میگویند
(دیوید .)5923:91 ،1هوشمندی رقابتی ،مدیران ارشد سازمانها را در هراندازهای که باشند ،قادر میسازد
تصمیمات خود را بر اساس آگاهی از اطالعات بازار ،تحقیق و توسعه ،فنون سرمایهگذاری در کسبوکار و غیره،
اتخاذ کنند .هوشمندی رقابتی بخش جداییناپذیر از پدیده روبه ظهور اقتصاد دانایی است و فرایندی است
تحلیلی برای گردآوری اطالعات در زمینه فعالیتهای رقبا و تبدیل آن به دانش هدفمند ،به هنگام و راهبردی
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که بتواند به تصمیمگیری مدیران اجرایی ،برای برنامهریزی جهت دستیابی به اهداف سازمان کمک کند .در این
فرایند ،برای جمعآوری اطالعات از ابزارها و تکنیکهای قانونی و اخالقی استفاده میشود (پاك مرام و همکاران،
 .)5966:01هوش رقابتی به شرکتها کمک میکند تا تصمیمات آگاهانهای پیرامون همهی امور خود از قبیل:
بازاریابی ،تحقیق و توسعه ،سرمایهگذاری و راهبردهای کسبوکار اتخاذ کنند .هوش رقابتی فرایند مداومی است
که اطالعات قابلاستفادهای در اختیار تصمیمگیرندگان میگذارد .هدف اصلی هوش رقابتی دستیابی به دادهها و
اطالعاتی در مورد محیط ،رقبا و بازار است .ازاینرو هوش رقابتی مؤثر نهتنها نیازمند اطالعاتی پیرامون رقبا است،
بلکه نیازمند اطالعاتی دربارهی سایر تمایالت محیطی از قبیل :تمایالت صنعت ،تمایالت قانونی و نظارتی،
تمایالت بینالمللی ،تحوالت فناوری ،تحوالت سیاسی و شرایط اقتصادی است (نجفی .)5934:11 ،هوشمندی
رقابتی هم محصول است و هم فرآیند .محصول به معنای اطالعات قابلاستفادهای است که بتوان از آن برای
اتخاذ تصمیمات بهره گرفت .فرآیند هم دربرگیرنده شیوههای منظم جمعآوری ،تحلیل و ارزیابی آن اطالعات
است .کاهانر معتقد است که هوشمندی رقابتی ،فرآیندی یکپارچه است که شامل چهار مرحله طرحریزی،
جمعآوری داده ،تحلیل و انتشار است که به توضیح هر یک پرداخته میشود:
حریزی :در این مرحله ،نیازمندیهای تصمیم گیران و محدودیت زمانی از طریق تبادلنظر
 طر با تصمیم گیران مشخص میشود.
جمعآوریداده :در این مرحله دادههای خام جمعآوری میشوند تا به هوشمندی کاربردی تبدیل شوند.

 تجزیهوتحليل،تفسيروتعبير :قلب فرآیند هوشمندی رقابتی تحلیل است؛ تبدیل اطالعاتنامرتبط به هوشمند .تحلیل اطالعات در این مرحله به مهارت باالیی نیاز دارد.
 انتشار :عرضه یافتهها به تصمیم گیران .تحلیلگران هوشمندیهای بهدستآمده را عرضه و آنرابین کاربران نهایی یعنی تصمیم گیران توزیع میکنند (نجفی حقی.)5969:13 ،
عالوه بر چهار مرحله یادشده« ،فالد» مرحله پنجمی را به آنها اضافه میکند .وی ذخیرهسازی و تحویل اطالعات را با
رعایت اصول امنیتی مدنظر دارد« .اشتون »5و «اسیستی »1قدم ششمی را به فرآیند هوشمندی رقابتی اضافه
میکنند که شامل بازرسی عملکرد سیستم هوشمندی و بازخورد نتایج تصمیمگیری برای استفادههای بعدی و
استمرار هوشمندی است (رضائیان و لشکر بلوکی .)5963:19 ،همچنین از قلمروهای علی مزیت هوش رقابتی
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 منابع اساسی :این منابع برای سازمان ضروری بوده و سازمان بدون آن نمیتواند عملیاتی داشته باشد.
بهبیاندیگر ،هر سازمانی فلسفه وجودی دارد که بدون وجود منابع مناسب و ضروری برای آن ،امکان تحقق
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فلسفه وجودی وتحقق اهداف سازمانی میسر نخواهد بود.
 منابعپيرامونی :این منابع اساسی و ضروری نیستند و بهراحتی نیز قابل استخدام ،خرید یا اکتساب هستند .از
این نوع منابع در اکثر سازمانها که فاقد مدیریت کارآمد است میتوان در قالب نیروی انسانی مازاد ،تجهیزات
غیرضروری ،فرایندهای زائد ،سیستمهای عریض؛ طویل و پاگیر ،سطوح زیاد مدیریتی و ...مشاهده کرد .این نوع
منابع بهجای کمک به مزیت رقابتی سازمان موجبات ناکارآمدی آن را فراهم میآورند.
 منابعرقابتی :منابع رقابتی منابعی هستند که سازمان را قادر به تولید و عرضه فرآوردههای باارزش رقابتی در
محیط بازار میکند .تقاضا ،کمیابی ،ارتباط و تناسب را میتوان ازجمله عواملی دانست که باعث رقابتی شدن این
منابع میشوند.
 منابعراهبردی :منابع راهبردی شامل آن دسته از منابع منحصربهفرد سازمان است که باعث تمایز و تفاوت
در عملکرد سازمان با رقبایش شده و از حیث عملکرد بازار ،فاصله دستنیافتنی برای سازمان ایجاد میکند که
بهوسیله اقدامات رقابتی ،بهراحتی نمیتوانند به آن برسند یا آن را پر کنند .البته تقسیمبندی بین منابع راهبردی
و منابع رقابتی دقیق نیست .بااینحال میتوان گفت که منابع راهبردی اشاره به آن دسته از منابع دارد که
قوانین و ماهیت بازی را تغییر میدهد و منابع رقابتی اشاره به آن دسته از منابع دارد که سازمان را قادر می سازد
در محیط رقابتی بازی را تا انتها ادامه دهد (مهری.)5961:20 ،
پیشینهی پژوهش

