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چکیده
کسب وکارهای نوپا نقشی کلیدی در اشتغالزايی و افزايش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند .در محیط ناپايدار
امروز ،کسب و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالشهای محیطی و همنوايی با تغییرات و همچنین افزايش
رقابتپذيری ،چارهای جز بهکارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهرهمندی از اطالعات محیط پیرامونی
ندارند .هدف اين پژوهش ،ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسبوکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است.
پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمايشی است .عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش
درون و برونسازمانی شناسايی و دستهبندی شدهاند .الگوی تدوين شده ،با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و
اولويتبندی شده است .نتايج نشان داد که هوشمندی کسبوکار يا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی يا
هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسبوکارهای نوپا هستند .پیشنهاد میشود مديران از مفاهیم
شناسايیشده برای ايجاد و توسعه کسبوکارهای نوپا و افزايش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.
واژگان کلیدی :هوشمندی ،هوشمندی راهبردی ،کسبوکارهای نوپا ،اقتصاد مقاومتی.
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 .1مقدمه
به سبب ماهیت اسالمی نظام جمهوی اسالمی ايران و چالشهای آن با نظام سلطه ،امروز شاهد ستیزهجويی
حداکثری دشمنان نظام در همهی عرصههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و کم و بیش نظامی هستیم.
شايد به جرأت بتوان در حال حاضر و در بین مؤلفههای ستیزهجويی ،جنگ اقتصادی را بارزترين آنها دانست.
در يک اقتصاد در شرايط بحران ،تخصیص بهینه منابعی که نسبت به قبل نیز محدودتر میشوند ،راهبردها و
نگرشهای راهبردی متفاوت نسبت به شرايط عادی را میطلبد .از اين رو بايد همه سازوکارها و سیاستها به
گونه ای طراحی شوند که از چنین اقتصادی در برابر تهديدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را
هموار سازند؛ که به اين اقتصاد ،اقتصاد مقاومتی میگويند (باقری و موسی .)1397 ،اتخاذ سیاست اقتصاد
مقاومتی به مفهوم يک مديريت راهبردی منسجم خودباور ،با شناسايی و تشخیص حوزههای فشار و تهديدهای
فرارو و اهتمام در استفاده حداکثری از تمامی فرصتها و توانمندیهای بالقوه و بالفعل با حداکثر بهرهوری و
اصالح و ترمیم ضعفها ،نه تنها کاهش آسیبپذيری ناشی از تحريمها را به دنبال دارد ،بلکه رشد اقتصادی
حاصل از بهرهگیری از فرصتهای ناخواسته پیش آمده را نیز سبب خواهد شد (شیخاالسالمی.)1391 ،
در اين میان توسعه استارتآپها يا کسبوکارهای نوپا با ماهیتی فناورانه و همچنین عدم نیاز به سرمايهگذاری
سنگین ،چه در شرايط بحران و چه غیر آن ،میتوانند نقشی کلیدی در توسعه کشور و تحقق سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ايفا نمايد .ضمن اين که سرريز فناورانهی آن ،پشتیبان توسعه صنعت دفاعی کشور نیز خواهد
بود.
توسعه استارتآپها نقشی اساسی در اشتغالزايی و افزايش تولید دارند (ندافی و احمدوند )1396 ،و يکی از
راهبردهای مهم توسعه پايدار محسوب میشود (شفیعی .)1392 ،به طوری که کسبوکارهای نوپا بهطور متوسط
 17درصد اشتغال در کشورهای اروپايی را بر عهده دارند (پاداش .)1395 ،از سوی ديگر آمار قابل توجه شکست
کارآفرينان در دنیا نشان میدهد که تنها  20درصد از کسبوکارهای ايجاد شده بیش از سه سال ادامه داشتهاند
(گینسبرگ2003 ،1؛ بالنک )2013 ،2و اينکه کسبوکارها به دلیل عملکرد ضعیف از بازار خارج میشوند يا به
مرحله عملیاتی نمیرسند .براساس تحقیقی که در مدرسه کسبوکار هاروارد صورت گرفت 75 ،درصد
استارتآپها شکست میخورند (کوسمانو.)2013 ،3
براساس تعاريف ،کسبوکار نوپا (استارتآپ) يک سازمان موقت است که با هدف ايجاد يک مدل کسبوکار
تکرارپذير و مقیاسپذير به وجود آمده است (ريس .)2011 ،4کسبوکارهای نوپا ،حول ايدههای نوآورانه و
خالقانه بنا میشوند .در واقع ،افرادی خوش فکر با ايدههای نو در جستجوی روشهايی برای کسب درآمد از
آن ايده و تولید انبوه محصوالت يا خدمات مبتنی بر آن ايده هستند (عباسی .)1392 ،يک کسبوکار نوپای
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موفق ،قابلیت رشد بیشتری نسبت به يک شرکت بالغ دارد ،يعنی میتواند با سرمايهای کمتر ،نیروی کار يا
زمینه رشد بیشتری نسبت به شرکتهای قديمی داشته باشد (بالنک.)2012 ،1
در کشور ما به علت وجود نیروهای جوان و دانش آموخته که البته تعداد قابل توجهی از آنان بیکارند،
کسبوکارهای نوپا میتوانند زمینه مناسبی برای ايجاد اشتغال فراهم آورند (ندافی و احمدوند .)1396 ،اين در
حالی است که همزمان با طول عمر پايین بخش قابل توجهی از استارتاپها مواجهیم .بررسیهای میدانی نشان
میدهد که مقوله محوری قابل استخراج مرتبط با مشکالت شرکتهای دانشبنیان از عدم بهکارگیری
هوشمندی نشات میگیرد که میتواند موجبات باال رفتن نرخ شکست اين شرکتها را فراهم آورد (سیاهسرانی
کجوری و همکاران .)1396 ،محیط پويا ،مبهم و پیچیده تجاری ،سازمانهای امروزی را به استفاده دقیق از
اطالعات و دانش محیط بیرونی و درونی خود در اخذ تصمیمات راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی مجبور کرده
است؛ تصمیمات اتخاذ شده با استفاده از منابع دانش و اطالعات میتواند منجر به مزيت رقابتی شود .در خصوص
محیط خارجی يک سازمان ،ادبیات مديريت راهبردی اغلب بر روی مفهوم هوشمندی تاکید دارد (شوجاهات 2و
همکاران .)2017 ،محققان بازاريابی معاصر ،نقش باشکوهی برای هوشمندی در شکلدهی تصمیات راهبردی
مطرح کردهاند (کاتلر و کلر .)2012 ،3خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیمهای سريع راهبردی بر پايه
اطالعات و دادههای حاصل از هوشمندی راهبردی است .سازمانهايی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمايند
و بتوانند از دادهها و اطالعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی
تبديل کنند (مظلومی و هرندی)1393 ،؛ هوش راهبردی در واقع دربرگیرندهی انواع ديگری از هوش است که
برای ايجاد ارزش افزوده اطالعات و دانش و در راستای تصمیم گیری راهبردی سازمانی مورد استفاده قرار
میگیرد .هوش راهبردی ،دربرگیرندهی اطالعات و دانش موجود بوده و از اين رو از هوش تاکتیکی يا عملیاتی
که بیانگر سطح پايینتری از تصمیمگیری است ،قابل تفکیک میباشد .نقش اصلی هوش راهبردی ،بهبود
موقعیت سازمان برای کنترل آينده ،چالشها و فرصتهايی است که موفقیت سازمان را افزايش میدهد
(لیبیوتز.)1394 ،4
بهبود هوشمندی راهبردی موجب میشود ،سازمانها اطالعات محیط اطراف خود را سريعتر و با دقت بیشتری
تجزيهوتحلیل کنند و نتايج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیمگیرندگان قرار دهند.
اين امر جريان تبادل دادهها ،اطالعات و دانش را در سازمان تسريع میکند و اثربخشی تفکر و تصمیمگیری را
بهبود میبخشد .هوشمندی راهبردی به مثابه يک موتور جستوجو است که با کشف فرصتهای جديد و
هشدار تهديدها ،شرکت را قادر میسازد محیط خود را سريعتر و دقیقتر شناسايی کند (حکاک و شريعتنژاد،
.)1394
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به طور خالصه ،يکی از موارد مهم انطباق با اهداف و رويکردهای اقتصاد مقاومتی ،کاهش وابستگی و کمک
به توسعه پايدار ايجاد کسبوکارهای نوپای هوشمند است؛ ولی اکثر کسبوکارهای نوپا به علت اين که همراه
با هوشمندی نیستند با شکست مواجه میشوند .بنابراين اين پژوهش به دنبال ارائه الگويی جهت هوشمندسازی
اين کسبوکارهاست تا ضريب بقا و رشدشان را در فضای کسبوکار کشور ارتقاء دهد .همچنین ،در صورتی
که تعالی کسب و کارهای نوپا را در قابلیت بقای آنها از طريق هوشمندی راهبردی تعريف نمايیم ،الگوی مذکور
ابزاری برای سنجش تعالی کسب و کارهای نوپا در حوزه هوشمندی راهبردی نیز خواهد بود.
بديهی است بقای کسبوکارهای نوپا در اقتصاد ،به عنوان يکی از مهمترين پیشرانهای اقتصادی کشور ،از
منظر تأثیر بر توسعه و اشتغال پايدار در شرايط جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت بهسزايی بوده و
ناديدهانگاری آن ،اتالف منابع هر چند اندک بهکارگرفته شده در کسب و کارهای نوپا و از دست رفتن فرصت-
های رشد فناورانه و حرکت مستمر و فراگیر به سوی اقتصادی دانشبنیان را به دنبال خواهد داشت .ضمن اين
که کمیابی مطالعات در زمینه هوشمندی راهبردی و خالء مطالعاتی زياد در حوزه تعالی کسبوکارهای نوپا،
ضرورت شناسايی مؤلفههای هوشمندی راهبردی با نگاه به کسبوکارهای نوپای کشور را چندين برابر ساخته
است.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2کسبوکارهای نوپا
کسبوکار نوپا ،1کسبوکاری است که بر اساس ايدههای يک کارآفرين و يا يک بنیانگذار به صورت فردی
شکل گرفته و اين شرکت در جستجوی يک مدل کسبوکار تکرارشونده و مقیاسپذير 2است .به بیانی دقیقتر،
کسبوکارهای نوپا ،مدلی از کسبوکار هستند که توسعه ،جز الينفک آنها به شمار رفته و اين کسبوکارها به
دنبال برطرف کردن نیاز مشتريان و حل مسئله هستند (روبهمد .)2013 ،3اصلیترين و مهمترين تفاوت اين
است که کسبوکار کوچک تمرکز زيادی بر سود دارد در صورتی که هدف اصلی کسبوکارهای نوپا بهترين
کارکرد ايده جديدشان است و به همین دلیل است که سرمايه گذاران بر روی کسبوکارهای نوپا سرمايهگذاری
میکنند .تفاوت ديگر بین آنها اين است که کسبوکارها معموالً محصوالت يا خدمات سنتی ارائه میدهند؛ اما
کسبوکارهای نوپا معموالً خدمات يا محصوالت جديد ،مدرن و يا حتی ناشناخته را ارائه میدهند.
کسبوکارهای کوچک معموالً چندين سال به کار ادامه میدهند و ممکن است تا حدی هم رشد کنند اما
کسبوکارهای نوپا پروژههای موقتی هستند که يا موفق به رشد سريع میشوند يا شکست میخورند (وبسايت
ويرلن .)2021 ،4به عبارتی کسبوکارهای نوپا مقیاسپذير شرکتهايی هستند با پايهگذاران دارای چشم انداز
بزرگ شدن و تبديل شدن به شرکتی در کالس جهانی.
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 .2-2هوشمندی
در محیط پر رقابت کسب و کارهای امروزی ،سازمانها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیمهای مناسب به گردآوری
اطالعات و دانش مبادرت ورزند و اين اطالعات را در تصمیمهای خود به کار گیرند .تصمیمهای سازمانی،
تأثیرات زيادی بر ساختار ،فرايندها و اعضای سازمان دارند .به عالوه ،اين تصمیمها با مسائلی مرتبط هستند
که به طور اساسی بر پیشبینی بقای سازمانها ،سوددهی و ماهیت آنها اثر میگذارند .مهم است که محیط
درونی و بیرونی سازمان به عنوان منابع اطالعاتی در تصمیمگیریها در نظر گرفته شوند (فريشمار.)2002 ،1
بنابراين ،سازمانها با آگاهی از اطالعات محیط درونی و بیرونی میتوانند به هوشمندی دست يافته و با توجه
به مأموريت و چشمانداز خود ،به سرعت و آگاهانه از فرصتها استفاده نمايند و در برابر تهديدها به خوبی
واکنش نشان دهند .برای درک بهتر اين که چرا اطالعات برای سازمان مهم و حیاتی هستند و اين که چگونه
هوشمندی در محیط کسب و کار گردآوری و بهکار گرفته میشود ،نخست بايستی تفاوت میان سطوح متفاوت
دانش (داده ،اطالعات ،دانش و هوش) بیان گردد .در پژوهشهای پیشین تعريفهای متفاوتی برای مفاهیم
داده ،اطالعات ،دانش و هوش آورده شده است .همچنین پژوهشگران بر اين باورند که بین اين مفاهیم ارتباط
متقابلی وجود دارد .برای مثال ،دانش حوزه گستردهتری نسبت به اطالعات دارد و داده نیز در پايینترين سطوح
از سلسه مراتب هوشمندی به کار میرود (پیرتیماکی .)2004 ،2ويوری )2006( 3بیان میکند که داده متنی
ايستا ،کد ،عالمت و نشانهای است که لزوماً معنی خاصی ندارد و منجر به فعالیتی نمیشود .در مقابل اطالعات
دارای معنی ،هدف و ارزش برای گیرنده آن است .زمانی که اطالعات با بینشها و ارزشها ارتقا میيابند به
دانش تبديل میشوند .با اضافه شدن تجربه شخصی به دانش ،آن به هوش مبدل میگردد .دانش اشاره به
گذشته دارد .يعنی چیزی که شناخته و تشخیص داده شده است .در حالی که ،فرا دانش (هوش) به آينده توجه
میکند (شارپ .)2009 ،4همچنین ،کاهانر )1996( 5بیان میکند که اطالعات متناظر با واقعیات است و در
برگیرنده اعداد ،آمار ،دادههای طبقهبندی شده درباره افراد و سازمانها و مسائل گوناگون میباشد که در الگويی
معنادار و شکلی قابل تشخیص بیان میگردند (بالی 6و همکاران .)2009 ،به بیان ديگر ،واژه هوشمندی ،فعالیتی
سازماندهی شده و استنباط و تحلیلی از رويدادهای محیطی است و با اطالعات متفاوت میباشد .هوشمندی،
اطالعاتی عملی ،پردازش شده و تحلیل شده است (فريشمار .)2002 ،از سويی ديگر ،با توجه به تمايزی که
میان مفاهیم داده ،اطالعات ،دانش و هوش وجود دارد .سازمانها برای دستیابی به مزيت رقابتی و موفقیت در
بازارها نیاز دارند تا پلههای دانايی (داده ،اطالعات ،دانش ،هوش) را يکی پس از ديگری طی کنند (شکل
شماره .)1سطح بعدی در سلسه مراتب هوشمندی ،مفهوم خرد است که ديدگاهی فلسفی دارد .خرد زمانی آغاز
میشود که فرد درک میکند که حقیقت موجود لزوماً برای همیشه باقی نمیماند (ويوری.)2006 ،
1

