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Abstract
Given the increasing use of social media and the richer content available on these networks, using various
competitive intelligence models based on user-generated content has become one of the many interests of
organizations and institutions. The purpose of this research was to identify the factors affecting various stages of
the process of competitive intelligence based on the content of the social media. The research had a qualitative
method and was implemented in the form of an applied research. In this research, using the systematic review of
previous studies, various factors affecting the competitive social networking cycle based on the content of social
media have been identified. Then, the identified factors have been coded and categorized into different themes
using thematic analysis. The results of the research, while summarizing and introducing previous superior
studies, showed that the process of competitive intelligence based on social network consisted of four stages of
planning and directing, data collection, analysis, and distribution of results. In this study, a total of 24 different
influential factors have been identified, each of which contributed to the quantity and quality of some of the
results obtained from these steps. Organizations should consider these factors to better exploit the advantages of
competitive intelligence based on the content of social networks.
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Competitive Intelligence, Social Networks, Text Mining, Thematic Analysis.
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چکیده

هفوش ربفابتی مبتنفیبفر محتفوای

 استفاده از مدلهای مختلف،باتوجهبه گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی و غنیتر شدن محتوای موجود در این شبکهها

 شناسایی عوامل مفؤرر بفر مراحفل مختلف، هدف این پژوهش. به یکی از عالبهمندیهای بسیاری از سازمانها و ارگانها تبدیل شده است،تولیدشدۀ کاربران
 در ایفن. پژوهش بهصورت کیفی و در بالب یک پژوهش کاربردی برنامهریزی و اجفرا شفده اسفت.فرایند هوش ربابتی مبتنیبر محتوای شبکة اجتماعی است
 شناسفایی شفده و، عوامل مختل اررگذار بر چرخة هوش ربابتی مبتنیبر محتوای شبکههای اجتمفاعی،پژوهش با استفاده از مرور نظاممند پژوهشهای پیشین
 نتایج پژوهش ضمن خالصفهسفازی و مررففی پفژوهشهفای.دستهبندی شدهاند

سپس این عوامل کدگذاری و با استفاده از تحلیل مضمون در مضامین مختل

 تحلیل و انتشفار نتفایج، جمعآوری دادهها، نشان میدهد فرایند هوش ربابتی مبتنیبر شبکههای اجتماعی شامل چهار مرحلة طرحریزی و جهتدهی،برتر ببلی
شناسایی شده است که هرکدام در کمّیت و کیفیتِ بخشی از نتایج بهدسفتآمفده از مراحفل یادشفده

 عامل مؤرر مختل24  درمجموع، در این پژوهش.است

. باید به این عوامل توجه بیشتری داشته باشند، سازمانها برای استفادۀ بهتر از مزایای هوش ربابتی مبتنیبر محتوای شبکههای اجتماعی.مؤررند
. تحلیل مضمون، متنکاوی، شبکههای اجتماعی، هوش ربابتی:کلید واژهها

* نویسنده مسؤول
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 -۱مقدمه

خدمات این شرکت چفه عقیفده و نظفری دارنفد و البتفه

براساس پیش بینفی انجفامشفده در سفایت استاتیسفتا ،1در

برای ایشان مهمتر است که بدانند مشتریان شفرکتهفای

سال  2021ترداد کاربران فرفال شفبکههفای اجتمفاعی از

ربیب دربارۀ کا ها و خفدمات آنهفا و رببفا چفه نظفری

مففرز سففهمیلی فارد نفففر عبففور خواهففد کففرد .2رسففانههففای

دارند .تصمیم گیرنفدگان حتفی مفیتواننفد از یافتفههفای

اجتماعی با محبوبیت بسیار زیادی که در چندسفال اخیفر

بهدستآمده از تحلیل شبکههای اجتماعی بفرای توسفرة

کسب کردهانفد ،توجفه بیشفتر جامرفه را بفهسفمت خفود

محصففو ت و خففدمات جدیففد اسففتفاده کننففد (لیففو و

جلب کرده و با حجم بسیار زیادی از محتوای تولیدشدۀ

دیگران2019 ،؛ هی و دیگران.)2015 ،

کاربران ،شامل نظرات ،احساسات و تجربیات ایشان ،بفه

با مروری بفر پفژوهشهفای پیشفین در حفوزۀ هفوش

یکی از مهم تفرین و بفهروزتفرین منفابع اطالعفاتی بفرای

ربابتی ،می توان منفافع مترفددی بفرای نظفامهفای هفوش

تولیدکننففدگان ،عرضففهکننففدگان ،مصففرفکننففدگان و

ربابتی برشمرد :پشتیبانی از تصمیمهای ربابتی ،شناسفایی

سایر عوامل فرال در حوزۀ ابتصاد و صنرت تبدیل شفده

فرصت های جدید ،توانمندسازی سازمان برای پیشبینی

و فرصتها و چالشهای جدیدی را برای سازمانهفا بفه

و پاسخگویی به تغییرات بفازار ،شناسفایی نقفاط بفوّت و

ارمغففان آوردهانففد (زارکففو و دیگففران2019 ،؛ کففیم و

ضففر

محصففو ت و خففدمات و یففادگیری در مففورد

دیگران .)2016 ،بسیاری از سازمانها نهتنهفا شفبکههفای

فنففاوریهففا و محصففو ت جدیففد مففواردیانففد کففه در

اجتماعی را یک راه ارتباط با کاربران خود پذیرفتهانفد،

پژوهشهای زیادی به آنها اشاره شده است (لی2019 ،؛

برای رسیدن به هوشمندی ربابتی ،تحلیل های مفرتب بفا

زارکو و دیگران2019 ،؛ لیو و دیگفران2019 ،؛ آرورا و

شبکههای اجتماعی را بهطفور گسفتردهای بفرای اهفداف

دیگففران2019 ،؛ هففی و دیگففران2015 ،؛ چففن2010 ،؛

تجففاری و پژوهشففی خففود اسففتفاده مففیکننففد (کففیم و

راس و دیگفففران .)2012 ،اففففزایش ترفففداد کفففاربران

دیگففران2016 ،؛ جاللففی و مهففدیزاده .)2015 ،هففوش

شبکههای اجتماعی و به موازات آن محتفوای تولیدشفدۀ

ربفابتی ،فراینففدی تحلیلفی اسفت کففه دادههففای مختلف

ایشففان ،فرصففتهففا و تهدیففدهففای جدیففدی را بففرای

دربارۀ رببا ،صنرت و بازار را به دانش راهبردی و عملفی

شفرکتهفا و فرفا ن حففوزههفای ابتصفادی ،در راسففتای

در مورد بابلیتها ،اهداف ،عملکرد و موبریفت شفرکت

دستیابی به هوش ربابتی ایجاد کرده است .بفدون شفک

در مقایسه با رببا تبدیل مفیکنفد (کفاروالهو و دیگفران،

اسففتفاده از ایففن دادههففا بففرای رسففیدن بففه هوشففمندی،

 .)2019برای بسیاری از مدیران و تصفمیمگیرنفدگان در

چالشهای مترددی خواهد داشفت کفه نیازمنفد ترریففی

سازمانها و شرکتهای مختل  ،حیاتی است که بدانند

درسففت از فراینففد و روشهففای رسففیدن بففه هوشففمندی

مصرف کننفدگان محصفو ت ایشفان ،دربفارۀ کا هفا و

ربابتی در شبکههای اجتماعی است .بفرخالف دادههفای
تففراکنشهففای بففدیمی ،دادههففای شففبکههففای اجتمففاعی

1

سایت  Statistaیکی از موفقترین پایگاههای دادههای آماری در

جهان است که دادههای مختل
2

ابتصادی را جمعآوری و ارائه میکند.