در ادامه به برخی از پژوهشهای انجامشده که توسط برخی از محققین در این زمینه صورت گرفته است ،اشاره میشود:
یوسفی و همکاران ( )5930در مقالهای با عنوان "بررسی ارتباط تفکر سیستمی با بهبود عملکرد کارکنان فوالد هرمزگان
جنوب" دریافتند که بین تفکر سیستمی و عملکرد کارکنان رابطه معنیدار وجود دارد یعنی با گسترش تفکر سیستمی
عملکرد کارکنان بهبود مییابد .همینطور بین عوامل اقتضایی تفکر سیستمی و عوامل بنیادی تفکر سیستمی با عملکرد
کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین محمدخانی و همکاران ( )5935در مطالعهای با عنوان " بررسی رابطهی تفکر
سیستمی و میزان خالقیت مدیران مدارس متوسطه" دریافتند که بین تفکر سیستمی (بهعنوان متغیر اصلی) و خالقیت
مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین مؤلفههای سهگانه
تشکیلدهنده تفکر سیستمی یعنی نگرش سیستمی ،کلنگری و عملکرد سیستمی با خالقیت مدیران رابطه مثبت و
معناداری مشاهده گردید .حیدری و حشمتی ( )5934در پژوهشی تحت عنوان "نقش تفکر سیستمی در بهبود و توسعه
سازمان "به این نتیجه رسیدند که تفکر سیستمی میتواند راه جدیدی پیش روی مدیران برای بهبود و توسعه سازمان
بگذارد .همچنین آقایی و همکاران ( )5934در مقالهای تحت عنوان تفکر سیستمی و بهبود عملکرد» که بر روی  192نفر از
کارکنان از  91شعبه بانک سپه تهران به اجرا گذاشتند ،دریافتند که بهاحتمال  31درصد ،بین تفکر سیستمی و بهبود عملکرد
کارکنان شعب منطقه مرکزی بانک سپه رابطه معناداری وجود دارد .جاللت و مهاجران ( )5934در مقالهای با عنوان تفکر
سیستمی و تأثیر آن بر فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیمگیری مدیران دریافتند که نگرش سیستمی به پدیدهها خصوصاً
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مسائل سازمانی که بیشتر مدنظر مدیران است میتواند حوزه دید مدیر را وسیع کرده و گسترش دهد و درك او را از وضعیت
فعلی پدیدهها بیشتر و دقیقتر نماید ولی اکتفا کردن به این سطح از تفکر ،او را در بیان و درك رفتار آن پدیدهها در
موقعیتهای تصمیمگیری و تصمیم سازی کمک نمیکند .همچنین کشوری ( )5962در مقاله خود تحت عنوان رابطه
ساختار سازمانی و تحول پایدار با رویکرد تفکر سیستمی دریافت یک پاردایم نوین سازمانی باید توسط سازمانها اتخاذ گردد
که منجر به ایجاد اشکـال نوینی از سازمان با ساختار متفاوت سازمانی گردد .در پژوهشی که توسط فلود )1454( 5انجام شد،
نتایج تحقیق نشان داد که بین تفکر سیستمی با تحقیقات عملیاتی جامع رابطه وجود دارد و وی تفکر سیستمی را ابزاری
ضروری در کلنگری نسبت به تحقیقات عملیاتی در نظامهای اجتماعی به شمار میآورد .همچنین در پژوهشی که توسط
دانلز )1455( 1انجام شد ،نتایج تحقیق نشان داد که بین تفکر سیستمی و آموزش سیستمیک و اجرای سیستمیک
برنامههای تدوینشده رابطه وجود دارد و وی تفکر سیستمی را در موفقیت دانش آموزان مؤثر می داند و پورتر و میالر هم در
سال )5361( 9نشان دادند که چگونه اطلّاعات ،ساختار صنعت را تغییر میدهد و قواعد رقابت را متحول میسازد.
مدل مفهومی پژوهش
ابعاد تفکر سیستمی

شکل یک .مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مفهوم و مدل پژوهش ،ابعاد تفکر سیستمی که شامل (سلسلهمراتب سازمانی ،وابستگی اجزای
مبهم ،هم پایایی؛ چند پایایی ،ارتباط محیطی و کلنگری) متغیر مستقل پژوهش محسوب میشود و
متغیرهای هوش کسبوکار و هوش رقابتی مدیران بهعنوان متغیر وابسته پژوهش محسوب میشوند.

1. Flood
2. Dannels
3.Bekman
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فرضیههای پژوهش
فرضیههای اصلی

بین تفکر سیستمی و هوش کسبوکار مدیران شرکتهای صنعتی رابطه معناداری وجود دارد.
بین تفکر سیستمی و هوش رقابتی مدیران شرکتهای صنعتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی

بین سلسلهمراتب سازمانی و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد.
بین سلسلهمراتب سازمانی و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
بین چندپایایی /همپایانی و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد.
بین چندپایایی /همپایانی و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
بین وابستگی اجزاء مبهم و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد.
بین وابستگی اجزاء مبهم و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
بین ارتباط محیطی و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد.
بین ارتباط محیطی و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
بین کلنگری و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد.
بین کلنگری و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
روش شناسی پژوهش

این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانهای و میدانی هست.
جامعهی آماری این پژوهش ،کلیه مدیران شرکتها و واحدهای صنعتی شهرستان در سال  5931می باشند که
تعداد شرکتهای صنعتی داخل شهركهای صنعتی  11و تعداد شرکتهای صنعتی خارج از شهركهای صنعتی
 11شرکت میباشدکه درمجموع حجم جامعه آماری این تحقیق  514مدیر بودهاند و از این میان  31نفربر اساس
روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .قابلتوجه
است که نمونهها مدیرعامل و صاحب شرکت یا واحد صنعتی میباشند .همچنین در روش نمونه گیری اسامی
شرکتها و واحدهای صنعتی لیست شده و بهوسیله التاری (قرعه کشی)  31مدیر انتخاب شدند .در این تحقیق
برای دستیابی به هدف تحقیق و برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از نرمافزار اس پی اس اس 56
استفادهشده است .برای بهکارگیری ابزار مناسب تحقیق ،پس از مطالعهی کتب و مقاالت متعدد مربوط به ادبیات
تحقیق ،مهمترین عوامل و شاخصهای ارائهشده در زمینهی تفکر سیستمی و هوش کسبوکار و هوش رقابتی
مدیران استخراج شد و سپس پرسشنامهای با  11سؤال توزیع شد .پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش از سه
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پرسشنامه تفکر سیستمی گلدمن ،)1441( 5هوش کسبوکار پروویچ )1451( 1و هوش رقابتی فاهی)1442( 9
تشکیلشده است .همچنین در ادامه به توضیح هر یک از پرسشنامهها پرداخته میشود:
پرسشنامهتفکرسيستمی :پرسشنامه تفکر سیستمی گلدمن بخشی از پرسشنامه تفکر راهبردی گلدمن( )1441میباشد که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته است .این بخش از پرسشنامه ابعاد سلسلهمراتب
سازمانی ،وابستگی اجزای مبهم ،همپایانی ،چندپایانی ،ارتباط محیطی و کلنگری را موردسنجش قرار میدهد.
صلواتی و همکاران ( )5939آلفای کرونیاخ هر یک از ابعاد سلسلهمراتب سازمانی ،وابستگی اجزای مبهم،
همپایانی ،چندپایانی ،ارتباط محیطی و کلنگری را به ترتیب  4/63 ،4/23 ،4/65 ،4/60 ،4/25و  4/35محاسبه
کردهاند .همچنین در مطالعه امینی و همکاران ( )5931نیز آلفای کرونباخ برای کل آزمون  4/69به دست آمد
که این پایایی پرسشنامه فوق را مورد تایید قرار میدهد.
كسبوكار :پرسشنامه هوش کسبوکار توسط پروویچ در سال  1451طراحی شده

