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 چکیده
زايی و افزايش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپايدار در اشتغال یوکارهای نوپا نقشی کلید کسب

های محیطی و همنوايی با تغییرات و همچنین افزايش و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالشامروز، کسب 
ط پیرامونی مندی از اطالعات محیکارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهرهای جز بهپذيری، چارهرقابت

وکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است. ندارند. هدف اين پژوهش، ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب
پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمايشی است. عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش 

اند. الگوی تدوين شده، با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و بندی شدهسازمانی شناسايی و دستهدرون و برون
وکار يا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی يا بندی شده است. نتايج نشان داد که هوشمندی کسباولويت

از مفاهیم مديران شود پیشنهاد میوکارهای نوپا هستند. هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسب
وکارهای نوپا و افزايش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف يجاد و توسعه کسببرای ا شدهيیشناسا

 اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. 
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 مقدمه. 1
جويی اهد ستیزهسلطه، امروز شهای آن با نظام به سبب ماهیت اسالمی نظام جمهوی اسالمی ايران و چالش

یش نظامی هستیم. های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و کم و بی عرصهحداکثری دشمنان نظام در همه
ارزترين آنها دانست. جويی، جنگ اقتصادی را بهای ستیزهشايد به جرأت بتوان در حال حاضر و در بین مؤلفه

ها و شوند، راهبردهینه منابعی که نسبت به قبل نیز محدودتر میدر يک اقتصاد در شرايط بحران، تخصیص ب
ها به رها و سیاستطلبد. از اين رو بايد همه سازوکاهای راهبردی متفاوت نسبت به شرايط عادی را مینگرش

ه اهداف کشور را بای طراحی شوند که از چنین اقتصادی در برابر تهديدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن گونه
خاذ سیاست اقتصاد (. ات1397گويند )باقری و موسی، وار سازند؛ که به اين اقتصاد، اقتصاد مقاومتی میهم

های فشار و تهديدهای مقاومتی به مفهوم يک مديريت راهبردی منسجم خودباور، با شناسايی و تشخیص حوزه
وری و ل با حداکثر بهرهلقوه و بالفعهای باها و توانمندیفرارو و اهتمام در استفاده حداکثری از تمامی فرصت

لکه رشد اقتصادی بها را به دنبال دارد، پذيری ناشی از تحريمها، نه تنها کاهش آسیباصالح و ترمیم ضعف
 (. 1391االسالمی، های ناخواسته پیش آمده را نیز سبب خواهد شد )شیخگیری از فرصتحاصل از بهره

گذاری م نیاز به سرمايهکارهای نوپا با ماهیتی فناورانه و همچنین عدوا کسبها يآپدر اين میان توسعه استارت
های ق سیاستتوانند نقشی کلیدی در توسعه کشور و تحقسنگین، چه در شرايط بحران و چه غیر آن، می

خواهد فاعی کشور نیز دی آن، پشتیبان توسعه صنعت ضمن اين که سرريز فناورانه اقتصاد مقاومتی ايفا نمايد.
 بود.

( و يکی از 1396زايی و افزايش تولید دارند )ندافی و احمدوند، نقشی اساسی در اشتغالها آپتوسعه استارت
متوسط  طوربهوکارهای نوپا (. به طوری که کسب1392شود )شفیعی، راهبردهای مهم توسعه پايدار محسوب می

آمار قابل توجه شکست  (. از سوی ديگر1395)پاداش،  دارند بر عهدهدرصد اشتغال در کشورهای اروپايی را  17
 اندوکارهای ايجاد شده بیش از سه سال ادامه داشتهدرصد از کسب 20دهد که تنها کارآفرينان در دنیا نشان می

شوند يا به کارها به دلیل عملکرد ضعیف از بازار خارج میوو اينکه کسب( 2013، 2؛ بالنک2003، 1)گینسبرگ
درصد  75وکار هاروارد صورت گرفت، رسند. براساس تحقیقی که در مدرسه کسبلیاتی نمیمرحله عم

