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چکیده:
آنچه در دنیاي امروز سازمان های دانش بنیان را با دنیاي چند دهه قبل آنها متمايز مي کند، 
محیط ناپايدار، رقابت جهانی و توسعة روزافزون ارتباطات و مبادالت سريع اطالعات است. 
سازمان های دانش بنیان برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری 
با الزامات رقابتی چاره ای جز کسب اطالعات محیطی از طريق هوشمندی استراتژيک 
در  استراتژيک  هوشمندی  بر  موثر  عوامل  اولويت بندی  حاضر  پژوهش  هدف  ندارند. 
سازمان های دانش بنیان است که بر اين اساس، عوامل موثر بر هوشمندی استراتژيک 
سازمان در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی شناسايی و رتبه بندی می شوند. اين 
پژوهش کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی پیمايشی است. ابزار جمع آوری 
اطالعات پرسشنامه است که دربرگیرنده مقايسات زوجی بین معیارهای اصلی و گزينه ها 
است. پس از بدست آوردن اوزان با استفاده از اعداد فازی مثلثی هفت گانه و تبديل اعداد 
رتبه بندی  آخر  در  و  بدست می آيد  فازی قطعی وزن شاخص ها  اعداد  به  مثلثی  فازی 
نهايی با استفاده از تكنیک فازی صورت می پذيرد. نتايج پژوهش حاکی از آن است که 
در سازمان های دانش بنیان هوشمندی منابع انسانی برای هوشمندی استراتژيک درون 
سازمانی و هوشمندی مشتريان برای هوشمندی استراتژيک برون سازمانی از بیشترين 
اهمیت برخوردار است. به عالوه تالش و کوشش کارکنان برای هوشمندی منابع انسانی 
و شناسايی فرصت های خالقانه موجود در ارتباط با هوشمندی مشتريان، در سازمان های 

دانش بنیان بیشترين اهمیت را داراست.

کلیدواژه ها:   هوشمندي استراتژیک، سازمان هاي دانش بنیان، روش 
درون سازماني،  استراتژیک  عوامل   ،Fuzzy AHP

عوامل استراتژیک برون سازماني.
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مقدمه

در گذر از عصر صنعتي به عصر دانش، لزوم و چگونگي ايجاد جوامع و سازمان هاي بر پايه 
در  را  دانش  و  ارزشمند، هوشمندي  و  استراتژيک  منابع  از  استفاده  و  مديريت  نحوه  نیز  و  دانش 
دستور کار دانشمندان مديريت و سازمان قرار داده است. راه حل اساسي چگونگي ايجاد جوامع و 
سازمان هاي دانش بنیان، استفاده از فعالیت هاي هوشمندي به ويژه هوشمندي استراتژيک1 است. 
راستاي  در  سازمان ها  در  راهبردي  مديريت  فرآيند  به  که  است  ابزاري  استراتژيک،  هوشمندي 
برنامه ريزي و تصمیم گیري کمک کرده و عملكرد کسب و کار را از طريق افزايش دانش و ارتباطات 
داخلي و خارجي بهبود مي بخشد )Gabber, 2007(. هوشمندي استراتژيک، يک مفهوم ضروري 
در فرآيند مديريت شرکت است. شرکت ها مي توانند از طريق هوشمندي استراتژيک و با تجزيه و 
تحلیل اطالعات پیرامون خود، میزان کارايي و اثربخشي خود را بهبود بخشیده و در نتیجه عملكرد 
بهتري در برابر رقبا داشته باشند. بهبود هوشمندي استراتژيک موجب مي شود، سازمان ها اطالعات 
محیط اطراف خود را سريع تر و با دقت بیشتري تجزيه و تحلیل کنند و نتايج حاصل را ذخیره کرده 
و در مواقع مقتضي در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. اين امر جريان تبادل داده ها، اطالعات 
و دانش را در سازمان تسريع مي کند و اثربخشي تفكر و تصمیم گیري را بهبود مي بخشد. هوشمندي 
استراتژيک به مثابه يک موتور جست وجو است که با کشف فرصت هاي جديد و هشدار تهديدها، 

شرکت را قادر مي سازد محیط خود را سريع تر و دقیق تر شناسايي کند. 
سازمان هاي دانش بنیان و هوشمند نسبت به ساير سازمان هاي فعال در جامعه از توانايي هوشي 
خود استفاده بیشتري را به عمل مي آورند. در دنیاي رقابتي کنوني، سازمان هايي موفق خواهند بود که 
اطالعات محیط اطراف خود را سريع تر و با دقت بیشتري تجزيه و تحلیل کنند و اين جز با بهره گیري 
از شناسايي عوامل تاثیرگذار دروني و بیروني از طريق هوشمندي استراتژيک میسر نیست. مديران 
براي بهره مندي از هوشمندي استراتژيک در سازمان تحت مديريت خود، بايد عوامل دروني و بیروني 
سازمان خود را بشناسند و با به کارگیري صحیح اين عوامل در راستاي بهبود عملكرد سازمان خود 
اهتمام ورزند. به عالوه هوشمندي استراتژيک موجب مي شود سازمان ها سرمايه هاي فكري، معنوي 
و ابزارهاي فني خود را که در قلمرو اطالعات قرار دارند به درستي مديريت کنند، يعني اينكه افراد و 

1. Strategic Iintelligence
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سیستم هاي اطالعاتي، به صورت کارا، به کارگرفته شوند. از اين رو پرداختن به هوشمندي استراتژيک 
براي مديريت سرمايه هاي فكري، معنوي و ابزارهاي فني سازمان هاي دانش بنیان ضرورتي انكار ناپذير 
يافته است. از طرفي، بعد ديگر مسئله که انجام پژوهش حاضر را ضرورت مي بخشد صرفه جويي در 
هزينه و زمان براي سازمان هاي دانش بنیان بر اساس فراگیري هوشمندي استراتژيک است. بر اساس 
جامعیت مفهوم هوشمندي استراتژيک پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش AHP فازي 
عوامل موثر درون سازماني و برون سازماني هوشمندي استراتژيک را اولويت بندي کند تا سازمان ها و 

شرکت هاي دانش بنیان به نحو مقتضي از هوشمندي استراتژيک بهره الزم را ببرند.

مرور ادبيات

سازمان دانش بنیان

سازمان دانش بنیان سازماني است که عمده ترين دارايي آن سرمايه هاي دانشي است. مزيت رقابتي 
يک سازمان دانش بنیان از طريق دانش و استفاده اثربخش از دانش حاصل مي شود. دانشگاه ها، صنايع 
نرم افزاري، هوا و فضا و موسسات پژوهشي نمونه هايي بارز از سازمان هاي دانش بنیان هستند. تعريف 
يک سازمان دانش بنیان بر سه جنبه اصلي متمرکز است. اول، ماموريت اصلي يک سازمان دانش بنیان 
کسب و دستكاري و به کارگیري دانش و اطالعات است. دوم، يک سازمان دانش بنیان سعي مي کند 
يک سازمان يادگیرنده باشد که در آن اعضاي سازمان هم به صورت گروهي و هم فردي به دنبال 
ارتقاي ظرفیت تولید دانش خود هستند. سوم، سازمان دانش بنیان از طريق جست وجوي جايگاه برتر 
در بازار، بهترين شیوه فعالیت و تقويت روابط مبتني بر همكاري متقابل به دنبال رسیدن به کمال 

 .)Wang Catherine & Ahmad Perveiz & Ahmad, 2003( سازماني است
و  مسطح  منعطف،  ارگانیک،  سازمان هاي  به  را  دانش بنیان  سازمان هاي  تكامل  و  گذار  سیر 
سازمان هاي  ابعاد  از  فراتر  چیزي  بايد  آنها  تشكیل دهنده  ابعاد  که  است  کرده  تبديل  غیر متمرکز 
در  مهمي   نقش  غیررسمي  مي توانند  روابط  سازمان ها  اين گونه  در  رسمي  باشد.  و  سلسله مراتبي 
ساختاردهي داشته باشند )منوريان و همكاران، 1386(. در يک سازمان دانش بنیان روابط رسمي  و 
غیررسمي  از اهمیت بسزايي برخوردار است. اين سطح شامل روابط مبتني بر اعتماد، روابط تعاملي 