هر چند که بهلحاظ مفهومی بین عبارتهای «رسانه اجتماعی» و «شبکة

اجتماعی» تفاوت وجود دارد؛ ولی این دو عبارت اغلب جایگزینی برای
هم به کار میروند.

چنفدین ویژگفی منحصفربهففرد دارنفد :اول ،شفبکههففای
اجتماعی مرمو ً نظرات عمومی کاربران را دربارۀ همفة
جنبههای کاری شرکتها دربر دارد .دوم ،اطالعفات در
شففبکههففای اجتمففاعی همیشففه دسفتِاول و تففازه بففوده و
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کففاربران مففدام آن را بففهروزرسففانی مففیکننففد .سففوم،

تحلیلهای ربابتی در بسفتر شفبکههفای اجتمفاعی انجفام

اطالعففات شففبکهه فای اجتمففاعی بففا خففود فففرادادههففایی

شده است .از طرفی براساس اعالم آمار وزارت فنفاوری

همچون ،محل جغرافیایی کاربر ،عالبه مندیها ،زمفان و

اطالعات و ارتباطفات ایفران ،ضفریب نففون اینترنفت در

مففوارد دیگففر را دارد .چهففارم ،دادههففای شففبکههففای

کشففور در سففال  1398بففا ی  85درصففد اسففت .ایففن در

اجتمففاعی مشففکالت کیفیتففی دارد و شففامل دادههففای

حففالی اسففت کففه در سففالهففای اخیففر میففزان اسففتقبال از

مففزاحم و نففویز 1نیففز مففیشففود و بففرای اسففتفاده نیازمنففد

شفففبکههفففای اجتمفففاعی در بفففین کفففاربران و همچنفففین

پفففا یش دادههاسفففت (هفففی و دیگفففران .)2015 ،اگفففر

شرکتهای ایرانی بهشدت در حال رشد است (سفازمان

شرکتها بتوانند براساس یک مدل مشخص ،شبکههفای

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )1398 ،این موضوع

اجتمففاعی خففود و رببایشففان را رصففد و فرالیففت آنهففا را

ضففرورت توجففه بففه شففبکههففای اجتمففاعی را بففهمنزلففة

پففایش کننففد ،مففیتواننففد براسففاس نظففرات کففاربران و

وسففیلهای بففرای انجففام تحلیففلهففای ربففابتی و ارتبففاط بففا

همچنفین توانمنففدیهففای خففود ،خففدمات و محصففو ت

کاربران در داخل کشور ،بیشازپیش نشان میدهد.

ربابتی خود را برای جذب مشفتریان جدیفد بهینفهسفازی

هوش ربابتی راهکاری را برای این مسئله به سفازمان

کنند .در سالهای اخیر پژوهشهای مترددی در صفنایع

پیشنهاد میکند که بتواند عملکرد خود را با سازمانهای

در این زمینه انجام گرفتفه اسفت .برخفی از ایفن

ربیب مقایسه کرده و به عنوان نتیجة مقایسه ،سفازمانهفا

مففوارد را مففیتففوان در صففنایع خودروسففازی (گففو و

میتوانند تالش خود را برای بهبود نقاط ضر

متمرکفز

دیگفففران2018 ،؛ لیفففو و دیگفففران2018 ،؛ آبراهفففامز و

کننففد و مففوار دارای بیشففترین ت ف ریر را بشناسففند (راس و

دیگفففران ،)2013 ،گردشفففگری و هتلفففداری (تومفففاز و

دیگران .)2012 ،در همین زمینه ،در این پفژوهش سفری

دیگففففران2016 ،؛ مففففککففففی و دیگففففران،)201۷ ،

شده است ،ضمن شناسفایی و دسفتهبنفدی پفژوهشهفای

فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی (پانتانو و دیگفران،

ت ریرگففذار در

مختل

2018؛ هففی و دیگففران2015 ،؛ هففی و دیگففران،)201۷ ،
ارتباطفففات (فونفف

و وونف ف

 ،)2012 ،فسفففتففففود و

پیشففین در ایففن حففوزه ،عوامففل مختلفف
مراحل مختل

چرخة هفوش ربفابتی مبتنفیبفر محتفوای

شبکههای اجتماعی ،شناسایی و دستهبندی شوند.

رسفففتوران (لفففی2019 ،؛ هفففی و دیگفففران2013 ،؛ وو،
 ،)2011عرض فة دارو (هففی و دیگففران ،)2016 ،تجففارت

 -2مبانی نظری و پیشینة پژوهش

الکترونیک (واهفک و کفیم ،)201۷ ،ففروش گوشفی و

 -۱-2هوش رقابتی

دستگاههای هوشمند (جین و دیگفران201۷ ،؛ لیپیفزی و

محققان تراری

دیگران2015 ،؛ کفیم و دیگفران2016 ،؛ ژو و دیگفران،

(جففدول  .)1بففا بررسففی ایففن ترففاری

 ،)2011کانالهای توزیع (اوریولس و دیگفران،)2013 ،

هوشمندی ربابتی به عنوان محصول و فرایند ،تمایز بائل

،

شد .به عنوان محصفول ،هوشفمندی ،اطالعفات و دانفش

 )2015و  ...یافت که همفه در حفوزۀ ه هفوش ربفابتی و

کسب شفده بفرای اهفداف اسفتراتژیک اسفت و از جنبفة

صنایع غذایی (زارکو و دیگران2019 ،؛ کیم و جون

زیادی از هوش ربفابتی بیفان کفردهانفد
مففیتففوان بففین

فرایندی ت کید بر کسب اطالعات و دانش دارد (گیالد،
Noise and Spams

1

 .)2004جدول  ،1خالصة برخی از ترفاری

انجفامشفده
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را در ایففن دو دیففدگاه نشففان مففیدهففد .پففس از مففرور و

نتففففایج دادههففففای مففففرتب بففففا رفتففففار مشففففتریان و

یادشده ،در این پفژوهش هفوش ربفابتی

و فرصففت و

بررسی تراری

مصففرفکننففدگان ،نقففاط ب فوّت و ضففر

به این صورت خالصه و جمعبندی شفده اسفت« :هفوش

تهدید رببا ،صنرت و عوامل محیتی ،سیاسی ،اجتماعی،

ربفففابتی فراینفففدی نظفففاممنفففد ،مسفففتمر ،اخالبفففی و

ابتصففادی ،فنففاوری و زیسففت محیتففی اسففت .هففدف از

سففازمان

هوش ربابتی ایجاد مزیت ربفابتی در راسفتای اهفداف و

چندمرحلففهای اسففت کففه در سففتوح مختل ف

(راهبردی تا عملیاتی) جریان دارد و شامل فرالیفتهفای

برنامههای آیندۀ سازمان است.