  (.2013، 3)کوسمانو خورندها شکست میپآاستارت
وکار آپ( يک سازمان موقت است که با هدف ايجاد يک مدل کسبوکار نوپا )استارتبراساس تعاريف، کسب

های نوآورانه و وکارهای نوپا، حول ايده(. کسب2011، 4)ريس  پذير به وجود آمده استتکرارپذير و مقیاس
هايی برای کسب درآمد از های نو در جستجوی روششوند. در واقع، افرادی خوش فکر با ايدهخالقانه بنا می

وکار نوپای (. يک کسب1392آن ايده و تولید انبوه محصوالت يا خدمات مبتنی بر آن ايده هستند )عباسی، 
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ای کمتر، نیروی کار يا تواند با سرمايهبه يک شرکت بالغ دارد، يعنی میابلیت رشد بیشتری نسبت موفق، ق
 (. 2012، 1های قديمی داشته باشد )بالنکزمینه رشد بیشتری نسبت به شرکت

در کشور ما به علت وجود نیروهای جوان و دانش آموخته که البته تعداد قابل توجهی از آنان بیکارند، 
(. اين در 1396زمینه مناسبی برای ايجاد اشتغال فراهم آورند )ندافی و احمدوند، توانند کارهای نوپا میوکسب

های میدانی نشان بررسیها مواجهیم. حالی است که همزمان با طول عمر پايین بخش قابل توجهی از استارتاپ
کارگیری هبنیان از عدم بنشهای دااستخراج مرتبط با مشکالت شرکت دهد که مقوله محوری قابلمی

سرانی )سیاه ها را فراهم آوردتواند موجبات باال رفتن نرخ شکست اين شرکتمی کهگیرد هوشمندی نشات می
های امروزی را به استفاده دقیق از محیط پويا، مبهم و پیچیده تجاری، سازمان (.1396کجوری و همکاران، 

ود در اخذ تصمیمات راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی مجبور کرده اطالعات و دانش محیط بیرونی و درونی خ
تواند منجر به مزيت رقابتی شود. در خصوص است؛ تصمیمات اتخاذ شده با استفاده از منابع دانش و اطالعات می

و  2)شوجاهات تاکید دارد محیط خارجی يک سازمان، ادبیات مديريت راهبردی اغلب بر روی مفهوم هوشمندی
دهی تصمیات راهبردی محققان بازاريابی معاصر، نقش باشکوهی برای هوشمندی در شکل(. 2017، همکاران

های سريع راهبردی بر پايه خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم(. 2012، 3اند )کاتلر و کلرمطرح کرده
که هوشمندانه عمل نمايند هايی موفق هستند های حاصل از هوشمندی راهبردی است. سازماناطالعات و داده
ها و اطالعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی و بتوانند از داده

ی انواع ديگری از هوش است که هوش راهبردی در واقع دربرگیرنده(؛ 1393)مظلومی و هرندی،  تبديل کنند
در راستای تصمیم گیری راهبردی سازمانی مورد استفاده قرار برای ايجاد ارزش افزوده اطالعات و دانش و 

لیاتی عم يا تاکتیکی هوش از رو اين از و ی اطالعات و دانش موجود بودهگیرد. هوش راهبردی، دربرگیرندهمی

بهبود  باشد. نقش اصلی هوش راهبردی،گیری است، قابل تفکیک میتری از تصمیمکه بیانگر سطح پايین
 دهدهايی است که موفقیت سازمان را افزايش میها و فرصتان برای کنترل آينده، چالشموقعیت سازم

 (.1394، 4)لیبیوتز
ا دقت بیشتری بها اطالعات محیط اطراف خود را سريعتر و شود، سازمانبهبود هوشمندی راهبردی موجب می

گیرندگان قرار دهند. دسترس تصمیموتحلیل کنند و نتايج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در تجزيه
گیری را فکر و تصمیمتکند و اثربخشی ها، اطالعات و دانش را در سازمان تسريع میاين امر جريان تبادل داده

