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چکیده
دنیای چالشبرانگیز و رقابتی کسبوکارهای امروزی مدیران را وادار میسازد تا ارزیابی نمایند چه عواملی بر تداوم و
موفقیت هر چه بیشتر سازمان تأثیر میگذارند .هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر هوش ساختاری-ستازمانی بتر کستب
مزیت رقابتی با توجه به نقش هوش رقابتی در شرکت بیمه ایران در شهر کرمان است .روش تحقیق کتابخانتهای و میتدانی
و ابزار جمعآوری اط عات میدانی ،پرسشنامه است .آلفای کرنباخ پرسشنامه این تحقیق  %33به دست آمد که نشاندهنتده
پایایی خوب است .جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت بیمه ایران است و برای به دست آوردن حجم نمونته از
فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی استفادهشده است که حجم نمونته برابتر بتا  993نفتر استت .همچنتین در ایتن
تحقیق با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به بررسی روابط علی بین متدیرهتای تحقیتق پرداختتهشتده استت .نتتایج
حاصله نشان میدهد که سامانههای اط عاتی (بهعنوان سرمایه ساختاری) و عوامل محتتوایی (بتهعنتوان سترمایه ستازمانی)
هوش ساختاری -سازمانی به میزان قابلتوجهی به رسیدن به هوش رقابتی نقش دارند .این مطالعته همچنتین نشتان متیدهتد
که رسیدن به هوش رقابتی بهصورت مثبتی در دستیابی به مزیت رقابتی سازمان سهیم است.
واژههای کلیدی :هوش ساختاری – سازمانی ،مزیت رقابتی ،هوش رقابتی
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مقدمه

ارزش بیشتری را برای مشتریانش نستبت بته رقبتا فتراهم

در سالهای اخیر ،هوش رقابتی 4بته یکتی از مفتاهیم

آورد .مزیتتت رقتتابتی نقطتته کتتانونی استتتراتژی و مفهتتوم

شترکتهتای پیشترو

اساستتی در متتدیریت استتتراتژیک استتت (چتتاکراورتی،1

عجین شده است .افزایش هوش رقابتی موجب متیشتود

 .)2040این مزیت با متمایزسازی یک ستازمان در یتک

سازمانها ،اط عات محیط اطراف خود را سریعتتر و بتا

کستتبوکتتار ختتاب ،در جهتتت ناتتر ذینفعتتان ،بتتهویتتژه

دقت بیشتتر تجزیتهوتحلیتل کننتد و نتتایج حاصتل را بته

مشتتتریان ایجتتاد متتیشتتود .مشتتتری بایتتد ازلحتتاآ ذهنتتی

روشتتتتی ستتتتودمند ذخیتتتتره و در دستتتتترس متتتتدیران

احساس کنتد کته ستازمان موردبررستی قتادر بته ایجتاد

تصمیم گیرنده قرار دهند .این مسأله ستبب شتتابگیتری

ارزش بیشتری برای او نسبت به رقبای دیگر استت .اگتر

روند تبادل اط عات و دانش در بستر سازمان میشتود و

یک سازمان مزیت رقتابتی نداشتته باشتد ،نمتیتوانتد در

اثربخشی فرآیند تفکر و تصمیم گیری جمعی را بتهطتور

بلندمدت بقا یابد .از سوی دیگر ،ارزیابی مزیتت رقتابتی

چشمگیر بهبود میبخشد (دانشمند و قاستمنتژاد.)4939 ،

یتتک شتترکت بتته معنتتای جمتتعآوری اط عتتاتی دربتتاره

هتتوش رقتتابتی فقتتط یتتک تحقیتتق بتتازاری یتتا کنکتتاش

مشتریان از محصوالت و خدمات شرکت ،یتا تحقیتق در

کستتبوکتتاری نیستتت (پلستتمیکر 2و همکتتاران)2001 ،؛

زمینه عوامل تبیینی جایگاه شرکت در بازار در مقایسه بتا

بلکه یک فرایند آگاهی از جریان رقابت و قترار گترفتن

رقبا است (ناوارو .)2040 ،3یکتی از ضتروریات کلیتدی

در یک گام جلوتر از بقیه است کته ایتن ،هوشتمندی بتا

برای موفقیت شرکتها در محیط رقابتی ،شناستایی ایتن

جمتتتعآوری اط عتتتات رقبتتتا و در حالتتتت ایتتتدسال،

نکته است که چگونه میتوان فواید و مزایتای رقتابتی را

به کارگیری این اط عات در برنامهریزی کوتتاه متدت و

همیشگی کرد؟ برای توسعه و بهکتارگیری یتک مزیتت

بلندمتتتدت استتتتراتژیک محقتتتق متتتیشتتتود (جتتتردن و

رقابتی ،شرکت ها بایستی قابلیتهتایی داشتته باشتند کته

همکاران .)2003 ،9درواقع ،هوش رقابتی بتهعنتوان یتک

بتوانند در ایجاد منابع غیرقابل تقلید ،با ارزش ،کمیتاب و

ابزار استراتژیک کسبوکار است که از متدتهتا پتیش

غیرقابلجایگزینی مورداستتفاده قترار گیرنتد (عطتاران و

اتخاذ آن در اقدامات سازمان بتا هتدف افتزایش قتدرت

همکاران .)4934 ،یکی از ایتن ستازمانهتا شترکتهتای

رقابتی آن توسط محققان پیشنهادشده است (پلستمیکر و

بیمه هستند که در آنها دستیابی بته مزیتت رقتابتی بترای

همکتتاران .)2001 ،هتتدف از هتتوش رقتتابتی ،ترکیتتب،

افتتزایش فتتروش و جلتتب رضتتایت افتتراد جهتتت خریتتد

توسعه و ارایه یتک چشتمانتداز جتامع بترای رستیدن بته

بیمهنامهها بسیار مهم هستند .صنعت بیمه بهعنوان یکی از

مزیت رقابتی پایدار استت (بتوز .)2003 ،1یتک شترکت

شاخ

های توستعهیتافتگی از ستویی بتهعنتوان یکتی از

زمانی مزیت رقابتی را دارا است که منابع و قابلیتتهتای

عمده تترین نهادهتای اقتصتادی مطتر بتوده و از دیگتر

مشخصی که منحصربهفرد و بهسختی قابل تقلید باشتد را

سوی فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی میکند .به عبتارتی

به دست آورد و بتوانند خدماتی را به بازار ارایه کند کته

ایتتن صتتنعت بتتهوستتیله دریافتتت و ستترمایهگتتذاری حتتق

مهم مدیریت تبتدیل و بتا فرهنت

بیمههای دریافتی ،در توسعه اقتصادی دارای نقش استت
)1 Competitive Intelligence (CI
2 Pelsmacker
3 Jourdan et al
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6 Navarro
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و همچنین با ایجاد امنیتت و اطمینتان بترای فعالیتتهتای