Frishammar
Pirttimäki
3 Vuori
4 Sharp
5 Kahaner
6 Bali
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رد
درونیسازی

هو
تجربه

دانش
بینش

ا

ا
معنی داری

داده

شکل شماره ( )1سلسه مراتب هوش
منبع :ويوری2006 ،

در محیط امروزی ،با توجه به سلسه مراتب هوش ،مديران برای موفقیت در تصمیمگیریها بیش از آن که به
اطالعات وابسته باشند به هوشمندی نیاز دارند .در اين محیط ،سازمانهايی موفق هستند که از چگونگی تغییر
اطالعات به هوشمندی آگاهی دارند (کاهانر.)1996 ،
 .3-2هوشمندی از منظر سطح مدیریت
برخی از پژوهشگران مفهوم هوشمندی در سازمان را از ديدگاه سطوح مديريت ،در سه طبقه دستهبندی کردهاند
(لیسکا:)2014 ،1
هوشمندی عملیاتی ،2نظارت دقیق فعالیتها و فرايندهای تجاری را با استفاده از سیستمهای کامپیوتری میسر
میکند و با شناسايی و تشخیص تنگناها و گلوگاهها به بهینهسازی اين فرايندها و فعالیتها کمک مینمايد
(دينگ .)2009 ،3همچنین اين نوع هوشمندی که در پايینترين سطح تجزيهوتحلیل سازمان به کار گرفته
میشود ،از تصمیمگیریهای روزانه حمايت میکند .اين نوع هوشمندی در دورههای زمانی کوتاهمدت بر سازمان
تأثیر میگذارد و به تجزيهوتحلیل رويدادهای خاص در زمان مناسب کمک میکند .مزيت هوشمندی عملیاتی
واکنش سريع اما کوتاهمدت اين نوع هوشمندی به رويدادها است (سیتوويرتا2011 ،4؛ فلیشر و بنسوسان،5
.)2007