.)Wang Catherine & Ahmad Perveiz, 2003( برونگرا و روابط عاطفي فراگیر است
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هوشمندي استراتژيك

در تعريفي که به وسیله تومو کوسا1 ارائه شده است هوشمندي استراتژيک شامل جمع آوري، 
پردازش و تجزيه و تحلیل داده هاي محیطي و انتشار اين اطالعات که در ارتباط استراتژيک با 
سازمان هستند، تعريف شده است )Kuosa, 2011(. هوشمندي استراتژيک شامل قوانین، مالیات 
و امور مالي، گستره اقتصادي و سیاسي و مقوالت منابع انساني سازمان است. به عبارتي هوشمندي 
مي کند.  تحلیل  و  مشاهده  را  سازمان  يک  اقتصادي  و  سیاسي  اجتماعي،  رفتارهاي  استراتژيک 
هوشمندي استراتژيک با عواملي همچون ديد استراتژيک، داشتن منابع اجتماعي و انساني، بررسي 
تخصصي،  صورت  به   .)Gabber, 2007( مي شود  ارزيابي  سازمان  سیاسي  و  اقتصادي  مسائل 
هوشمندي استراتژيک به نظام برنامه ريزي استراتژيک و تصمیم گیري استراتژيک سازمان وابسته 
است. در تعريفي ديگر هوشمندي استراتژيک به عنوان مفهومي  که به صورت گسترده با هوشمندي 
دارد،  ارتباط  استراتژيک  مديريت  و  سازمان،  استراتژيک  منابع  سازمان،  استراتژي هاي  سازماني، 
تعريف مي شود )Richard & Russell, 2007(. در واقع طبق اظهارات صاحب نظران، هوشمندي 
 استراتژيک مفهومي  گسترده و چند بعدي است که نمي توان تعريف ثابت و معیني از آن ارائه کرد

مقاالت  و  کتب  مطالعه  با   )Tesaleno, 2010(ا,  )Coccia, 2010(ا ,  )Maccoby, 2011(

مولفه هاي  و  عوامل  پژوهشگران  سوي  از  ارائه شده  تقسیم بندي هاي  از  استفاده  با  همچنین  و 
و  درون سازماني  هوشمندي  دسته  دو  به  استراتژيک  هوشمندي  شده  شناسايي  تاثیر گذار 
 هوشمندي برون سازماني تفكیک شده است، که شرح کامل مرور ادبیات آن به شكل زير است

 )Karl Weick, 2001)، ا)Kruger, 2010(، )حسیني، سلیمی فرد و يداللهی، 1391(. 

هوشمندي استراتژيك درون سازماني

در پژوهش حاضر مولفه ها و عوامل هوشمندي استراتژيک درون سازماني به چهار دسته تقسیم 
هوشمندي  سازماني3،  فرآيندهاي  هوشمندي  انساني2،  منابع  هوشمندي  از:  عبارتند  که  مي شود 

اطالعاتي4 و هوشمندي منابع مالي5.

1. Tuomo Cousa
2. Human Resource Intelligence
3. Organization Process Intelligence
4. Information Intelligence
5. Finance Intelligence
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هوشمندي منابع انساني

نقش عامل انساني در پیشبرد امور جامعه، داراي اهمیتي خاص است و موثرترين رکن تحوالت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي آيد. پیشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي مستلزم توجه 
ويژه منابع انساني و هوشمندي اوست )Coyne & Bell, 2011( . در يک محیط مديريتي از نظر 
انساني هوشمند به عنوان موجوديت هايي تعريف مي شوند که قادر هستند معناي  مفهومي، منابع 
از دستورالعمل ها و  پاره اي  بر اساس  باشند و  يک وضعیت معین را درك کنند و موقعیت شناس 
راهكارها عمل کنند. هوشمندي منابع انساني به نیروي تجزيه وتحلیل اطالعات درباره حوزه هاي 
تصمیم گیري منابع انساني مانند حوزه پاداش و مزايا، روابط کارکنان، انتخاب و استخدام و وضعیت 
اين  در   .)Booker, Kitchens & Rebman, 2008( دارد  اشاره  رقابتي  محیط  در  کار  نیروي 
و  و کوشش  انساني، تالش  منابع  توانايي  انساني؛  منابع  بر هوشمندي  تاثیر گذار  پژوهش عوامل 

حمايت سازماني هستند. 
توانايي منابع انساني1: منابع انساني هوشمند، بزرگ ترين سرمايه هر سازماني به شمار مي رود، 
گیرند  کار  به  و  کنند  سازمان خود جذب  براي  را  افرادي  دارند  امروزه تالش  سازمان ها  رهبران 
از  رکن  مهم ترين  انساني  منابع  توانايي  باشند.  انتظار  مورد  و شايستگي هاي  قابلیت ها  داراي  که 

ويژگي هاي کارکنان هوشمند است )استوارت و براون، 1392(. 
تالش و کوشش2: يكي از اساسي ترين ويژگي هاي منابع انساني به ويژه منابع انساني هوشمند، 
در کنار داشتن تمايل و توان، تالش و کوشش موثر و آگاهانه در راستاي انجام وظايف منابع انساني 

است )استوارت و براون، 1392(. 
حمايت سازماني3: کارکنان يک سازمان همیشه بر اساس میزان ارزشي که سازمان براي آنها 
و ايجاد رفاه، آسايش و امنیت آنها قائل است، اعتقاد و عالقه خاصي به سازمان پیدا مي کنند. اين 
ارزش و ايجاد شرايط مطلوب براي نیروي انساني تحت عنوان حمايت سازماني معرفي شده است 

  .)Bell & Manguck, 2002(

هوشمندي فرآيندهاي سازماني

کوسا معتقد است که اگر يک سازمان مصمم است نسبت به رقباي خود موقعیت استراتژيک 
بهره برداري کند و  فرآيندهاي سازماني هوشمند  از  باشد که  را داشته  توان آن  بايد  باشد،  داشته 
1. Human Resource Ability
2. Effort
3. Organization Support
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هوشمندي   .)Kuosa, 2011( جويد  سود  رقبا  از  بهتر  خود،  هوشمند  فرآيندهاي  و  امكانات  از 
تحلیل  و  تجزيه  و  نظارت  زمینه  در  کاربردها  از  وسیعي  حوزه  بر گیرنده  در  سازماني  فرآيندهاي 
است  سازمان  فرآيندهاي  کشف  و  همگوني  بررسي  پیش بیني،  بهینه سازي،  منظور  به  فرآيندها 
)Grigori, 2003(. عوامل موثر بر هوشمندي فرآيندهاي سازماني، فرآيندهاي اصلي، فرآيندهاي 

پشتیباني و فرآيندهاي توسعه هستند. 
فرآيندهاي اصلي1: فرآيندي است که فلسفه وجودي واحد مربوطه را تشكیل داده و در ارتباط 
مستقیم با مشتري نهايي قرار دارد. اين فرآيندها با توجه به واحد مربوطه مي تواند فرآيندهايي از 
قبیل فرآيند مديريت منابع انساني، فرآيند هاي تحقیق و توسعه و فرآيندهاي نظارتي و رسیدگي 

باشد. 
فرآيندهاي پشتیباني2: فرآيند هاي پشتیباني به مجموعه اي از وظايف اطالق مي شود که شامل 
پشتیباني خدمات، فرآيندهاي امور مالي و بودجه و فرآيندهاي حفظ و نگهداري اموال دولتي هستند 

)غضنفري و فتح اهلل، 1382(. 
فرآيندهاي توسعه3: فرآيند توسعه سازماني عبارت از کاربرد سیستمي  دانش علوم رفتاري، براي 
توسعه برنامه ريزي شده و تقويت و تاکید بر استراتژي ها، ساختارها و فرآيندهاي سازماني براي بهبود 

اثربخشي سازمان است )کونتز و ديگران، 1370(. 