(کسب وکار الکترونیکی) مانند فروش اینترنتی ،افتزایش

ختتتدماتی ،تولیتتتدی و ...در جامعتتته رونتتتد ستتتازندگی،

درآمد ،کاهش هزینته و ارتقتاخ کیفیتت ایجتاد متیکنتد

پیشتتترفت و ترقتتتی را تستتتهیل متتتینمایتتتد (حیتتتدری و

(ماجا .)2004 ،1ایده هوشمندی سازمانی بته مفهتوم روز

همکاران.)4932 ،

تبدیلشده است و جالب اینجاست که از مجموعتهای از

از ستتوی دیگتتر ،یکتتی از جدیتتدترین منتتابع مزیتتت

ویژگیهتا بتهعنتوان استتعارهای بترای شناستایی ماهیتت

رقتتابتی ،هتتوش ستتاختاری ستتازمانی 4استتت کتته در ایتتن

سازمان هوشمند در زمینههتای تصتمیمگیتری و رفتتاری

مطالعه از آن به معنای سرمایه ساختاری سازمانی استفاده

استفاده می شوند (یولس .)2001 ،1بتهعنتوان یتک منبتع

میشود .سرمایه ستاختاری ستازمانی شتامل همته ذختایر

هتتوش رقتتابتی ،هتتوش ستتاختاری ستتازمانی ،یتتک ابتتزار

دانتتش غیرانستتانی در ستتازمان متتیشتتود کتته در پایگتتاه

داخلتتی اطت عرستتانی همکتتاریهتتای بتتینالمللتتی و بتتین

دادههتتای آن ،نمتتودار ستتازمانی ،دستتتورالعمل اجرایتتی

صنعتی است و همچنین ،چرخه تولید را کوتاه میکند و

فرآیندها ،استراتژی ،برنامههای اداری و موارد اینچنینی

ظرفیت سازمان را افزایش میدهتد (دایتک و کنرادیتو،3

نهادینه و ذخیرهشدهاند و اهمیت آن برای سازمان بتاالتر

 .)2003سازمانها قادر به بهرهبرداری از هوش ساختاری

از ارزش متتادی (متتواد ختتام) آن متتیشتتود (روس 2و

سازمانی بهمناور دستیابی به دانشی از ترجیحات مشتتری

همکتتتاران .)4333 ،روس و همکتتتاران ( ،)4333ایتتتن

از طریق سامانههتای اط عتات تعتاملی ستازمانی هستتند

سرمایه ،سرمایه های سازمانی مانند سترمایههتای فکتری،

(پتتتایوا و گونکتتتالو .)2003 ،3ستتتامانههتتتای اط عتتتاتی

خ قیت و نوآوری ،فرآیندها و سرمایه فرهنگی ،سرمایه

استراتژیک ،اط عتاتی را افشتا متیکننتد کته پتیشبینتی

تجدید ،توستعه و اقتدامات آموزشتی را در برمتیگیترد.

مداوم فروش را تسهیل میکند و منجر به مزیتت رقتابتی

چتتن 9و همکتتاران ( )2001بتتر ایتتن باورنتتد کتته ستترمایه

در برنامتتهریتتزی بهتتتر تولیتتد و ذختتایر موجتتودی کمتتتر

ساختاری سازمانی ،سیستم ،ساختارها و رویههتای فعلتی

میشود (ماجا و زابکار .)2004 ،3ایتن بترای تولیدکننتده

یک کسبوکار را هدف قترار متیدهتد .بتهبیتاندیگتر،

امکان بهبود انتختاب تتأمینکننتده و یتادگیری در متورد

ستتترمایه ستتتاختاری ستتتازمانی را متتتیتتتتوان بتتتهعنتتتوان

فنتتاوریهتتای فرآینتتد رقبتتا را فتتراهم متتیکنتتد (کرانتتی،3

ستتتازمانی ،یتتتادگیری ستتتازمانی ،فرآینتتتدهای

 )2003مدیریت ارشتد نیتز قتادر بته دسترستی بته دانتش

عملیاتی و سامانه هتای اط عتاتی طبقتهبنتدی کترد .ایتن

خارجی حیاتی ،تحقیقات بازاری و رونتدهای اقتصتادی

سرمایه ،بتهعنتوان زیرستاختهتای منعطتف اط عتاتی و

میشود و در نتیجه امکان برنامهریزی استراتژیک کاراتر

فرهنتت

40

ابتتتتزار کارآمتتتتد ارتباطتتتتات درونستتتتازمانی ،روش

را مییابد (بارس و کمور  .)2003 ،علیرغم وجود تعداد

جمع آوری ،تولید و انتقتال هتوش رقتابتی ستازمانهتا را

زیتتادی از مطالعتتات مربتتو بتته استتتفاده از ستتامانههتتای

تدییر داده است .این سرمایه ،مانعی برای رقبای بهواستطه

اط عتتاتی استتتراتژیک (کتته هتتوش ستتاختاری ستتازمانی

بازار ،ارتبتا عملیتاتی ،بهبتود فرآینتدهای کستبوکتار

)1 The structural organizational intelligence (SOI
2 Roos
3 Chen

4 Maja
5 Yolles
6 Dyk and Conradie
7 Paiva and Goncalo
8 Zabkar
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10 Baars and Kemper
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استتت) بتترای فعالیتتتهتتای هتتوش رقتتابتی ،هتتیچ مطالعتته

 4334بارنی تعریف جامع و رسمیتری از مزیت رقابتی

تجربتتیای کتته در آن بتته بررستتی تتتأثیر ستتازمانی آن

پایدار ارایه نمود :زمانی گفته میشود یک شرکت

پرداخته شده باشتد دیتده نمتیشتود .در منطقته پتژوهش

دارای مزیت رقابتی پایدار است که شرکت یک

هوش رقابتی ،چندین مطالعه تجربی ،ارتبا بین استتفاده

استراتژی ایجاد ارزش را اجرا نماید که بهطور همزمان

از هتتوش رقتتابتی و عملکتترد شتترکتهتتای بتتزرگ را

رقبای فعلی و بالقوه نتوانند آن را اجرا نمایند و قادر به

و چتتن2003 ،؛ متتیو

کویبرداری منابع این استراتژی نباشد (هافمن.)2000 ،2

نای )2003 ،4را بررسی کرده است .بااینحال ،مطالعتات

در صنایع مختلف بعضی از شرکتها صرفنار از اینکه

انجامشده ،مستقل از ستامانههتای اط عتاتی استتراتژیک

سود متوسط آن صنعت باال یا پایین است ،سودآورتر از

بودند (استفاده از هوش ساختاری سازمانی).

بقیهاند .این عملکرد برتر به علت داشتن عوامل خاب و

موردبررستتی قتترار دادهانتتد (فنت

این مطالعه با هدف پر کردن ایتن شتکاف مطالعتاتی

غیرقابل تقلید است که عملکرد بهتر نسبت به رقبا را

است و بتدین مناتور از بررستی تتأثیر استتفاده از هتوش

نتیجه میدهد .این مهارتها و داراییهای منحصربهفرد

ستتاختاری س تازمانی در هتتر دو هتتوش رقتتابتی و مزیتتت

منابع مزیت رقابتیاند .منابع یا مهارتها برای آنکه منبع

رقابتی سازمان بهره می گیرد .بهطور خاب ،ایتن تحقیتق

مزیت رقابتی پایدار باشند باید چهار ویژگی اساسی

به دنبال بررسی رابطته بتین استتفاده از هتوش ستاختاری

داشته باشند:

سازمانی و پتذیرش اط عتات هتوش رقتابتی و همچنتین

 -4باید بتا ارزش باشتند؛  -2بایتد بتین شترکتهتای

رابطه بین پذیرش اط عات هوش رقابتی از طریق مزیت

موجود و رقبای بالقوه کمیاب باشند؛  -9بهراحتتی قابتل

رقابتی سازمان و هوش ساختاری ستازمانی استت .نتتایج

تقلیتتد نباشتتند؛  -1نبایتتد معتتادل استتتراتژیک جتتایگزینی

بینشی در مورد تأثیر هوش ساختاری سازمانی بر پذیرش

برای آن منبع یا مهارت وجتود داشتته باشتد (مالتومی و

اط عتتات هتتوش رقتتابتی و تتتأثیر متعاقتتب آن بتتر مزیتتت

دادوند.)4932 ،

رقابتی سازمان ارایه میکند.