1
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هوشمندی تاکتیکی ،1اين هوشمندی بر افق کوتاهمدت تأکید دارد .به طور کلی ،سازمانها نیازمند اين نوع
هوشمندی هستند تا از فرايندهای فروش در سازمان حمايت کنند .هوشمندی تاکتیکی به بررسی جنبههای
گوناگونی از محصول يا آمیخته بازاريابی محصول توجه دارد .برای مثال ،سازمان چه محصولی را میفروشد؟
به چه قیمتی اين محصول را به فروش میرساند؟ سازمان چه فعالیتهايی را برای پیشبرد محصول انجام
میدهد؟ و در چه مکانی سازمان ،محصول خود را میفروشد؟ .همچنین جنبههای ديگری به مانند ساختار
نیروی فروش ،طراحی آزمايشات بازار و موضوعات تکنیکی ،با استفاده از اين هوشمندی قابل طرح و بررسی
هستند (آپريل و بیسا 2006 ،2؛ گیسکیز .)2000 ،3هوشمندی تاکتیکی در سطوح وظیفهای به کار گرفته میشود
و از اتخاذ تصمیمات در سازمان حمايت میکند .اين تصمیمات نفود و تأثیر کمتری نسبت به تصمیمگیریهای
راهبردی دارد .به عالوه ،اين نوع هوشمندی شامل تدوين و اجرای سیاستها است (سیتوويرتا2011 ،؛ فلیشر و
بنسوسان.)2007 ،
4
هوشمندی راهبردی  ،بر افق بلندمدت تأکید دارد و دوره رقابتپذيری سازمان را برای بیش از دو سال در نظر
می گیرد .افق زمانی بر اين نوع هوشمندی ،به صنعت و چگونگی تغییرات در آن بستگی دارد .پرسشهای
رايجی که هوشمندی راهبردی به آنها پاسخ میدهد ،عبارتند از :سازمان در سال  xبايد در کجا قرار داشته
باشد و سازمان با چه فرصتها و تهديدهای راهبرديی مواجه میشود؟ .بنابراين ،وظیفه اين نوع هوشمندی
شناسايی نقاط ضعف و بهکارگیری روشی برای بهبود آنها است (دينگ2009 ،؛ آپريل و بیسا 2006 ،؛ گیسکیز،
 .)2000همچنین ،هوشمندی راهبردی مهمترين سطح هوشمندی در سازمان است که چارچوبی را برای
گردآوری و تجزيه و تحلیل ساير تصويری کلی از فرصتها و تهديدها در محیط ايجاد نمايد .به عالوه هوشمندی
راهبردی خطوط راهنمايی برای ارزيابی سطوح تاکتیکی و عملیاتی فراهم میکند (سیتوويرتا2011 ،؛ فلیشر و
بنسوسان .)2007 ،شکل شماره ( )2نشان میدهد که هوشمندی به راهبردی ،تاکتیکی و عملیاتی تقسیم
میشود.
هوشمندی راهبردی ،سطوح بااليی از هوشمندی بر روی محیط سیاسی ،اقتصادی ،رقابتی در حال و آينده
ايجاد میکند .اغلب اين نوع هوشمندی ،توسط مديران ارشد که راهبردهای کلی سازمان را تدوين میکنند ،به
کار گرفته می شود .همچنین ،هوشمندی راهبردی بر محیط کالن راهبردی تمرکز دارد .اين محیط میتواند
شامل ،رقبای مستقیم و غیرمستقیم ،محیط رقابتی ،تأمینکنندگان ،مشتريان ،محصوالت و خدمات جايگزين و
رقبای بالقوه باشد .به عالوه ،سازمان با تمرکز بر عوامل محیطی مانند روندهای تکنولوژيکی ،تغییرات در قوانین
و مقررات و ريسکهای سیاسی تجزيه و تحلیل هوشمندی راهبردی را به خوبی مديريت و هدايت کند
(مکگوناگل و وال.)2012 ،5
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شکل شماره ( )2هرم هوشمندی

در اين تحقیق ،هوشمندی راهبردی ،را برنامهای برای گردآوری ،تجزيهوتحلیل اطالعات ويژه ،مرتبط و مناسب
درباره محیط کسبوکار ،رقابت و خود سازمان در نظر میگیرد که در سراسر سازمان توزيع میشود و بر برنامهها،
تصمیمات و عملکرد سازمان تأثیر میگذارد.
 .4-2اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی يک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کالن سیاسی و امنیتی نظام اسالمی و
برای مقاومت در برابر اقدامات تخريبی شکل بگیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحريمها و توطئههای
گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه
جانبه خود را در ابعاد ملی ،منطقهای و جهانی حفظ کند .اقتصاد مقاومتی رابطه نزديکی با انسجام ملی دارد.
منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی يک اقتصاد مقاومتی فعال و پوياست نه يک اقتصاد منفعل و بسته ،به طوری
که کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناماليمات مسیر خود ،روند پیشرفت پايدار خود را حفظ کند (عسکری،
 .)1391اين متغیر نشاندهنده همراستايی با رويکردها ،اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی است .رويکردهای
اقتصاد مقاومتی عبارت است از درونزايی ،برونگرايی ،دانشبنیان شدن ،عدالتمحوری و مردم پايه بودن.
 .5-2پیشینه پژوهش
پیشینههای نه چندان متعددی در رابطه با هوشمندی راهبردی وجود دارند که عمدتاً به هوشمندی رقابتی
پرداختهاند .يافتههای مربوطه بیشتر بر بازار ،مشتری ،رقبا ،فناوری تأکید داشته و تالش نمودهاند عوامل را در
قالب عوامل داخلی و عوامل خارجی دستهبندی نمايند.
جدول شماره ( )1خالصه از مؤلفههای هوشمندی را در پژوهشهای مختلف نشان میدهد:
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جدول شماره ( )1مؤلفههای هوشمندی در پژوهشهای پیشین
محقق /محققین

نوع هوشمندی

مورد مطالعه

مؤلفههای هوشمندی

دشامپز و ناياک)1995( 1

هوشمندی رقابتی

کتاب

بازار ،رقبا ،فناوری

روچ و سانتی)2001( 2

هوشمندی رقابتی

مروری

بازار ،رقبا ،فناوری ،راهبردی،
اجتماعی

آلون و هیگینز )2005(3

هوشمندی رقابتی

مروری

بازار ،رقبا

آلون و هیگینز ()2005

هوشمندی سازمانی

مروری

انسانی ،ساختاری ،فناوری

گابر)2007( 4

هوشمندی رقابتی

تجزيه و تحلیل
روش شناسانه

بازار ،رقبا ،راهبردی ،اجتماعی

کیو)2008( 5

هوشمندی رقابتی

مديران آمريکايی

کالوف و رايت)2008( 6

هوشمندی رقابتی

مروری

آديدام 7و همکاران ()2012

هوشمندی رقابتی

شرکتهای هندی

ياپ 8و همکاران ()2013

هوشمندی رقابتی

شرکتهای دولتی
مالزی

لیو 9و همکاران ()2013

هوشمندی رقابتی

شرکتهای حمل و
نقل در ويتنام

مشتری (بازار) ،رقبا ،تأمینکننده،
منابع انسانی ،فناوری ،اجتماعی-
اقتصادی
روندهای بازار يا صنعت ،مشتری،
تأمینکننده ،فناوری ،اقتصادی،
سیاسی ،مديريتی
مشتری ،رقبا ،بینالمللی،
اقتصادی ،فناوری ،تأمینکننده،
قانونی ،اجتماعی-فرهنگی
بخش وظیفهای (مشتری ،رقیب،
تأمینکننده ،قانونی ،سازمانی)،
بخش عمومی (فناورانه ،اقتصادی،
اجتماعی-فرهنگی ،منابع انسانی،
جهانی)
مشتری ،رقبا

1

Des champs & Nayak
Rouach & Santi
3 Alon & Higgins
4
Gabber
5 Qiu
6 Calof & Wright
7 Adidam
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محقق /محققین

نوع هوشمندی

لیو ()2016

هوشمندی رقابتی

کريگور)2010( 1

هوشمندی راهبردی

بريدينگ)2000( 2

هوشمندی رقابتی

مصلح و همکاران ()1394

هوشمندی رقابتی

خاشعی و هرندی ()1394

هوشمندی رقابتی

سپهوند و شريعت نژاد
()1394
سیاهسرانی و همکاران
()1396

هوشمندی رقابتی
هوشمندی رقابتی

مورد مطالعه
شرکتهای تولید
مواد شیمیايی در
ويتنام
شرکتهای بیمهای
در آفريقای جنوبی
شرکتهای خدماتی
شرکتهای
دانشبینان در شیراز
شرکتهای
دانشبنیان ايرانی
شرکتهای صنعتی
استان لرستان
شرکتهای دانش
بنیان