های جديد و وجو است که با کشف فرصتبخشد. هوشمندی راهبردی به مثابه يک موتور جستبهبود می
نژاد، اک و شريعتتر شناسايی کند )حکسازد محیط خود را سريعتر و دقیقشرکت را قادر می هشدار تهديدها،

1394.) 
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ش وابستگی و کمک به طور خالصه، يکی از موارد مهم انطباق با اهداف و رويکردهای اقتصاد مقاومتی، کاه
لت اين که همراه عی نوپا به وکارهاکارهای نوپای هوشمند است؛ ولی اکثر کسبوبه توسعه پايدار ايجاد کسب

يی جهت هوشمندسازی شوند. بنابراين اين پژوهش به دنبال ارائه الگوبا شکست مواجه میبا هوشمندی نیستند 
ن، در صورتی کار کشور ارتقاء دهد. همچنیووکارهاست تا ضريب بقا و رشدشان را در فضای کسباين کسب

ف نمايیم، الگوی مذکور بقای آنها از طريق هوشمندی راهبردی تعري که تعالی کسب و کارهای نوپا را در قابلیت
 .ابزاری برای سنجش تعالی کسب و کارهای نوپا در حوزه هوشمندی راهبردی نیز خواهد بود

های اقتصادی کشور، از وکارهای نوپا در اقتصاد، به عنوان يکی از مهمترين پیشرانبديهی است بقای کسب
سزايی بوده و اهمیت به و اشتغال پايدار در شرايط جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی حائزمنظر تأثیر بر توسعه 

-و از دست رفتن فرصت کارگرفته شده در کسب و کارهای نوپاانگاری آن، اتالف منابع هر چند اندک بهناديده

اهد داشت. ضمن اين خوبنیان را به دنبال های رشد فناورانه و حرکت مستمر و فراگیر به سوی اقتصادی دانش
وکارهای نوپا، سبککه کمیابی مطالعات در زمینه هوشمندی راهبردی و خالء مطالعاتی زياد در حوزه تعالی 

ساخته ن برابر کشور را چنديوکارهای نوپای کسببا نگاه به راهبردی های هوشمندی فهمؤلضرورت شناسايی 
  .است

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2
 وکارهای نوپاکسب. 2-1

صورت فردی  گذار بههای يک کارآفرين و يا يک بنیانوکاری است که بر اساس ايده، کسب1وکار نوپاکسب
تر، است. به بیانی دقیق 2پذيروکار تکرارشونده و مقیاسشکل گرفته و اين شرکت در جستجوی يک مدل کسب

وکارها به جز الينفک آنها به شمار رفته و اين کسب وکار هستند که توسعه،، مدلی از کسبوکارهای نوپاکسب
ترين تفاوت اين ترين و مهماصلی (.2013، 3)روبهمد دنبال برطرف کردن نیاز مشتريان و حل مسئله هستند

بهترين  وکارهای نوپاکسبکار کوچک تمرکز زيادی بر سود دارد در صورتی که هدف اصلی واست که کسب
گذاری سرمايه وکارهای نوپاکسبروی  ست و به همین دلیل است که سرمايه گذاران برکارکرد ايده جديدشان ا

 اما  ؛دهندمحصوالت يا خدمات سنتی ارائه می کارها معموالًوها اين است که کسبتفاوت ديگر بین آن .کنندمی
. دهندخدمات يا محصوالت جديد، مدرن و يا حتی ناشناخته را ارائه می معموالً وکارهای نوپاکسب
هند و ممکن است تا حدی هم رشد کنند اما دچندين سال به کار ادامه می کارهای کوچک معموالًوکسب
سايت )وب خورندشوند يا شکست میهای موقتی هستند که يا موفق به رشد سريع میپروژه وکارهای نوپاکسب

