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 وکار در صنعت تلکامالگوی سنجش هوشمندی کسب
 

  ***پورمهین رحیم، **عباسی هیمابرا، *زادآرمان احمدی1
 

 چکیده
. است رويکرد آمیخته از وکار با استفادهسنجش سیستم هوشمندی کسب الگوی ارائه پژوهش، اين هدف     

 هایشاخص پیشین، هایپژوهش با مرور ،سپس و بررسی شده پژوهش نظری مبانی ابتدا مقاله، اين در
شده با روش متغیرهای اولیه استخراج ،در ادامه. است شده استخراج وکاری کسبهوشمند سنجش سیستم

های کانونی غربال و متغیرهای مناسب به منظور طراحی مدل و سنجش آن تايید شدند. جامعه گروه باکیفی و 
و نمونه آماری  استوکار يکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور مديران، روسا و کارشناسان کسب شاملآماری 

با  و آوریجمع پرسشنامه با پژوهش های کمیداده ،. در ادامهشدصورت سرشماری جامعه آماری انتخاب به
عملکرد  -های آمار توصیفی و ماتريس اهمیتبا روش ،که جامعه آماری سرشماری شده بودتوجه به اين

 اما ؛است يیباال به رو متوسط سطح در وکارکسب یهوشمند ستمیس که وضعیت داد نشان نتايج .شدتحلیل 
 تیوضع و رنددا قرار یمطلوب تیوضع در رقبا یهوشمند و فناورآنه یهوشمند. ندامتفاوتباهم  آن ابعاد سطح

 فیضع راهبردی یهوشمند سطح اما ؛است مطلوب به کينزد و باال روبه متوسط سطح در بازار یهوشمند
 و یرقابت یهوشمند ،فناورآنه یهوشمند مجموع در عملکرد -تیاهم سيماتر اساس بر. شد یابيارز

 هیناح در راهبردی یهوشمند اما ؛گرفتند قرار وکارسیستم هوشمندی کسب یهاقوت هیناح در بازار یهوشمند
 است. وکارکسب یهوشمند ستمیس یدیکل یهاضعف



 ؛فناورآنههوشمندی  ؛هوشمندی رقابتی ؛هوشمندی بازار ؛وکارهوشمندی کسب: هاواژهکلید

 راهبردی.هوشمندی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 05/06/1395 پذيرش مقاله:، تاريخ 29/02/1394تاريخ دريافت مقاله: 
 )نويسنده مسئول(. دانشگاه کردستان ،ياراستاد* 

E-mail: A.Ahmadizad1984@Gmail.com 

 .دانشگاه الزهرا ،یاردانش** 
 .دانشگاه الزهرا ،کارشناس ارشد*** 

mailto:A.Ahmadizad1984@Gmail.com


 1395 زمستان ـ 28شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               268

مقدمه. 1

 دگاهيد نيا. است 1وکارکسب هوشمندی دگاهيد ،است شده مطرح ریاخ یهادهه در که یدگاهيد     
 یالمللنیب سطح در شده شناخته یعلم رشته کي به کوچک یعلم حوزه کي از ر،یاخ دهه دو یط در
 صدد در دگاهيد نيا ا،یدن کل به رقابت قلمرو توسعه و بازارها شدنیجهان به توجه با. است شده ليتبد
. باشدیم تيمز به یابیدست جهت جامع دگاهيد کي ارائه و موجود هایهينظر توسعه و قیتلف

به منظور آگاهی از عملکرد  اطالعات و هاداده لیتحل و یدسترس ،آوریجمع وکارکسب در یهوشمند
 درموثر  یهابرنامه و اطالعات راهبرد تیاهم ايپو یهاشرکت امروزه .و انطباق آن با محیط است

 اطالعات  کارکنان که شود یبندطبقه یاگونهبه تواندیم هابرنامه نيا. اندرا درک کرده یریگمیتصم
 ،وکارکسب یهوشمند. [4] دهند قرار استفاده مورد لمس و یهوشمند از استفاده با یخوبهب را