پیشنهادهای شرکت در مقایسته بتا رقبتا از ناتر مشتتریان

مرور ادبیات پژوهش

است .همچنین مزیت رقابتی توانایی شرکتها در جذب

مفهوم مزیت رقابتي
ایده مزیت رقابتی در سال  4331بهصورت ضمنی توسط
دی مطر

مزیتتت رقتتابتی عبتتارت از میتتزان فزونتتی جتتذابیت

شد ،وی انواع استراتژیهایی را که

میتوانستند به حفظ مزیت رقابتی کمک کنند را بیان
نمود .واژه فعلی مزیت رقابتی پایدار توسط پورتر ارایه
گردید .وی در سال  4331انواع اصلی استراتژیهای

ناتتر مشتتتریان نستتبت بتته رقبتتا ،ب تا تکیتتهبتتر قابلیتتتهتتا و
ظرفیت هتای ستازمانی استت و درنهایتت مزیتت رقتابتی
ارزشهتتای قابتتلارایتته شتترکت بتترای مشتتتریان استتت
بهنحویکه این ارزشها از هزینههای مشتری باالتر است
(حاجیپور و مؤمنی.)4933 ،

رقابتی (کمترین هزینه و تمایز) را که موجب دستیابی به
مزیت رقابتی پایدار میگردد را بحز نمود .در سال
1 Feng and Chen, Mei and Nie

2 Hoffman
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سامانههای اطالعاتي استراتژیک

یتتتک شتتترکت نیازمنتتتد پیمتتتودن نردبتتتان هوشت تمندی

سیستم اط عاتی به سامانهای گفته میشود کته بترای

(داده/اط عتتات /دانتتش /ختترد) استتت تتتا بتته منفعتتت

کاربران در یک سازمان ،داده یا اط عتات فتراهم کنتد.

هوشمندی برستد .تحقیقتات زیتادی در حتوزهٔ هتوش

برای مثال سیستم دستی حقوقی و دستمزد را میتوان نام

رقابتی و ارتبتا آن بتا فراینتد برنامتهریتزی استتراتژیک

بتترد .از ناتتر فنتتی ،یتتک سیستتتم اط عتتاتی را متتیتتتوان

انجام شده است (تئو و چتو .)2004 ،در ادبیتات موجتود

مجموعه ای از اجتزای مترتبط بتا هتم تعریتف کترد کته

در این حوزه در اغلب متوارد بتر اهمیتت هتوش رقتابتی

اط عات را با مناور حمایت از تصتمیمگیتری و کنتترل

برای مزیت رقابتی سازمانی تاکید شدهاست.

در یک سازمان جمع آوری ،پتردازش ،ذخیتره و توزیتع

هوشمندی برای سازمان یک مزیتت رقتابتی استت و

میکنند .ع وه بر این سامانههای اط عاتی میتواننتد بته

این مزیت رقتابتی بتا برنامته ریتزی بهتتر کستب و کتار،

متتدیران و کارکنتتان کمتتک کننتتد تتتا مستتاسل را تحلیتتل،

موفقیت در معرفی محصول جدیتد و ورود بته بازارهتای

موضوعهای پیچیده را تجستم و محصتوالت و ختدمات

جدید افزایش مییابد (رزگو)2003 ،9

جدیتتد خلتتق کننتتد (آلوتتار و کتتیم .)2042 ،4در سیستتتم

سازمانهتا همچنتین در تت ش بترای ستنجش ارزش

اط عاتی نیز مانند هر سامانهای سه فعالیتت اصتلی انجتام

هوش رقابتی برای سازمان .هستند .مطالعه تجربتی تئتو و

می گیرد .ورودی ،داده های ختام را از درون ستازمان یتا

چو ( )2004از  423سازمانی که از اینترنت استفاده کرده

محتتیط بیتترون جمتتعآوری متتیکنتتد .پتتردازش ،ایتتن

بودند بیانگر تأثیر ستفاده از اینترنت بر کیفیت اط عتات

ورودی های خام را به شکل معنتاداری تبتدیل متیکنتد.

هوش رقابتی بود .هوش رقابتی روند کلی ایتن مطالعتات

خروجتتی ،اط عتتات پتتردازش شتتده را بتته افتتراد ارایتته

به این صتورت بتوده استت کته همگتی بته جتز آخترین

میدهد .بتازخورد در سیستتم اط عتاتی بستیار ضتروری

تحقیق ،مدلهای ناتری از تحلیتل رقیتب ارایته دادهانتد.

استتت .ایتتن بتتازخورد ،اط عتتات را بتته افتتراد مناستتب در

مطالعات تجربی در مورد این موضوع نیز با دیدگاههتای

سازمان برمی گرداند تا بتوانند مرحله ورودی را ارزیتابی

دورهای بر مساسل اخ قی رویههای تحلیتل رقیتب انجتام

یا تصحیح کننتد (ثاقتب تهرانتی و تتدین .)4930 ،هستته

شد .رشتد سیستتم هتای اط عتاتی استتراتژیک و هتوش

اصلی هوشتمندی ،اط عتات استت ،امتا هتر اط عتاتی،

ستتاختاری ستتازمانی ،بتته ایتتن منجتتر بتته بهتتره بتترداری

هوشمندی نیست .کتاهنر ( )4333بتر نیتاز بته تمتایز بتین

متخصصان هوش رقابتی از غنای اط عات و قابلیتهتای

اط عات و هوشمندی (دانش) تاکید می کنند :اط عات

ابر رسانهای برای فعالیتهای هتوش رقتابتی شتده استت

مبتنی بر حقایق هستند .اط عات؛ اعداد ،آمار ،دادههتای

(نورد 1و همکاران .)2003 ،شرکتهای تجاری در تمتام

پراکنتتده در متتورد متتردم و ستتازمانهاستتت .هوشتتمندی

اشتتکال و انتتدازههتتا ،در یافتتتهانتتد کتته هتتوش ستتاختاری

(دانش) ،اط عتاتی استت کته پتایش ،تتدبیر و و تحلیتل

سازمانی فرصتهایی برای مزیت رقابتی فراهم متیکنتد

شده اند .مدیران برای تصتمیم گیتری بته هوشتمندی آن

(اکگون 1و همکاران .)2003 ،ایتن شتامل جمتعآوری و

نیاز دارند نه اط عات (تیت)2009 ،2؛ به عبتارت دیگتر،
1 Alpar & Kim
2 Toit

3 Rezgui
4 Nord
5 Akgun
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توزیتتع اط عتتات متتیشتتود .نکتتته مهتتم و جالتتب توجتته

شیوههای قانونی و اخ قی برای کشتف ،تهیته و تحویتل

اینجاستتت کتته هتتوش ستتاختاری ستتازمانی کتتتام ً از

به موقع اط عات مورد نیاز به تصتمیمگیرنتدگانی استت

برنامههای کاربردی سنتی کامویوتری و وظایف مختلتف

که میخواهند توان رقابتی کسب و کار خود را افتزایش

کسب وکاری ،از ارتباطات انسانی گرفته تا تراکنشهای

دهند (فلیشر و همکاران .)2003 ،2هتوش رقتابتی ختوب

کسب و کار ،متفاوت است (پون و سوتمن .)4333 ،4بتا

به تحلیلگتر روشهتای قتدیمی و پتایشگتر نیتاز دارد،

استتتفاده از هتتوش ستتاختاری ستتازمانی ،یتتک شتترکت

چیتتزی شتتبیه بتته کارگتتاهی کتته متتی-خواهتتد جنتتایتی را

میتواند بر حضور ،وضعیت ،محصتوالت و قیمتتهتای

کشتتف کنتتد (مشتتبکی و همکتتاران)4930 ،؛ بنتتابراین،

سایر بازیکنان در صنعت خود ناارت داشته باشتند .ایتن

هوش رقابتی یک دریافت همه جانبه و یک دید کلی از

میتواند دیدگاههای مشتریان را پیگیری کند و به دنبتال

یک صنعت و شرکتهتای رقیتب بته دستت متیدهتد و

هتتای جدیتتد بتتین المللتتی باشتتد .آن

زمینههای آسیب پتذیری ستازمان را آشتکار متیستازد و

همچنین میتواند از فایلهتا و پایگتاه داده ستازمانهتای

سرانجام رفتار رقبا و پیامدهای آن را شناسایی مینمایتد.