گذاران دارای چشم انداز هايی هستند با پايهشرکتپذير وکارهای نوپا مقیاس(. به عبارتی کسب2021، 4نويرل
 .بزرگ شدن و تبديل شدن به شرکتی در کالس جهانی
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 . هوشمندی2-2
های مناسب به گردآوری ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیمدر محیط پر رقابت کسب و کارهای امروزی، سازمان

های سازمانی، های خود به کار گیرند. تصمیمالعات و دانش مبادرت ورزند و اين اطالعات را در تصمیماط
ها با مسائلی مرتبط هستند تأثیرات زيادی بر ساختار، فرايندها و اعضای سازمان دارند. به عالوه، اين تصمیم

گذارند. مهم است که محیط ها اثر میها، سوددهی و ماهیت آنبینی بقای سازمانکه به طور اساسی بر پیش
  (.2002، 1ها در نظر گرفته شوند )فريشمارگیریدرونی و بیرونی سازمان به عنوان منابع اطالعاتی در تصمیم

توانند به هوشمندی دست يافته و با توجه ها با آگاهی از اطالعات محیط درونی و بیرونی میبنابراين، سازمان
ها استفاده نمايند و در برابر تهديدها به خوبی انداز خود، به سرعت و آگاهانه از فرصتبه مأموريت و چشم

سازمان مهم و حیاتی هستند و اين که چگونه واکنش نشان دهند. برای درک بهتر اين که چرا اطالعات برای 
شود، نخست بايستی تفاوت میان سطوح متفاوت کار گرفته میهوشمندی در محیط کسب و کار گردآوری و به

های متفاوتی برای مفاهیم های پیشین تعريفدانش )داده، اطالعات، دانش و هوش( بیان گردد. در پژوهش
شده است. همچنین پژوهشگران بر اين باورند که بین اين مفاهیم ارتباط  داده، اطالعات، دانش و هوش آورده

ترين سطوح تری نسبت به اطالعات دارد و داده نیز در پايینمتقابلی وجود دارد. برای مثال، دانش حوزه گسترده
ه متنی کند که داد( بیان می2006) 3(. ويوری2004، 2رود )پیرتیماکیاز سلسه مراتب هوشمندی به کار می

شود. در مقابل اطالعات ای است که لزوماً معنی خاصی ندارد و منجر به فعالیتی نمیايستا، کد، عالمت و نشانه
يابند به ها ارتقا میها و ارزشدارای معنی، هدف و ارزش برای گیرنده آن است. زمانی که اطالعات با بینش

گردد. دانش اشاره به انش، آن به هوش مبدل میشوند. با اضافه شدن تجربه شخصی به ددانش تبديل می
گذشته دارد. يعنی چیزی که شناخته و تشخیص داده شده است. در حالی که، فرا دانش )هوش( به آينده توجه 

کند که اطالعات متناظر با واقعیات است و در ( بیان می1996) 5(. همچنین، کاهانر2009، 4کند )شارپمی
باشد که در الگويی ها و مسائل گوناگون میبندی شده درباره افراد و سازمانهای طبقهادهبرگیرنده اعداد، آمار، د

(. به بیان ديگر، واژه هوشمندی، فعالیتی 2009و همکاران،  6گردند )بالیمعنادار و شکلی قابل تشخیص بیان می
باشد. هوشمندی، فاوت میسازماندهی شده و استنباط و تحلیلی از رويدادهای محیطی است و با اطالعات مت

(. از سويی ديگر، با توجه به تمايزی که 2002)فريشمار،  اطالعاتی عملی، پردازش شده و تحلیل شده است
ها برای دستیابی به مزيت رقابتی و موفقیت در میان مفاهیم داده، اطالعات، دانش و هوش وجود دارد. سازمان

ده، اطالعات، دانش، هوش( را يکی پس از ديگری طی کنند )شکل های دانايی )دابازارها نیاز دارند تا پله
(. سطح بعدی در سلسه مراتب هوشمندی، مفهوم خرد است که ديدگاهی فلسفی دارد. خرد زمانی آغاز 1شماره