 وکـار کسب در ار هايیروش و مفاهیم از ایمجموعه تا شد معرفی 1989 سال در که استاصطالحی 
 وکارکسب یهوشمند کاربردهای. [14] کند بیان و تشريح ،دنشـومـی گیریتصمیم بهبود باعث که

 را شرکت مقاصد و اهداف موفقیت و دقت آنهـا و بخـشدمـی سـازمان يک راهبرد به دوباره حیاتی
 از وسیعی حجم تحلیل و پردازش ،آوریجمع وظايف ،وکارکسب یهوشمند. [16] کنندمی گیریاندازه
 که کندمی را کمک اين شرکت به و دهدمی پوشش را خارجی منابع و داخلـی سیـستم از هـاداده
با  ،در اين پژوهش. [10] کند اتخاذ عاجل و نگامهبه تصمیمات سازمانی مقاصد به دستیابی برای

بدين  شود.میپرداخته  وکارکسب یهوشمند ستمیس سنجش مدلبه طراحی روش تحقیق آمیخته 
گیری های اندازهشاخص ،بحث قرار گیرد و سپس وکار و ابعاد آن موردابتدا هوشمندی کسب ،منظور

هر يک از ابعاد آن بر اساس مبانی نظری پژوهش استخراج خواهد شد. در ادامه روش پژوهش 
پرداخته خواهد  و پیشنهاد گیریو در انتها نیز به نتیجه شودتشريح می پژوهشهای  و يافتهتوصیف 

 شد.
 

 نظری پژوهشو چارچوب مبانی . 2

های شدن بازارها، توسعه قلمرو رقابت، فراگیرشدن سیستمبا توجه به جهانیوکار. هوشمندی کسب
وکار اهمیت بیشتری يافته هوشمندی کسبهای درون شرکتی، يافتن شايستگیو اهمیت 2اطالعاتی

های بارز و مسلط عصر حاضر، تغییرات فزاينده در دانش بشری و . يکی از ويژگی[11] است
. در چنین شرايطی، [8] است فناورآنههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و  عرصه
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، ترجیحات و 2، نوآوری1وریآفنبینی روندهای آتی بازار، رقابت، شناخت ماهیت تغییرات و پیش
وکار تنها هوشمندی کسبشود. الگوهای رفتاری مشتريان از الزامات اصلی رقابت محسوب می

بلکه آن فرآيند شناخت رقابت و دستیابی به علل باالرفتن مزيت  ؛نیست 3يابیتحقیقات و بررسی بازار
کارگیری آن در اطالعات و بهآوری اطالعات در خصوص رقبا، تفکر بر رقابتی از طريق جمع

وکار هوشمندی کسب ،در واقع. [9] مدت شرکت استو همچنین برنامه کوتاه راهبردیريزی  برنامه
 وکار اشاره دارد، هنر جذب و انتقال اطالعات از عناصر فراسازمانی وکه به هوشمندی شرکت يا کسب

-ز تهديدات رقابتی، شناخت و بهرهمحیط طی قواعد خاص و ضوابط معین به سازمان برای حفاظت ا

تواند اجزای شرکت و موقعیت آن را تحت تاثیر های بالقوه و ساختن آينده است و میبرداری از فرصت
درصد از اطالعات  90اش آن است که قرار دهد. هوشمندی جاسوسی صنعتی نیست و اصل کلیدی

با در محیط عمومی صنعت موجود است های مهم، درک بازار و رقگیریمورد نیاز شرکت برای تصمیم
. هوشمندی [19] های محیط عمومی صنعت توسعه دادطور سیستماتیک از داده هتوان آن را بيا می

 ریتفس و لیتحل و بررسی( 2، هاداده یسازرهیذخ و یسازمانده ،یآورجمع(1 4متضمن سه کار ويژه
 و کاربردها از گسترده طبقه کي وکارکسب یهوشمند .[13] مهم است هوشمند انتشار (3، هاداده
 جهت در سازمان یبرا هاداده از یاديز مقدار لیتحل و یدسترس ،یآور جمع یهایورآفن