دولتتی ،دانشتتگاههتتا و مراکتتز تحقیقتتاتی بتترای گستتترش

از ایتتن رو فرآینتتدی پیچیتتده در ستتازمان استتت (آنتیتتا و

ایتتدههتتا و تخص ت

9

تفکر خود و کمتک بته آگتاهی از نیازهتای بتازار بهتره

هسفورد  .)2003 ،این فرآیند ابزارهتای موجتود (فنتی و

بگیتترد .شتترکتهتتا بستتیار بتته کتتاوش هتتوش ستتاختاری

انستتانی) را در کنتتار همتتدیگر بتته کتتار متتیگیردتتتا از

سازمانی بترای دادههتای هتوش رقتابتی روی آوردهانتد.

کارکردهای سازمانی و شناخت سازمانی پشتتیبانی کنتد.

بستتتیاری از ادبیتتتات موجتتتود در حتتتوزهٔ متتتدیریت،

فرآیند هوش رقابتی فرآینتدی دوره ای یتا متداوم استت

سازمان ها را از نحوه اهترم ستازی  SOIبترای تحقیقتات

کتته از تصتتمیمگیتتری و از یتتادگیری ستتازمانی پشتتتیبانی

مشتری ،خدمات به مشتریان ،روابط مشتری ،تحقیق ثبت

متتیکنتتد (مشتتبکی و همکتتاران .)4930 ،هنگتتامی کتته

اختتتراع و تحقیقتتات بتتازار آگتتاه متتیکننتد .ایتتن مطالعتته

سازمان فرآیندهای هوش رقابتی را نهادینه نماید و ماننتد

امیدوار است تا شکاف بین تئوری و عمتل را بتا بررستی

یک شبکه پیونتدی آستانستاز ،در پتس زمینته معمتاری

شتتواهد تجربتتی در استتتفاده و تتتأثیر هتتوش ستتاختاری

سازمانی خود پیکربندی کنتد متیتوانتد در راه پیتروزی

سازمانی برای فعالیتهای هوش تجاری پر کند.

گام بردارد .در این صورت میتوان گفت هوش رقتابتی
و کتتاربرد آن بتته فرهنتت

هوش رقابتي

روی نشتتان داده و ستتازمان

توانایی پذیرش و سازگاری با ارزشهای فرهنگتی را بته

در سالهای اخیر ،هوش رقابتی در رشتته متدیریت و

دست آورده است ،بدنه مدیریت گفتمان هتوش رقتابتی

مدیریت استراتژیک توجه قابل تتوجهی بته ختود جلتب

را فهمیده و خود هوشمندانه کار متیکننتد و دیگتران را

کرده است .هوش رقتابتی بته معنتای ناتارت هدفمنتد و

هم به این کار برمیانگیزانند ،از فرآیندهای آن پشتتیبانی

بر رقبای خود و شناسایی آنهتا در چتارچوب

کتترده و آن را بهبتتود متتیدهنتتد (تتتریم .)2001 ،1هتتوش

هماهن

یک بازار مشخ

استت و در واقتع فرآینتد بکتارگیری

1 Poon and Swatman

2 Fleisher et al
3 Anti & Hesford
4 Trim
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رقابتی زیربنایی است که پایههای مزیت رقتابتی بتر روی

تحلیتتل و تفستتیر دادههتتا و انتشتتار اط عتتات (مورگتتان و

آن قتترار متتیگیرنتتد و هتتر چقتتدر ایتتن زیربنتتا استتتحکام

مایکل .)2003 ،1یک توضیح احتمتالی بترای ایتن رشتته

بیشتری داشته باشد ،ظرفیت پایداری و مقاومت ستونهتا

در حال ظهور ،انفجار اط عات است که به خودی خود

بیشتر و در نتیجه ،مزیت رقتابتی از استتحکام و پایتداری

حاصتتل افتتزایش دسترستتی بتته اط عتتات و بازتتتابی از

بهتری برخوردار خواهد بود (دیشمن و کالف.)2003 ،4

گسترش پایگاه داده های تجاری در سراسر جهان استت.

یکی از ویژگیهای عمده در دوره حاضتر ،تدییترات

سایر علل این رشد ،احتماالً ماهیت زمتانی آن استت کته

روزافزون دانش بشری در عرصههای مختلف ،از جملته،

در آن ما در حال حاضر در زمانی زندگی متیکنتیم کته

اجتماعی ،اقتصادی ،صنعتی ،سیاسی و فناوری استت .در

مملو از تدییرات سیاستی و اجتمتاعی بتزرگ در سراستر

بازار و موجودیت تدییرات ،رقابتت،

جهان ،افتزایش سترعت کستب و کتار ،افتزایش رقابتت

فناوری ،نوآوری ،الگوهای رفتاری مشتریان و پیش بینی

جهتتانی بتتا ورود رقبتتای جدیتتد ،رقابتتت تهتتاجمیتتتر و

رونتتدهای آت تی بتترای رقابتتت ضتتروری استتت (گببتتر،2

تدییرات سریع فناورانته متیباشتد (ویتویرز 3و همکتاران،

 .)2003هوش رقابتی بر این موضوعات تمرکز متیکنتد.

.)2001

این وضعیت ،در

در واقع ،هوش رقتابتی کته بته هتوش کستبوکتاری یتا
سازمانی اشاره دارد ،هنر جمع آوری ،پردازش و مرتتب

مدل مفهوميو فرضیات پژوهش

سازی اط عات برای افراد در تمام سطو شرکت است

توسعه مدل

تا به آنها درشکل دهتی آینتده ختود و محافاتت از آن

استتتفاده از هتتوش ستتاختاری ستتازمانی ،از لحتتاآ

در برابر تهدیتدات رقتابتی فعلتی کمتک کنتد :آن بایتد

سیستمهای اط عاتی و عوامل محتوایی ارزیابی میشتود

قانونی باشد و برای کدهای اخ ق احترام قاسل باشد :آن

(چن و همکاران .)2001 ،از آنجا که پذیرش اط عتات،

انتقال دانتش از محتیط بته ستازمان در دل قتوانین اتختاذ

جنبتته مهمتتیاز هتتوش رقتتابتی استتت ،ایتتن امتتر ستتنجش

شده را در بر میگیرد و موقعیت رقابتی یک شترکت را

پتتذیرش اط عتتات از منتتابع هتتوش ستتاختاری ستتازمانی

تحت تأثیر قترار متیدهتد (خلیفته و همکتاران.)2003 ،9

ضروری میشود (از نار درستی ،دقتت و غیتره) (تئتو و

هوش رقابتی ،جاسوسی صنعتی نیستت و یکتی از قواستد

چتتو .)2004 ،تتتأثیر ستتازمانی بعتتدی استتتفاده از هتتوش

اصلیان این است که  30درصتد از تمتامیاط عتاتی کته

ساختاری ستازمانی بترای فعالیتتهتای هتوش رقتابتی بتا

بتازار و

توجه به سه مزیت رقابتی زیر اندازه گیری میشتود (لتی

یک شرکت برای اتخاذ تصمیمات مهم و در

3

رقبای خود نیاز دارد ،در حال حاضر عمومی استت و یتا

و همکاران  .،2003ناوه و مارکوس :)2001 ،

می تواند به طور سیستماتیک از دادههای عمتومیتوستعه

 -4کیفیت؛  -2قیمت و  -9بینش کلی.