هوشمندي اطالعاتي

اطالعات  توزيع  و  تحلیل  و  تجزيه  سازماندهي،  گردآوري،  فرآيند  اطالعاتي  هوشمندي 
است احترام  و  اخالقي  اصول  با  اطالعات  به  عمل  مديريت  و  سازمان  تمامي  بخش هاي   میان 

)Sabrina, Laid & Jean Luc, 2012(. هوشمندي اطالعاتي جزيي از مديريت دانش کارا به گونه اي 

اثربخش است. هوشمندي اطالعاتي يک الگوي کار مديريتي با رواج فناوري هاي ارتباطي و قدرت دانش 
 Coyne & Bell,( در سازمان است که امروزه، اساساً به عنوان يک دارايي سازماني به شمار مي آيد
2011(. عوامل موثر بر هوشمندي اطالعاتي فناوري هاي ارتباطي، قدرت دانش، قدرت اطالعات هستند.

فناوري ارتباطي4: يكي از مهم ترين عوامل تاثیر گذار بر هوشمندي اطالعاتي فناوري ارتباطي است. 
فناوري ارتباطي عبارت است از گردآوري، سازماندهي، ذخیره و نشر اطالعات اعم از صوت، تصوير، 
1. Main Process
5. Information Power
2. Logestic Process
3. Development Process
4. Communication Technology
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متن يا عدد که با استفاده از ابزار رايانه اي و مخابرات صورت پذيرد )رسولیان، فتح نژاد و نادعلی، 1389(.
يا  اطالعات  به  دسترسي  توان  واسطه  به  است  قدرتي  اطالعاتي،  قدرت  اطالعات1:  قدرت 
توان کنترل اطالعات به وسیله فرد، سازمان يا دولت به دست مي آيد. قدرت اطالعات به کنترل 
عملكردهاي اطالعات به وسیله يكي از فناوري  هاي اطالعات به ويژه از نوع کنش متقابل نظیر 

کامپیوترها و تجهیزات جانبي اشاره دارد )هنسون و روال، 1388(. 
قدرت دانش2: عبارت است از به کارگیري توان دانش براي سبقت از رقبا جهت حفظ حیات و 
بقاي سازمان در محیط رقابتي و در نهايت پیاده سازي مديريت دانش به عنوان يک مزيت رقابتي 

پايدار )هنسون و روال، 1388(. 

هوشمندي منابع مالي

پیش بیني،  مالي،  اطالعات  تحلیل  و  تجزيه  و  يكپارچه سازي  توانايي  مالي  منابع  هوشمندي 
برنامه ريزي  در  را  کلیدي  نقش  و  مي گیرد  دربر  را  ريسک  مديريت  و  شبیه سازي  بودجه بندي، 
استراتژيک سازماني ايفا مي کند )Aaker, Kumar & Leone, 2009(. حوزه رقابت، سازمان ها 
تا  مي کند،  تشويق  را  آنها  و  شوند  روبه  رو  مالي  منابع  کارايي  به  نیاز  با  که  مي سازد  مجبور  را 
منابع  هوشمندي  کنند.  استفاده  مالي  منابع  کارايي  ارتقاي  براي  مالي  منابع  هوشمندي  از 
کنند  بیشتري  استفاده  خود  مالي  ابزارهاي  و  امكانات  از  که  مي سازد  قادر  را  سازمان ها   مالي 
)Coyne & Bell, 2011(. عوامل تشكیل دهنده هوشمندي منابع مالي، تجزيه وتحلیل اطالعات 

مالي، بودجه بندي و مديريت ريسک است. 
و  مالي، تجزيه  منابع  از مولفه هاي اصلي هوشمندي  مالي3: يكي  تجزيه و تحلیل اطالعات 
تحلیلگران  آنهاست.  مالي  صورت هاي  از  استفاده  و  شرکت ها  ارزيابي  در  مالي  اطالعات  تحلیل 
اقدامات مقايسه اي اقدام به تجزيه و تحلیل آنها  با  صورت هاي مالي يک شرکت را مي گیرند و 
مي کنند. در تجزيه و تحلیل شرکت ها سعي مي شود وضعیت سود آوري، ريسک مالي، وضعیت تولید 

و فروش ، وضعیت بدهي و حاشیه سود شرکت به طور کامل بررسي شود. 
بودجه بندي4: بودجه بندي بر اساس ماده يک قانون محاسبات عمومي  کشور اين گونه تعريف 
شده است که بودجه کل کشور برنامه مالي  يک ساله دولت است که از يک طرف هزينه ها و ساير 

1. Information Power
2. Knowledge Power
3. Finance Analysis
4. Budgeting
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مخارج را برآورد مي کند و از طرف ديگر درآمدها و ساير منابع تامین اعتبار را براي دستیابي به 
هدف هاي مورد نظر دولت پیش بیني مي  کند. به بیان ديگر، مي توان گفت بودجه بندي عبارت است 
از برنامه عملیات برحسب مقادير و براي يک دوره زماني معین )خان محمدي و ناصر آبادي، 1390(. 
مديريت ريسک1: مديريت ريسک فرآيندي است که به وسیله هیات مديره، مديريت و ساير 
کارکنان يک واحد اقتصادي محقق مي شود، در فرآيند راهبردگذاري و در کل بنگاه به کار گرفته 
بگذارند  تاثیر  اقتصادي  واحد  بر  است  ممكن  که  بالقوه اي  رويدادهاي  شناسايي  براي  مي شود، 
تا  مي کند  مديريت  اقتصادي  واحد  ريسک  اشتهاي  به  توجه  با  را  ريسک  و  است،  طراحي شده 
و  حیاتی  )صیادي،  دهد  دست  به  اقتصادي  واحد  اهداف  به  دستیابي  مورد  در  معقول  اطمینان 

منجزی، 1390(. 

هوشمندي استراتژيك برون سازماني

دسته  پنج  به  برون سازماني  استراتژيک  هوشمندي  عوامل  و  مولفه ها  حاضر  پژوهش  در 
مشتريان4  هوشمندي  رقبا3،  هوشمندي  تكنولوژيكي2،  هوشمندي  از:  عبارتند  که  مي شود  تقسیم 

و هوشمندي اقتصادي5.

هوشمندي تکنولوژيکي

جهش هاي  و  ارزيابي  را  جديد  و  موجود  تكنولوژي هاي  تكنولوژيكي،  هوشمندي  واقع  در 
تكنولوژيكي آتي را پیش بیني مي کند و با پژوهش هاي پايه و کاربردي، حق اختراع و... سروکار دارد. 
هوشمندي تكنولوژيكي با عواملي همچون میزان پژوهش هاي کاربردي و بنیادي، تعداد مقاالت و 
انتشارات، داشتن فرآيندهاي صنعتي سالم ارزيابي مي شود )Gabber, 2007(. همچنین هوشمندي 
تكنولوژيكي يک ابزار جديد براي هوشمندي استراتژيک است که به واسطه آن سازوکاري  براي ايجاد 
سیستم هاي پايدار مديريت دانش در راستاي تكنولوژي هاي فعلي و نوظهور ارائه مي کند. هوشمندي 
تكنولوژيكي مزايا و هزينه هاي تكنولوژي هاي جديد و فعلي و نیز ناپیوستگي هاي تكنولوژيكي آتي 
را مورد ارزيابي قرار مي دهد )Vivire, Saayman & Muller, 2005(. به  طورکلي اين هوشمندي 
شامل گردآوري اطالعات از مقاالت، نشريات، پژوهش هاي کاربردي و بنیادي، روش ها، هنجارها و 

1. Risk Management
2. Technologic Intelligence
3. Competitor Intelligence
4. Customer Intelligence
5. Economic Intelligence
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فرآيندهاي صنعتي است )April & Bessa, 2006(. عوامل تشكیل دهنده هوشمندي تكنولوژيكي 
و  کاربردي  پژوهش هاي  و  تكنولوژيک  تكنولوژي موجود، شناسايي جهش هاي  بهبود  از:  عبارتند 

بنیادين. 
بهبود تكنولوژي موجود1: با توجه به تغییرات تكنولوژيكي ، سازمان ها بايد به دنبال روش هايي 
براي شناسايي، انتخاب و بهبود فرآيندهاي تكنولوژيكي خود باشند. در اين راستا نقش مرزبانان 

تكنولوژي و کارآفرينان داخلي، ضرورتي انكار ناپذير است.
اخیر  سال هاي  در  تكنولوژي  تغییرات  سرعت  و  حجم  تكنولوژيک2:  جهش هاي  شناسايي 
چشمگیر بوده است. نرخ سريع نوآوري تكنولوژيكي سبب شده است تكنولوژي به عنوان عامل 
موثر بر رشد اقتصادي قلمداد شود. با توجه به اين تغییرات شديد، سازمان هايي موفق خواهند بود 

. )Vivires et al., 2005( که اين تغییرات و جهش هاي تكنولوژيک را شناسايي کنند
و  بهبود  مراحل  در  توسعه  و  پژوهش  بخش هاي  نقش  بنیادين3:  و  کاربردي  پژوهش هاي 
شناسايي تكنولوژي چه در سطح عمودي که شامل تعیین نیاز واردات تكنولوژي به کشور بوده و 
چه در سطح افقي که شامل گسترش آن به صنايع و سازمان هاي ديگر است، بسیار مهم و اساسي 

است )نوروز زاده و رضايي، 1390(. 