 آنها راتییتغ و انحرافات و اطالعات ها،داده بر شتریبو است وکارکسب اثربخش یهایریگ میتصم
 هدف .[23] دارد سروکار آشکار یهاداده و اطالعات اب شتریب وکارکسب یهوشمند .[15] دارد تمرکز
 و بخـشد بهبود را خود عملکرد که کند کمک شرکت به که است اين وکارکسب یهوشمند اصلی
 ارزيابی اين طريق ازها را شرکت وکارکسب یهوشمند[. 12] دهد ارتقاء بازار در را خود رقابتی مزيت

 اتخاذ در ؟خیر يا شودمی اهدافشان سوی به آنها پیشروی به منجر واقـع به هافعالیت آيا که

 قيحقا به بهتر، تصمیمات اتخاذ برای وکارکسب مديران اکنون هم.دهد می يـاری بهترشان تصمیمات
 مـورد اطالعـات بـین عمیقـی شـکاف و فاصـله اغلـب امـا ؛دارند نیاز در دسترس مرتبط و مفید
 وجود کندمی آوریجمع روزه هـر عملیـات در تجـاری واحـد کـه هايیداده عظیم حجم و آنها نیـاز
 رشد و توسعه برای کافی گذاریسرمايه شکاف، اين پرکردن برای تجاری واحدهای. [2] دارد

 .کنند تبديل مفیـد اطالعـات به را شده ثبت خام هایداده تا دهندمی انجام وکارکسب یهوشمند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Technology 

2. Innovation 

3. Marketing  Research 
4. Function 



 1395 زمستان ـ 28شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               270

 و هاداده از عظیمـی حجم پردازش و هادسترسی امکان تدارک وکار، کسب یهوشمند کار مؤثرترين
 آنها کهصورتیبه همآن ،اسـت تجـاری مـديران به آنی صورتبه مرتبط، هایزيرمجموعه تحويل

 وکارکسب یهوشمند واقعیت بـر مبتنـی تحلیـل و گیـریتـصمیم. کننـد بـازگو راحتـی به توانندمی
 کنیممی زندگی جهانی در مـا چـراکـه ؛اسـت اساسی طوربه و هاسازمان تمامی در اثرگذاری حال در
 نیز امر اين تسهیل برای وریآفن و اسـت اطالعـات از شـدناشـباع حـال در ایفزاينـده طـوربـه که
 محصول، هوش تولید، هوش مانند یمختلف یهانام با وکارکسب یهوشمند[. 18] است دسترس در

 فوق عناوين همه ،وکارکسب يـک در [.6] شـودمـی شـناخته غیـره و رقابتی هوش بازار، هوش
 آوریجمـع فرآينـد وکارکسب یهوشمند. شـودمـی بـرده کـاربـه تجـاری هـوش چتر واننع تحت
 بـرای مفید اطالعات به آنها تبديل و مربوط خارجی هایداده و دسترس در داخلـی هـایداده

 یدسترس کردنفراهم با وکارکسب یهوشمند[. 17] است تصمیمات اتخاذ در شـرکت پیـشتیبانی
 بهتر را وکارکسب ماتیتصم ،دهدیم اجازه آنها به که مرتبط اطالعات به رندگانیگمیتصم عيسر

 و کاراتر شوند تيتقو حیصح اطالعات با اگر رندگانیگمیتصم. کندیم کمک هاسازمان به کنند اتخاذ
 از استفاده به نیاز اصلی مقصود دو برای هايیهمؤسس گسترده، نگاه يک در .[3،7] بود خواهند موثرتر
. کنـد کمـک بهتر گیریتصمیم در آنها به تواندمی که تحلیل و بررسی انجام برای ابتدا، .دارند هوش