 پرسشنامه هوشاست .این پرسشنامه ابعاد یکپارچگی دادهها ،قابلیت های تحلیلی ،کیفیت محتوای اطالعات ،کیفیت دسترسی
به اطالعات ،فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی را مورد ارزیابی قرار میدهد .حقیقت منفرد و شعبان مایانی ()5935
الفای کرونباخ این پرسشنامه را  4/65گزارش کرده اند .همچنین روحانی و زارع رواسان ( )5935نیز آلفای
کرونباخ این پرسشنامه را بر اساس پاسخ هفت خبره در دو مرحله آزمون -بازآزمون برابر  4/30محاسبه کرده
اندکه این پایایی پرسشنامه فوق را مورد تایید قرار میدهد.
پرسشنامه هوش رقابتی :پرسشنامه هوش رقابتی بر اساس شاخصهای مطرحشده توسطفهی ( )1442طراحی شده است .این پرسشنامه شامل :پنج سوال مؤلفه های فرصتهای بازار؛
چهار سؤال تهدیدات رقبا ،چهار سؤال مخاطرات رقبا ،چهار سؤال فرضیات محوری ،سه سؤال
آسیبپذیری کلیدی میباشد .پایایی این پرسشنامه توسط صلواتی و همکاران ( )5931بهوسیله
آلفای کرونباخ بررسی شد و آزمون آلفای کرونباخ  4/65گزارش شد که این پایایی پرسشنامه
فوق را مورد تائید قرار میدهد.
بنابراین در این پژوهش پرسشنامهای با  11سؤال توزیع و با استفاده از طیف پنج گزینهای لیکرت
در اختیار جمعیت نمونهی تحقیق قرار داده شد .بهمنظور بررسی پایایی گزارههای این تحقیق از
ضریب سازگاری درونی ،آلفای کرونباخ ،استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ تمامی این گزارهها،
مقادیری بیشتر از  4/2داشته اند که بیانگر پایایی مطلوب ابزار تحقیق میباشد.

1 Goldman
2 Provich
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آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیههای اصلی

 .5بین ابعاد تفکر سیستمی و هوش کسبوکار مدیران شرکتهای صنعتی رابطه معناداری
وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق از رگرسیون چندگانه استفادهشده است .در این روش دو
متغیر بهصورت همزمان بهعنوان متغیر مستقل وارد رگرسیون میشود و تأثیر آنها بر متغیر
وابسته محاسبه میگردد.
R2adj
4/412

جدول یک .خالصه مدل رگرسیون
R2
4/464

R
4/160

ضریب همبستگی بین متغیر وابسته (هوش کسبوکار) و متغیرهای مستقل باقیمانده در رگرسیون
(ابعاد تفکر سیستمی) 4/16 ،و ضریب تعیین تعدیلشده  1/2درصد است؛ بنابراین میتوان گفت :ابعاد
تفکر سیستمی  1/2درصد از واریانس متغیر هوش کسبوکار را پیشبینی میکند.
جدول دو .تحلیل واریانس
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

منبع واریانس

156/11

1

549/10

خطا

1353/14

61

16/69

کل

1092/69

35

...............

رگرسیون

مقدار F
5/15

سطح معنیداری
4/531

با توجه به جدول باال سطح معنیداری بزرگتر از  4/41و مقدار  Fهم برابر  5/15است.
جدول سه .ضرایب رگرسیون
ضرایب استاندارد نشده

عرض از مبدا

ضریبB

خطای معیار

ضرایب استاندارد
ضریب

مقدار
t

سطح
معنی داری

519/59

55/69

..............

51/30

4/444

سلسله مراتب سازمانی

4/19

4/19

4/50

5/14

4/109

وابستگی اجزای مبهم

4/61

4/10

4/51

5/91

4/561

همپایایی /چندپایایی

4/49

4/06

4/45

4/41

4/310

ارتباط محیطی

4/22

4/14

4/50

5/13

4/144

کلنگری

4/06

4/12

4/43

4/60

4/040
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متغيرمستقل :ابعاد تفکر سیستمی
متغيرهایوابسته :هوش کسبوکار
معادلهرگرسيونباضرایباستاندارد:
 Y = 4/50 + 4/51 + 4/45 + 4/50 + 4/43هوش کسبوکار
با توجه به معادله رگرسیون با ضرایب استاندارد فوق ،ابعاد تفکر سیستمی (سلسله مراتب سازمانی ،وابستگی
اجزای مبهم ،همپایایی /چندپایایی ،ارتباط محیطی و کلنگری) اثر چندانی بر هوش کسبوکار مدیران ندارد.
 .1بین ابعاد تفکر سیستمی و هوش رقابتی مدیران شرکتهای صنعتی رابطه معناداری وجود دارد .برای
بررسی فرضیه فوق از رگرسیون چندگانه استفادهشده است .در این روش دو متغیر بهصورت همزمان بهعنوان
متغیر مستقل وارد رگرسیون میشود و تأثیر آنها بر متغیر وابسته محاسبه میگردد.
جدول چهار .خالصه مدل رگرسیون
R
R2
4/112
4/001

R2adj
4/051

ضریب همبستگی بین متغیر وابسته (هوش رقابتی) و متغیرهای مستقل باقیمانده در
رگرسیون (ابعاد تفکر سیستمی) 4/12 ،و ضریب تعیین تعدیلشده  05/1درصد است؛ بنابراین
میتوان گفت :ابعاد تفکر سیستمی  05درصد از واریانس متغیر هوش رقابتی را پیشبینی میکند.
جدول پنج .تحلیل واریانس
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

5191/21

1

102/51

خطا

5109/25

61

52/31

کل

1223/06

35

...............

مقدار F
59/22

سطح معنیداری
4/445

با توجه به اینکه سطح معنیداری کوچکتر  4/45و مقدار  Fبرابر  59/22است میتوان گفت
مدل رگرسیون انتخابشده برای فرضیه موردنظر معتبر است.
جدول شش .ضرایب رگرسیون
ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد

ضریب  Bخطای معیار

مقدار t

ضریب

سطح
معنیداری

عرض از مبدا

54/49

1/40

..............