یابد (تئو و چو .)2004 ،1هوش رقابتی شتامل سته وظیفته

سیستم های اط عاتی :ساختار سیستمهتای اط عتاتی

اصلی است :جمع آوری و سازماندهی دادهها ،تجزیته و

(هوش ساختاری) به عنتوان یتک ابتزار بترای پتردازش،
حفاظت و ارسال اط عات الکترونیکی تعریف متیشتود

1 Dishman & Calof
2 Gabbar
3 Khalifa et al
4 Teo and Choo

5 Morgan and Michael
6 Viviers
7 Li et al ; Naveh and Marcus
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(لوکتتاس .)2000 ،4کتتاربرد سیستتتمهتتای اط عتتاتی از

دانش خود را با استفاده از سیستتمهتای اط عتاتی بهبتود

هتتوش ستتاختاری ستتازمانی ،بتترای فعالیتتتهتتای هتتوش

دهنتتد .ایتتن استتتفاده داخلتتی و ختتارجی از سیستتتمهتتای

رقتتابتی ،شتتامل عملیتتات داخلتتی و ختتارجی متتیشتتود.

اط عاتی توسط سیستمهای اط عاتی استتراتژیک بترای

عملیات داخلی درون ستازمان ،تحلیتل و ارزیتابی ستریع

همکاری و انتشار داده هوش رقتابتی ،انتاتار متیرود بته

تر و موثرتر اط عات هوش رقابتی را ممکتن متیستازد.

بهبود درستتی-دقتت-پتذیرش اط عتات هتوش رقتابتی

استفاده از سیستمهای اط عات داخلی مانند سیستم کتار

موجود برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منجر شتود .از

دانش ،2راه مؤثر تری برای تبادل و به اشتترا

گتذاری

این رو ،فرضیه اول به صورت زیر مطر میشود:

اط عات برای تولید هوش عملی و واقعی مهیا متیکنتد.

فرضتتیه  :4استتتفاده سیستتتمهتتای اط عتتات از هتتوش

مطالعات قبلی (پایوا از و جینکتالو )2003 ،دریافتنتد کته

ساختاری سازمانی ارتبا مثبتی با درستی-دقت-پذیرش

مقدار بیشتر دادهها رد و بتدل شتده بتین شترکا ،احتمتال

اط عات هوش رقابتی دارد.

متقابل اهداف یکدیگر را افتزایش متیدهتد و در

عوامتتل محتتتوایی .ستتازه عوامتتل محتتتوایی (هتتوش

در

نتیجه زمینه ساز همکاری بیشتر آنها میشتود .بته لحتاآ

سازمانی) به عنوان هوش فرهنگی و اجتماعی در سازمان

مشارکت خارجی ،ویجایاساراثی و روبی )4333( 9نشان

تعریف می شود .هوش فرهنگی ضعیف منجر بته حاشتیه

دادند که استفاده از تبادل الکترونیکتی دادههتا بته بهبتود

ستتتازی ،درگیتتتریهتتتای غیتتتر ضتتتروری ،تتتتاخیرات و

همکاری بین شرکای تجاری و مزیت رقتابتی بتزرگتتر

ناکارایی های رهبری می شود (دانچو .)2003 ،3بتا توجته

منجر میشتود .آنهتا همچنتین دریافتنتد کته بتا افتزایش

بتته ظهتتور استتتفاده از اصتتط

«هتتوش فرهنگتتی» در

درستی ،دقت ،سرعت دادهها ،هماهنگی شترکا در یتک

سالهای اخیر ،مفاهیم علمیکمیدر حال حاضتر وجتود

رابطه چانه زنی ،بیشتر خواهد شد .هتر ستازمانی بایتد بته

دارند .شتاید ،متنام تترین و معاصترترین رویکترد بترای

مشتتتریان بتتازار هتتدف ختتود در تمتتاس باشتتد .توجتته بتته

مطالعه هوش فرهنگی در یک رساله استت کته در بتاب

ناتترات و بازخوردهتتای انهتتتا در گتتروههتتای خبتتتری

تعام ت فردی در کل فرهن

3

سیستم های اط عتاتی بته یتک شترکت امکتان ارزیتابی

منتشر شده استت و در آن هتوش فرهنگتی را بته عنتوان

واکنشهای مشتریان بته محصتوالت و ختدمات ختود و

«یک قابلیت فردی بترای ستازگاری موفتق بترای تناتیم

رقبایش را میدهد (هرشل و جتونز .)2001 ،1بستیاری از

فرهنگی جدید به عبارتی تنایم ناآشتنای قابتل استناد بته

مشتتتریان از سیستتتم ستتازمان بتته عنتتوان ابتتزار ارزیتتابی و

 .)2009 ،به

ها ،توسط ایرلی و آن

بافت فرهنگی تعریف کردند» (ایرلی و آن
3

انتخاب کاال و خدماتی که قصتد خریتد آنهتا را دارنتد

همین روش ،در سال  ،2001پترسون هوش فرهنگتی را

استفاده میکنند .مطالعه فهتر و تتوول )4333( 1نشتان داد

به عنتوان استتعداد استتفاده از مهتارتهتا و توانتاییهتای

که  30درصد از پاس دهندگان انتاار داشتتند کته منبتع

مناسب در یک محیط میان فرهنگی تعریف شتده استت
(پترسون .)2001 ،مطالعه آلتن و هیگینتز )2001( 3نشتان

1 Lucas
2 knowledge work system
3 Vijayasarathy and Robey
4 Herschel and Jones
5 Feher and Towell

6 Danchev
7 Earley and Ang
8 Peterson
9 Alon and Higgins
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داد که هتوش فرهنگتی الزمته موفقیتت رهبتری جهتانی

کیفیت و مزیت رقابتی بیشتر از ختود نشتان داده بودنتد.

است.

مطالعتته پایرستتی 3و همکتتاران ( )4333نشتتان داد کتته

ایرل تی و موساکوستتکی ،4هتتوش فرهنگتتی بتتا هتتوش

شرکتهایی که کارمندان دانشی دارند به مزیت رقتابتی

اجتماعی که در آن ،مردم ،نیازمند تدییر زمینههای ملی و

باالتری دست یافتهانتد .استتفاده از هتوش رقتابتی بهینته،

تکیه بر تواناییهای خود برای یادگیری الگوهای جدیتد

همچنین میتواند به هزینههتای پتایین تتر در فرآینتدهای

تعام ت اجتماعی و پاس هتای رفتتاری درستت بته ایتن

کستب و کتار منجتتر شتود .استتتفاده از هتوش ستتاختاری

الگوها هستند ،فرق دارد .در ادبیات روانی مفهوم هتوش

سازمانی امکان انتخاب تتأمین کننتده بهتتر را بته واستطه

اجتماعی ،توسط ثرندایک و حتی قبل از مفهوم اسویرمن

اط عات بهتر از تأمین کنندگان مهیا میکنتد .اط عتات

معرفی شد( 2کارول .)4339 ،9هوش اجتماعی بته عنتوان

فتتروش اینترنتتتی پتتیش بینتتی مستتتمر ف تروش را تستتهیل

یک توانایی ذهنی متمایز از هتوش انتزاعتی و مکتانیکی

میکند و در نتیجه به برنامه ریتزی بهتتر تولیتد و ذختایر

تعریف شد .بررسی ویز و ستاب )2003( 1بته ایتن نتیجته

موجودی کمتر منتهی میشتود .بهبتود بیتنش عمتومی از

رسید که هوش اجتماعی یکی از مهتمتترین مولفتههتای

طریق استفاده از بهبود اط عات هوش رقابتی که ارتبتا

بهبود مزیتت رقتابتی ستازمانی استت .ایتن یافتته بته ایتن

مثبتی بتا مزیتت رقتابتی شترکت دارد افتزایش متییابتد.