. آورند فراهم را الزم یهامراقبت و بشناسند را روندها که کندمی کمک آنها به تحلیل و بررسی
 اساسی اهداف به رسیدن در و کندمی آينده بینیپیش به زيادی کمک وکارکسب یهوشمند ،نیهمچن

 مـشتريان، خـدمات توسـعه محصول، توسـعه وری،بهـره بهبـود هـا، هزينـه کاهش مانند سازمان
 طريق از وکارکسب یهوشمند عالوههب. دهدمی يـاری را هـاشـرکت غیـره، و درآمـدها افـزايش
 کافی مقدار به اهداف اين به رسـیدن بـه تواندمی خروجی و ورودی های داده تحلیل و بررسی
-تصمیم برای را راهبردی اطالعات وکارکسب یهوشمند ،گريد طرف از. کند کمک را هاشرکت

 از اطالعات تحلیل طريق از که دهدمی را امکان ايـن هایهمؤسـس بـه و آوردمی فراهم گیرندگان
 .[22] کنند برداریبهره رقبا و مشتريان رفتاری الگوهای يافتن منظـور بـه اطالعـات بـزرگ مقـادير

 

 سازمان به يککـافی  مقـدار به تواندمی وکارهوشمندی کسب. وکارمدل هوشمندی کسب

 تولید، مثل تجاری هایجنبه در را هـايشنقـشه و هـابرنامـه مناسـب، ایگونـهبـه کـه کنـد کمـک

-می یاطالعات چنین بهموقع هب دسترسی دهد. ظرفیـت تغییر ريـزیبرنامـه و گـذاریقیمـت توزيـع،

 ياری شرکت اصلی خط بهبود به که کند فراهم را تغییرات پويايی و کند کمک گیریتصمیم به تواند
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 شرکت به مشتری رفتار از بینشی مهم توانـدمـی ،های مرتبطتحلیل، با وکارکسبهوشمندی . رساند

 برای اطالعات کارگیری دارايیبه منظوربه را هوش تجاری وسـیعی طـوربـه هابدهد و شرکت

هوشمندی  .[25] برندکار میهتوسعه محصول ب و مـشتری سـودآوری تقويـت هـا،هزينـه کردنبهینه
 و بدهـد شـرکت از کلی ديد يک ارشد، مديران به تواندمی دارد و بزرگی بالقوه هایوکار مزيتکسب
 در شرکت نظارت بر بـرای همچنـین و کنـد شناسـايی را ترقی و رشد برای هافرصت و روندها

وکار، رود. تبیین دلیل ظهور و بروز موضوع هوشمندی کسب کاربه آن کلی عملکرد هایشاخص مورد
-می ،همچنین [.18] واسطه افزايش دستیابی، تکثیر سريع و وسیع اطالعات استبه 1انفجار اطالعات

واسطه هکار، افزايش رقابت جهانی ب و توان به تغییرات اجتماعی و سیاسی وسیع، افزايش سرعت کسب
نوع اطالعاتی  اما هر ؛بنیاد اولیه هوشمندی، اطالعات است .اشاره کرد فناورآنه رقبای جديد و تغییرات
شود. برخی صاحبنظران بر ضرورت ايجاد تمايز بین اطالعات و هوشمندی تاکید هوشمندی تلقی نمی

های واقعی درباره افراد، سازمان و ند که اطالعات در برگیرنده اعداد، آمار و دادهنکداشته و بیان می
يک  .[21] بودشده خواهد که هوشمندی شامل اطالعات فیلتر شده و تحلیلدر حالی؛ [3] است رقبا

در  هوشمندی[. 20] است 4آوریفنو 3، رقبا 2بندی هوشمندی شامل هوشمندی در رابطه با بازارطبقه
رابطه با بازار به بررسی روندهای مرتبط با مشتريان و بازارها، تحلیل میزان انحراف از اهداف بازاريابی 