5/11

4/544

سلسله مراتب سازمانی

4/32

4/12

4/91

9/11

4/445

وابستگی اجزای مبهم

5/49

4/99

4/16

9/50

4/441

همپایایی /چندپایایی

4/93

4/11

4/59

5/11

4/519

ارتباط محیطی

4/11

4/95

4/56

1/51

4/492

کلنگری

4/25

4/13

4/14

1/09

4/452
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متغيرمستقل :ابعاد تفکر سیستمی
متغيرهایوابسته :هوش رقابتی
معادلهرگرسيونباضرایباستاندارد:
 Y = 4/91 + 4/16 + 4/59 + 4/56 + 4/14هوش کسبوکار
با توجه به معادله رگرسیون با ضرایب استاندارد فوق ،ابعاد تفکر سیستمی اثر مثبتی بر هوش رقابتی مدیران
دارد .این نتایج نشان میدهد که ابعاد هوش معنوی موجب افزایش هوش رقابتی مدیران میگردد.
فرضیههای فرعی

 .5بین سلسلهمراتب سازمانی و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی
فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول هفت همبستگی بین بعد
سلسله مرتب سازمانی و هوش کسبوکار و مؤلفههای آن را نشان میدهد.
جدول هفت .ماتریس ضرایب همبستگی بین سلسله مراتب سازمانی و هوش کسبوکار
سلسله مراتب سازمانی
یکپارچگی داده ها

N
31

R
*4/155

P
4/409

قابلیت های تحلیلی

31

*

4/459

کیفیت محتوای اطالعاتی

31

*

4/111

4/455

کیفیت دسترسی به اطالعات

31

4/421

4/039

استفاده از اطالعات

31

*

4/111

4/490

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی

31

4/556

4/110

هوش کسبوکار کل

31

4/522

4/435

4/112

با توجه به اینکه ( )P value >4/41هست ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین دو متغیر تائید و
فرض خالف رد میشود؛ بنابراین میتوان گفت :بین سلسلهمراتب سازمانی و هوش کسبوکار در مدیران موردمطالعه
رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین بعد سلسلهمراتب سازمانی با مؤلفه های یکپارچگی دادهها ،قابلیتهای تحلیلی،
کیفیت محتوای اطالعاتی ،استفاده از اطالعات رابطه معناداری وجود دارد که در جدول هفت نشان دادهشده است.
 .1بین سلسلهمراتب سازمانی و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون
استفادهشده است .جدول هشت همبستگی بین بعد سلسله مرتب سازمانی و هوش رقابتی و مؤلفههای آن را نشان میدهد.
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جدول هشت .ماتریس ضرایب همبستگی بین سلسلهمراتب سازمانی و هوش رقابتی
سلسلهمراتب سازمانی
فرصتهای بازار

N
31

R
**4/160

P
4/441

4/446

4/392

تهدیدات رقبا

31

مخاطرات رقبا

31

**

4/951

فرضیههای محوری

31

**

4/911

4/441

آسیبپذیری کلیدی

31

*4/115

4/451

هوش رقابتی کل

31

**4/146

4/445

4/441

با توجه به اینکه ( )P value < 4/41میباشد ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار
بین دو متغیر رد و فرض خالف تائید میشود؛ بنابراین میتوان گفت :بین سلسلهمراتب سازمانی و
هوش رقابتی در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بعد سلسلهمراتب
سازمانی با مؤلفه های فرصتهای بازار ،مخاطرات بازار ،فرضیات محوری ،آسیبپذیری کلیدی
رابطه معناداری وجود دارد که در جدول هشت نشان دادهشده است.
 .9بین چندپایایی /همپایانی و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی
فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول نه همبستگی بین بعد
چندپایایی /همپایایی و هوش کسبوکار و مؤلفه های آن را نشان میدهد.
جدول نه .ماتریس ضرایب همبستگی بین چندپایایی /همپایایی و هوش کسبوکار
چندپایایی /همپایایی
یکپارچگی داده ها

N
31

R
*4/105

P
4/415

قابلیت های تحلیلی

31

*

4/492

کیفیت محتوای اطالعاتی

31

**

4/156
4/121

4/443

کیفیت دسترسی به اطالعات

31

4/595

4/159

استفاده از اطالعات

31

4/430

4/921

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی

31

4/551

4/120

هوش کسبوکار کل

31

*

4/404
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با توجه به اینکه ( )P value < 4/41میباشد ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین دو متغیر رد و
فرض خالف تائید میشود؛ بنابراین میتوان گفت :بین چندپایایی /همپایایی و هوش کسبوکار در مدیران موردمطالعه
رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بعد چندپایایی /همپایایی با مؤلفه های یکپارچگی دادهها ،قابلیتهای تحلیلی،
کیفیت محتوای اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد که در جدول نه نشان دادهشده است.
 .0بین چندپایایی /همپایانی و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق از ضریب همبستگی
پیرسون استفادهشده است .جدول  54همبستگی بین بعد چندپایایی /همپایانی و هوش رقابتی و مؤلفه های آن را نشان میدهد.
جدول  .54ماتریس ضرایب همبستگی بین چندپایایی /همپایانی و هوش رقابتی
چندپایایی /همپایایی
R
*4/193

فرصتهای بازار

N
31

تهدیدات رقبا

31

*

4/141

مخاطرات رقبا

31

4/411

4/192

فرضیههای محوری

31

**4/966

4/445

آسیبپذیری کلیدی

31

4/511

4/503

هوش رقابتی کل

31

**

P
4/411
4/403

4/445

4/013

با توجه به اینکه ( )P value < 4/41میباشد ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین دو
متغیر رد و فرض خالف تائید میشود؛ بنابراین میتوان گفت :بین چندپایایی /همپایایی و هوش رقابتی در
مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بعد چندپایایی /همپایایی با مؤلفه های فرصتهای
بازار ،تهدیدات رقبا ،فرضیات محوری ،رابطه معناداری وجود دارد که در جدول  54نشان دادهشده است.
 .1بین وابستگی اجزاء مبهم و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق از ضریب
همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول  55همبستگی بین بعد وابستگی اجزاء مبهم و هوش کسبوکار و
مؤلفه های آن را نشان میدهد.
جدول  .55ماتریس ضرایب همبستگی بین وابستگی اجزا مبهم و هوش کسبوکار
وابستگی اجزاء مبهم
یکپارچگی دادهها

N
31

R
4/441

P
4/319

قابلیتهای تحلیلی

31

4/551

4/113

کیفیت محتوای اطالعاتی

31

کیفیت دسترسی به اطالعات

**

4/161

4/441

31

4/414

4/112

استفاده از اطالعات

31

4/594

4/156

فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی

31

4/451

4/341

هوش کسبوکار کل

31

4/491

4/200
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با توجه به اینکه ( )P value > 4/41میباشد ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین
دو متغیر تائید و فرض خالف رد میشود؛ بنابراین میتوان گفت :بین وابستگی به اجزا مبهم و هوش
کسبوکار در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود ندارد .بعد وابستگی به اجزا مبهم تنها با
مؤلفه کیفیت محتوای اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد که در جدول  55نشان دادهشده است.
 .1بین وابستگی اجزاء مبهم و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی فرضیه
فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول  51همبستگی بین بعد وابستگی اجزا
مبهم و هوش رقابتی و مؤلفههای آن را نشان میدهد.
جدول  .51ماتریس ضرایب همبستگی بین وابستگی اجزا مبهم و هوش رقابتی