حسینی و همکاران ()1391

هوشمندی راهبردی

شرکتهای
استفادهکننده از
نرمافزار هوشمندی
کسبوکار در ايران

هرندی ()1396

هوشمندی راهبردی

شرکتهای دانش
بنیان حوزه فناوری
اطالعات

وحدتی و همکاران ()1396

هوشمندی راهبردی

شرکت بیمه آسیا
خرمآباد

مؤلفههای هوشمندی

رقبا
هوش کسبوکار داخلی ،هوش
رقابتی خارجی ،مديريت دانش
هوشمندی رقبا ،هوشمندی
مشتريان ،هوشمندی بازار،
هوشمندی تکنولوژيکی و
هوشمندی تأمینکنندگان
بازار و رقبا
تجاری بازاريابی ،رقبا ،فناورانه،
اجتماعی ،راهبردی
بازار ،رقبا ،فناورانه ،راهبردی
انسانی ،مالی ،فناوری ،مديريتی،
قانونی ،رقبا ،سیاسی ،بازار
منابع انسانی ،منابع مالی ،منابع
فیزيکی ،فرآيندهای سازمانی،
اطالعاتی ،رقبا ،توزيعکنندگان،
تأمینکنندگان ،مشتريان،
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی-
فرهنگی -فناوری ،زيست
محیطی
منابع انسانی ،منابع مالی ،منابع
فیزيکی ،فرآيندها ،اطالعات،
رقابتی ،فناوری ،اجتماعی،
اقتصادی
منابع انسانی ،رقبا ،بازار ،مشتريان

Kruger
Breeding

1
2
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 .6-2الگوی مفهومی پژوهش
شماتیک الگوی اولیه پژوهش براساس ابعاد هوش درونی و هوش بیرونی تعريف شده است (لیبوتز2006 ،؛
کريگور2010 ،؛ پیلیسیر و کريگور2011 ، 1؛ اين پژوهشها در صنعتهای ديگر بوده است) ،که در شکل زير
قابل مشاهده است:
هوشمندی راهبردی در کسبوکارهای نوپا
مديريت اطالعات درونی

هو

هو انسانی
هو مدیریتی
هو مالی
ای
هو ا
هو سا تاری
رهنگی
هو
رایندهای سازمانی

هو درونی
(کسبوکار)

مديريت اطالعات بیرونی

هو بیرونی
(رقابتی)

هو
هو
هو

بازار (مشتری)
در قبا رقبا
در می

هو
هو
هو
هو
هو
هو
هو

سیاسی
قانونی
اقتصادی
ا تما ی
ناوری
زیستم یطی
بی المللی

شکل شماره ( )3شماتیک الگوی اولیه پژوهش

 .3رو

شناسی پژوهش

اين پژوهش از نوع کاربردی است و به منظور تحقق اهداف از تحلیل محتوای ادبیات موجود استفاده شد .جامعه
آماری پژوهش حاضر شامل فعاالن کسبوکارهای نوپا (متخصصان ،مديران و مشاوران) است و طیفی از
خبرگان دانشگاهی تا خبرگان با تجربه را پوشش میدهد.
برای اعتبارسنجی ،غربالگری و اولويتبندی عوامل شناسايی شده مؤثر بر هوشمندی راهبردی از روش دلفی
فازی استفاده شده است .دلفی روشی برای دستیابی به يک اجماع مطلوب میان گروهی از خبرگان است که
معموالً به چند بار تکرار نیاز دارد .در هر تکرار نتايج نظرسنجی مرحله پیشین برای خبرگان ارسال میشود تا
در صورت نیاز بتواند تجديدنظر کنند .اين روش علیرغم جذابیتهای خود ،نقصهای متعددی دارد .از مهمترين
کاستیهای آن نیاز به هزينه زياد ،امکان غربالسازی نظر برخی خبرهها ،احساس وجود فشار خارجی برای تغییر
ديدگاه و همگرايی پايین میان نظر خبرگان است (کو و چن .)2008 ،2در روش دلفی کالسیک ،نظرات خبرگان
در قالب اعداد قطعی بیان میشود ،در حالی که افراد خبره از شايستگیهای ذهنی خود برای بیاننظر استفاده
میکنند و اين نشاندهنده احتمالی بودن عدم قطعیت ،با مجموعههای فازی سازگاری دارد .بنابراين بهتر است
دادهها در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ و با استفاده از مجموعههای فازی مورد تحلیل قرار گیرند (آذر و
Pellissier & Kruger
Kuo & Chen

1
2
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فرجی .)1389 ،بدين منظور ،پیشنهاد ادغام روش دلفی سنتی با تئوری فازی تحت عنوان روش دلفی فازی
ارائه شد (مورای 1و همکاران .)1995 ،در اين روش از توابع عضويت برای نشان دادن نظر خبرگان استفاده
میشود (کارداراس 2و همکاران .)2013 ،اشیکاوا 3و همکاران ( )1993با بکارگیری تئوری فازی در روش دلفی،
الگوريتم يکپارچه دلفی فازی را توسعه دادند .مزيت روش دلفی فازی در توجه به هر يک از نظرات و يکپارچه
نمودن آنها برای دستیابی توافق گروهی است.
در تکنیک دلفی فازی ،پس از انتخاب خبرهها ،الگوريتم اين روش اجرا میشود .برخی منابع تعداد خبرگان روش
دلفی را  6تا  12عضو عنوان کردهاند و اگر از ترکیب خبرگان با تخصصهای گوناگون استفاده شود بین  5تا
10عضو کافی است (حبیبی و همکاران .)1393 ،بنابراين به منظور غلبه بر کاستیهای دلفی فازی سنتی،
روشهای توسعهيافتهتری شکل گرفتند .يکی از اين روشها ،روش دلفی فازی پیشنهادی هسو و يانگ4
( ) 2000است ،که هدف اولیه محقق استفاده از اين روش بود .در اين روش به منظور نمايش نظر خبرگان از
اعداد فازی مثلتی ( )TFNاستفاده میشود .از مزيتهای اين روش ،برگزاری دلفی فقط در يک مرحله و احترام
به نظر هر يک از خبرهها ،اجماع نظرها از طريق روش حداقل ،حداکثر و میانگین نظر خبرگان و حفظ منافع
دلفی سنتی همچون حفظ گمنامی خبرگان است .سپس به منظور غربالسازی شاخصها و مؤلفهها ،از عددی
به عنوان آستانه استفاده شده است که در اين پژوهش بنا به پژوهشهای مشابه و نظر خبرهها ،اين عدد برابر
با  0/6است.

 .4جزیه و

لیل داده ها و یا تههای پژوهش

 .1-4یا تههای معیتشنا تی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايی بیشتر با متغیرهای
پژوهش قبل از تجزيهوتحلیل دادههای آماری الزم است اين دادهها توصیف شوند .در اين بخش ،ترکیب
جمعیتی نمونه مورد مطالعه از لحاظ توزيع سنی ،تحصیالت ،سابقه خدمت و پست زمانی در جدول شماره ()2
آورده شده است.
جدول شماره ( )2ويژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری
متغیرها
سن

گزينهها
کمتر از  30سال
 30تا  40سال
 40تا  50سال
 50به باال

تعداد
3
6
2
1

1

Murry
Kardaras
3 Ishikawa
4 Hsu & Yang
2
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متغیرها
تحصیالت

سابقه کار

سِمت سازمانی

گزينهها
دکتری
فوقلیسانس
لیسانس و کمتر
 5سال کمتر
 5تا  10سال
 10سال به باال
مديران کسبوکارهای نوپا
متخصصان و کارشناسان کسبوکارهای نوپا
استادان و مشاوران دانشگاهی
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تعداد
6
4
2
2
4
6
7
2
3

 67درصد از پاسخدهندگان سنی بین  30تا  50سال را داشتند .رده دکتری و سابقه باالی  10سال ،بیشترين
درصد فراوانی را به خود اختصاص دادهاند 58 .درصد مدير کسبوکار بودند 25 ،درصد اساتید و مشاوران
دانشگاهی و  17درصد کارشناس و متخصص در حوزه کسبوکارهای نوپا بودند.
 .2-4روایی و پایایی
در پژوهش حاضر به منظور سنجش روايی از روش روايی صوری و محتوايی کیفی استفاده شده ،بدين منظور
مقوالت و زيرمقوالت در اختیار جمعی از اساتید و کارشناسان قرار گرفته تا میزان ارتباط و تناسب ،سطح
دشواری ،ابهام عبارات و يا وجود نارسايی در معانی کلمات بررسی شود ،همچنین پايايی از طريق نرخ ناسازگاری
تعیین گرديد ،که نرخ کمتر از  0/1نشاندهنده تأيید ،قابلیت اعتماد پرسشنامه است.
 .3-4یا تههای ازی
در اجرای تکنیک دلفی فازی ،اولین گام انتخاب طیف فازی مناسب برای فازیسازی عبارات کالمی پاسخ
دهندگان است .در پژوهش حاضر ،به منظور بیان اهمیت شاخصها از طیف فازی مثلثی استفاده شده است.
يک عدد فازی مثلثی  Aعددی با تابع عضويت تکهای خطی  μAکه به صورت رابطه ( )1تعريف می شود:

()1
که می تواند به صورت عدد فازی مثلثی )  (a ,a ,aنشان داده شود .شکل شماره ( ،)4اين تابع عضويت را
نمايش می دهد:
l

m

r
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شکل شماره ( )4نمايش عدد فازی مثلثی

در روش دلفی فازی ،اطالعات در قالب زبان نوشتاری از خبرگان دريافت شده و به صورت فازی تحلیل میشود
(يوان و چن ،)2012 ،1پس از انتخاب يا توسعه طیف فازی مناسب ،نظرات خبرگان جمعآوری و در قالب اعداد
فازی ثبت میشود .در جدول شماره ( )3اعداد فازی مثلثی معادل طیف  5درجهای لیکرت نشان داده شده است:
جدول شماره ( )3اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت  5درجهای
خیلی زياد
( 1و 1و )0/75