هوشمندي رقبا

تكامل استراتژي رقابتي طي زمان را با مشاهده تغییرات ساختار رقبا، جايگزيني محصوالت 
از قبیل سیاست هاي  بازنمايي مي کند و متمرکز بر مسائلي است؛  تازه واردان به صنعت،  جديد و 
قیمت گذاري، محصوالت جانشین و سیاست هاي توسعه رقبا )Gabber, 2007(. ايجاد هوشمندي 
در سراسر سازمان مبتني بر نیازهاي فعلي و آتي مشتري، نشر اطالعات در میان بخش هاي مختلف 
سازمان و پاسخگويي به آن هوشمندي است. اين نوع عملكرد نه تنها براي خارج از سازمان، بلكه 
اساسًا به داخل سازمان نیز توجه مي کند )Rahimikoloor, 2012(. به عبارت ديگر هوشمندي 
رقبا فعالیتي است که سازمان براي تعیین و درك فعالیت هاي رقبا و توانايي ها و ضعف هاي آنها 
اMcGonagle(. عناصر   & Vella, 2002( انجام مي دهد تا حرکات آينده رقبا را پیش بیني کند
تشكیل دهنده هوشمندي رقبا سیاست هاي قیمت گذاري، محصوالت جانشین و سیاست هاي توسعه 

رقبا هستند. 

1. Improvement of Existing Technology 
2. Identify the Technological Leaps 
3. Fundamental Researches
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محصول  ارزش  از  مشتري  و  فروشنده  درك  نشان دهنده  قیمت  قیمت گذاري1:  سیاست هاي 
است. قیمت عنصر قابل مشاهده محصول است که منجر به خريد يا عدم خريد محصول مي شود 
و مستقیمًا بر حاشیه سود تاثیر مي گذارد. تعیین سیاست قیمت گذاري محصول يكي از مهم ترين 
و سخت ترين تصمیماتي است که مديريت بايد اتخاذ کند. اگر قیمت محصول باال باشد شرکت از 
رقابت باز مي ماند و اگر قیمت محصول پايین باشد خطر کاهش سود شرکت را تهديد مي کند و اين 
احتمال وجود دارد که در سطحي پايین تر از محصوالت رقبا در بازار بد نام شده و ارزش خود را از 

 .)Che, 2008( دست بدهد
درك فعالیت هاي رقبا2: فعالیت هاي موفق کسب اطالعات در مورد رقبا CIP عمدتًا امكان 
عكس العمل مناسب به بازار را براي شرکت ها به منظور کسب اطالع و درك فعالیت هاي رقبا فراهم 
مي آورد. اين فعالیت ها شما را قادر مي سازد تا در مورد تحوالت بازار و فعالیت هاي رقبا پیش بیني 
الزم را انجام دهید. درك فعالیت هاي رقبا، ابزار تصمیم گیري براي پیش بیني و تعیین نقاط قوت 

و ضعف و فرصت ها و تهديداتي را که رقبا براي شرکت به وجود مي آورند امكان پذير مي سازد. 
سیاست هاي توسعه رقبا3: سیاست هاي توسعه رقبا به عنوان سیاست هايي براي افزايش رشد 
و سهم بازار هر شرکت در برابر رقبايش است که آگاهي از اين سیاست ها مي تواند به عنوان يک 

.)Priporas, et al., 2005( واکنش در برابر رقبا به منظور توسعه تلقي شود

هوشمندي مشتريان 

اين هوشمندي نیازمندي هاي جاري و آينده مشتريان، فرصت هاي جديد و خالقانه موجود را در 
تقسیم بازار ترسیم مي کند و تغییرات عمده نمايان کننده اي را که در فرآيندهاي بازاريابي و توزيع رخ 
مي دهد نشان مي دهد. در اين هوشمندي، به طور عمده اطالعات مشتريان، تامین کنندگان، خريداران 
و توزيع کنندگان گردآوري و تجزيه و تحلیل مي شود )Gabber, 2007(. هوشمندي مشتريان تابعي 
اين میان قدرت مالي نقش تعیین کننده اي را در  از ارزش هاي مشتريان و سهامداران بوده که در 
محیط هاي استراتژيک ايفا مي کند. به عبارت ديگر هوشمندي مشتريان به مبادالت مشتريان کنوني 
و بالقوه، ويژگي ها و اطالعاتي شخصي آنها و تبادل اطالعات و دانش و تمايالت فزاينده جامعه هدف 
جاري  نیازهاي  شناسايي  مشتريان  هوشمندي  بر  موثر  عوامل   .)Cavalcanti, 2005( دارد  اشاره 

مشتريان، شناسايي نیازهاي آتي مشتريان و فرصت هاي خالقانه موجود هستند. 

1. Pricing Policies
2. Underestand the Activities of Competitors 
3. Development Policies of Competitors
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شناسايي نیازهاي جاري مشتريان: جلب رضايت و شناسايي نیازهاي مشتريان و پاسخگويي 
به اين نیازها مهم ترين وظیفه سازمان هاست و سازمان ها در عصر حاضر فلسفه وجودي خود را بر 

مبناي شناسايي نیازهاي مشتريان و پاسخگويي به اين نیازها بنا کرده اند. 
شناسايي نیازهاي آتي مشتريان: يكي از مشكل ترين فعالیت ها در بازاريابي شناسايي نیازهاي 
آتي مشتريان است چرا که تجربه نشان داده است که ممكن است در بسیاري موارد، مشتريان 

شناختي از اين نیازها و خواسته هايشان نداشته باشند )اعتباريان و فرح بخش، 1387(.
اهمیت  حائز  زيادي  داليل  به  خالقانه  فرصت هاي  شناسايي  موجود:  خالقانه  فرصت هاي 
است چرا که شناسايي اين فرصت ها اين امكان را فراهم مي کند تا تالش هاي بازاريابي متمرکز 
شده، فرصت هاي جديد براي توسعه شرکت شكل گیرد. مساله مهم در اين زمینه آن است که 
فرصت هايي که در بازارها وجود دارند بايد به خوبي شناسايي شوند، چرا که استراتژي هاي آينده 

.)Priporas, Gatsoris & Zacharis, 2005( شرکت بر پايه اين فرصت ها پي ريزي مي شوند

هوشمندي اقتصادي

هوشمندي اقتصادي اصطالحي است که از اواسط دهه 1990 میالدي مطرح شد و به معناي 
تبديل و تجزيه و تحلیل داده هاي اقتصادي است که شامل انبار داده، داده کاوي، تحلیل آماري، 
پیش بیني و پشتیباني از تصمیم است. بیشترين بهره مندي به دست آمده از هوشمندي اقتصادي، 
امكان دسترسي بي  واسطه به داده ها از سوي تصمیم گیرندگان در همه سطوح سازمان است. در 
اين صورت افراد قادر خواهند بود با داده ها تعامل داشته باشند، آنها را تحلیل کنند و در نتیجه 
عبارت  به   .)Quarmby, 2009( بخشند  بهبود  را  کارايي  و  کنند  مديريت  را  بتوانند کسب و کار 
ديگر و در معنايي گسترده تر هوشمندي اقتصادي بر کسب اطالعات در مورد مسائل اقتصادي 
بر  موثر  عوامل   .)Gabber, 2007( دارد  اشاره  اقتصادي  شاخص هاي  ساير  و  تورم  رکود  مانند 
هوشمندي اقتصادي، کسب اطالعات در مورد مسائل اقتصادي، دسترسي بي واسطه به اطالعات 