فرصتهای بازار
تهدیدات رقبا

وابستگی اجزا مبهم
R
N
4/519
31

P
4/515

31

4/515

4/514

مخاطرات رقبا

31

4/400

4/121

فرضیههای محوری

31

4/416

4/111

آسیبپذیری کلیدی

31

4/466

4/041

هوش رقابتی کل

31

4/552

4/596

با توجه به اینکه ( )P value > 4/41میباشد ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین دو
متغیر تائید و فرض خالف رد میشود؛ بنابراین میتوان گفت :بین وابستگی به اجزا مبهم و هوش
رقابتی در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود ندارد .بعد وابستگی به اجزا مبهم با هیچکدام
یک از مؤلفههای هوش رقابتی رابطه معناداری نداشت که در جدول  51نشان دادهشده است.
 .2بین ارتباط محیطی و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق
از ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده است .جدول  59همبستگی بین بعد ارتباط محیطی و
هوش کسبوکار و مؤلفههای آن را نشان میدهد.
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جدول  .59ماتریس ضرایب همبستگی بین ارتباط محیطی و هوش کسبوکار
ارتباط محیطی
R
N
4/516
31

P
4/110

قابلیتهای تحلیلی

31

4/461

4/004

کیفیت محتوای اطالعاتی

31

4/593

4/562

کیفیت دسترسی به اطالعات

31

4/519

4/515

استفاده از اطالعات

31

4/442

4/301

فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی

31

4/415

4/601

هوش کسبوکار کل

31

4/461

4/051

یکپارچگی دادهها

با توجه به اینکه ( )P value > 4/41میباشد ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار
بین دو متغیر تائید و فرض خالف رد میشود؛ بنابراین میتوان گفت :بین ارتباط محیطی و هوش
کسبوکار در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود ندارد .بعد ارتباط محیطی با هیچ کدامیک
از مؤلفههای هوش کسبوکار ارتباط معناداری نداشت که در جدول  59نشان دادهشده است.
 .6بین ارتباط محیطی و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق از
ضریب همبستگی پیرسان استفاده شده است .جدول  50همبستگی بین بعد ارتباط محیطی و
هوش رقابتی و مؤلفههای آن را نشان میدهد.
جدول  .50ماتریس ضرایب همبستگی بین ارتباط محیطی و هوش رقابتی

فرصتهای بازار
تهدیدات رقبا

ارتباط محیطی
R
N
**4/944
31

P
4/440

31

4/499

4/216

مخاطرات رقبا

31

4/401

4/110

فرضیههای محوری

31

4/511

4/592

آسیبپذیری کلیدی

31

4/591

4/143

هوش رقابتی کل

31

**

4/449

4/941

با توجه به اینکه ( )P value < 4/41میباشد ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین دو
متغیر رد و فرض خالف تائید میشود؛ بنابراین میتوان گفت :بین ارتباط محیطی و هوش رقابتی در مدیران
موردمطالعه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بعد ارتباط محیطی تنها با مؤلفه فرصتهای بازار رابطه
معناداری دارد که در جدول  50نشان داده شده است.
 .3بین کلنگری و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است .جدول  51همبستگی بین بعد کلنگری و هوش کسبوکار و مؤلفههای آن را نشان میدهد.
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جدول  .51ماتریس ضرایب همبستگی بین کلنگری و هوش کسبوکار
کلنگری
N

R

P

یکپارچگی دادهها

31

4/595

4/150

قابلیتهای تحلیلی

31

4/464

4/015

کیفیت محتوای اطالعاتی

31

*4/105

4/415

کیفیت دسترسی به اطالعات

31

4/422

4/016

استفاده از اطالعات

31

4/442

4/314

فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی

31

*4/146

4/401

هوش کسبوکار کل

31

4/515

4/114

با توجه به اینکه ( )P valu > 4/41میباشد ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین دو
متغیر تائید و فرض خالف رد میشود؛ بنابراین میتوان گفت :بین کلنگری و هوش کسبوکار در
مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود ندارد .بعد کلنگری با مؤلفههای کیفیت محتوای اطالعات و
فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی ارتباط معناداری دارد که در جدول  51نشان دادهشده است.
 .54بین کلنگری و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .جدول  51همبستگی بین بعد کلنگری و هوش
رقابتی و مؤلفههای آن را نشان میدهد.
جدول  .51ماتریس ضرایب همبستگی بین کلنگری و هوش رقابتی
کلنگری
N
31

R
4/501

P
4/511

تهدیدات رقبا

31

*

4/192

4/419

مخاطرات رقبا

31

*4/119

4/491

فرضیههای محوری

31

4/544

4/909

آسیبپذیری کلیدی

31

4/516

4/119

هوش رقابتی کل

31

**

4/445

فرصتهای بازار

4/994

با توجه به اینکه ( )P value < 4/41میباشد ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار
بین دو متغیر رد و فرض خالف تائید میشود؛ بنابراین میتوان گفت :بین کلنگری و هوش
رقابتی در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بعد کلنگری با مؤلفههای
تهدید رقبا و مخاطرات رقبا رابطه معناداری دارد که در جدول  51نشان دادهشده است.
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نتیجهگیری و پیشنهادها