متوسط
(0/75و  0/5و )0/25

زياد
( 1و 0/75و )0/5

کم
(0/5و  0/25و )0

خیلی کم
( 0/25و  0و )0

در پژوهش حاضر به منظور تأيید و اولويتبندی مؤلفههای هوشمندی راهبردی کسبوکارهای نوپا،
پرسشنامهای شامل  17مؤلفه هوشمندی استخراج شده از بخش ادبیات در اختیار اعضای گروه خبره قرار گرفته
و از آنها خواسته شد نظر خود را در مورد اهمیت هر يک از ابعاد در شکلدهی هوشمندی راهبردی
کسبوکارهای نوپا بیان کنند و به اولويتبندی مؤلفههای مرتبط با هوشمندی راهبردی بپردازند .جدول شماره
( )4نظرات کارشناسان را نشان می دهد.
جدول شماره ( )4نظرات کارشناسان در مورد مؤلفههای هوشمندی راهبردی کسبوکارهای نوپا
میزان موافقت پنل خبرگان
ابعاد

هوشمند درونی يا
هوشمندی کسب و
کار

هوشمند بیرونی يا
هوشمندی رقابتی

مؤلفه
هوشمندی انسانی
هوشمندی مديريتی
هوشمندی مالی
هوشمندی اطالعاتی
هوشمندی ساختاری
هوشمندی فرهنگی
هوشمندی فرايندهای سازمانی
هوشمندی بازار
هوشمندی در قبال رقبا

خیلی کم

کم

متوسط

زياد

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0
0

1
1
2
2
3
2
2
1
2

1
3
4
2
3
3
3
2
2

خیلی
زياد
10
8
6
8
5
7
6
9
8

Yuan & Chen

1
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میزان موافقت پنل خبرگان
مؤلفه

ابعاد

هوشمندی در تأمین
هوشمندی سیاسی
هوشمندی قانونی
هوشمندی اقتصادی
هوشمندی اجتماعی
هوشمندی فناوری
هوشمندی زيستمحیطی
هوشمندی بینالمللی

خیلی کم

کم

متوسط

زياد

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
2

2
3
2
2
2
2
3
3

4
4
5
3
4
2
4
3

خیلی
زياد
6
5
5
7
5
8
4
4

گام دوم در اجرای تکنیک دلفی تجمیع ديدگاه خبرگان است که بدين منظور در پژوهش حاضر از روش میانگین
فازی استفاده شده ،لذا اگر ديدگاه هر کارشناس به صورت عدد فازی مثلثی ) (i, m, uنمايش داده شود آنگاه
میانگین  nعدد فازی مثلثی از طريق رابطه ( )2بدست خواهد آمد که نتايج مربوط به آن در جدول شماره ()5
نمايش داده شده است:

()2
در گام سوم به منظور فازی زدايی و قطعیسازی میانگین ديدگاهها از رابطه ( )3استفاده گرديد که نتايج مربوط
به آن در جدول شماره ( )5نمايش داده شده است.
()3

𝑢𝐼+2𝑚+
4

جدول شماره ( )5میانگین ديدگاههای خبرگان در مورد مؤلفههای هوشمندی راهبردی کسبوکارهای نوپا
ابعاد

هوشمند درونی
يا هوشمندی
کسب و کار

مؤلفه
هوشمندی انسانی
هوشمندی مديريتی
هوشمندی مالی
هوشمندی اطالعاتی
هوشمندی ساختاری
هوشمندی فرهنگی
هوشمندی فرايندهای سازمانی
هوشمندی بازار
هوشمندی در قبال رقبا

میانگین فازی مثلثی
u
0/69
0/65
0/58
0/63
0/50
0/60
0/54
0/67
0/63

m
0/94
0/90
0/83
0/88
0/75
0/85
0/79
0/92
0/88

i
0/98
0/98
0/96
0/96
0/90
0/96
0/92
0/98
0/96

میانگین فازی
زدايیشده*

نتیجه

0/89
0/85
0/80
0/83
0/72
0/82
0/76
0/87
0/83

تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
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مؤلفه

ابعاد
هوشمند بیرونی
يا هوشمندی
رقابتی

هوشمندی در تأمین
هوشمندی سیاسی
هوشمندی قانونی
هوشمندی اقتصادی
هوشمندی اجتماعی
هوشمندی فناوری
هوشمندی زيستمحیطی
هوشمندی بینالمللی

میانگین فازی مثلثی
u
0/54
0/54
0/56
0/60
0/52
0/63
0/48
0/44

m
0/79
0/79
0/81
0/85
0/77
0/88
0/73
0/69

i
0/92
0/94
0/96
0/96
0/92
0/96
0/90
0/85

میانگین فازی
زدايیشده*

نتیجه

0/76
0/77
0/79
0/82
0/74
0/83
0/71
./67

تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید

*حد آستانه برای غربالسازی 0/6

حداکثر توافق و اجماع برای کلیه شاخصها و مؤلفهها حاصل شد .نظرسنجی اهمیت همه مؤلفههای هوشمندی
راهبردی را نشان داد و بیشترين توافقنظر خبرگان در مورد مؤلفههای هوش درونی يا هوش کسبوکار به
ترتیب به هوش انسانی ( ،)0/89هوش مديريتی ( ،)0/85هوش اطالعاتی ( ،)0/83هوش فرهنگی ()0/82
اختصاص داشت ،و کمترين توافق بر روی مؤلفههای هوش ساختاری ( )0/72و هوش فرايندهای سازمانی
( )0/76بود .بیشترين توافقنظر خبرگان در مورد مؤلفههای هوش بیرونی يا هوش رقابتی به مؤلفه هوش
بازار/مشتری ( )0/87و هوش رقبا ( ،)0/83هوش فناوری ( )0/83و هوش اقتصادی ( )0/82اختصاص دارد و
کمترين توافقنظر به مؤلفه هوش بینالمللی ( )0/67تعلق دارد .همچنین بر روی  69شاخص مربوط هوشمندی
راهبردی کسبوکارهای نوپا اجماع اکثريت حاصل گرديد .در نتیجه مفهوم هوشمندی راهبردی با تأکید بر
شرکتهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی در مرحله کمی منجر به شناسايی و تأيید  17مؤلفه شد ،در واقع بر
طبق گفته خبرگان ،علل هوشمندی راهبردی از طريق اين  17مؤلفه میسر خواهد شد که برآيند کلی آنها
میتواند میزان هوشمندی راهبردی اين شرکتها را نشان دهد.
در الگوی هوشمندی راهبردی ،مقوله عوامل درونی و بیرونی هوشمندی به حوادث و وقايعی داخل و خارج
سازمانی اشاره دارد که به وقوع يا توسعه هوشمندی راهبردی منجر میشود .مفاهیم و مقولههای مرتبط با
عوامل سازمانی و محیطی در جدول  ،6ارائه شده است.
جدول شماره ( )6مفاهیم و مقولههای مرتبط با عوامل سازمانی و محیطی هوشمندی راهبردی
ابعاد

مؤلفهها

هوشمندی
درونی يا
هوشمندی
کسبوکار

هوشمندی
انسانی

شاخصها (گويهها)
بهرهمندی از نیروی دانشی و متخصص /مهارتهای نوآوری و خالقیت  /داشتن خود آگاهی
به منظور جهتدهی به ارزشها و اهداف /بهبود مهارتهای ارتباطی برای تعامل با نقطه
نظرات و ديدگاههای متنوع /تصمیمگیری راهبردی مناسب در زمینه استخدام ،آموزش ،توسعه
و نگهداری نیروی انسانی
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ابعاد

مؤلفهها

شاخصها (گويهها)