و تحلیل بازار است. 
کسب اطالعات در مورد مسائل اقتصادي: در دنیاي رقابتي امروز که اطالعات از اساسي ترين 
ارکان آن است کسب اطالعات در مورد مسائل اقتصادي از زمره مهم ترين فعالیت هاي اقتصادي به 
شمار مي رود. نقطه آغازين تحلیل اقتصادي مشاهده اين نكته  است که اطالعات ارزش اقتصادي 
دارد، چرا که اطالعات به افراد اجازه مي دهد تا انتخابي انجام دهند که عايدي يا مطلوبیت مورد 

انتظار آنها را نسبت به زماني که اطالعات وجود ندارد حداکثر سازند )واريان، 1386(. 
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به  بهره مندي  بیشترين  شد  گفته  نیز  پیشتر  که  همان طور  اطالعات:  به  بي واسطه  دسترسي 
دست آمده از هوشمندي اقتصادي، امكان دسترسي بي واسطه به داده ها به وسیله تصمیم گیرندگان 
در همه سطوح سازمان است. در اين صورت افراد قادر خواهند بود با داده ها تعامل داشته باشند، 
بخشند  بهبود  را  کارايي  و  کنند  مديريت  را  کار  و  بتوانند کسب  نتیجه  در  و  کنند  تحلیل  را  آنها 

.)Quarmby, 2009(

تحلیل بازار1: تحلیل بازار در پي شناسايي و گردآوري و تجزيه و تحلیل آن دسته از اطالعاتي 
برمي آيد که به فرصت هاي بهتري در ارائه و عرضه کاال يا خدمات خاصي مي انجامد و يا مشكالت 
بازاريابي کاال يا خدمات خاصي را تبیین کرده و راهكارهاي برون رفت  و تهديدهاي پیش روي 
از مشكالت را ارائه مي دهد. هدف از تحلیل بازار، آنالیز بازار ، مشتريان ، رقبا، ارائه استراتژي هاي 
بازاريابي تولید، فروش و تبلیغات، ارتباط با مصرف کنندگان و خريداران است )گولد استاين، 1392(.

پيشينه پژوهش

فرآيند  روي  بر  بیشتر  استراتژيک  هوشمندي  مورد  در  صورت گرفته  پیشین  پژوهش هاي 
هوشمندي استراتژيک )گردآوري، تجزيه و تحلیل و توزيع اطالعات( متمرکز بوده اند و کمتر 
پژوهش هاي  خصوص  در  است.  شده  پرداخته  هوشمندي  اين  تشكیل دهنده  مولفه هاي  به 
فقط  پژوهش،  انجام  زمان  در  گفت  بايد  استراتژيک  هوشمندي  زمینه  در  داخلي  انجام شده 
به  که  پژوهش  اين  در  است.  شده  يافت  استراتژيک  هوشمندي  خصوص  در  پژوهش  يک 
اندازه گیري هوشمندي  براي  الگويي  است  پذيرفته  انجام   )1391( و همكاران  وسیله حسیني 
استراتژيک در میان شرکت هاي استفاده کننده ارائه شده است. از طرف ديگر در پژوهش هاي 
پژوهشي  در  است.  گرفته  قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  گاه  استراتژيک  هوشمندي  خارجي 
به کارگیري  براي  مختلف  روش هاي  است  گرفته  انجام   )2011( کوسا2  تومو  وسیله  به  که 
در  است.  گرفته  قرار  بررسي  و  تحلیل  و  تجزيه  مورد  شرکت ها  در  استراتژيک  هوشمندي 
هوشمندي  نقش  است،  شده  انجام   )2011( بل3  و  کوين  وسیله  به  که  ديگر  پژوهش  يک 
کتابخانه اي  مطالعه  يک  طي  سازماندهي شده  تخلفات  و  جرائم  پیش بیني  در  استراتژيک 
استراتژيک  هوشمندي  سیستم   )1979( هاف4  سیگیسمون   ديگر  از طرف  است.  شده  بررسي 

1. Market Analysis 
2. Tuomo Kousa
3. Coyne & Bell
4. Sigismun Huf
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هوشمندي  سیستم  طراحي  براي  پژوهش  اين  در  مي کند.  معرفي  پژوهش  يک  طي  را 
درون سازماني  تغییرات  مراحل  انتقال،  قابل  تجارب  استراتژيک،  مزيت هاي  از  استراتژيک 
مكوباي1  وسیله  به  که  ديگر  پژوهش  يک  در  است.  شده  استفاده  باز  اطالعات  جمع آوري  و 
سیستمي  براي  مفهوم  يک  عنوان  به  استراتژيک  هوشمندي  است  پذيرفته  صورت   )2011(
استراتژيک  اين پژوهش هوشمندي  قرار گرفته است. در  تغییر مورد تجزيه و تحلیل  رهبري 
در يک مدل پیشنهادي که شباهت زيادي به ساختار کارت امتیازي متوان کاپالن و نورتون2 
و  انگیزش  الگوگیري،  نظارت،  پیش بیني،  از:  عبارتند  مدل  اين  ابعاد  است.  شده  ارائه  دارد، 
است  شده  انجام   )1985( آندره3  وسیله  به  که  ديگري  مروري  پژوهش  در  اختیار.  تفويض 
پژوهش هوشمندي  اين  در  است.  قرار گرفته  بررسي  مورد  تفصیل  به  استراتژيک  هوشمندي 

است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  استراتژيک  برنامه ريزي  نظر  از  استراتژيک 

پرسش  ها و چارچوب مفهومي  پژوهش 

ارائه شده  براي روشن شدن ارتباط متغیرها با يكديگر مدل مفهومي  پژوهش در شكل)1( 
است. مدل پژوهش با استفاده از مطالعه کتب و مقاالت متعدد صورت گرفته و به صورت ترکیبي 
بخش  مفهومي  و  مدل  تدوين  براي  که  است  ذکر  به  الزم  بنابراين  مي شود.  ارائه  مدل  دو  از 
هوشمندي استراتژيک درون سازماني از مدل گابر )2007( استفاده شده است. گابر در پژوهش 
خود از عوامل موثر بر هوشمندي استراتژيک به منظور بهبود عملیات برنامه ريزي درون سازماني 
برون سازماني  استراتژيک  و بخش هوشمندي  تدوين مدل  براي  به عالوه  است.  استفاده کرده 
استراتژيک  هوشمندي  بر  موثر  عوامل  از  نیز  کروگر  مي شود.  استفاده   )2010( کروگر  مدل  از 
برون سازماني براي مطالعه بلندمدت عوامل محیطي در صنعت بیمه استفاده کرده است. از اين 

رو با توجه به آنچه گفته شد، مدل مفهومي  پژوهش در شكل )1( آورده شده است. 

1. Maccobay
2. Kaplan & Norton
3. Andrew
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هوشمندي 

 استراتژيك

هوشمندي 

 استراتژيك
 بيروني

هوشمندي 

 استراتژيك
 دروني

 هوشمندي منابع انساني

 فرآيند سازمانيهوشمندي 

 هوشمندي اطالعاتي

 هوشمندي منابع مالي

هوشمندي تكنولوژيكي

 هوشمندي رقبا

 هوشمندي مشتريان

 هوشمندي اقتصادي

توانايي منابع انساني

تالش و كوشش

حمايت سازماني

فرآيند اصلي

فرآيند پشتيباني

فرآيند توسعه

اطالعات ماليتحليل

قدرت اطالعات

قدرت دانش

تكنولوژي ارتباطي

مديريت ريسك

بنديبودجه

بهبود تكنولوژي موجود

هاي تكنولوژيكشناسايي جهش

هاي كاربردي و بنياديپژوهش

هاي توسعه رقباسياست

هاي رقبادرك فعاليت

گذاريهاي قيمتسياست

نيازهاي جاري مشتريانشناسايي

هاي آتي مشتريانشناسايي نياز

هاي خالقانه و جديدفرصت

كسب اطالعات اقتصادي

تحليل بازار

واسطه به اطالعاتدسترسي بي

شکل 1: مدل مفهومي  پژوهش

با توجه به مدل مفهومي  پرسش های اصلي و متعاقبًا پرسش های فرعي پژوهش به شرح زير 
مطرح مي شود.