فرضيهاصلییک :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه اصلی یک نشان داد که ابعاد تفکر
سیستمی  1/2درصد از واریانس متغیر هوش کسبوکار را پیشبینی میکند .درواقع سه درصد از
تغییرات هوش کسبوکار توسط ابعاد تفکر سیستمی قابل تبیین است .با توجه به معادله رگرسیون
با ضرایب استاندارد فوق ،ابعاد تفکر سیستمی (سلسلهمراتب سازمانی ،وابستگی اجزای مبهم،
همپایایی /چندپایایی ،ارتباط محیطی و کلنگری) اثر چندانی بر هوش کسبوکار مدیران ندارد.
نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج مطالعات یوسفی و همکاران ( ،)5930محمدخانی و
همکاران ( ،)5935حیدری و حشمتی ( )5934که به نوعی به اثرگذاری ابعاد تفکر سیستمی بر
جنبههایی از سازمان اشاره کردند ،همسو میباشد .در عصری که زمان ،کلید اصلی در تجارت است،
شرکتها و سازمانها به استفاده از ابزارهای اطالعاتی روی آوردهاند تا بتوانند اطالعات موردنظر را
بهسرعت از منابع استخراج کنند .هوش کسبوکار در امر تصمیمگیری در سطوح مختلف سازمان
بهویژه سطوح مدیران ارشد از طریق تفکر سیستمی امری مهم تلقی میشود .مدیران میتوانند از
طریق تفکر در سلسلهمراتب سازمانی ،وابستگی اجزای مبهم ،همپایایی /چندپایایی ،ارتباط محیطی
و کلنگری ،موجب افزایش هوش کسبوکار خود شده و راندمان کاری را افزایش دهند.
فرضيهاصلیدو:نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه اصلی دو نشان داد که ابعاد تفکر سیستمی 05
درصد از واریانس متغیر هوش رقابتی را پیشبینی میکند .درواقع ابعاد تفکر سیستمی اثر مثبتی بر هوش
رقابتی مدیران دارد .این نتایج نشان میدهد که ابعاد هوش معنوی موجب افزایش هوش رقابتی مدیران
میگردد .نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج مطالعات آقایی و همکاران ( ،)5934جاللت و مهاجران
( )5934و پورتر و میالر ( )5361که نشان دادند تفکر سیستمی ،ساختار صنعت را تغییر میدهد و قواعد
رقابت را متحول میسازد ،همسو میباشد .افزایش هوشمندی رقابتی سبب میگردد شرکتها دادههای محیط
اطراف خود را زودتر و با دقت بیشتری تجزیهوتحلیل نموده و نتایج حاصل را به شیوه سودمند ذخیره و درواقع
مقتضی در دسترس تصمیمگیرندگان قرار دهند .این امر جریان تبادل دادهها و دانش را در سازمان شدت داده
و فرایند تفکر سیستمی را به نحو چشمگیری بهبود میبخشد .از این طریق ،مدیران میانی با درکی بهتر از رقبا
و محیط آشوبناك رقابت میتوانند با تکیه بر ابزارها و تکنیک های خاص ،اطالعات مرتبط با قابلیت ها ،نقاط
قوت و ضعف و نیات رقبا راموردبررسی قرار داده و نسبت به انتخاب راهبرد مناسب جهت مقابله با اقدامات رقبا
و هموار سازی مسیر توسعه پیشرو باشند .یک سازمان خردمند ،راهبرد رقبا را بهتر و سریعتر پیشبینی نموده
و از شکست و موفقیت آنها نکات بسیاری میآموزد و این امکان را برای مدیران به وجود میآورد تا با تحلیل
سیستماتیک از رقابتپذیری سازمان ،با آگاهی بیشتری نسبت به اتخاذ تصمیمات کالن اقدام کنند.
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فرضيه فرعی یک :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی یک نشان داد که بین
سلسلهمراتب سازمانی و هوش کسبوکار در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود ندارد.
همچنین بعد سلسلهمراتب سازمانی با مؤلفههای یکپارچگی دادهها ،قابلیتهای تحلیلی ،کیفیت
محتوای اطالعاتی ،استفاده از اطالعات رابطه معناداری وجود دارد .نتایج بهدستآمده از این فرضیه
با نتایج مطالعات کشوری ( )5962که نشان داد پاردایم نوین سازمانی باید توسط سازمانها اتخاذ
گردد که منجر به ایجاد اشکـال نوینی از سازمان با ساختار متفاوت سازمانی میگردد همسو
میباشد .این شکل جدید سازمانی ،ساختار سنتی سلسله مراتبی را به آرایش شبکهای تغییر
میدهد و ساختارهای نوین نیز بهنوبهی خود باعث تحول سازمانی میگردد و این نمودار علت و
معلولی بازخوران مثبتی را ایجاد میکند که رابطهی تزایدی بین تحول سازمانی و ساختار را
همواره تشدید مینماید .درواقع سلسلهمراتب سازمانی موجب ارتقا یکپارچگی دادهها ،قابلیتهای
تحلیلی ،کیفیت محتوای اطالعاتی ،استفاده از اطالعات و در نهایت هوش کسبوکار میشود.
فرضيهفرعی دو :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی دو نشان داد که بین سلسله مراتب
سازمانی و هوش رقابتی در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بعد سلسلهمراتب
سازمانی با مؤلفههای فرصتهای بازار ،مخاطرات بازار ،فرضیات محوری ،آسیبپذیری کلیدی رابطه
معناداری وجود دارد .نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج مطالعات پورتر و میالر ( )5361که نشان
دادند که چگونه اطلّاعات ،ساختار صنعت را تغییر میدهد و قواعد رقابت را متحول میسازد ،همسو
میباشد .شرکتهای موفق در کشورهای توسعـــه یافته از هوش رقابتی بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای
کسب آگاهی بیشتر از محیط بهره میبرند .افق به خدمت گرفتن هوشمندی رقابتی بسیار نویدبخش است
و بدون شک مؤسسات برای ادامه حیات در محیطی که هرروز با چالشهای بیشتری مواجه خواهند بود با
تکیه بر تواناییهای هوش رقابتی ،با تکیهبر سلسله مراتب سازمانی بر شرایط پرخطر و عدم اطمینان،
احساس امنیت بیشتری خواهندکرد.
فرضيهفرعی سه :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی سوم نشان داد که بین چندپایایی/
همپایایی و هوش کسبوکار در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بعد چندپایایی/
همپایایی با مؤلفههای یکپارچگی دادهها ،قابلیتهای تحلیلی ،کیفیت محتوای اطالعاتی رابطه معناداری
وجود دارد .نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج مطالعات جاللت و مهاجران ( )5934همسو میباشد.
چندپایایی /همپایایی داللت بر غیرقابلپیشبینی بودن رفتار سیستم دارد .درصورتیکه مدیران بتوانند
رفتارهای سیستم را پیشبینی نمایند میتوانند در تجارت موفق باشند و این امری است که مستقیماً با
هوش کسبوکار مدیران در ارتباط است.
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فرضيهفرعی چهار :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی چهار نشان داد که بین چندپایایی/
همپایایی و هوش رقابتی در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بعد چندپایایی /همپایایی
با مؤلفههای فرصتهای بازار ،تهدیدات رقبا ،فرضیات محوری ،رابطه معناداری وجود دارد .نتایج بهدستآمده از
این فرضیه با نتایج مطالعات جاللت و مهاجران ( )5934همسو میباشد .همانگونه که گفته شد چندپایایی/
همپایایی داللت بر غیرقابلپیشبینی بودن رفتار سیستم دارد .مدیران به این وسیله میتوانند رفتارهای رقبا را
نیز پیشبینی نمایند .بهعبارتیدیگر پیشبینی رفتار سیستم میتواند با پیشبینی رفتار رقبا در ارتباط باشد.
فرضيهفرعیپنج :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی پنجم نشان داد که بین وابستگی به اجزا
مبهم و هوش کسبوکار در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود ندارد .بعد وابستگی به اجزا مبهم تنها با
مؤلفه کیفیت محتوای اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج مطالعات
دانلز ( )1455همسو میباشد .سازمانهای قدیمی که از هوش تجاری استفاده نمیکنند ،دارای مشکالتی
هستند که اغلب از عواملی چون حجیم بودن دادهها ،پیچیدگی در تحلیلها و ناتوانی در ردگیری نتایج فرایندها
و پیامدهای تصمیمات گرفتهشده ،نشئت میگیرند .هوش تجاری با کمک به حل مشکالت فوق ،به دلیل
ساختاری که در سازمان به وجود میآورد ،فرصتهای جدیدی نیز برای رشد سازمان ایجاد میکند و نهتنها
عامل حذف مشکالت است ،بلکه با صرفهجویی در زمان و هزینه ،شرایط کاری را دگرگون میسازد.
فرضيه فرعی شش :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی ششم نشان داد که بین
وابستگی به اجزا مبهم و هوش رقابتی در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود ندارد .بعد
وابستگی به اجزا مبهم با هیچیک از مؤلفههای هوش رقابتی رابطه معناداری ندارد .نتایج
بهدستآمده از این فرضیه با نتایج دانلز ( )1455همسو میباشد .وابستگی به اجزا مبهم موجب
میشود تا مدیران فرصتهای جدیدی برای پیشبینی وقایعی که ممکن است اتفاق بیافتد کسب
نمایند .این امر موجب میشود تا در برابر اقدامات رقیبان عملکرد مناسبی داشته باشند .در واقع
وابستگی به اجزا مبهم ،هوش رقابتی را افزایش میدهد.
فرضيهفرعی هفت :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی هفتم نشان داد که بین ارتباط
محیطی و هوش کسبوکار در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود ندارد .بعد ارتباط محیطی با
هیچیک از مؤلفههای هوش کسبوکار ارتباط معناداری ندارد .نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج
مطالعات جاللت و مهاجران ( )5934نا همسو میباشد .ارتباط با محیط در سازمان بیشتر مدنظر
مدیرانی است که میتوانند حوزه دید مدیر را وسیع کرده و گسترش دهد و درك او را از وضعیت فعلی
پدیدهها بیشتر و دقیقتر نماید .مدیران با دقت در وضعیت پدیدهها و روابط محیطی میتوانند موجب
ارتقا تجارت و کسب سود بیشتر شوند که در واقع هوش کسبوکار خود را افزایش دادهاند.
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فرضيهفرعی هشت :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی هشتم نشان داد که بین
ارتباط محیطی و هوش رقابتی در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بعد
ارتباط محیطی تنها با مؤلفه فرصتهای بازار رابطه معناداری دارد .نتایج بهدستآمده از این فرضیه
با نتایج مطالعات جاللت و مهاجران ( )5934همسو هست .محیط سیستم را عواملی تشکیل
میدهد که در خارج از سیستم قرار میگیرند .شناسایی محیط و عوامل محیطی معموالً بهسادگی
انجام نمیگیرد؛ زیرا مرز سیستم با محیط ،مرزهای ظاهری آن نیست؛ بهعبارتدیگر محیط ،عوامل
و اشیایی را شامل میشود که در رابطه با خود سیستم مؤثر و غیرقابل تغییرند .شناسایی محیط و
عوامل محیط موجب میشود تا مدیر یک شرکت بتواند روابط بین عوامل و اشیا را درك نماید .این
مسئله میتواند در استفاده بهموقع از فرصتهای بازار کمک نماید.
فرضيهفرعینه :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی نهم نشان داد که بین کلنگری
و هوش کسبوکار در مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود ندارد .بعد کلنگری با مؤلفههای
کیفیت محتوای اطالعات و فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی ارتباط معناداری دارد .نتایج بهدستآمده
از این فرضیه با نتایج مطالعات فلود ( )1454همسو میباشد .کلنگری ابزاری ضروری در سیستم
نسبت به تحقیقات عملیاتی به شمار میآید که میتواند در کیفیت محتوای اطالعات و فرهنگ
تصمیمگیری تحلیلی تأثیرگذار باشد.
فرضيهفرعیده :نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل فرضیه فرعی دهم نشان داد که بین کلنگری و هوش رقابتی در
مدیران موردمطالعه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بعد کلنگری با مؤلفههای تهدید رقبا و مخاطرات رقبا رابطه
معناداری دارد .نتایج بهدستآمده از این فرضیه با نتایج مطالعات محمدخانی و همکاران ( )5935همسو میباشد.
کلنگری ،بخشی از یک تفکر سیستمی است درحالیکه تکیهبر جزءنگری ،امکان فهم الگوهای حاکم بر پدیده و
سیستم را از بین میبرد .تمرکز بر روی وقایع و بهویژه وقایع ناگهانی ،باعث میشود انسان الگوی تغییرات درازمدت را
که در پشت رخدادها نهفته است درك نکند .ازاینرو ،منفینگری و سرزنش کردن شرایط محیطی تشدید میشود و
انسان خیال میکند چیزی در بیرون از سیستم سبب بروز مشکالت است ،درحالیکه تمامی اسباب و علل مسائل در
درون سیستم نهفته است .کلنگری دید مدیران را وسعت داده ،بهگونهای که میتوانند برای فعالیتهایی که از جانب
رقبا تهدید بهحساب آیند چاره اندیشی نموده و در عرصه رقابت با سایر شرکتها موفق باشند.
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در این رابطه پیشنهادهای زیر ارایه میگردد:

 با توجه به تائید فرضیه مبنی بر اینکه بین تفکر سیستمی و هوش کسبوکار مدیران رابطه معناداری وجود داشت؛ پیشنهادمیشود؛ سازمانها تمام زیرساختهای الزم را در جهت بروز رسانی بهوسیله شناسایی ،جمعآوری و دریافت دادهها و ذخیره و
حفظ آنها فراهم آورند تا قادر به یکپارچهسازی دادههای موجود باشند .همچنین با استفاده از فناوری اطالعات ،بر برنامههای
هوش تجاری نظارت کنند.
 .با توجه به تائید فرضیه مبنی بر اینکه بین تفکر سیستمی و هوش رقابتی مدیران شرکتهای صنعتی رابطه معناداری وجود دارد،
پیشنهاد میگردد مدیران در شرکتها و بنگاههای خود از تفکر سیستمی استفاده نمایند ،این امر موجب تقویت هوشمندی
رقابتی و موجبات ارتقاء سازمان را پدید خواهد آورد .از مزایای آن میتوان به افزایش درجه اطمینان از تصمیمات راهبردی ،افزایش
دانش بازار ،بهبود بخشیدن به ارتباطات چندوظیفهای در سازمان ،بهبود کیفیت محصوالت و خدمات در مقایسه با رقبا ،کمک
بهپیش بینی بهتر روندهای بازار و نوسانات آن ،بهبود در امر پیشبینی راهبرد رقبا ،کشف مشتریان بالقوه و جدید ،درس گرفتن از
شکست و موفقیت دیگران اشاره کرد.
 با توجه به تائید فرضیه مبنی بر اینکه بین سلسلهمراتب سازمانی و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد ،پیشنهاد میشود؛کلیهی کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتها  ،سلسلهمراتب سازمانی را در هر شرایط رعایت نمایند ،چراکه اگر حتی در یک
جامعه کوچک فردی بهعنوان مدیر یا رهبر انتخاب نشود آن جامعه دچار مشکل خواهد شد .همچنین بهمنظور ارتقای هوش
رقابتی مدیران بایستی یک تصویری از سلسلهمراتب سازمانی از خود و رقیبان شکل دهند تا در مواقع لزوم مورداستفاده قرار گیرد.
با توجه به تائید فرضیه مبنی بر اینکه بین چندپایایی /همپایانی و هوش کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد ،پیشنهاد میشود؛مدیران مسئله چندپایایی /همپایانی را در سازمان مهم تلقی نمایند ،چراکه چندپایایی /همپایایی داللت بر غیرقابلپیشبینی بودن
رفتار سیستم دارد ،قطع مدیرانی که بتوانند رفتار سیستم را پیشبینی کنند ،میتوانند هوش کسبوکار باالیی نیز داشته باشند.
 با توجه به تائید فرضیه مبنی بر اینکه بین چندپایایی /همپایانی و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد ،پیشنهاد میشود؛مدیران با تمامی رفتارهای سیستم اعم از پیشبینیشده و پیشبینینشده آشنا شوند تا در مواقع لزوم بتوانند راهبردهای الزم را
بهویژه در برابر رقیبان اتخاذ نمایند.
با توجه به تائید فرضیه مبنی بر اینکه بین ارتباط محیطی و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد ،پیشنهاد میشود؛ مدیراننسبت به محیط و پیرامون خود آشنایی کامل داشته و ارتباطات درونی و بیرونی محیط سازمان مورد ارزیابی قرار بگیرد ،چراکه
دسترسی به اطالعات دقیق و بهموقع زمانی مهیا میشود که به محیط آشنایی داشته باشیم .در صورت مسلط بودن بر ارتباطات
محیطی (درونی و بیرونی) مدیران و یا سازمان میتوانند عملکرد مناسبی در قبال فعالیتهای رقبا داشته باشد.
 با توجه به تائید فرضیه مبنی بر اینکه بین کلنگری و هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد ،پیشنهاد میشود؛ مدیران دیدوسیعتری از سازمان و یا رقیبان سازمانی داشته باشند ،چراکه کلنگری دید مدیران را وسعت داده ،بهگونهای که میتوانند برای
فعالیتهایی که از جانب رقبا تهدید بهحساب میآیند چارهاندیشی نموده و در عرصه رقابت با سایر شرکتها موفق باشند.
همچنین در ادامهی این مقاله پیشنهادهای کاربردی پژوهش بیان میشوند:
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پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تفکر سیستمی