هوشمندی در ارتباط با رقبا به مالحظه و بررسی تغییرات در ساختار رقبا،  [.5] پردازدو غیره می
-فنفايده  ـنیز به تحلیل هزينه  آورانهفنباشد. هوشمندی واردشوندگان جديد به صنعت و غیره می

برخی ديگر هوشمندی [. 25]پردازد می آوریفن راتییتغ و روندها و لیتحلهای فعلی و جديد، آوری
دانند. هوشمندی ها میوکار شرکتهای هوشمندی کسبرا نیز در زمره زيرمجموعه 5راهبردی
-حقوقی و غیره می نیز به تحلیل و ارائه بازخورد در خصوص تغییرات اجتماعی، سیاسی، راهبردی

و هوشمندی  آورانهفنچهار بعد هوشمندی بازار، هوشمندی رقابتی، هوشمندی  ،بنابراين ؛[24] پردازد
وکار را  تشکیل اجزای کلیدی مدل هوشمندی کسب ،آمده است 1طور که در شکل همان راهبردی

 اند.داده
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 )منبع: مبانی نظری پژوهش( پژوهش. مدل مفهومی 1شکل 

 

ـ  پژوهشی در زمینه مدل مفهومی قبل هایپژوهش نهیشیپ دهندهنشان ،1جدول       طـور  هاست که ب
 است. کردهوکار اشاره سیستم هوشمندی کسب پژوهشگرانمفصل به متغیرها و 

 

 (پژوهش ینظر یمبان: منبع) وکارسیستم هوشمندی کسب هایپژوهش. پیشینه و 1جدول 

 متغیرها ابعاد

 هوشمندی بازار

 پايش و ارائه بازخورد در خصوص میزان انحراف از اهداف بازاريابی
 بازارپايش و ارائه بازخورد در خصوص روندهای مرتبط با 

 پايش و ارائه بازخورد در خصوص روندهای مرتبط با مشتريان

هوشمندی 
 رقابتی

 های رقباپايش و ارائه بازخورد در خصوص تغییرات در ساختار و فعالیت
 بررسی و ارائه بازخورد در خصوص واردشوندگان جديد به صنعت

هوشمندی 
 آورانهفن

 های فعلیآوریفنفايده –تحلیل و ارائه بازخورد در خصوص هزينه 
 های جديدآوریفنفايده –تحلیل و ارائه بازخورد در خصوص هزينه 

 آوریفنتحلیل و روندهاو تغییرات 

هوشمندی 
 راهبردی

 تحلیل و ارائه بازخورد در خصوص تغییرات سیاسی
 تحلیل و ارائه بازخورد در خصوص تغییرات حقوقی

 تغییرات اقتصادیتحلیل و ارائه بازخورد در خصوص 
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 پژوهش شناسیروش. 3

 سنجش یالگو نییتب و یطراحهای کاربردی و پیمايشی است و به اين پژوهش، از نوع پژوهش     
پرداخته  1ختهیآمروش تحقیق  کرديروبا  ختهیآم کرديرو استفاده با وکارکسب یهوشمند ستمیس

. از است ترکیب مطلوب آنها های کمی و کیفی مناسب واست. روش تحقیق آمیخته انتخاب روش
های مسائل را مورد مطالعه قرار دهند، ترکیب توانند پیچیدگیتنهايی نمیهای مذکور بهروش ،آنجاکه

[. 1] آمیخته ياد شده است «روش تحقیق»عنوان  باگرفته و از آن  ها مورد استفاده قراراين روش
در يکی از اپراتورهای تلفن  1393سال  صورت مقطعی در نیمه اولکه به پژوهشبرای انجام اين 

شاخص بودند  11که  پژوهششده بر اساس مبانی نظری های استخراجابتدا شاخص شد،همراه انجام 
های کانونی که از مديران و کارشناسان شرکت تشکیل  ها در دو جلسه کیفی گروه% از سنجه100و 

های و شاخص پژوهشمورد بررسی، تعديل و تايید قرار گرفت و بدين صورت مدل مفهومی  ،شده بود
صورت روايی هپرسشنامه پژوهش ب يیروا ،سازی شد. به بیان ديگرگیری بومی و متناسباندازه