برنامه ریزی ،جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل و انتشار
جدول  :۱تعاریف هوش رقابتی
دیدگاه

پژوهشگر

تعریف  /ویژگیهای هوش رقابتی

چاوینگا و چیپتا ()201۷

گردآوری دانش عملی در مورد محی بیرونی کسبوکار.

شجاعت و دیگران
()201۷
کاروالهو و دیگران
فرایند

()2016
رینمولر و انصاری
()2016

برنامه و عملیات اخالبی و نظاممند جمعآوری ،تجزیهوتحلیل و مدیریت اطالعات محی بیرونی.
تبدیل دادههای مختل

رببا ،صنرت و بازار به دانش استراتژیک عملی دربارۀ بابلیتها ،اهداف ،عملکرد
و موبریت شرکت در مقایسه با رببا.
شیوههای بانونی و گاه غیربانونی جمعآوری اطالعات بازار.

چو و همکاران ()2011

تکنیکهایی برای انتخاب و غربالکردن اطالعات از منابع متنوّع و تفسیر و تحلیل آنها.

رایت و فلیشر ()2009

فرایندی برای جمعآوری اطالعات رببا و محی ربابتی بهمنظور بهبود فرالیتها و عملکرد.

بوز ()200۷

فرایندی برای نظارت بر محی ربابتی ،با هدف ت مین هوش عملی که زمینهای ربابتی برای سازمان فراهم
میآورد.

)201۷( 1 SCIP

یک خ مشی اخالبی الزامی برای تصمیمگیری مبتنیبر درک محی ربابتی.

بولگر ()2016

ارزیابیها و تحقیقات مرتب با رببای شرکت به منظور پایدار کردن مزایای ربابتی و سبقت گرفتن از رببا.

کوزوبلو و دیگران
محصول

( ،)2015کالوف و
اسکینر ()1998

اطالعات یا دانش جمعآوری شده از طریق فرایندهای رسمی یا فرالیتهای غیر رسمی برای تدوین
استراتژیها ،گرفتن و اجرای تصمیمهای خاص.

دوتویت ()2013

ابزاری راهبردی برای تسهیل شناسایی فرصتها و تهدیدهای بالقوه.

بن گیالد ()2004

کل دانشی که شرکت از محیتی که در آن ربابت میکند ،در اختیار دارد.

کاهانر ()1996

ابزاری راهبردی که با شناسایی نیروهای دفاعی و پیشبینی ختوط اصلی بازار در آینده ،لبة ربابتی را
بهبود میدهد.
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طرحریزی و

تولیدکنندگان محتوا و مخاطبان آن را از میان برداشته و

جهتدهی

فرایندهای مصفرف و انتشفار اطالعفات را بفا فراینفدهای
ایجاد و به اشفتراکگفذاری اطالعفات جفایگزین کفرده
اسففت (زنف
انتشار نتایج

جمعآوری دادهها

و دیگففران .)2010 ،بففه عبففارتی مففیتففوان

شبکه های اجتماعی را جفوامری آنالیفن در نظفر گرففت
که ازطریق آنها اعضا ،فرالیتها ،تجربیفات و اطالعفات
مشترک را جستجو میکنند یا بفه اشفتراک مفیگذارنفد

تحلیل

(لی .)2019 ،اجزای اصفلی رسفانههفای اجتمفاعی ماننفد
محتوای تولیدشدۀ کاربر یا رسانههای تولیدشدۀ کفاربر،

شکل  ۱چرخة هوش رقابتی

ویژگففیهففای اصففلی از فنففاوری وب  2در نظففر گرفتففه

کاهانر مرتقد است« :هوش ربابتی زمانی بهتفر عمفل

مفففیشفففوند .پژوهشفففگران اصفففتالح نسفففل دوم وب را

میکند که همچون فرایند یکپارچه در نظر گرفتفه شفود

فناوریها و نرمافزارهایی مفیگوینفد کفه برخفی از آنهفا

نه یک کفارکرد» .فراینفد هفوش ربفابتی را مفیتفوان در

شامل صفحات شخصی ،دانشفنامههفای آزاد ،تف

هفای

چهفار مرحلفه ( Error! Reference source not

اطالعاتی ،پادکستها و شبکههای اجتمفاعی مفیشفوند.

 )found.خالصه کرد (کاهانر.)1996 ،

یکی از تفاوتهای اصفلی میفان نفوع سفنتی وب و نسفل

 -2-2شبکههای اجتماعی
شبکههای اجتماعی ،برنامههای اینترنتی مبتنیبفر وب

بففهطففوریکففه در نسففل دوم وب ،همکففاری زی فاد می فان

مفیشفوند کفه امکفان ایجفاد،

کاربران اینترنت در تولیفد محتفوای آنالیفن وجفود دارد

دسترسی و تبادل محتوای تولیدشدۀ کاربر را بفهصفورت

(اسماعیلپور و کبیفریففرد .)1398 ،کفاپالن و هفانالین

فراگیر فراهم میکند (کاپالن و هانلین2010 ،؛ باترینکفا

( )2010براسففاس دو برففد حضففور اجتمففاعی یففا غنففای

و ترلیفففون .)2015 ،شفففبکههفففای اجتمفففاعی ترفففاملی و

رسانهای و خودافشاگری ،مفهوم رسانههای اجتمفاعی را

دوطرفهاند و به همین دلیل با رسانههای صنرتی و سنتی-

به شش نوع مختلف

تقسفیمبنفدی مفیکنفد (جفدول )2

که به صورت یکطرفه فق محتوا را انتشار مفیدادنفد-

(کاپالن و هانلین.)2010 ،

و مبتنیبر موبایل ترریف

دوم آن ،در محتففففوای ایجادشففففدۀ کففففاربران اسفف فت؛

تفففاوت دارنففد .شففبکههففای اجتمففاعی مرزهففای بففین
جدول  :2انواع شبکههای اجتماعی
حضور اجتماعی یا غنای رسانهای
کم
خودافشاگری

کم

بالگها

زیاد

پروژههای مشارکتی (ویکیپدیا)

متوس
سایتهای شبکههای اجتماعی

زیاد
دنیاهای اجتماعی مجازی (زندگی
1

(فیسبوک)
اجتماعات محتوای (یوتیوب)

دوم )
دنیای بازی مجازی (جهان
جن

پیشه)2

Second Life
World of Warcraft

1
2
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لی ( )2019مرتقد اسفت تجزیفهوتحلیفل رسفانههفای