فرضیه منجر شد:

اط عات هوش رقتابتی بهینته امکتان برنامته ریتزی بهتتر

فرضتتتیه  :2عوامتتتل محتتتتوایی از هتتتوش ستتتاختاری

کسب و کار و بهبود دقتت و صتحت تصتمیم گیتری را

ستتازمانی ارتبتتا مثبتتتی بتتا درستتتی -دقتتت -پتتذیرش

فراهم متیکنتد .فهتر و تتوول )4333( 3نشتان دادنتد کته

اط عات هوش رقابتی دارد.

ارتبا ستازمان بتا کارکنتان و شرکایشتان بتا استتفاده از

مزیتتت رقتتابتی .مزیتتت رقتتابتی استتتفاده از بهبتتود
اط عات هوش رقابتی ،با کیفیت بتاالتر ،هزینته کمتتر و

هوش ساختاری سازمانی بهبود مییابد؛ بنتابراین ،فرضتیه
زیر پیشنهاد میشود:

بهبود بینش کلی نمتود پیتدا متیکنتد( .لتی و همکتاران،

فرضیه  :9هوش ساختاری سازمانی از طریق درستی-

 .)2003مزیت رقتابتی ،میزانتی استت کته یتک ستازمان

دقت-پذیرش اط عات هتوش رقتابتی ارتبتا مثبتتی بتا

توانایی ایجاد یک موقعیت تدافعی در برابر رقبتای ختود

مزیت رقابتی دارد.

را دارد (کتتاردی و ستتلواراجان .)2003 ،هتتوش رقتتابتی
برای یک شرکت به واسطه افزایش کیفیتی که بته دنبتال

روش پژوهش

1

پتتژوهش حاضتتر بتتر استتاس هتتدف یتتک تحقیتتق

( )4333نشتتان داد کتته شتترکتهتتایی کتته سیستتتمهتتای

کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن

پیشرفته برای ناارت بر فعالیتهای رقبتای ختود دارنتد،

دادههتتای متتورد نیتتاز ،از نتتوع پتتژوهشهتتای توصتتیفی و

دارد ،یک مزیتت رقتابتی استت .مطالعته مایکاکلیستین

همبستتتگی متتیباشتتد .جامعتته آمتتاری در ایتتن پتتژوهش
1 Earley and Mosakowski
2 Thorndike
3 Carroll
4 Weis and Sub
5 Michaklisin

مدیران و کارکنان بیمه ایران در شتهر کرمتان متیباشتد
6 Piercy
7 Feher and Towell
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که تعداد آنها برابر با  993نفر میباشد .در این پتژوهش

است ،از فرمتول کتوکران استتفاده شتده استت و حجتم

از روش نمونه گیری تصتادفی ستاده استتفاده متیشتود،

نمونه در این تحقیق میباشد (سرمد و همکاران.)4932 ،
2

بدین ترتیب که پرسشنامههای پژوهش در اختیار مدیران

 180

و کارکنان بیمه ایران در شهر کرمان قترار داده شتد و از
آنان خواسته شد که پرسشنامه مذکور را به دقت مطالعته
کرده و به پرسش های آنان پاس دهند .بترای بته دستت
آوردن حجم نمونته ،بتا توجته بته اینکته جامعته محتدود

(336)  1.96   0.5  0.5

 336  1   0.05  1.96   0.5  0.5
2

2

n

به مناور جمعآوری اط عات متورد ناتر و ستنجش
متدیرهای تحقیق ،از پرسشنامه استتاندارد کته پایتایی آن
توسط آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفتته،
استفاده شده است (سرمد و همکاران.)4933 ،

جدول  -1منابع سؤاالت پرسشنامه پژوهش
متغیر

سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

محقق

سیستم اط عاتی

 3تا 4

0/33

کردی و سلواراجان ()2003

عوامل محتوایی

 43تا 3

0/33

کردی و سلواراجان ()2003

هوش رقابتی

 92تا 20

0/30

تئو و چو ()2004

مزیت رقابتی

 91تا 99

0/33

لی و همکاران ()2003

تجزیه و تحلیل دادهها

 T-Valueاز  4/33بیشتتتر و یتتا از  -4/33کمتتتر باشتتد،

در این قستمت بتا انجتام تحلیتل مناستب بته آزمتون

فرضتتتیه صتتتفر رد و فرضتتتیه یتتتک تأییتتتد متتتیگتتتردد

فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت .بترای آزمتون فرضتیه

(دهقانیسلطانی و همکاران .)4932 ،برای بررسی نرمتال

اول پتتتژوهش و روایتتتی متدیرهتتتای پتتتژوهش از متتتدل

بتتودن متدیرهتتا از آزمتتون کلومتتوگراف -استتمیرنوف و

معادالت ساختاری با بهره گیتری از نترمافتزار LISREL

بتترای همبستتتگی متدیرهتتا نیتتز از آزمتتون همبستتتگی و

استفاده شده است .برای آزمون فرضتیات اصتلی تحقیتق

نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

از مدل مفهومی پژوهش و در حالت ضترایب معنتاداری
استفاده شده است .در این حالت در صورتی کته مقتدار
جدول  -2نتایج مربوط به نرمال بودن عاملها
سیستم اطالعاتي

عوامل محتوایي

هوش رقابتي

مزیت رقابتي

تعداد

430

430

430

430

آزمون K S

0/333

0/331

0/331

0/313

سطح معناداری

0/913

0/192

0/231

0/931
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آزمون نرمال بودن متغیرها

که برای هر یک از ابعاد سوالهایی طراحتی شتده ،الزم

بتتترای بررستتتی نرمتتتال بتتتودن دادههتتتا از آزمتتتون

استتت تحلیتتل عتتاملی تاییتتدی در دو مرتبتته اول و دوم

کلوموگراف -استمیرنوف استتفاده شتده استت .در ایتن

صورت پذیرد (حمیدیزاده و همکاران .)4934 ،در این

آزمون اگرستطح معنتاداری کمتتر از  0/01باشتد فترض

پتتژوهش ،بتتا توجتته بتته اینکتته متدیتتر سیستتتم اط عتتاتی و

صفر رد می شود و اگتر ستطح معنتاداری بیشتتر از 0/01

عوامل محتوایی مستقل بوده و دارای بعد میباشد ،بترای

باشد فرض یک پذیرفته میشود .نتایج مربو به آزمون

روایتتی آن از تحلیتتل عتتاملی تاییتتدی مرتبتته اول و دوم

نرمتتال بتتودن عامتتلهتتا در جتتدول  2آورده شتتده استتت؛

استفاده شده است .در جدول  9بار عاملی مقتدار عتددی

بنابراین با توجه به اینکه سطح معناداری تمامی عامتلهتا

است که میتزان شتدت رابطته میتان یتک متدیتر پنهتان و

از  0/01بتتزرگتتتر استتت ،فتترض یتتک پذیرفتتته شتتده و

متدیر آشکار مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخ

تمامی عاملها نرمال هستند.

میکند .هر چه مقدار بار عاملی یک شاخ
یک سازه مشخ

تحلیتتتل عتتتاملي تاییتتتدی (روایتتتي ستتتازه)
متغیرهای پژوهش

بیشتر باشد ،آن شاخ

در رابطه با
سهم بیشتری

در تبیتین آن ستازه ایفتتا متیکنتد .اگتتر بتار عتاملی یتتک
شاخ

منفی باشد ،نشان دهنده تأثیر منفی آن در تبیتین

در تحلیل عاملی تاییدی ،پژوهشگر به دنبال دریافتت

سازه مربوطه است (طبرسا و همکاران .)4932 ،همچنتین

ایتن مطلتب استتت کته آیتا ستتوالهتای پتژوهش قابلیتتت

در این جدول سؤاالت نشتان دهنتده ایتن استت کته هتر

سنجش متدیر مورد نار را دارا هستند؛ از سویی با توجته

متدیر توسط چند گویه سنجیده میشود.