شاخص ذکر شده از طیف  11 ،جهت سنجش متغیرها محتوی و با روش کیفی مورد تايید قرار گرفت.
برای پايايی ابزار  ،برای سنجش عملکرد و اهمیت در پرسشنامه استفاده شد. همچنین وجهی 5لیکرت 

% بود که حاکی از 82ستفاده شد و اين ضريب معادل اها از ضريب آلفای کرانباخ داده آوریجمع
وکار شرکت کارشناسان بخش کسب و کلیه مديران شامل آماری جامعه پايايی مناسب پرسشنامه بود.

عنوان نمونه انتخاب بودن آن، تمامی اعضا بهبا توجه به دسترسی به جامعه آماری و کوچک بودند که
گیری در اين پژوهش از روش سرشماری برای نمونه ،نفر بودند و به بیان ديگر 52شدند که برابر با 

ی جهت های مورد نیاز از فنون آمار توصیفاستفاده شد. با توجه به سرشماری جامعه آماری و تحلیل
 شد.ها استفاده و تحلیل داده بررسی

 

 ها. تحلیل یافته4

 و و تحلیل قرار خواهد گرفت بررسیفنون آمار توصیفی مورد  پژوهش باهای در اين قسمت داده     
ابتدا به بررسی نتايج ابعاد کلیدی  کلیدی برای تفسیر نتايج بوده است. ، پارامتر2میانگین امتیازات
پرداخته های عملکرد سازمان در آنها و میزان اهمیت هريک از آنها وکار از جنبههوشمندی کسب

 در ضمن. شودبرده میکار هبرای تحلیل وضعیت ب 3عملکرد –و در ادامه در ماتريس اهمیت  شود می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Mixed  Method  Research 

2. Average 
3. Performance – Importance Matrix 
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به دامنه امتیازات و نحوه  2در جدول  ،باشدکه بدانیم امتیازات نشان دهنده چه وضعیتی میبرای اين
 .خواهد شداست که در ادامه مطالعه حاضر از آن استفاده  شدهتفسیر هر دامنه اشاره 

 
 . شیوه تفسیر امتیازات سیستم هوشمندی کسب و کار2جدول 

 تفسیر اهمیت تفسیر عملکرد 100معادل از  نیانگیم

 بسیار با اهمیت خیلی خوب  100%  5

5>x≥4 100% >x ≥80% با اهمیت خوب 

4>x≥380% >x ≥60% متوسط متوسط 

3>x≥260% >x ≥40% کم اهمیت ضعیف 

2>x≥140% >x ≥20% بسیار کم اهمیت خیلی ضعیف 

 
وکار آمده است. نتايج سیستم هوشمندی کسب تیاهم و شرکت عملکردهای ، يافته3در جدول      

دارای وضعیت متوسط رو  %0/74در مجموع با امتیاز  وکارکسب یهوشمند ستمیسدهد که نشان می
  دارای بهترين سطح بوده و در %6/85با امتیاز  آورانهفن یهوشمندبه بااليی است و از نظر ابعاد، 

مطلوب  %0/82ی نیز با امتیاز رقابت یهوشمندوضعیت مطلوبی قرار دارد. سطح عملکرد شرکت در 
عنوان آخرين بعد از به راهبردی یهوشمنددر سطح متوسطی قرار دارد.  بازار یهوشمنداست و 

از نظر  در ضمنوکار از لحاظ سطح عملکرد شناخته شده و وضعیت مطلوبی ندارد. هوشمندی کسب
در  ،از اهمیت بااليی برای شرکت برخوردار است و همچنین وکارکسب یهوشمند ستمیساهمیت، 

اهمیت بااليی دارند.  وکارکسب یهوشمند ستمیسها و ابعاد شرايط فعلی شرکت تمامی فعالیت
ی، اهمیت بیشتری رقابت یهوشمندو  بازار یهوشمند، پژوهشدهد، در زمان انجام ها نشان می يافته