در این زمینه مدیران شرکتهای صنعتی باید به شیوه اقتضایی تصمیمگیری کنند و سبک رهبری
مشارکتی را مورداستفاده قرار دهند .آنها باید بهصورت شفاف تصمیمات خود را به کارکنان اعالم کنند تا آنها
نیز در جریان کارها قرار گیرند .همچنین مدیران شرکتهای صنعتی باید از تجربیات گذشته خود استفاده کنند
و توجه داشته باشند که تصمیمات آنها بر کل سازمان اثر میگذارد.
پیشنهادهای کاربردی بر مبنای هوش کسبوکار

در این زمینه پیشنهاد میشود که مدیران شرکتهای صنعتی ،اطالعات را برابر نیازهای کاربران در اختیار آنها
قرار دهند .عالوه بر این ،آنها باید این اطالعات را بهسرعت و بدون تأخیر پردازش و عرضه کنند .عالوه بر این ،فرایند
تصمیمگیری باید بهخوبی در سازمان مستقر و به سهامداران شناسانده شود و اطالعات ارائهشده در دسترس آنها قرار
گیرد .مدیران شرکتهای صنعتی باید جنبههای مشکلساز فرایند کسبوکار فعلی را مشخص و سهامداران را از وجود
آنها آگاه کنند .اطالعات موجود در کسبوکار برای ارزیابی فرآیندهایی که با استانداردها مطابقت ندارد و برای
برنامههای بهبود مستمر و همچنین پروژههای تغییر فرآیند کسبوکار اطالعات ارزشمندی فراهم میکند باید بهخوبی
مدیریت شود .اطالعات موجود در کسبوکار باعث ایجاد خالقیت در فرایندهای کسبوکار داخلی و ارائه مناسبتر
محصوالت و خدمات به مشتریان میشود .اطالعات بهموقع عدم قطعیت در تصمیمگیری را کاهش میدهد و
بهرهوری عملیاتی را بهبود میبخشد .این عامل باعث میشود که سازمان به رویدادهای محیطی کسبوکار واکنش
مناسب نشان دهد و برنامهریزی کسبوکار را بهصورت پویا انجام دهد .همچنین سازمان میتواند از طریق مدیریت
اطالعات و ارائه خدمات مطلوبتر ،برای مشتریان ارزشآفرینی کند.
پیشنهادهای کاربردی بر مبنای هوش رقابتی

در این زمینه پیشنهاد میشود که مدیران شرکتهای صنعتی از نتایج حاصل از تحقیق و توسعه
جهت افزایش فروش محصوالت خود در آینده استفاده کنند و تحلیلهای قوی صورت گیرد تا نیازهای
مشتریان بهصورت دقیقی شناسایی شوند .مدیران شرکتهای صنعتی باید توسعه فناوریهای جدید در
رابطه با توسعه محصوالت جدید را بررسی کنند تا بتوانند در آینده راهحلهای مناسبتری برای حل
مشکالت مشتریان خود ارائه دهند .آنها باید رقبای خود را بشناسند و همواره نسبت به حرکات رقبای
خود هوشیار باشند و راهبردهایی طراحی کنند که بر رقبا پیروز شوند و در مقابل تهدیدات رقبا بهترین
موانع راهبردی را بهکارگیرند .عالوه بر این ،مدیران شرکتهای صنعتی باید در اسرع وقت ریسکهای
بازار را شناسایی و با بهبود راهبردهای موجود و تدوین راهبردهای جدید فرصتهای جدیدی خلق
کنند .آنها همچنین باید تهدیدات و ریسکهای فعلی را تحلیل و رتبهبندی کنند و ریسکهایی که
میتوانند مانع از موفقیت راهبرد سازمان بشوند را شناسایی کنند .در این مورد مدیران شرکتهای
صنعتی میتوانند از کارکنان خود جهت ارزیابی بهتر این راهبردها و تهدیدات استفاده کنند.
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