به اینکه متدیرهای پژوهش حاضتر دارای ابعتادی هستتند

جدول  -3تحلیل عاملي تاییدی مرتبه اول و دوم متغیرهای پژوهش
متغیر

ابعاد

ضریب استاندارد

عدد معناداری

عملیات داخلی

0/32

3/31

سیستم اط عاتی

عملیات خارجی

0/33

3/11

سوالها

ضریب استاندارد

عدد معناداری

سؤال 4

0/33

-

سؤال 2

0/31

3/13

سؤال 9

0/31

40/33

سؤال 1

0/32

3/91

سؤال 1

0/31

3/11

سؤال 3

0/33

40/41

سؤال 3

0/32

40/44

سؤال 4

0/33

-

سؤال 2

0/33

3/33

سؤال 9

0/31

3/13
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ادامه جدول  -3تحلیل عاملي تاییدی مرتبه اول و دوم متغیرهای پژوهش
متغیر

ابعاد

ضریب استاندارد

عدد معناداری

هوش فرهنگی

0/33

3/21

عوامل محتوایی

هوش اجتماعی

0/39

40/31

کیفیت باالتر

0/33

3/12

مزیت رقابتی

هوش رقابتی

قیمت کمتر

0/33

3/13

بینش کلی

0/33

3/33

-

0/34

3/32

سوالها
سؤال 4
سؤال 2
سؤال 9
سؤال 1
سؤال 1
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 2
سؤال 9
سؤال 1
سؤال 1
سؤال 3
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 2
سؤال 9
سؤال 1
سؤال 1
سؤال 4
سؤال 2
سؤال 9
سؤال 1
سؤال 1
سؤال 4
سؤال 2
سؤال 9
سؤال 4
سؤال 2
سؤال 9
سؤال 2
سؤال 9
سؤال 1
سؤال 1
سؤال 3
سؤال 3
سؤال 3
سؤال 3
سؤال 40

ضریب استاندارد
0/33
0/32
0/33
0/31
0/33
0/33
0/31
0/33
0/33
0/39
0/33
0/34
0/31
0/33
0/31
0/39
0/33
0/33
0/34
0/31
0/33
0/33
0/33
0/32
0/31
0/33
0/31
0/33
0/33
0/33
0/33
0/33
0/33
0/33
0/33
0/31
0/32
0/33

عدد معناداری
3/33
3/13
3/33
40/33
3/12
3/13
3/32
40/42
3/33
3/33
40/91
44/11
40/23
44/33
40/12
44/31
3/24
40/31
3/32
44/33
3/21
44/33
44/33
40/33
44/31
44/13
44/11
44/93
40/33
44/33
44/94
44/21
40/33

تبیین اثر هوش ساختاری -سازمانی بر کسب مزیت رقابتی :نقش میانجی هوش رقابتی 33 /

آزمون شدت همبستگي

همانطور که در جدول  2مشاهده متیشتود بارهتای
عاملی برای تمامی متدیرهای پژوهش از  0/1بیشتر استت

در جدل  1همبستگی اسویرمن بین متدیرهای پژوهش

که این نشاندهنده این است که ابزار پتژوهش از روایتی

ارایه شده است .همانگونه که مشاهده میشود بین تمتام

الزم برخوردار است.

متدیرهای پژوهش همبستتگی مثبتت و معنتادار در ستطح
اطمینان  31درصتد وجتود دارد .هتوش رقتابتی بیشتترین
همبستگی را با مزیت رقابتی دارد.
جدول  -4همبستگي بین متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار سیستم اطالعاتي عوامل محتوایي هوش رقابتي مزیت رقابتي

سیستم اط عاتی

1/13

0/31

4

*0/213

*0/933

*0/993

عوامل محتوایی

9/33

0/13

-

4

*0/213

*0/233

هوش رقابتی

1/13

0/33

-

-

4

*0/132

مزیت رقابتی

1/13

0/32

-

-

-

4

*در خطای  0/01معنادار است.

آزمون فرضیهها و مدل

که پایینتر از  9بودن آن نشان از برازندگی بتاالی متدل

خروجی مدل آزمون شده پژوهش در شکل  2ارایته

است؛ بنابراین میتوان به نتایج تحلیل مسیر اتکا کرد .در

 RMSEAدر ایتتن متتدل  0/032و

جدول  1ضتریب مستیر بته همتراه مقتادیر معنتاداری ()t

 GFIمعتتادل  0/31محاستتبه شتتد .چتتون مقتتدار

گزارش شده است .با استفاده از نتایج جدول  1میتتوان

 RMSEAکم و مقدار  GFIنیز باالی  0/32است ،اعتبار

به بررستی فرضتیههتای پتژوهش پرداختت کته در ادامته

و برازندگی مناسب مدل تأیید میشود .نستبت کتای دو

آورده شده است.

شتتده استتت .شتتاخ
شتتاخ

به درجه آزادی در این پژوهش  2/13محاسبه شده است
جدول  -2ضرایب مسیر و مقادیر معنادار مربوط به آن
فرض

مسیر

یه
4

استفاده سیستمهای اط عات از  SOIدرستی-دقت-پذیرش اط عات هوش

ضریب
مسیر

t

سطح
معناداری

نتیجه

0/32

3/33

0/000

تأیید

2

عوامل محتوایی از  SOIدرستی -دقت -پذیرش اط عات هوش رقابتی

0/11

1/93

0/000

تأیید

9

 SOIدرستی-دقت-پذیرش اط عات هوش رقابتی مزیت رقابتی

0/33

3/21

0/000

تأیید

رقابتی

همچنن شاخ

های  CRو  AVEبرای مدل محاسبه گردید که مقادیر محاسبه شده در جدول  3آورده شده است.
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جدول  -6مقادیر  CRو  AVEمحاسبه شده
شاخ

ردیف

معیارهای برازش مدل

4

پایایی ترکیبی

CR

2

روایی همگرا

AVE

در آزمون فرضیههای مورد ناتر بتا استتفاده از متدل
معتتادالت ستتاختاری ،ضتترایب بتته دستتت آمتتده زمتتانی

بعد

حد مطلوب

نتیجه

0/31

> 0/3

قابل قبول

0/34

> 0/1

قابل قبول

دارد .بدین ترتیب فرضیه سوم پژوهش مورد تأییتد قترار
میگیرد.

معنادار هستند که مقدار آزمون معناداری آنهتا از عتدد
 4/33بتتزرگتتتر و از عتتدد  -4/33کوچتتکتتتر باشتتد.
همانطور که مشاهده میشتود .ضتریب معنتاداری بترای
تمامی فرضیههای پژوهش از  4/33بیشتر میباشد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از این مطالعته بیتانگر اثتر مثبتت هتوش
ستتاختاری ستتازمانی بتتر پتتذیرش و استتتفاده از اط عتتات

 -ضتتریب معنتتاداری میتتان استتتفاده سیستتتمهتتای

هوش رقابتی متیباشتد .یافتتههتای ایتن مطالعته ،تاییتدی

اط عات از هوش ساختاری سازمانی و درستتی-دقتت-

برمطالعتتات قبلتتی در متتورد استتتفاده از اط عتتات هتتوش

پذیرش اط عات هوش رقابتی برابتر بتا  3/33متیباشتد؛

رقابتی و مزیت رقتابتی ستازمان استت و بیتانگر پتذیرش

بنابراین استفاده سیستمهای اط عات از هوش ستاختاری

تأثیر مثبت بهبود اط عات هوش رقابتی از طریتق هتوش

سازمانی ارتبا مثبتی با درستی-دقت-پذیرش اط عات

ساختاری سازمانی بر مزیت رقابتی سازمان استت .رابطته

هتتوش رقتتابتی دارد .بتتدین ترتیتتب فرضتتیه اول پتتژوهش

مثبتتت بتتین کتتاربرد سیستتتمهتتای اط عتتاتی و پتتذیرش

مورد تأیید قرار میگیرد.