 اند.داشته آورانهفن یهوشمندو  راهبردی یهوشمندنسبت به 
 

 وکارکسب یهوشمند ستمیس. میزان عملکرد شرکت و اهمیت 3جدول 

 ابعاد
 اهمیت عملکرد

 ریتفس 100معادل از  میانگین تفسیر 100معادل از  میانگین

 تیاهم با %4/92 62/4 متوسط %0/79 95/3 بازار یهوشمند

 تیاهم با %0/92 60/4 خوب %0/82 10/4 یرقابت یهوشمند

 تیاهم با %0/86 30/4 خوب %6/85 28/4 آورانه فن یهوشمند

 تیاهم با %4/89 47/4 ضعیف %6/49 48/2 راهبردی یهوشمند

 تیاهم با %8/89 49/4 متوسط %0/74 70/3 وکار کسب یهوشمند ستمیس
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 وکار است. نیز نشاندهنده امتیاز ابعاد سیستم هوشمندی کسب 2شکل 
 

 
 وکار. امتیاز ابعاد سیستم هوشمندی کسب2شکل 

 
توان ماتريس دارای اهمیت برای شرکت و میزان عملکرد شرکت در آنها، می عواملبا مقايسه      

  داد:شرح زير ارائه نقاط ضعف و قوت شرکت را به

 
عملکرد سازمان در آنها مطلوب بوده و از اهمیت  کهاين مسائل، نقاطی هستند :1کلیدی نقاط قوتـ 

 ها در اين بخش،شود فعالیتمیسعی و آنها وجود دارد نیاز به حفظ  بااليی برخوردار هستند. اين نقاط،
 شود.انجام هرچه بهتر 

 
 از و است مطلوبنا آنها در سازمان عملکرد هستندکه ینقاط مسائل، نيا :2یدیکل ضعف نقاطـ 
 .دنریگ قرار رفع و یبررس مورد وقت اسرع دراين مسائل  است ازین. هستند برخوردار يیباال تیاهم

 
 ازاما  ؛است مطلوب آنها در سازمان عملکرد هستندکه ینقاط مسائل، نيا :3اهمیتکم نقاط قوتـ 

اهمیت ممکن است که عملکرد را چندان بهبود وجود نقاط قوت کم .ستندنی برخوردار يیباال تیاهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Key Strengths 

2. Key Weaknesses 
3. Unimportant Strengths 
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 مورد، مسائل نيا است ازین. شوداما فقدان آنها ممکن است منجر به ضعف عملکرد  ؛بخشدنمی
 و درصورت امکان نقاطی که اهمیت نسبی باالتری دارند را توسعه داد.  رندیگ قرارمجدد  یبررس

 
 مطلوبنا آنها در سازمان عملکرد هستندکه ینقاط مسائل، نيا: 1مهم چندان نه ضعف نقاطـ 

توجه قرار تواند مورد . رفع اين موارد در مراحل آتی میستندین برخوردار يیباال تیاهم از اما ؛است
 .گیرد

دهد و در نشان می ،عملکرد را برمبنای آنچه که تشريح شد –، ماتريس اهمیت 4و  3های شکل     
 گیرد. مورد تحلیل و تفسیر قرار می پژوهشهای ادامه بر اساس اين ماتريس، يافته

 

 
 عملکرد –. ماتريس اهمیت 3شکل 

 

نقطه  4های جداکننده عنوان بخش% به60میزان  در اين ماتريس در بعدهای اهمیت و عملکرد     
ها در اين نقاط قرار وکار با توجه به يافتهمورد نظر شناخته شده و ابعاد سیستم هوشمندی کسب

در  آورانهفنسه بعد هوشمندی بازار، هوشمندی رقبا و هوشمندی ، 4بر اساس شکل  .خواهند گرفت
بسیار بهتر از دو مورد ديگر است و  آورانهفن یشمندهواما وضعیت  ؛نقاط قوت کلیدی قرار دارد