مرحلفففة کدگفففذاری متفففون ،تفسفففیری و در مرحلفففة

اجتماعی به عمل جمعآوری دادهها از بسفتر رسفانههفای

بررسففیهففای آمففاری اربففاتگرایففی اسففت (محمففدی

اجتمففاعی و تجزیففهوتحلیففل دادههففا بففرای کمففک بففه

ترکمانی و دیگران .)1395 ،استراتژی پفژوهش ،متالرفة

تصمیم گیرنفدگان بفرای پفرداختن بفه مشفکالت خفاص

کتابخانفففهای و بررسفففی اسفففناد و مفففدارک اسفففت کفففه

اشاره میکند .ایشان براساس دو برد جهفتگیفری بفازار

بهصورت کیفی اجرا شده و بفهلحفاظ هفدف ،پژوهشفی

(در دو دسففتة مشففتریان و رببففا) و زمففان تحلیففل (در دو

کففاربردی اسففت .در ایففن پففژوهش بففا اسففتفاده از مففرور

) یففک نففوعشناسففی از

نظاممنفد پفژوهشهفای پیشفین مفرتب بفا هفوش ربفابتی

تحلیفلهففای رسففانههففای اجتمففاعی ارائففه مفیکنففد (لففی،

مبتن فیبففر شففبکههففای اجتمففاعی یففا تحلیففلهففای ربففابتی

 .)2019با اسفتفاده از ایفن ابرفاد یفک مفاتریس بفا چهفار

مبتنیبر محتوای شفبکههفای اجتمفاعی ،عوامفل مختلف

دسففتة بففیدرنفف

حالت مختل

و بففا درنفف

ترسیم شده است:

 .1تحلیلهای بیدرن

اررگذار بر چرخة هوش ربابتی ،شناسفایی و کدگفذاری

مشتریان :این دسفته شفامل

تالشهای بازاریابی واکنشفی اسفت ،مفواردی هفمچفون
تجزیه وتحلیل کلمات کلیدی ،تجزیفه وتحلیفل موبریفت
مکانی و تشخیص شکایت و اعالم هشدار بفرای نظفرات
آنالین.
 .2تحلیففلهففای بففا درنفف

مشففتریان :ایففن دسففته

تالش های بازاریابی کنشگرا را دربر میگیرد ،شناسفایی
گروههای سودآور مشفتری ،تجزیفهوتحلیفل شفبکههفای
اجتماعی ،تحلیل افراد ت ریرگفذار ،تحلیفل وب و تحلیفل
احساسات ،مثالهایی از این دسته هستند.
 .3تحلیلهای بیدرن

رببا :این دسته همان هوش

عملی فاتی اسففت .مففواردی هففمچففون رصففد بیمففتهففا و
جشنواره ها ،سرخ اخبفار و هشفدارهای خبفری ،تولیفد
محصول جدید ،خریدها و ادغامها.
 .4تحلیلهفای بفا درنف

رببفا :ایفن دسفته ،هفوش

راهبردی و تاکتیکی را شفامل مفیشفود .تجزیفهوتحلیفل
روند دورهای بیمتگذاری رببا ،توسرة محصول جدید،
توسففرة فنففاوری ،خففدمات مشففتری ،شففکایات و نظففرات
کارمندان در این دسته برار میگیرند.
 -۳روش انجام پژوهش
براساس مدل پیفاز پفژوهش ،پفارادایمهفای پفژوهش در

شده و سپس کدهای جمع آوری شده در چندین مرحله
بففا اسففتفاده از تحلیففل مضففمون در مضففامین مختلفف
دسففتهبنففدی شففدهانففد .ایففن پففژوهش ،بففا دسففتهبنففدی
پژوهشهای پیشین و همچنفین ارائفة فهرسفتی از عوامفل
ت ریرگففذار بففر مراحففل مختلف

هففوش ربففابتی مبتنفیبففر

محتوای شبکة اجتماعی ،به توسرة دانش موجود در ایفن
حوزه کمک خواهد کرد.
بففرای ت ییففد یافتففههففای پففژوهش ،شففیوۀ کدگففذاری
مفاهیم و همچنفین نتفایج بفهدسفتآمفده از پفژوهش در
اختیار استادان خبفرۀ دانشفگاه و صفاحب نظفران صفنرت
برار گرففت و بفه ت ییفد ایشفان رسفید .بفرای اطمینفان از
پایایی پژوهش نیز ضمن استفاده از یک روش نظفاممنفد
(برگرفتففه از بففانو و نوبففی )2015 ،بففرای پیففداکردن و
انتخاب مقا ت ،به منظفور کفددهی متغیرهفا بفه مرنفی و
مفهوم زمینهای هرکدام از متغیرها توجه شده و کفددهی
صرفاً برمبنای عناوین و کلمفات صفورت نگرفتفه اسفت.
عالوه بر این ،برای اطمینفان از وجفود یفک رونفد رابفت
بفففرای کدگفففذاری مففففاهیم ،پفففس از اتمفففام دور اول
کدگذاری ،پژوهشفگر بفرای بفار دوم کدگفذاریهفای
انجامشده را بررسی و آزمایش کرده است.
مقا ت مرتب با هوش ربفابتی مبتنفیبفر شفبکههفای
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اجتمففاعی یففا تحلیففلهففای ربففابتی مبتنففیبففر محتففوای

نتایج پژوهش شناسایی شد .در ادامفه پفژوهش ،مقفا ت

شفبکههففای اجتمفاعی ،در دو مرحلففة جسفتجوی اولیففه و

هففدف در راسففتای پاسففخگویی بففه سففؤا ت پففژوهش

جستجوی رانویه انتخاب شدهانفد .مفهفوم هفوش ربفابتی

بهصورت کامل متالره و بررسی شدند.

به صورت عام در حوزههای ادبیات هوش کسفبوکفار،
مدیریت استراتژیک ،مزیت ربابتی و مدیریت بازاریفابی
متفففرح شفففده اسفففت .بنفففابراین در جسفففتجوی اولیفففه،
پایگففاههفففای علمفففی مفففرتب بففا ایفففن مففففاهیم شفففامل
،Springer ،Emerald Fulltext ،ScienceDirect

 Scopus ،Sageو  EBSCOhostبررسففففففی شففففففدند.
کلیدواژۀ ](«هوش ربابتی» یا «تحلیل ربفابتی» یفا «هفوش
رببا») و («رسانة اجتماعی» یا «شبکة اجتماعی» یا «تحلیل
محتففوا» یففا «تحلیففل احساسففات» یففا «تحلیففل عقایففد»)[1
بهمنظور جستجوی عناوین و چکیدۀ مقفا ت منتشرشفده
در پایگاه های یادشده در با از ابتدا تفا مفاه اکتبفر سفال
 2019استفاده شده است .کلیدواژۀ استفادهشده براساس
ویژگیهای هرکدام از پایگاههای اطالعفاتی بفهصفورت
متناسففب اسففتفاده شففده و فیلتففر زبففان نیففز بففر روی زبففان
انگلیسی تنظیم شد .در جستجوی رانویه بهمنظور