اط عتتات هتتوش رقتتابتی نشتتان دهنتتده اهمیتتت هتتوش

 -ضریب معناداری میتان عوامتل محتتوایی از هتوش

ستتاختاری ستتتازمانی بتته عنتتتوان یتتک ابتتتزار تولیتتتد و

ساختاری سازمانی و درستی -دقت -پتذیرش اط عتات

جمعآوری اط عات است .در واقع همین علت زمینتهای

هتتوش رقتتابتی برابتتر بتتا  1/93استتت؛ بنتتابراین عوامتتل

محبوبیت هوش ساختاری سازمانی به عنتوان یتک ابتزار

محتوایی از هتوش ستاختاری ستازمانی ارتبتا مثبتتی بتا

برنامتتتهریتتتزی و تصتتتمیمگیتتتری متتتیباشتتتد .علیتتترغم

درستی -دقت -پتذیرش اط عتات هتوش رقتابتی دارد.

نگرانتتیهتتایی موجتتود در متتورد قابلیتتت اطمینتتان و بتته

بتتدین ترتیتتب فرضتتیه دوم پتتژوهش متتورد تأییتتد قتترار

روزبودن اط عات در سیستمهای اط عاتی استراتژیک،

میگیرد.

شکی نیست که آنها یکی از مقرون به صرفهترین ابتزار

 -ضریب معناداری میان هوش ساختاری ستازمانی و

دستیابی به اط عات هستند.

طریق درستی-دقت-پذیرش اط عتات هتوش رقتابتی و

نتتتایج حاصتتل از ایتتن مطالعتته نشتتان داد کتته ستتاختار

مزیتتت رقتتابتی برابتتر بتتا  3/21متتیباشتتد؛ بنتتابراین هتتوش

عوامل محتوای بر پذیرش و استفاده از اط عتات هتوش

ستتاختاری ستتازمانی از طریتتق درستتتی-دقتتت-پتتذیرش

رقتتابتی تتتأثیر مثبتتت دارد .شتتواهد تجربتتی حتتاکی از آن

اط عات هوش رقتابتی ارتبتا مثبتتی بتا مزیتت رقتابتی

است کته هتوش فرهنگتی و اجتمتاعی در شترکت بیمته
ایتتران منجتتر بتته استتتفاده از سیستتتمهتتای اط عتتاتی در
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عملیات داخلتی و ختارجی و پتذیرش اط عتات هتوش

 -9حیتتدری ،علتتی ، .بیگتتی ،مینتتا و حیتتدری ،محستتن

رقابتی میشود و شرکتهای بیمه بایتد محتتوای عوامتل

( .)4932اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش

(فرهنگی و اجتماعی) موجود در برنامههتای ختود را بته

و توسعه مهارت هتای فروشتندگان ،مجلته مطالعتات

مناور تحقق مزایای رقابتی مورد تجدیددنار قرار دهند.

راهبردی ،شماره  ،43ص

.433-224

ارتبتا مثبتت بتین فعالیتتهتای هتوش رقتابتی و مزیتت

 -1ثاقتتتب تهرانتتتی ،مهتتتدی و تتتتدین ،شتتتبنم (.)4930

رقابتی شرکت بیمه ایران نشان میدهد که این شرکت با

مدیریت فناوری اط عات ،تهتران ،انتشتارات مرکتز

نهادینه کردن هوش ساختاری سازمانی در هوش رقتابتی

آموزش مدیریت دولتی.

و استراتژی های کسب و کاری خود ،به موقعیت بهتتری

 -1دانشتتمند ،علتتی و قاستتمنتتژاد ،نیمتتا ( .)4939تبیتتین و

برای تولید با کیفیت تر ،کاهش هزینههتا و بهبتود بیتنش

بررسی رابطه میتان هوشتمندی رقتابتی و هوشتمندی

کلی دست خواهند یافت .تأثیر مثبتت استتفاده از هتوش

سازمانی ،کنفرانس ملی رویکردهای نوین در کسب

ساختاری سازمانی بترای هتوش رقتابتی ،بیتانگر اهمیتت

و کار.

توجه شرکت به اقدامات هتوش رقتابتی ختود متیباشتد.

 -3دهقتتتانیستتتلطانی ،مهتتتدی .محمتتتدی ،استتتفندیار.

این مطالعه ارزش استفاده از هوش ساختاری ستازمانی را

پوراشرف ،یاسان ا ..و سایه میتری ،کتورش.)4932( .

در اقدامات هوش رقتابتی نشتان داد .بتا افتزایش رقابتت

بررستتتتی عوامتتتتل متتتتؤثر بتتتتر ارزیتتتتابی نگتتتترش

کلیتدی

مصتترفکننتتدگان از توستتعه برنتتد ،مجلتته متتدیریت

جهانی ،سرمایه های فکری یک سازمان ،ست

بقتتای آن خواهتتد بتتود .در نتیجتته ،توستتعه یتتک سیستتتم

بازرگانی ،)4(1 ،ص

.31-401

کارآمد هوش رقابتی یک شرکت را قادر به مقابله متؤثر

 -3ستترمد ،زهتتره ،بازرگتتان ،عبتتاس .و حجتتازی ،الهتته.

با فزونی اط عات حاصتل از هتوش ستاختاری ستازمانی

( .)4932روشهای تحقیق در علتوم رفتتاری .تهتران:

متیکنتد و توانتایی حفتتظ دانتش اختصاصتی را تضتتمین

موسسه انتشارات آگاه.
 -3طبرسا ،غ معلی .یدالهی فارسی ،جهانگیر .و ناسیجی،

مینماید .ژ

محمدجواد .)4932( .الگوی کارآفرینی راهبردی با
منابع

رویکرد مدیریت منتابع انستانی :نقتش واستط تبتادل

 -4حتتاجیپتتور ،بهمتتن و متتؤمنی ،مصتتطفی (.)4933

دانتتش .مجلتته چشتتمانتتداز متتدیریت بازرگتتانی،41 ،

بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع ستازمان

ص

.431-430

و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه :شرکت تولیتدی

 -3عطاران ،جواد ، .دیواندری ،علی و آدینتف ،حیتات

ساران ،مجله اندیشه مدیریت ،سال ستوم ،شتماره ،4

( .)4934شناستتایی عوامتتل متتؤثر بتتر تحکتتیم بتتازار

ص

.33-402

(تحقتتق مزیتتت رقتتابتی پایتتدار) ختتدمات بتتانکی در

 -2حمیدی زاده ،محمدرضا .یزدانی ،ناصر .عتالم تبریتز،

بانتتک ملتتت بتتر مبنتتای دیتتدگاه منبتتع محتتور ،مجلتته

اکبر .و خورشیدی ،غ محسین .)4934( .طراحتی و

مدیریت بازرگانی ،دوره  ،1شماره  ،42ص

-442

اعتبارستتتنجی متتتدل تبلیدتتتات الکترونیتتتک .مجلتتته

.34

چشمانداز مدیریت بازرگانی ،44 ،ص

.34-33
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