هوشمندی
مديريتی

برنامهريزی و سازماندهی/تشويق تفکر نوآورانه /برخورداری از مهارتهای انسانی و ادراکی/
رهبری اثربخش
وجود سیستم اطالعات مالی /بودجهبندی و برنامهريزی مالی /مديريت ريسک /بررسی و
تحلیل اطالعات و گزارشهای مالی به منظور نیازهای مالی سازمان /به کارگیری اطالعات
و تحلیلهای مالی در تصمیمگیری راهبردی
وجود سیستمی برای شناسايی و آگاهی از نیازهای اطالعاتی /گردآوری دادههای مرتبط و
مناسب با فعالیتهای سازمان /دستهبندی و تنظیم اطالعات مرتبط و مناسب با فعالیتهای
سازمان /توزيع اطالعات و گزارشهای تحلیل شده در سازمان
استفاده از ساختارهای تیمی برای روانساختن جريان دانش در سازمان /تمرکز بر فناوری
اطالعات برای تسهیل تعامل بین بخشهای مختلف سازمان /ساختار سازمانی ارگانیگ و
امروزی /يکپارچگی و هماهنگی فعالیتها برای رسیدن به اهداف سازمان
مکتوب بودن ارزشهای سازمانی /تطبیق و درونی شدن ارزشهای سازمان /آشنايی با
ارزشهای فرهنگی متنوع /توانايی ايجاد رفتار مناسب در شرايط فرهنگی متفاوت /تمايل به
همکاری و اشتراک دانش
تشخیص فرآيندهای سازمان و تعیین مالکیت آنها /توجه به اهمیت فرايندهای سازمانی
(بازاريابی ،منابعانسانی و )...و تالش برای مديريت بهتر فرايندها در سازمان /وجود پايگاه
دادهای در درون سازمان برای گردآوری اطالعات مرتبط با فرآيندهای سازمانی /استفاده از
تکنیکها و روشهای مناسب در جهت اصالح و بهبود فرايندهای سازمانی
شناسايی انتظارات و خواستههای مشتری /توجه به گزارشات مطالعه بازار /شناسايی آينده
بازار /شناسايی بازارهای جديد و بالقوه /بخشبندی مشتريان
شناسايی رقبای اصلی /سنجش کیفیت خدمات رقبا /تحلیل و مقايسه قیمت رقبا /بررسی
محصوالت و خدمات رقبا /آگاهی از راهبردهای تبلیغاتی و ترويجی رقبا /تصمیمگیری
استراتژيک در مورد پاسخ مناسب به فعالیتهای رقبا
آگاهی و شناخت دقیق سازمان از تأمینکنندگان بالقوه و بالفعل برای تأمین مواد اولیه موردنیاز/
کسب اطالعات در مورد تأمینکنندگان از منابع اطالعاتی /پردازش دادههای مربوط به
تأمینکنندگان برای انتخاب مناسبترين تأمینکننده در سازمان /آسیبشناسی خريدهای
انجام گرفته پیشین و لحاظ نمودن اين نتايج در مورد خريدهای آينده
شناخت سیاستگذاری دولت و حزبهای حاکم و افراد تأثیرگذار سیاسی /محدوديتهای
تجاری /پیشبینی تغییرات سیاسی /لحاظ نمودن عوامل سیاسی در تصمیمگیری راهبردی
آيیننامه ها و قوانین مفید بین المللی /قوانین ثبت مالکیت فکری /کسب آگاهی از قوانین کار
و کارگری /کسب آگاهی از قوانین بیمه و مالیاتی
آگاهی از مؤلفههای کلیدی اقتصادی (نرخ بهره ،نرخ تورم ،نرخ ارز و  /)...تحلیل اطالعات
اقتصادی و پیشبینی تغییرات اقتصادی در آينده /توزيع اطالعات اقتصادی تحلیل شده در
بخشهای سازمان

هوشمندی
مالی
هوشمندی
اطالعاتی
هوشمندی
ساختاری
هوشمندی
فرهنگی
هوشمندی
فرايندهای
سازمانی
هوشمندی
بازار (مشتری)
هوشمندی در
قبال رقبا
هوشمندی
بیرونی يا
هوشمندی
رقابتی
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هوشمندی در
تأمین
هوشمندی
سیاسی
هوشمندی
قانونی
هوشمندی
اقتصادی
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ابعاد

مؤلفهها

هوشمندی
اجتماعی
هوشمندی
فناوری
هوشمندی
زيستمحیطی
هوشمندی
بینالمللی

شاخصها (گويهها)
توجه به شاخصهای اجتماعی-فرهنگی (نرخ رشد جمعیت ،هرم سنی جمعیت ،فرهنگ
عمومی و /)...ارائه روشها و تکنیکهای تحلیلی برای پیشبینی تغییرات حاصل از مسائل
اجتماعی فرهنگی /به کارگیری اطالعات حاصل از بررسی تحوالت در مسائل اجتماعی-
فرهنگی در تصمیمگیری راهبردی سازمان
شناخت و آگاهی سازمان از فناوریهای جديد (ارزيابی فناورهایهای موجود) /پیشبینی
جهش تکنولوژيکی /تحقیقات کاربردی و بنیادين
توجه به مسائل زيست محیطی اثرگذار بر فعالیت سازمان به منظور توسعه پايدار /اطالعرسانی
درباره مسائل زيستمحیطی از طريق پايگاههای داخلی سازمان /لحاظ نمودن آمارهای مربوط
به محیط زيست در تصمیمگیری راهبردی
مطالعه و الگوبرداری از شرکت های مشابه بین المللی /توجه به بازارهای بینالمللی /ايجاد
اتحادهای استراتژيک بینالمللی

نتايج مرحله دلفی فازی به تايید  17مؤلفه منجر شد که در قالب دو مقوله اصلی هوشمندی درونی و هوشمندی
بیرونی تدوين شده است .الگوی نهايی تايید شده ،در شکل شماره ( ،)5مشاهده میشود.
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شکل شماره ( )5الگوی هوشمندی راهبردی کسبوکارهای نوپا همسو با اقتصاد مقاومتی

 .4-4انطباقسنجی الگوی پیشنهادی به اقتصاد مقاومتی
در اين بخش مؤلفههای الگو با اهداف و رويکردهای اقتصاد مقاومتی نظیر به نظیر بررسی شده است .جدول
زير اين اطالعات را نشان میدهد:
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جدول شماره ( )7انطباق سنجی مؤلفههای الگو با اهداف و رويکردهای اقتصاد مقاومتی
اهداف و رويکردهای اقتصاد مقاومتی
ابعاد

هوشمند
درونی يا
هوشمندی
کسب و کار

هوشمند
بیرونی يا
هوشمندی
رقابتی

مؤلفه

درون
زايی

هوشمندی انسانی
هوشمندی مديريتی
هوشمندی مالی
هوشمندی اطالعاتی
هوشمندی ساختاری
هوشمندی فرهنگی
هوشمندی فرايندهای
کسبوکار
هوشمندی بازار
هوشمندی در قبال رقبا
هوشمندی در تأمین
هوشمندی سیاسی
هوشمندی قانونی
هوشمندی اقتصادی
هوشمندی اجتماعی
هوشمندی فناوری
هوشمندی زيستمحیطی
هوشمندی بینالمللی