شکل  2روند زمانی پژوهشهای انجامشده
شففکل  3توزیففع مقففا ت منتخففب را براسففاس سففال
انتشار نشان میدهد .همفانطفور کفه مالحظفه مفیشفود،
روند انتشار مقا ت در این حوزه در حال افزایش است.
کشور آمریکا بفا فاصفلة زیفادی بیشفترین مقفا ت را بفه
خففود اختصففاص داده اسففت ،کشففورهای چففین و کففرۀ

حصول اطمینان از اینکه هیچ مقالهای از بلفم نیفتفاده

جنوبی نیز در رتبههای بردی برار دارند .باتوجهبه نفوع و

باشد ،منابع ارجاعشده در تمامی مقفا ت شناسفاییشفده

روش پژوهش مقا ت ،مشخص شد که بیشترین مقالت

در مرحلة ببل بررسی شد و برمبنای مریارهای گفتهشفده

منتشرشده از نوع توصیفی و با رویکفرد متالرفة مفوردی

در گففام ببففل ،در صففورت ت ییففد وارد فهرسففت مقففا ت

انجام شدهاند (جدول .)3

منتخب شدهاند (شکل .)2

جدول  ۳دستهبندی پژوهشها براساس روش پژوهش

 -۴یافتههای پژوهش
در جسففتجوی اولیففه و رانویففه در کففل ترففداد  214مقال فة
منحصربهفرد بهدست آمد .با اعمال شرای و مالکهای
انتخاب درنهایت ترداد  32مقالة هفدف و ت ریرگفذار بفر
1

ON ABSTRACT ("Competitive intelligence" OR
"Competitive
"analysis
OR
"Competitor
intelligence") AND ("social media" OR "social
network" OR "Content mining" OR "Sentiment
)"analysis" OR "Opinion mining

نوع و روش

متالرة

مرور

پژوهش

موردی

ادبیات

توصیفی

20

3

2۳

مقایسهای

4

2

۶

رابتهای

2

جمع

2۶

۵

پیمایش

جمع

1

۳

۱

۳2

شففکل  4مقففا ت منتخففب را براسففاس سففال انتشففار،
شففاخص  SJRو ترففداد ارجاعففات بففه آن مقالففه را (تففا
تاریخ  8آبان  )98نشان میدهد.
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 -۱-۴عوامل مؤثر بر فرایند هووش رقوابتی
مبتنیبر محتوای شبکههای اجتماعی
همان طور که در مبانی نظری پژوهش بیان شد،کاهانر،
یکی از افراد صاحبنظر در حفوزۀ هفوش ربفابتی ،فراینفد
هففوش ربففابتی را بففه چهففار مرحل فة اصففلی طففرحریففزی و
جهففتده فی ،جمففعآوری دادههففا ،تحلیففل و انتشففار نتففایج
تقسیمبندی کرده است .بسفیاری از محققفان دیگفر نیفز در
پژوهشهای خود از مراحلی مشابه استفاده کردهاند (لیفو و
دیگران2019 ،؛ گوو و دیگران2018 ،؛ تومفاز و دیگفران،
2016؛ کیم و دیگران2015 ،؛ هاکانسفون و نلفک2015 ،؛

سوکاناس و فراگولی .)2012 ،بنابراین ،در ایفن پفژوهش
برای شناسایی و تحلیفل عوامفل مفؤرر ،ایفن چهفار مرحلفه،
مراحل اصلی مدل هوش ربابتی در نظر گرفته شده است.
هدف این پژوهش ،شناسایی عوامل مختل بر فراینفد
هوش ربابتی مبتنیبر محتوای شبکههفای اجتمفاعی اسفت.
براساس مرور نظفاممنفد مقفا ت مربفوط بفه حفوزۀ هفوش
ربابتی در شبکه های اجتماعی یا تحلیلهای ربابتی مفرتب
با شبکههای اجتماعی (پیوست  ،)1عوامل مختلففی در هفر
کدام از مراحل طرحریزی و هدایت ،جمفعآوری دادههفا،
تحلیل و انتشار مؤرر هستند.

شکل  :۳مقاالت براساس سال انتشار ،شاخص  SJRو تعداد ارجاع

طرحریزی و هدایت :1نقتة شروع فراینفد هفوش

جمعآوری دادههوا :اهفداف انتخفابشفده بفرای

ربابتی در بستر شبکه هفای اجتمفاعی ،شناسفایی و انتخفاب

هففوش ربففابتی اسففت کففه محففدوده و دامنففة دادههففایی را

یک هدف مناسب در راستای نیازهای کسبوکفار اسفت.

مشخص میکند که باید جمعآوری شوند .در ایفن مرحلفه

بدون هدف مناسب ،دستیابی به یک هوشمندی کفاربردی

دادههففای خففام جمففعآوری مففیشففوند تففا بففه هوشففمندی

از محتوای موجود در شبکههفای اجتمفاعی کفار دشفواری

کاربردی تبدیل شوند .دادههفای شفبکههفای اجتمفاعی در

است .مواردی همچون ایجاد ارتباط و ترامفل بفا مشفتریان،

بسیاری از موارد ساختار نظاممندی ندارند و از تنوع ،ابهفام

بهبود خدمات و محصو ت ارائه هشده و انجام تحلیلهای

و اختال ت محتوایی برخورداند که این موضوع عالوه بفر

ربابتی و مقایسه با رببا از مهمترین اهداف کسبوکفار در

دشوارکردن کار جمعآوری دادههفا ایجفاب مفیکنفد کفه

تحلیلهای مرتب با شبکههای اجتماعی است .مهفمتفرین
عوامففل شناسففاییشففدۀ مففؤرر بففر ایففن مرحلففه در جففدول 4
خالصه شدهاند.

ببل از تحلیل ،دادهها پیشپفردازش و آمفادهسفازی شفوند

Planning and Direction

1

(لی .)2019 ،عوامل شناساییشدۀ مفؤرر بفر ایفن مرحلفه در
جدول  5خالصه شده است.
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جدول  :۴عوامل مؤثر بر طرحریزی و هدایت
عامل مؤثر

برخی از مصادیق شناسایی شده
توسرة خدمات و محصو ت جدید؛ بهبود خدمات فرلی؛ توسرة شبکه
مشتریان؛ شناسایی فرصتها و تهدیدها؛ ایجاد ترامل با مشتریان و افزایش

انتخاب هدف مناسب

وفاداری ایشان؛ افزایش فروش و پیشبینی روندهای بازار.

مقالة مرجع

تکرار

P1, P2, P3, P4, P5,
P10, P11, P12, P13,
P14, P15, P16, P17,
P19, P20, P21, P22,
P23, P24, P25, P27,
S1, S2, S3, S4, S5

2۷

تریین شبکة اجتماعی مرجع؛ تریین زبان و دورۀ زمانی مدنظر؛ استفاده از
تریین محدوده و دامنة

دادههای جدیدتر؛ انتخاب یک رویداد بهمنزلة موضوع اصلی برای

دادهها

جمعآوری داده؛ جمعآوری داده بهصورت مستمر ،دورهای یا نامنظم و

P2, P4, P5, P12, P14,
P16, S3, S4, S5, P21,
P22, P23

12

توجه به اعتبار منابع دادهها.
استفاده از الگوبرداری و مقایسه با رببا؛ شناسایی شرکتهای پیشرو؛

P1, P3, P4, P11, P12,
P15, P16, P17, P23,
P27, S5

11

استفاده ،هماهنگی و ترکیب سیستم مدیریت دانش با سیستم هوش ربابتی.