پرسش های اصلي

از میان عوامل موثر بر هوشمندي استراتژيک درون سازماني در سازمان هاي دانش بنیان، کدام 
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يک از عوامل از اهمیت باالتري برخوردار است؟ 
دانش بنیان،  سازمان هاي  در  برون سازماني  استراتژيک  هوشمندي  بر  موثر  عوامل  میان  از 

کدام يک از عوامل از اهمیت باالتري برخوردار است؟ 

پرسش های فرعي

 از میان عوامل موثر بر هوشمندي منابع انساني به عنوان يكي از ابعاد هوشمندي استراتژيک 
درون سازماني، کدام يک از اهمیت باالتري برخوردار است؟

 از میان عوامل موثر بر هوشمندي فرآيندهاي سازماني به عنوان يكي از ابعاد هوشمندي 
استراتژيک درون سازماني، کدام يک از اهمیت باالتري برخوردار است؟

 از میان عوامل موثر بر هوشمندي اطالعاتي به عنوان يكي از ابعاد هوشمندي استراتژيک 
درون سازماني، کدام يک از اهمیت باالتري برخوردار است؟

 از میان عوامل موثر بر هوشمندي منابع مالي به عنوان يكي از ابعاد هوشمندي استراتژيک 
درون سازماني، کدام يک از اهمیت باالتري برخوردار است؟

 از میان عوامل موثر بر هوشمندي تكنولوژيكي به عنوان يكي از ابعاد هوشمندي استراتژيک 
برون سازماني، کدام يک از اهمیت باالتري برخوردار است؟

استراتژيک  هوشمندي  ابعاد  از  يكي  عنوان  به  رقبا  هوشمندي  بر  موثر  عوامل  میان  از   
برون سازماني، کدام يک از اهمیت باالتري برخوردار است؟

 از میان عوامل موثر بر هوشمندي مشتريان به عنوان يكي از ابعاد هوشمندي استراتژيک 
برون سازماني، کدام يک از اهمیت باالتري برخوردار است؟

 از میان عوامل موثر بر هوشمندي اقتصادي به عنوان يكي از ابعاد هوشمندي استراتژيک 
برون سازماني، کدام يک از اهمیت باالتري برخوردار است؟

روش پژوهش

است  کاربردي  نوع  از  پژوهش  اين  عمل،  در  پژوهش  نتايج  استفاده  امكان  به  توجه  با 
دانش بنیان  سازمان هاي  در  استراتژيک  هوشمندي  بر  موثر  عوامل  اولويت بندي  هدف  با  که 
را تمامي اعضاي هیات علمي  و کارکنان دانشگاه  اين پژوهش  انجام پذيرفت. جامعه آماري 
کارمند   450 علمي  و  هیات  عضو   220 با  برابر  پژوهش  يافتن  انجام  زمان  در  که  لرستان 
از فرمول کوکران  استفاده  با  نفر است که   244 با  برابر  نمونه  بودند، تشكیل مي دهند. حجم 
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دربرگیرنده  پژوهش  پرسشنامه  است.  آمده  به دست  ـ  طبقه اي  تصادفي  نمونه گیري  روش  و 
 Expert نرم افزار  با کمک  که  است  آن  گزينه هاي  و  اصلي  معیارهاي  میان  زوجي  مقايسات 
choice تجزيه و تحلیل اولیه و وزن معیارها و گزينه ها به دست آمده است. پس از به دست 

اعداد  به  مثلثي  فازي  اعداد  تبديل  و  مثلثي هفت گانه  فازي  اعداد  از  استفاده  با  اوزان  آوردن 
رتبه بندي  آخر  به دست مي آيد و در  فازي  از تكنیک  استفاده  با  فازي قطعي وزن شاخص ها 

فازي صورت مي پذيرد. تكنیک  از  استفاده  با  نهايي 

نتايج توصیفي پژوهش

تحلیل مشخصات جمعیت شناختي  و  تجزيه  داده ها شامل  توصیفي  نتايج  پژوهش  اين  در 
نمونه است. با بررسي داده هاي مربوط به جنسیت مشخص مي شود که تعداد 179 نفر معادل 
 69 انتخابي  نمونه  بین  در  همچنین  هستند.  زن  درصد   27 معادل  نفر   65 و  مرد  درصد   73
نفر   89 ديگر  از طرف  انتخابي هستند.  نمونه  29درصد حجم  معادل  و  30 سال  از  کمتر  نفر 
نمونه  اعضاي  را تشكیل مي دهند.  نمونه  36 درصد حجم  دارند که  40 سال سن  تا   31 بین 
باالتر از 41 سال نیز 86 نفر هستند که 35 درصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. 
به عالوه تحلیل نتايج تحصیالت اعضاي نمونه انتخابي حاکي از آن است که 36 نفر داراي 
مدرك دکترا هستند که 14 درصد حجم نمونه را تشكیل مي دهند. از طرفي دارندگان مدرك 
داده اند.  اختصاص  خود  به  را  نمونه  حجم  درصد   41 که  هستند  نفر   98 ارشد  کارشناسي 
45 درصد حجم نمونه  لیسانس دارند که  انتخابي مدرك  از اعضاي نمونه  نفر   110 همچنین 

مي دهند. تشكیل  را 

يافته هاي پژوهش

با استفاده از تكنیک AHP وزن معیارها و گزينه ها به دست آمد که شرح کامل آن در جدول 
)1( آمده است. 
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جدول 1: وزن معیارها و گزينه ها

وزنگزينه هاوزنمعيارهاي اصليمتغيرها

ني
زما

سا
ون 

در
ك 

تژي
ترا

 اس
دي

شمن
هو

0/490هوشمندي منابع انساني
0/232توانايي منابع انساني

0/584تالش و کوشش
0/184حمايت سازماني

0/216هوشمندي فرآيندهاي سازماني
0/263فرآيند اصلي

0/159فرآيند پشتيباني
0/578فرآيند توسعه

0/162هوشمندي اطالعاتي
0/096تکنولوژي ارتباطي
0/613قدرت اطالعات

0/291قدرت دانش

0/132هوشمندي منابع مالي
0/584تحليل اطالعات مالي

0/135بودجه بندي
0/281مديريت ريسك

1جمع

ني
زما

سا
ن 

رو
ك ب

تژي
ترا

 اس
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0/276هوشمندي تکنولوژيکي
0/263شناسايي جهش ها
0/190بهبود تکنولوژي

0/547تحقيقات کاربردي

0/195هوشمندي رقبا
0/443درك فعاليت رقبا

0/169سياست قيمت گذاري
0/387فعاليت توسعه رقبا

0/391هوشمندي مشتريان
0/122شناسايي نياز جاري
0/320شناسايي نياز آتي

0/558فرصت خالقانه موجود

0/138هوشمندي اقتصادي

0/260کسب اطالعات اقتصادي
0/327تحليل بازار

0/413دسترسي بي واسطه اطالعات

1جمع
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نمايش اعداد فازي مثلثي

در  مي شود.  استفاده  خبرگان  نظر  از  گزينه ها  و  معیارها  وزن  تعیین  براي  مرحله  اين  در 
شد.  توزيع  لرستان  دانشگاه  کارکنان  علمي  و  هیات  اعضاي  میان  پرسشنامه اي  راستا  اين 
پیچیدگي  از  پرهیز  براي  است.  سوال  يک  داراي  گزينه  و  معیار  هر  ازاي  به  پرسشنامه  اين 
مهم،  مهم،  خیلي  مهم،  فوق العاده  شامل  هفت گزينه اي  پیوستار  روي  بر  پرسشنامه  سواالت 
گردآوري  از  پس  شد.  تعیین  بي اهمیت  و  کم اهمیت  خیلي  کم اهمیت،  متوسط،  اهمیت 
تبديل  براي  است،  کیفي  اعداد  صورت  به  پرسشنامه  در  پاسخ ها  که  آنجا  از  پرسشنامه ها، 
تخصیص  فازي  مثلثي  عدد  يک  گزينه ها  اين  از  هريک  به  اعدادکمي  قطعي،  به  اعداد  اين 