 در (X,Y) صورتهب ریمتغ هر ازاتیامت در نقاط ضعف کلیدی قرار گرفته است. راهبردی یهوشمند
 .است تیاهم زانیم انگریب Y و عملکرد زانیم انگریب X که است آمده آن یجلو

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Minor Weaknesses 
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 وکارابعاد کلیدی سیستم هوشمندی کسب عملکرد – تیاهم سيماتر .4 شکل

 

نقطه ماتريس قرار  4همانند ابعاد در  پژوهشمتغیرهای  ،هاتر يافتهبرای تحلیل دقیق 5در شکل      
 شود.داده می
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 وکارمتغیرهای سیستم هوشمندی کسب عملکرد – تیاهم سيماتر .5 شکل

 
وکار دارای نقاط قوت و ضعف کلیدی است. شرکت در زمینه هوشمندی کسب 5شکل بر اساس      

و يکی از متغیرهای  فنآورانهتمامی متغیرهای هوشمندی بازار، هوشمندی رقابتی و هوشمندی 
در  راهبردیدو متغیر هوشمندی  در ضمن،های کلیدی قرار دارند. در ناحیه قوت راهبردیهوشمندی 
 اند. های کلیدی قرار گرفتهناحیه ضعف

 
 گیری و پیشنهادنتیجه. 5

 کرديروبا استفاده از  وکارکسب یهوشمند ستمیس سنجش مدل یطراح منظورهاين پژوهش ب     
پیشین در حوزه  مطالعاتو بر مبنای  شدبررسی  پژوهشانجام شد. ابتدا مبانی نظری  ختهیآم

طراحی شد و در ادامه با استفاده از نظرات اعضای  پژوهشوکار، الگوی مفهومی هوشمندی کسب
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تمامی اجزای سیستم  ،. در اين بینشدگروه کانونی، مدل مفهومی با شرايط سازمان منطبق 
وکار در چارچوب طراحی شده و تمامی متغیرهای آن مورد تايید قرار گرفت و ابزار هوشمندی کسب

وکار در ج نشان داد که وضعیت سیستم هوشمندی کسبها بر اين مبنا طراحی شد. نتايداده آوریجمع
و هوشمندی  فنآورانهاما سطح ابعاد آن متفاوت بود. هوشمندی  ؛سطح متوسط رو به بااليی بوده است

رقبا در وضعیت مطلوبی قرار داشتند و وضعیت هوشمندی بازار در سطح متوسط روبه باال و نزديک به 
عملکرد در  -ضعیف ارزيابی شد. بر اساس ماتريس اهمیت دیراهبراما سطح هوشمندی  ؛مطلوب بود

 ستمیسهای و هوشمندی بازار در ناحیه قوت ی رقابتیهوشمند ،فنآورانه یهوشمندمجموع 
طور مستمر و هها حفظ شوند و بست عملکرد اين فعالیتا قرار گرفتند و ضروری وکارکسب یهوشمند

های کلیدی سیستم در ناحیه ضعف راهبردیاما هوشمندی  شوند؛نحو هرچه بهتر انجام تدريجی به
های اين . از محدوديتاستوکار قرار گرفت و نیازمند بررسی فوری و جدی هوشمندی کسب

که تا حد  شدهای کانون سعی بود که با جلسه کیفی گروه پژوهشانطباق الگوی مفهومی  پژوهش،
برای  پژوهشکه از چارچوب مفهومی اين  شودپیشنهاد می ،وجود آيد. در نهايتزيادی اين انطباق به
ها و صنايع وکار در شرکتتا متوجه شويم وضعیت سیستم هوشمندی کسب شودصنايع ديگر استفاده 

های ديگری نیز جهت سنجش سیستم از مدل شودپیشنهاد می همچنینمختلف به چه صورتی است. 
 . شودوکار استفاده هوشمندی کسب
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