P18, P24

2

استفاده از نیروی انسانی

توان و مهارت پردازش دادههای زیاد؛ استفاده از تیمهای میانکارکردی و

ماهر و آموزشدیده

نیروی انسانی خالق و آموزشدیده

P18, P19

2

توانایی سیستم در اعالم

توانایی سیستم در اعالم زودهنگام هشدار برای فرصتها و تهدیدهای

هشدار زودهنگام

شناساییشده

P19

1

الگوبرداری و مقایسه با رببا

1

هماهنگی و ترکیب با
سیستم مدیریت دانش

بهینهسازی فرایندهای تجاری و یادگیری از رببا.

جدول  ،۵عوامل مؤثر بر جمعآوری دادهها
عامل مؤثر
درک ،پا یش و ساختارمند
کردن دادهها

برخی از مصادیق شناساییشده

مقالة مرجع

درک و تحلیل اولیه دادههای پرتکرار؛ استفاده از الگوریتم برای ساختارمندکردن

P1, P2, P4,
P12, P16, P20,
S1, S3, S5,
P21, P22, P24,
P25, P27

دادهها و اضافه کردن ت

ها و اطالعات اضافه به دادهها؛ حذف محتواهای تبلیغاتی

و تجاری و دادههای هرز؛ توجه به اشتباهات در رعایت اصول گرامری؛ اشتباهات
امالیی و استفاده از شکلکها و موارد مشابه.
استفاده از پشتیبانی ابزارهای فناوری اطالعاتی برای جمعآوری دادهها؛ استفاده از

استفاده از ابراز فناوری

روشهای خودکارسازی برای جمعآوری دادهها ()API؛ توجه به منبع دادهها برای

اطالعات متناسب و مکانیزه

تریین نوع استخراج دادهها؛ آزمون و ارزیابی ابزار جمعآوری دادهها و دسترسی به
منابع سختافزاری زم.

استفاده از منابع دادهای

استفاده از انواع مختل

شبکههای اجتماعی؛ دادههای متنی و غیرمتنی؛ دادههای

متردد

مربوط به شبکههای داخلی و شبکههای رببا و استفاده از فرادادهها.

استفاده از کلمات کلیدی

استفاده از واژگان مختص صنرت؛ استخراج مفاهیم و کلمات مهم از طریق پردازش

مختص برای جستجو و
جمعآوری دادهها
استفاده از روشهای
منرت
استفاده از نیروی انسانی
ماهر و آموزشدیده
توجه به محرمانگی
اطالعات

اولیه؛ استفاده از یک آنتولوژی برای تریین کلمات جستجو و استفاده از هشت

P1, P2, P4, P5,
P6, P12, P16,
S3, S4, S5,
P21, P23, P24,
P27
P1, P4, P5, P6,
P12, P16, P19,
S1, S3, S5, P27
P1, P2, P22,
P3, P5, S5

تکرار

14

14

11

6

برای جمعآوری دادهها.
امکان اصالح و تغییر نتایج مراحل ببلی.

P2, P22, P23,
P24

4

استفاده از تیمهای میانکارکردی؛ نیروی انسانی خالق و آموزشدیده

P6, P16, P23

3

توجه به محرمانگی دادههای بهدستآمده از کاربران

P6, P9

1

Benchmarking

1
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تحلیل :بسیاری از کسانی که درزمینة هوش ربابتی

استفاده از روش هایی همچفون پفردازش زبفان طبیرفی و

پژوهش کفرده انفد ،از اهمیفت تحلیفل در فراینفد هفوش

هوش مصنوعی میتواند کار تحلیل را دشوار کند؛ ولفی

ربابتی مبتنیبر محتفوای شفبکههفای اجتمفاعی سفخن بفه

به دنبال آن میتواند تحلیلهای انجامشده را نوآورانفه و

میففان آوردهانففد (لففی2019 ،؛ تومففاز و دیگففران2016 ،؛

متنوّع سازد.

باترینکا و ترلیون .)2015 ،تحلیل هم هنر است هم علفم.
جدول  ۶عوامل مؤثر بر تحلیل
عامل مؤثر
استفاده از مدلهای تحلیلی نوآورانه،
متنوّع و متناسب

برخی از مصادیق شناسایی شده
استفاده از روشهای مثل عقیدهکاوی؛ تحلیل احساسات؛ تهیة نقشة
کلمات کلیدی؛ خالصهسازی دادهها؛ روشهای مختل

آماری و

روشهای یادگیری

مقالة مرجع

تکرار

P1, P2, P3, P4,
P12, P18, P19, S1,
S5, P21, P23

12

توجه به تفاوتهای جغرافیایی فرهنگی؛ توجه به نوع شبکه اجتماعی
توجه به عوامل محیتی و زمینهای

براساس ماهیت و زمان رویداد؛ توجه به لغات یا اصتالحات خاص
صنرت؛ نوع محتواهای منتشرشده و توجه به الگوها و همزمانیها در

P2, P4, P5, P14,
S1, S2, S5, P22,
P23, P27

10

مفاهیم شناساییشده
استفاده از ابراز فناوری اطالعات

استفاده از پشتیبانی ابزارهای فناوری اطالعاتی برای تحلیل دادهها؛

متناسب و مکانیزه

استفاده از تکنیکهای و ابزارهای متنکاوی.

استفاده از نیروی انسانی ماهر و

توان و مهارت پردازش دادههای زیاد؛ استفاده از تیمهای

آموزشدیده

میانکارکردی؛ نیروی انسانی خالق و آموزشدیده.

P2, P5, P23, P12,
P19

استفاده از پردازش زبان طبیری برای ارزیابی دبیق دادهها

S1, P24, P26

استفاده از پردازش زبان طبیری برای
ارزیابی دبیق دادهها

P4, P5, P22, S3, S5

5
5
3

جدول  ۷عوامل مؤثر بر انتشار نتایج
عامل مؤثر
استفاده از پارامترهای مختل
برای نمایش هوش ربابتی
در لحظه (زمان وابری) بودن
انتشار نتایج
استفاده از روش مناسب برای
مصوّرسازی نتایج
امکان دسترسی آسان به نتایج
استفاده از ابراز فناوری
اطالعات متناسب و مکانیزه
بابل فهم بودن گزارشها برای
کاربران

برخی از مصادیق شناساییشده
کمیت وحجم محتوای منتشر شده؛ احساسات ابزار شده در بالب
محتواها؛ طبقه بندی مفاهیم نکر شده؛ تمایل به خرید؛ جریان احساسات
کاربران
به لحظه بودن گزارش؛ بهروز بودن نتایج؛ زمان وابری بودن انتشار
نتایج؛ انجام تحلیلها در بازۀ زمانی کوتاه.