داده شد. 
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جدول 2: نمايش اعداد فازي مثلثي اعداد هفت گانه

) فرمول  قطعي  اعداد  به  فازي  اعداد  تبديل  فرمول  و  فازي  منطق  از  استفاده  با  سپس 
مینكووسكي1( اعداد فازي مزبور به اعداد قطعي معادل شد که در جدول )3( ديده مي شود. 
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جدول 3: تبديل اعداد فازي مثلثي به اعداد قطعي

عدد فازي قطعي شدهعدد فازي مثلثيعدد کيفيگزينه
0/975)0، 0/1 ، 1(فوق العاده مهمالف
0/85)0/15، 0/15 ، 0/85(خيلي مهمب
0/65)0/15، 0/15، 0/65(مهمج
0/5)0/2، 0/2، 0/5(اهميت متوسطد
0/35)0/15 ، 0/15، 0/35(کم اهميته
0/15)0/15 ، 0/15، 0/15(خيلي کم اهميتو
0/025)0/1، 0 ، 0(بي اهميتز

در کل 244 پرسشنامه توزيع شد که در جدول )4( تعداد پاسخ هاي دريافت شده براي هر معیار 
نشان داده شده است. 

جدول 4: تعداد پاسخ به معیارهاي اصلي

0/9750/850/650/50/350/150/025عدد قطعي

فوق العاده عدد کيفي
اهميت مهمخيلي مهممهم

خيلي کم اهميتمتوسط
بي اهميتکم اهميت

6959431624280هوشمندي منابع انساني
هوشمندي فرآيندهاي 

4359394035253سازماني

31485749292010هوشمندي اطالعاتي
28324941483214هوشمندي منابع مالي

38394248353010هوشمندي تکنولوژيکي
21343241484721هوشمندي رقبا

5253464529190هوشمندي مشتريان
26344743453514هوشمندي اقتصادي

پس از گردآوري داده ها، با ضرب تعداد پاسخ هاي به دست آمده هر متغیر در اعداد قطعي و 
تقسیم بر تعداد پاسخ دهندگان، وزن هر شاخص به دست مي آيد. با تقسیم کردن وزن هر شاخص 
بر مجموع وزن شاخص ها، وزن نرمال شده حاصل مي شود. ساير محاسبات انجام شده و وزن هاي 

به دست آمده در جدول )5( آمده است. 
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جدول 5: وزن معیارهاي اصلي و گزينه ها با اعداد فازي

وزن نرمال شدهميزان اهميتمتغيرهارديف
0/6620/272هوشمندي منابع انساني1
0/6270/257هوشمندي فرآيندهاي سازماني2
0/6070/249هوشمندي اطالعاتي3

0/5370/220هوشمندي منابع مالي4

2/4331جمع*
0/5750/269هوشمندي تکنولوژيکي5
0/4710/221هوشمندي رقبا6
0/6630/311هوشمندي مشتريان7
0/4210/197هوشمندي اقتصادي8
2/131جمع کل*

0/5340/299توانايي منابع انساني1

0/6790/380تالش و کوشش2

0/5720/321حمايت سازماني3

1/7851جمع*
0/5480/347فرآيند اصلي1
0/3790/240فرآيند پشتيباني2
0/6510/412فرآيند توسعه3
1/5781جمع*
0/3290/233فناوري ارتباطي1
0/6490/460قدرت اطالعات2
0/4310/305قدرت دانش3

1/4091جمع*
0/5910/475تحليل اطالعات مالي1
0/2320/186بودجه بندي2
0/4190/337مديريت ريسك3

1/2421جمع*
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ادامه جدول 5: وزن معیارهاي اصلي و گزينه ها با اعداد فازي

وزن نرمال شدهميزان اهميتمتغيرهارديف
0/4870/339شناسايي جهش ها1
0/3480/242بهبود فناوري2
0/6010/418پژوهش هاي کاربردي3
1/4361جمع*
0/5290/432درك فعاليت رقبا1
0/2120/174سياست قيمت گذاري2
0/4820/394فعاليت توسعه رقبا3
1/2231جمع*
0/5120/286شناسايي نياز جاري1
0/5870/328شناسايي نياز آتي2

0/6870/384فرصت خالقانه موجود3
1/7861جمع*

0/3110/269کسب اطالعات اقتصادي1

0/4020/348تحليل بازار2
0/4390/381دسترسي بي واسطه اطالعات3
1/1521جمع*

در خصوص چرايي تاثیر گذاري عوامل موثر بر هوشمندي استراتژيک سازمان ذکر چگونگي 
انساني هوشمند به عنوان  ازاين رو منابع  از عوامل ضروري به نظر مي رسد.  تاثیر گذاري هريک 
موجوديت هايي در سازمان تلقي مي شوند که قادر هستند معناي يک وضعیت معین را درك کنند و 
موقعیت شناس باشند و طبق پاره اي از دستورالعمل ها و راهكارها عمل کنند که از اين طريق باعث 
شناسايي  با  هوشمند  سازماني  فرآيندهاي  ديگر  از طرف  مي شوند.  استراتژيک  هوشمندي  بهبود 
بررسي  پیش بیني،  بهینه سازي،  منظور  به  فرآيندها  تحلیل  و  تجزيه  و  نظارت  زمینه  در  کاربردها 
همگوني و کشف فرآيندهاي سازمان موجب ارتقاي سطح هوشمندي استراتژيک مي شود. به عالوه 
هوشمندي اطالعاتي با استفاده از گردآوري، سازماندهي، تجزيه و تحلیل و توزيع اطالعات میان 
تمامي  بخش هاي سازمان و مديريت عمل به اطالعات، سهم بسزايي در يک سازمان هوشمند 
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دارد. هوشمندي منابع مالي نیز از طريق يكپارچه سازي و تجزيه و تحلیل اطالعات مالي، پیش بیني، 
بودجه بندي، شبیه سازي و مديريت ريسک هوشمندانه، نقش کلیدي را در برنامه ريزي استراتژيک 
عوامل  تاثیرگذاري  در خصوص  به عالوه  ايفا مي کند.  استراتژيک  متعاقبًا هوشمندي  و  سازماني 
هوشمندي استراتژيک برون سازماني بايد گفت هوشمندي تكنولوژيكي با ارزيابي تكنولوژي هاي 
پژوهش هاي  از  بهره گیري  با  و  تكنولوژيكي  جهش هاي  شناسايي  و  جديد  تكنولوژي  و  موجود 
ارتقاي هوشمندي استراتژيک مي شود. از طرف ديگر هوشمندي رقبا  پايه اي و کاربردي موجب 
شناسايي  و  رقبا  فعالیت هاي  درك  تازه واردان،  وضعیت  بررسي  رقبا،  ساختار  تغییرات  مشاهده  با 
توانايي ها و ضعف هاي رقبا تاثیر بسزايي در هوشمندي استراتژيک دارد. هوشمندي مشتريان نیز 
از طريق شناسايي نیازمندي هاي جاري و آينده مشتريان، فرصت هاي جديد و فرصت هاي خالقانه 
موجود موجب تاثیر بر هوشمندي استراتژيک است. هوشمندي مشتريان نیز با بهره گیري از تجزيه 
و تحلیل داده هاي اقتصادي که شامل انبار داده، داده کاوي، تحلیل آماري، پیش بیني و پشتیباني از 

تصمیم است، موجب بهبود هوشمندي استراتژيک مي شود.