*
*
*
*
*
*

برون
گرايی

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

دانش بنیان
شدن

عدالت
محوری

مردم پايه
بودن

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

هدف اصلی الگو ايجاد زيرساختی برای حرکت به سمت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و با ساخت و توسعه
کسبوکارهای نوپا هوشمند به اين امر کمک شايان توجهی میکند.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
يکی از راهکارهای مقاومسازی اقتصاد کشور و کاهش ضربهپذيری از تحريمهای ظالمانه ،وجود کسبوکارهای
نوپای هوشمند است .هدف اصلی اين پژوهش ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسبوکارهای نوپا در بستر
اقتصاد مقاومتی با مطالعه پژوهشهای پیشین بود .بررسی هوشمندی راهبردی در دو سطح داخل و خارج
سازمان با رويکرد راهبردی بهمنظور تأکید بر اهمیت هر يک از عوامل در ايجاد و توضیح هوشمندی بوده است؛
بنابراين مدير يک شرکت نوپای رقابتگرا بايد دائماً سالمت کسبوکار خود را با استفاده از شاخصهای
مطرحشده ارزيابی کند که شامل معیارهای مربوط کارکنان ،بازار ،فناوری ،اقتصاد ،مالی ،سیاسی ،فرهنگی و
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غیره است؛ بر اين عوامل ايجادکننده هوشمندی تمرکز کند تا با تدوين راهبردهای مناسب به تقويت و طوالنی-
کردن چرخه عمر کسبوکار منجر شود.
شواهد تجربی موجود در کشور نشان میدهد که اهمیت هوشمند کردن شرکتها به نحو شايسته مورد توجه
قرار نگرفته است و همانند ساير کشورهای درحال توسعه ،اکثر شرکتهای ايرانی در سطح پايین هوشمندی
قرار دارند.
طبق بررسیهای صورتگرفته ،علیرغم اهمیت اين موضوع ،پژوهشهای با تمرکز بر کنکاش و بررسی جامع
پديده هوشمندی راهبردی کسبوکارهای نوپا صورت نگرفته است؛ بهعالوه پژوهش در داخل کشور بهمنظور
آسیبشناسی کسبوکارهای رهبر بازار ايران در گذشته که يکی پس از ديگری ورشکسته شده و سقوط میکنند،
مورد اغفال واقع شده است .در اين پژوهش تالش شده است تا الگويی برای ساخت و ارزيابی کسبوکارهای
نوپا از منظر هوشمندی ارائه گردد تا به خالءهای موجود در اين زمینه در صنعت ايران ،پاسخ مناسبی داده شود.
طبق نتايج پژوهش حاضر ،مديران و مالکان کسبوکار نوپا ،بايد سالمت کسبوکار خود را بهصورت مستمر بر
طبق نشانگرهای هوشمندی ارزيابی کنند و آسیبهای کسبوکار نوپای خود را قبل از افول اولیه و يا قبل از
مرگ و نابودی با رويکردی پیشگیرانه شناسايی کرده تا بتواند برنامههای اصالحی الزم را تدوين و اجرا کنند؛
همچنین توصیه میشود که مديران در آسیبشناسی کسبوکار خود به عوامل داخلی و خارجی هوشمندی ،از
قبیل هوشمندی انسانی ،هوشمندی مديريتی ،هوشمندی مالی ،هوشمندی اطالعاتی ،هوشمندی فرهنگی،
هوشمندی بازار ،هوشمندی فناوری ،هوشمندی اقتصادی و ساير مؤلفههای هوشمندی شناسايی شده اين
پژوهش که اهمیت اساسی در عدم موفقیت و ناپايداری کسبوکارها دارند ،توجه کنند و اين نکته را مدنظر قرار
دهند که شناخت يک شرکت نوپا بدون توجه به محیط و محتوايی که کسبوکار در آن قرار دارد ،تحلیلی ناقص
و ناکارآمد است.
مديران کسبوکار بايد بهصورت مستمر وضعیت اين شاخصها را رصد کند تا بتواند تصمیمگیریهای کلیدی
خود را جهت مديريت راهبردی کسبوکار نوپا اتخاذ کند .بنا به ديدگاههای پژوهشگران ،شناسايی علل و
مؤلفههای هوشمندی راهبردی کسبوکارهای نوپا میتواند به نتايج مثبتی در دو سطح خُرد و کالن منجر شود:
 -1سطح خرد :اولین گروه از ذینفعان هوشمندی راهبردی را میتوان شرکتهای نوپا دانست به نحوی که
ادامه حیات ،بزرگ شدن و طوالنیکردن عمر کسبوکار آنها در شرايط اقتصادی فعلی که توام با شديدترين
تحريمهاست ،به ايجاد و توسعه شاخصهای هوشمندی اکتشاف شده ،مرتبط است .دستیابی به هوشمندی
راهبردی مزيتهای فراوانی برای اين شرکت ها از قبیل افزايش فروش ،افزايش سهم بازار ،افزايش وفاداری
مشتری ،تقويت سرمايه دانشی و اجتماعی ،و غیره در بر خواهد داشت .چنانچه شرکت به هوشمندسازی توجه
نکند يا راهبرد مناسبی برای خروج از سنتی بودن اتخاذ نکند ،نابودی دور از انتظار نخواهـد بود.
 -2سطح کالن :دنیای امروزی دنیای جنگ اقتصادی است و خیلی از کشورها را با اقتصادشان و
کسبوکارهايشان میشناسند .با توجه به شرايط سخت فعلی که احتمال شکست کسبوکارهای نوپا خیلی
زيادتر شده است و اين به نوبه خود تابآوری اقتصاد ايران را کاهش خواهد داد ،ارتقای بسترهای الزم برای
هوشمندتر کردن کسبوکار میتواند دستاوردهای روشنی از قبیل رهايی از اقتصادی نفتی ،رشد اقتصادی و
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ارتقای جايگاه بینالمللی کشور ،ارزآوری و اشتغال نیروی متخصص ،و در نهايت افزايش ارزش برند ملّی ايران
در بر داشته باشد.
در اين سطح سازمان صنايع کوچک و شهرکهای صنعتی ايران و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به
عنوان نهادهای متولی جمعآوری اطالعات کسبوکارهای نوپا و وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان نهاد
نظارت و هدايت و جهت دهی پیشنهاد میشود .درک واقعبینانه طراحان سیاست از محیط فعالیت و اجرا
کسبوکارها نوپا مطابق با مؤلفههای پیشنهادی اين الگو و شاخصهای آن به عنوان شاخصهای نظارت،
میتواند راهنمای برای سیاستگذاران کالن در حوزه کسبوکارهای نوپا باشد.
يکی از محدوديتهای مهم اين پژوهش از يک سو عدمکنترل متغیرهای ساختاری از قبیل اندازه شرکت،
موقعیت جغرافیايی شرکت ،سن شرکت و غیره بر هوشمندی است که امکان تأثیرگذاری آنها بر نتايج دور از
ذهن نیست و از سوی ديگر تحلیل های کیفی متکی بر افراد خبره ،با انگیزه و با فرصت زمانی کافی است که
همانند بسیاری از پژوهشهای داخلی ،اين پژوهش نیز با کمبود افراد خبره و فرصت تعامل بیشتر و بهرهمندی
از نظرات آنها مواجه بود .آزمون الگوی نهايی پژوهش به صورت میدانی در صنايع نوپا و بررسی ساير مؤلفههای
اثرگذار در ساخت اقتصاد هوشمند کشور ،برای گسترش فعالیتهای پژوهشی درباره موضوع موردمطالعه به
پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود.

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،بهار1400

143

منابع و م ذ
منابع ارسی


















آذر ،عادل و فرجی ،حجت ( .)1389علم مديريت فازی ،تهران ،مهربان نشر.
باقری ،علی و موسوی ،سیدمصطفی ( .)1397مفهومشناسی اقتصاد مقاومتی و تبیین نقش و جايگاه آن در
دوران پساتحريم ،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال ششم ،شماره  ،24صص .111 -147
پاداش ،حمید ( .)1395مکانیسم های توسعه کارآفرينی نوپا در ايران در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی،
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ،دوره  ،16شماره  ،2صص .27-1
حبیبی ،آرش؛ ايزديار ،صديقه و سرافرازی ،اعظم ( .)1393تصمیم گیری چند معیاره فازی ،انتشارات کتیبه
گیل ،رشت.
حسینی ،سید يعقوب؛ سلیمی فرد ،خداکرم و يدالهی ،شهربانو ( .)1391طراحی مدلی برای اندازهگیری
هوشمندی راهبردی سازمانی و اندازهگیری میزان آن در بین شرکتهای استفادهکننده از نرمافزارهای
هوشمندی کسبوکار در ايران ،پژوهشهای مديريت منابع سازمانی ،دوره  ،2شماره  ،1صص .43-21
حکاک ،محمد و شريعتنژاد ،علی ( .)1394اولويتبندی عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی يک سازمان
دانشبنیان ،نشريه فرايند مديريت و توسعه ،دوره  ،28شماره  ،2صص .133-107
خاشعی وحید و هرندی عطا اله ( .)1394نقش هوش فرهنگی در ارتقای هوشمندی رقابتی ،پژوهشهای
مديريت منابع سازمانی ،دوره  ،5شماره  ،1صص .43-60
سپهوند ،رضا و شريعتنژاد ،علی ( .)1394بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندی
صنعتی در شهرکهای صنعتی استان لرستان ،فصلنامه مطالعات مديريت صنعتی ،دوره  ،13شماره ،36
صص .173 -198
ســـیاه ســـرانی کجوری ،محمدعلی؛ زارعی ،عظیم؛ ملکی ،مرتضـــی؛ آذر ،عادل و فید ،داود (.)1396
مفهومپردازی و اولويتبندی مؤلفههای هوشــمندی رقابتی در شــرکتهای دانشبنیان :پژوهش ترکیبی،
فصلنامه مديريت نوآوری ،دوره  ،6شماره  ،1صص .21 -44
شــفیعی ،مهرداد ( .)1392تعهد ســازمانی در شــرکتهای نوپای دانشبنیان؛ عامل انســجام تیم و بقای
کسبوکار در محیط رقابتی ،فصلنامه رشد فناوری ،دوره  ،9شماره  ،34صص .52-44
شـــیخاالســـالمی ،زينالعابدين ( .)1391اســـتراتژیهای انتقال مؤثر تکنولوژی در SMEها ،پاياننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه سمنان.
عباسی ،سهیل ( .)1392استارآپ چیست؟ قابل دسترس درwww.khoshfekri.com :
لیبیتز ،جی ( .)1394هوش استراتژيک ،هوش تجاری  ،هوش رقابتی و مديريت دانش ،ترجه :محمدجعفر
تارخ و فردوس حاتمی لنگران ،انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی ،تهران ،چاپ دوم.
مصلح ،عبدالمجید؛ بحرينی زاده ،منیجه و دوکوهکی ،جواد ( .)1394بررسی تاثیرهوش رقابتی بر نوآوری
در شرکت های دانش بنیان شیراز ،پژوهش نامه مديريت تحول ،دوره  ،7شماره  ،31صص .41-18

... ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب و کارهای نوپا

144

 با تاکید: تبیین نقش هو شمندی راهبردی در عملکرد نوآورانه.)1393(  عطاء اله، علی و هرندی،مظلومی
 شماره،5  دوره، ف صلنامه مطالعات مديريت راهبردی،بر نقش میانجی سرعت ت صمیم گیری راهبردی
.129-148  صص،20
 شناسايی و اولويتبندی پیشران توسعه کسبوکارهای نوپا.)1396( ندافی راضیه و احمدوند مصطفی
-534  صص،3  شماره،10  دوره، نشريه توسعه کارآفرينی،(استارت آپها) با استفاده از روششناسی کیو
.517
 بررسی تأثیر هوشمندی راهبردی بر استراتژیسازی مبتنی بر بداهه و عملکرد.)1396(  عطاء اله،هرندی
 شماره،5  دوره، فصلنامه مديريت توسعه فناوری،چابک در شرکتهای دانشبنیان حوزه فناوری اطالعات
.147-169  صص،2
 بررسی تأثیر هوشمندی راهبردی بر.)1396(  علی، عبداله و شريعتنژاد، حجت اله؛ ساعدی،وحدتی
، سال يازدهم، مجله مديريت فرهنگ سازمانی، ساختاری و ارتباطی در صنعت بیمه،سرمايههای انسانی
.667-686  صص،45 شماره
3  دوشنبه،3515  شماره، روزنامه جام جم، راهکار عملیاتی در اقتصاد مقاومتی18 .)1391(  علی،عسکری
.مهر




