مقالة مرجع
P1, P2, P3,
P4, P5, P7, P10,
P12, P13, P20,
S1, S4, S5, P21,
P23, P24, P27
P1, P2, P6,
P7, P11, P23,
P24, P25, P27

تکرار

1۷

9

استفاده از روشهای ساده ،بابل درک و تصویری؛ استفاده از

P2, P17, P19,
S1, S5, P23

6

ایجاد دسترسی آسان برای مدیران و تصمیمگیرندگان؛ انتشار

P5, P11, P19,
P22, P23, P25

6

مصوّرسازی مؤرر؛ مصوّرسازی براساس اهداف تریینشده.
گزارش در دورههای ضروری برای مدیران و تصمیمگیرندگان.
استفاده از پشتیبانی ابزارهای فناوری اطالعاتی برای تحلیل و انتشار
دادهها؛ استفاده از ابزارهای مصورسازی و نمایش دادهها.
استفاده از بوانین فازی برای فهم سادۀ انسان؛ بابل فهم برای
کاربران.

P2, P5, S3

3

P3, 2P18, P25

3
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عوامل مؤرر در مرحلفة تحلیفل بفهصفورت جفدول 6

اجتماعی ،مشفخص شفد کفه بفرای موفقیفت در اجفرای
هرکفففدام از مراحفففل چرخفففة هفففوش ربفففابتی در بسفففتر

بوده است.
انتشار :برای استفاده تصمیم گیفران از دسفتاوردهای

شبکه های اجتماعی ،عوامل مترفددی وجفود دارنفد کفه

هوش ربابتی باید سازوکاری فراهم شفود کفه متفابق بفا

باید در نظر گرفته شوندکه در ادامه به مهمتفرین عوامفل

نیاز کاربران دسترسی ایشان به این نتایج فراهم شفود .در

هرکدام از مراحل اشاره شده است.

این مرحله ،نتایج بهدستآمده از فرایند هوش ربابتی در

مرحلوة طوورحریوزی و هوودایت :تقریبفاً اکثففر

اختیففار تصففمیمگیرنففدگان و مففدیران کسففبوکففار بففرار

پژوهش های ببلی بر اهمیت «انتخاب هدف مناسفب» در

میگیرد .عوامفل مفؤرر شناسفاییشفده بفر مرحلفة انتشفار

مرحلة طفرحریفزی و جهفتدهفی هفوش ربفابتی ت کیفد

بهصورت جدول  ۷شناسایی شده است.

داشتند .در بستر شفبکههفای اجتمفاعی باتوجفهبفه نفوع و
سففاختار دادههففای موجففود ،در صففورت نداشففتن هففدف
مشخص نمی توان به نتیجة مشخصی دسفت یاففت؛ نفوع

 -۵بحث و نتیجهگیری
همان طور که در بیان مساله اشاره شد ،در سالهای اخیر

هدف انتخابشده میتواند جزئیات و چگونگی اجفرای

شاهد توسره سریع رسانههای اجتماعی ،مانند شبکههفای

مراحل بردی را تحت ت ریر برار دهد .تریفین محفدوده و

اجتمففاعی ،انجمففنهففای آنالیففن و سففایتهففای بررس فی

دامنة دادههفایی کفه بایفد جمفع آوری و تحلیفل شفوند،

آنالین بودهایفم ،جفایی کفه هفر روزه مشفتریان بیشفتر و

میتوانند بر نتایج بفهدسفتآمفده از چرخفة هفوش مفؤرر

بیشتری نظرات ،احساسات ،انتقادات و پیشنهادات خفود

باشند و به همین دلیل ،براساس هدف انتخابشفده بایفد

ابفففراز

دادههای درست و مناسبی از بستر شفکبههفای اجتمفاعی

را در مفففورد خفففدمات و محصفففو ت مختلف ف

میکنند .هرچه محتوای تولید شفدۀ کفاربر بفرای طیف

جمعآوری شوند .تریین شفبکة اجتمفاعی مفدنظر ،تریفین

گستردهتری از محصو ت و خدمات در دسترس باشفد،

زبان و دورۀ زمانی دادهها ،انتخاب یک رویفداد بفهمثابفه

فرصتهای جدیدی برای تجزیه و تحلیل عملکرد آنهفا

موضوع اصلی برای جمفعآوری داده مفیتواننفد در ایفن

ایجاد میشفود (لیفو و دیگفران .)2019 ،بفه همفین دلیفل

حوزه بیشتر مورد توجه برار گیرنفد .عامفل دیگفری کفه

بسیاری از سازمانها بفرای اسفتفاده از ایفن فرصفتهفای

همچففون عففاملی مقایسففهای مففیتوانففد موجففب رشففد و

جدید ،در راستای ایجاد سازوکاری جهت کسب هوش

اعتالی فرایند هوش ربابتی مبتنیبر محتفوای شفبکههفای

ربابتی مبتنیبر محتوای شبکههای اجتماعی ،برنامهریفزی

اجتماعی شفود« ،الگفوبرداری و مقایسفه بفا رببفا» اسفت.

و ابدام کرده اند.براساس نتایج این پژوهش مدل چرخفة

باتوجهبه اینکه در بسفتر شفبکههفای اجتمفاعی مفیتفوان

هففوش ربففابتی کففه آبففای کاهففانر پیشففنهاد کففرده اسففت

بففهسففادگی بففه نظففرات کففاربران دربففارۀ محصففو ت و

می تواند چارچوب کلی برای ایجاد این سازوکار درنظر

خدمات رببا دست یافت ،مقایسة نتایج با ایشان میتواند

گرفتففه شففود .ایففن مففدل شففامل چهففار مرحلففة اصففلی

تحلیلهای ربابتی جالب و سودمندی را ممکن سازد.

طرحریزی و هدایت ،جمعآوری دادهها ،تحلیل و انتشار

جمووعآوری دادههووا :در پففژوهشهففای زیففادی

نتایج است .براساس مرور نظاممند پژوهشهفایی پیشفین

ت کید شده که بفرای حصفول نتیجفة پفذیرفتنی از هفوش

در حففوزۀ تحلیففلهففای مففرتب بففا محتففوای شففبکههففای

ربابتی در بسفتر شفبکههفای اجتمفاعی «اسفتفاده از منفابع
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دادهای متردد» یکی از عوامل مؤرر است .ولفی در کنفار

آنها توجفه شفود .باتوجفهبفه تفازگی حفوزۀ تحلیفلهفای

آن عامل «درک ،پا یش و ساختارمندکردن دادهها» نیز

مرتب با شبکه های اجتماعی و نداشفتن سفاختار دبیفق و

عامل مهمتفری اسفت کفه بایفد مفد نظفر باشفد؛ چراکفه

ازپیش ترری شفده« ،اسفتفاده از نیفروی انسفانی مفاهر و

باتوجهبه ماهیت دادههای جمعآوریشده در شفبکههفای

آموزش دیده» می تواند در موفقیت این تحلیفلهفا مفؤرر

اجتمفففاعی و همچنفففین سفففاختارهای دادۀ متففففاوت در

باشففد« .اسففتفاده از ابففراز فنففاوری اطالعففات متناسففب و

شبکه های مختل  ،این عامل برای ایجاد امکان تحلیفل،

مکانیزه» و «استفاده از پردازش زبان طبیری برای ارزیابی

یکی از اصلی ترین مواردی است که باید در نظر گرفتفه

دبیق دادهها» عوامل دیگری است که در ایفن مرحلفه بفه

شود .برای اینکه بتوان دادهها را براساس یک اسفتاندارد

آنها اشاره شده است.