نتيجه گيري

خود  اطراف  محیط  اطالعات  که  بود  خواهند  موفق  سازمان هايي  کنوني،  رقابتي  دنیاي  در 
عوامل  از شناسايي  بهره گیري  با  اين جز  و  کنند  تحلیل  و  تجزيه  بیشتري  با دقت  و  را سريع تر 
تاثیرگذار دروني و بیروني از طريق هوشمندي استراتژيک میسر نیست. مديران براي بهره مندي از 
هوشمندي استراتژيک در سازمان تحت مديريت خود، بايد عوامل دروني و بیروني سازمان خود را 
بشناسند و با به کارگیري درست اين عوامل در راستاي بهبود عملكرد سازمان خود اهتمام ورزند. 
بنابراين پژوهش حاضر با هدف شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر هوشمندي استراتژيک در 
اين اساس، عوامل موثر بر هوشمندي استراتژيک  بر  انجام پذيرفت که  سازمان هاي دانش بنیان 
رو  اين  از  است.  رتبه بندي شده  و  برون سازماني شناسايي  و  در دو بخش درون سازماني  سازمان 
سواالت اساسي که پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به آن است در اين پرسش مي تواند ابراز شود 
که از میان عوامل موثر بر هوشمندي استراتژيک درون سازماني و برون سازماني در سازمان هاي 
دانش بنیان، کدام يک از عوامل از اهمیت باالتري برخوردار است؟ بنابراين با استفاده از تكنیک 
نهايي  گزينه هاي  و  اصلي  معیارهاي  از  هريک  نرمال شده  وزن  و  اهمیت  میزان   Fuzzy AHP

درون سازماني  استراتژيک  هوشمندي  مولفه هاي  از  که  است  آن  از  حاکي  نتايج  آمد.  دست  به 
ديگر،  طرف  از  دارد.  را  اهمیت  بیشترين  انساني  منابع  هوشمندي  دانش بنیان،  سازمان هاي  در 
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برون سازماني، هوشمندي  استراتژيک  مولفه در هوشمندي  دانش بنیان مهم ترين  در سازمان هاي 
مشتريان شناسايي شد. گفتني است از میان عوامل تشكیل دهنده هوشمندي منابع انساني، تالش 
و کوشش منابع انساني در سازمان هاي دانش بنیان از بیشترين اهمیت برخوردار است. مهم ترين 
عامل مولفه هوشمندي فرآيندهاي سازماني در سازمان هاي دانش بنیان، فرآيندهاي توسعه است. 
از میان عوامل تشكیل دهنده هوشمندي اطالعاتي، در سازمان هاي دانش بنیان، قدرت  همچنین 
دانش بیشترين اهمیت را دارد. به عالوه نتايج نشان مي دهند تجزيه و تحلیل اطالعات مالي از 

بیشترين وزن در سازمان هاي دانش بنیان برخوردار است. 
در خصوص عوامل موثر بر مولفه هاي تشكیل دهنده هوشمندي استراتژيک برون سازماني و 
مولفه هوشمندي تكنولوژيكي بايد گفت در سازمان هاي دانش بنیان، پژوهش هاي کاربردي و بنیادين 
از باالترين اهمیت برخوردار است. به عالوه مهم ترين عامل در هوشمندي رقبا، در سازمان هاي 
فرصت هاي  شناسايي  دانش بنیان  سازمان هاي  در  همچنین  رقباست.  فعالیت  درك  دانش بنیان 
خالقانه، مهم ترين عامل موثر بر هوشمندي مشتريان شناسايي شد. در آخر نتايج پژوهش حاکي 
از بیشترين اهمیت براي عامل تحلیل بازار براي هوشمندي اقتصادي در سازمان هاي دانش بنیان 
است. در خصوص هماهنگي پژوهش حاضر با ديگر پژوهش هاي صورت گرفته بايد عنوان کرد که 
بین پژوهش حاضر با پژوهش هاي گابر )2007( و کروگر )2010( هماهنگي وجود دارد. در خصوص 
وجه تشابه پژوهش حاضر با پژوهش گابر )2007( بايد گفت در پژوهش گابر نیز هوشمندي منابع 
انساني از اهمیت باالتري نسبت به ديگر عوامل در فرآيند برنامه ريزي بلند مدت سازمان برخوردار 
است. به عالوه در خصوص هماهنگي پژوهش حاضر با پژوهش کروگر )2010( نیز بايد اظهار کرد 
که وجه تشابه دو پژوهش در آن است که کروگر نیز از از هوشمندي مشتريان به عنوان مهم ترين 
پژوهش  محدوديت های  خصوص  در  است.  کرده  ياد  بیمه  صنعت  بر  تاثیرگذار  عوامل  از  عامل 
حاضر نیز بايد گفت که با توجه به هدف و نوع تحقیق بايد از خبرگان استفاده می  شد، که اين امر 
محدوديت در تعداد نمونه را دربرداشت. بنابراين از محدوديت در نمونه  گیری به عنوان مهمترين 
محدوديت پژوهش حاضر ذکر می  شود. از اين رو با توجه به نتايج پژوهش پیشنهادهاي کاربردي 

به شرح زير مطرح مي شود.
نیروي  براي  را  اهمیت  بیشترين  بايد  دانش بنیان  سازمان هاي  پژوهش  يافته هاي  اساس  بر 
انساني خود از يک طرف و مشتريان و ارباب رجوع خود از طرف ديگر قائل باشند. چراکه، منابع 
انساني هوشمند به عنوان موجوديت هايي هستند که قادرند معناي يک وضعیت معین را درك کنند 
و موقعیت شناس باشند و طبق پاره اي از دستورالعمل ها و راهكارها عمل کنند و به عنوان يک مزيت 
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رقابتي موثر تلقي شوند. از طرف ديگر جلب رضايت و شناسايي نیازهاي مشتريان و پاسخگويي به 
اين نیازها از مهم ترين وظیفه سازمان هاي دانش بنیان است و اين سازمان ها در عصر حاضر فلسفه 

وجودي خود را بر مبناي شناسايي نیازهاي مشتريان و پاسخگويي به اين نیازها بنا کرده اند.
براساس يافته ها، فرآيند توسعه سازماني براي سازمان هاي دانش بنیان بسیار حائز اهمیت است، از 
اين رو اين سازمان ها بايد از کاربرد سیستمي دانش علوم رفتاري در راستاي توسعه برنامه ريزي و تقويت 
و تاکید بر استراتژي ها، ساختارها و فرآيندهاي سازماني براي بهبود اثربخشي سازمان خود اهتمام ورزند. 
قدرت  از  بايد  هوشي  و  فكري  سرمايه هاي  سردمداران  عنوان  به  دانش بنیان  سازمان هاي 
اطالعاتي سازمان خود که به واسطه توان دسترسي به اطالعات يا توان کنترل اطالعات به وسیله 

فرد و سازمان به دست مي آيد نهايت استفاده را بكنند. 
بر اساس يافته ها، سازمان هاي دانش بنیان به عنوان مكان اصلي انجام فعالیت هاي پژوهشي 
و تولید علم، براي برخورداري از مزيت رقابتي در محیط فعالیت خود بايد به شناسايي جهش هاي 

تكنولوژيكي، بهبود تكنولوژي موجود و پژوهش هاي کاربردي و بنیادين مبادرت کنند. 
سازمان هاي دانش بنیان، در راستاي جلب رضايت و شناسايي نیازهاي مشتريان و پاسخگويي 
آتي و  نیازهاي  نیازهاي جاري، شناسايي  به شناسايي  فعالیت خود  بايد در محیط  نیازها،  اين  به 

فرصت هاي خالقانه موجود بپردازند. 
هوشمندي  به  دستیابي  براي  مي کند  پیشنهاد  دانش بنیان  سازمان هاي  به  حاضر  پژوهش 
اقتصادي، ابتدا به تحلیل بازار و محیط فعالیت خود بپردازند، سپس اطالعات اقتصادي مورد نیاز 
را جمع آوري و تحلیل کنند و در آخر در راستاي ارائه اطالعات به ذي نفعان به نحوي مستقیم و 

بي واسطه اقدام کنند. 
همچنین در راستاي پیشنهادها براي پژوهشگران، اين پژوهش پیشنهاد مي کند پژوهشگران، 
با توجه به گستره مفهوم هوشمندي استراتژيک ديگر عوامل موثر بر آن را شناسايي کنند يا با 
استفاده از روش هاي ديگر مانند تاپسیس، تاپسیس فازي، الكتره و...، به نحوي مقتضي اين عوامل 
با اين  با ديگر مفاهیم مديريتي که  يا تاثیر متغیر هوشمندي استراتژيک را  را اولويت بندي کنند 

مفهوم داراي مقاربت معنايي اند بسنجند. 
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