منابع ال ی
Adidam, P. T., Banerjee, M., Shukla, P. (2012). Competitive intelligence
and fim’s performance in emerging markets: an exploratory study in India,
Journal of Business & Industrial Marketing, 27(3), pp. 42–254.
Alon, I., & Higgins, M. (2005). Global Leadeship Success Trough
Emotional & Cultural intelligence, Bussiness Horizons, 48, pp. 501-512.
Virlan website (2021). Startup vs. Small Business Differences: All you Need
to Know, https://virlan.com/en/startup-vs-small-business differences-allyou-need-to-know/
April, K., & Bessa, J. (2006). A Critique of the Strategic Competitive
Intelligence Process within a Global Energy Multinational. Problems and
Perspectives in Management, 4(2), 86-99.
Liska, Allan (2014). Building an Intelligence-Led Security Program,
Syngress, 2014.
Bali, R., Wickramasinghe, N., & Lehaney, B. (2009). Knowledge
Management Primer. New York: Routledge.
Blank, S. (2012). How to Build a Great Company, Step by Step, the
Common Wealth Club of California? 14 August 2012.
Blank, S. (2013). Why the Lean Start-up Changes Everything, Harvard
Business Review, 63(5), 72- 91.

145
















1400 بهار، شماره نوزدهم، سال ششم،فصلنامه اقتصاد دفاع

Breeding, B. (2000). CI and KM converge: a case study at Shell Services
International. In J. Prescott, & S. Miller, Proven Strategies in Competitive
Intelligence: Lessons from the Trenches (pp. 45-68). New York: Wiley.
Calof, J., & Wright, S. (2008). Competitive Intelligence: A Practitioner,
Academic and Interdisciplinary Perspective. European Journal of
Marketing, 42(7/8), 717-730.
Cusumano, M. A. (2013). Evaluating a Startup Venture, Communications
of the ACM, 56(10), 26- 29.
Des champs, J. P. And Ranganath Nayak, P. (1995). Product Juggernauts:
How Companies Mobilize to Generate a Stream of Market Winner. Harvard
Business Press.
Ding, L. (2009). Analysis on the competitive intelligence in business
management. Second international symposium on information science and
engineering (pp. 327-330). IEEE.
Fleisher, C., & Bensoussan, B. (2007). Business and Competitive Analysis:
Effective Application of New and Classic Methods. Upper Saddle River,
New Jersey: Financial Times Press.
Frishammar, J. (2002). Characteristics in Information Processing
Approaches. International Journal of Information Management, 22, 143156.
Gabber, H. (2007). Strategic Intelligence Topology Analyze for Improved
Plan Operation, Industrial Management and Data Systems, 107 (2), pp.198236.
Gieskes, H. (2000). Competitive intelligence at Lexis-Nexis. Competitive
Intelligence Review, 11 (2), 4-11.
Ginsberg, A. (2003). Inside the Minds: The Abcs of Entrepreneurship: The
Fundamentals All Business Professionals Should Know and Remember.
Aspatore Books.
Hsu, T. & Yang, T. (2000). Application of fuzzy analytic hierarchy process
in the selection of advertising media. Journal of Management and Systems,
7(1), 19-39.
Ishikawa, A., T. Amagasa, T. Shiga, G. Tomizawa, R. Tatsuta and H. Mieno
(1993). The Max-Min Delphi Method and Fuzzy Delphi Method via Fuzzy
Integration. Fuzzy Sets Systems, 55(3), 241 -253.
Kahaner, L. (1996). The Basics of Competitive Intelligence. New York:
Simon & Schuster.
Kardaras, D. K., Karakostas, B. & Mamakou, X.J. (2013). Content
presentation personalisation and media adaptation in tourism web sites using
Fuzzy Delphi Method and Fuzzy Cognitive Maps. Expert Systems with
Applications, 40, 2331 -2342.

... ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب و کارهای نوپا




















146

Kotler, P. and Keller, K.L. 2012. Marketing Management, 14 edn, Pearson,
Upper Saddle River, NJ.
Kruger, J.-P. (2010, January). A Study of Strategic Intelligence as a
Strategic Management Tool in the Long-Term Insurance Industry in South
Africa. University of South Africa.
Kuo, Y.-F. & Chen, P.-C. (2008). Constructing performance appraisal
indicators for mobility of the service industries using Fuzzy Delphi Method.
Expert Systems with Applications, 35(4),1930-1939.
Liebowitz, J. (2006). Strategic Intelligence: Business intelligence,
competitive intelligence, and. Boca Raton: Auerbach Publications.
Luu T. T. (2013b). Knowledge sharing and competitive intelligence,
Marketing Intelligence & Planning, 32 (3), pp. 269-292.
Luu, T. T. (2016). Organisational ambidexterity and supply chain agility:
the mediating role of external knowledge sharing and moderating role of
competitive intelligence, International Journal of Logistics Research and
Applications, 19(6), pp. 583-603.
Robehmed, N. (2013). What Is A Startup? Forbes.
McGonagle, J. J., & Vella, C. M. (2012). Proactive Intelligence: The
Successful Executive's Guide to Intelligence. Springer.
Murry, T. J., Pipino, L. L., & Gigch, J. P. (1985). A pilot study of fuzzy set
modification of Delphi. Human Systems Management, 5(1), 76-80.
Pellissier, R., Kruger, J. P. (2011). A study of strategic intelligence as a
strategic management tool in the long‐term insurance industry in South
Africa, European Business Review, 23 (6), pp.609-631.
Pirttimäki, V. (2004). The Roles of Internal and External Information in
Business Intelligence. Frontiers of E-business Research, 385-396.
Qiu, T. (2008). Scanning for competitive intelligence: a managerial
perspective, European Journal of Marketing, 42(7/8), pp. 814-835.
Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Continuous
Innovation to Create Radically Successful Businesses, New York: Crown
Business.
Rouach, D., & Santi, P. (2001). Competitive Intelligence Adds Value: Five
Intelligence Attitudes. European Management Journal, 19, 552-559.
Seitovirta, L. C. (2011). The Role of Strategic Intelligence Services in
Corporate Decision Making. Aalto University School of Economics.
Sharp, S. (2009). Competitive Intelligence advantage: How to Minimize
Risk, Avoid Surprises, and Grow Your Business in a Changing world. Wiley
and sons.
Shujahat M, Hussain S, Javed, S Malik MI, Thurasamy R, Ali J, (2017)
"Strategic management model with lens of knowledge management and

147





1400 بهار، شماره نوزدهم، سال ششم،فصلنامه اقتصاد دفاع

competitive intelligence: A review approach", VINE Journal of Information
and Knowledge Management Systems, Vol. 47 Issue: 1, pp.55-93.
Yap, C. S., & Rashid, M. A. (2011). Acquisition and strategic use of
competitive Intelligence. Malaysian Journal of Library & Information
Science, 16(1), 125-136.
Yuan, T. and Chen, P. (2012). Data Mining Applications in E-Government
Information Security. Procedia Engineering, 29, pp. 235–240.
Vuori, V. (2006). Methods of Defining Business Information Needs.
Frontiers of e-Business Research, (pp. 311 -319). Finland.

Journal of Defense Economics
Defense Economics Scientific Association of Iran
Volume
Issueراهبردی
19, Spring
2021,
... نوپا
کارهای6,
کسب و
هوشمندی
الگویPages
 ارائه121-147

148
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Abstract
Start-ups play a key role in creating jobs and increasing output in a
“Resistive Economy”. In today's unstable environment, start-ups have no
choice but to acquire environmental information through “strategic
intelligence” in order to succeed in the face of environmental challenges
and adapt to change, as well as increase competitiveness. The purpose of
this study is to provide a model of strategic intelligence for start-ups in the
context of resistive economics. The present applied research is based on
descriptive and survey method. Accordingly, the factors affecting strategic
intelligence are identified and grouped in both internal and external
contexts. Based on the study of theoretical foundations and comparison of
previous studies, the initial model of research has been developed. The
developed model has been validated and prioritized by Fuzzy Delphi
Method(FDM). The results showed that business intelligence or internal
intelligence and competitive intelligence or external intelligence are the
two dimensions of strategic intelligence for start-ups. It is proposed that
managers use the identified concepts to build and develop start-ups and
increase their intelligence to help achieve the goals of a resistive economy.
Keywords: Intelligence; Strategic intelligence; Start-ups; Resistive
economy.
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