مشخص جمع آوری کرد ،بر «استفاده از کلمات کلیدی

انتشار نتایج :در مرحلة چهارم فرایند هوش ربابتی،

مختص برای جستجو و جمفعآوری دادههفا» در چنفدین

برای اینکه بتوان دستاوردهای حاصلشده را بفه مفدیران

ت کید شده است .توجه بفه ایفن عوامفل

و تصمیم گیرندگان مربوطه انتقال داد ،عالوه بر «استفاده

میتواند بابلیت مقایسة نتفایج دادههفا را بفا مفوارد مشفابه

از پارامترهای مختل

برای نمفایش هفوش ربفابتی» ،بفر

آسانتر کند .عامل مهم دیگر در این مرحله« ،استفاده از

«اسففتفاده از روش مناسففب بففرای مصوّرسففازی نتففایج» و

ابففراز فنففاوری اطالعففات متناسففب و مکففانیزه» اسففت .در

«سادهفهم بودن گزارشهای بفرای کفاربران» نیفز ت کیفد

موارد زیادی ت کید شده است برای اینکه فراینفد هفوش

شده است .این موارد باید براساس اهداف تریفینشفده و

ربابتی در بستر شبکههفای اجتمفاعی بتوانفد بفهدرسفتی و

همچنفففین توانفففاییهفففا و ویژگفففیهفففای مفففدیران و

بففهصففورت نظففاممنففد عمففل کنففد ،اسففتفاده از ابزارهففای

تصمیمگیرانی تنظیم شفود کفه گفزارشهفای مربوطفه را

فناوری اطالعات و خودکارسازی فرایند ضروری است.

دریافت خواهند کرد .استفاده از پارامترهای درهمتنیفده

تحلیول« :اسففتفاده از مففدلهففای تحلیلفی نوآورانففه،

و همچنففین اسففتفاده از گففزارشهففای پیچیففده و دش فوار،

متنوّع و متناسب» یکی از مهمترین عوامل در این مرحله

میتواند دسفتاوردهای هفوش ربفابتی مبتنفیبفر محتفوای

اسففت .ایففن مرحلففه یکففی از حسففاستففرین و مهففمتففرین

شبکه های اجتماعی را بدون استفاده کند .عالوه بفر ایفن

مراحل فرایند هوش ربفابتی اسفت؛ چفه آنکفه برخفی از

مفوارد «در لحظفة (زمفان وابرفی) بفودن انتشفار نتفایج» و

پژوهشگران این مرحله را بلب فرایند هفوش ربفابتی نفام

«امکان دسترسی آسان به نتایج» دو عامل دیگفری اسفت

نهادهاند .تحلیلگران در این مرحله باید براسفاس اهفداف

که در مواردی بر آنها ت کید شده است.

پژوهش مختل

تریینشده و همچنین دادههای جمعآوریشده ،مدلهای

براساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش مفیتفوان بفه

تحلیلی متناسفب را انتخفاب و اسفتفاده کننفد« .توجفه بفه

شرکتها ،سازمانهفا و مفدیران ایشفان پیشفنهاد داد فضفای

عوامل محیتی و زمینهای» یکی از عوامل مهم دیگر این

ایجادشده در بالب رسانههای اجتمفاعی در آینفده ،یکفی از

مرحله است .در بسفتر شفبکههفای اجتمفاعی ،مفوجهفای

فرصتهای اصلی برای ارائة محصفو ت و خفدمات اسفت

خبری بسیار سریع ایجاد و پخش میشود کفه مفیتوانفد

که بیش از پیش مترح خواهد بود .این فضا نهتنها میتوانفد

در کمّیفففت و کیفیفففت محتفففوای ایجادشفففدۀ کفففاربران

برای ایجاد فرصت ارتباط نزدیک با کاربران بهکفار گرفتفه

ت ریرگذار باشد؛ که حتماً در تحلیلهای مربوطه بایفد بفه

شود ،بلکه میتواند با ایجاد دسترسی به انبوهی از نظفرات و
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پیشنهادها کاربران ،در راسفتای کسفب نتفایج ربفابتی بهتفر،

حففوزه پففژوهشهففای بیشففتری انجففام دهنففد ،مففوارد زیففر

مؤرر باشد .البته شرکتها و سفازمانهفایی کفه بصفد دارنفد

پیشنهاد میشود:

هوش ربابتی مبتنیبر محتوای شبکههای اجتمفاعی را یکفی
از الزامات زم برای کسفب نتفایج بهتفر در فضفای ربفابتی
خود بهکار گیرند ،باید در مراحفل مختلف
هوش ربفابتی بفه عوامفل مختلف

فراینفد کسفب

ت ریرگفذار توجفه داشفته

باشند که در این پژوهش به برخی از مهمتفرین آنهفا اشفاره
شده است.
زم است یادآوری شود که در فراینفد اجفرای ایفن
پژوهش محدودیت هایی نیز وجود داشت کفه بفر نتفایج

 ارائة مفدلهفای مشخصفی بفرای بررسفی میفزان

کففارایی و ارربخشففی هففوش ربففابتی مبتن فیبففر محتففوای
شبکههای اجتماعی؛

 تفف ریر انففوع شففبکههففای اجتمففاعی بففر نتففایج

بهدستآمده از فرایند هوش ربابتی؛

 مقایسفففة روشهفففا و تکنیفففکهفففای مختلففف

جمعآوری و تحلیل دادهها و ت ریر آنها بفر دسفتاوردهای
فرایند هوش ربابتی.

بففهدسففتآمففده از آن ت ریرگففذار بففوده اسففت .مففواردی
همچففون محففدودیت زمففانی ،محففدودیت دسترسففی بففه

 -۶پیوست
در جدول  8مقا تی که در مرور نظاممند بررسی شفده،

محففدودیتهففای ادراکففی در بررسففی و کففدبرداری از

بففه همففراه ترففداد ارجففاع در تففاریخ  8آبففان  98مررفففی

مقا ت مهمترین موارد به شمار میآیند.

شدهاند:

برخففی از پایگففاههففای پففژوهشهففای علمففی و همچنففین

در پایان برای پژوهشگرانی که تمایل دارنفد در ایفن
جدول  :۴لیست مقاالت بررسی شده در مرور نظاممند
کد
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