 (.  2006ماند )ويوری، کند که حقیقت موجود لزوماً برای همیشه باقی نمیشود که فرد درک میمی
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هداد

 ا   ا

شناد

 وه

در 

یراد ینعم

شنیب

 هبرجت

یزاس ینورد

 
 ( سلسه مراتب هوش 1شماره )کل ش

 2006منبع: ويوری، 

ها بیش از آن که به گیریدر محیط امروزی، با توجه به سلسه مراتب هوش، مديران برای موفقیت در تصمیم
که از چگونگی تغییر  هايی موفق هستنداطالعات وابسته باشند به هوشمندی نیاز دارند. در اين محیط، سازمان

 (. 1996اطالعات به هوشمندی آگاهی دارند )کاهانر، 

 ز منظر سطح مدیریت . هوشمندی ا2-3
اند بندی کردهبرخی از پژوهشگران مفهوم هوشمندی در سازمان را از ديدگاه سطوح مديريت، در سه طبقه دسته

 (:2014، 1)لیسکا
های کامپیوتری میسر ها و فرايندهای تجاری را با استفاده از سیستم، نظارت دقیق فعالیت2هوشمندی عملیاتی

نمايد ها کمک میسازی اين فرايندها و فعالیتها به بهینهخیص تنگناها و گلوگاهکند و با شناسايی و تشمی
تحلیل سازمان به کار گرفته وترين سطح تجزيه(. همچنین اين نوع هوشمندی که در پايین2009، 3)دينگ

مدت بر سازمان های زمانی کوتاهکند. اين نوع هوشمندی در دورههای روزانه حمايت میگیریشود، از تصمیممی
کند. مزيت هوشمندی عملیاتی تحلیل رويدادهای خاص در زمان مناسب کمک میوگذارد و به تجزيهتأثیر می

، 5؛ فلیشر و بنسوسان2011، 4مدت اين نوع هوشمندی به رويدادها است )سیتوويرتاواکنش سريع اما کوتاه
2007 .) 
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ها نیازمند اين نوع دت تأکید دارد. به طور کلی، سازمانم، اين هوشمندی بر افق کوتاه1هوشمندی تاکتیکی
های هوشمندی هستند تا از فرايندهای فروش در سازمان حمايت کنند. هوشمندی تاکتیکی به بررسی جنبه

فروشد؟ گوناگونی از محصول يا آمیخته بازاريابی محصول توجه دارد. برای مثال، سازمان چه محصولی را می
هايی را برای پیشبرد محصول انجام رساند؟ سازمان چه فعالیتمحصول را به فروش میبه چه قیمتی اين 

های ديگری به مانند ساختار فروشد؟. همچنین جنبهدهد؟ و در چه مکانی سازمان، محصول خود را میمی
بررسی نیروی فروش، طراحی آزمايشات بازار و موضوعات تکنیکی، با استفاده از اين هوشمندی قابل طرح و 

شود ای به کار گرفته می(. هوشمندی تاکتیکی در سطوح وظیفه2000، 3؛ گیسکیز 2006، 2هستند )آپريل و بیسا
های گیریکند. اين تصمیمات نفود و تأثیر کمتری نسبت به تصمیمو از اتخاذ تصمیمات در سازمان حمايت می

؛ فلیشر و 2011ها است )سیتوويرتا، رای سیاستراهبردی دارد. به عالوه، اين نوع هوشمندی شامل تدوين و اج
 (.2007بنسوسان، 

پذيری سازمان را برای بیش از دو سال در نظر ، بر افق بلندمدت تأکید دارد و دوره رقابت4هوشمندی راهبردی
های گیرد. افق زمانی بر اين نوع هوشمندی، به صنعت و چگونگی تغییرات در آن بستگی دارد. پرسشمی

کجا قرار داشته  بايد در xدهد، عبارتند از: سازمان در سال ها پاسخ میرايجی که هوشمندی راهبردی به آن

شود؟. بنابراين، وظیفه اين نوع هوشمندی ها و تهديدهای راهبرديی مواجه میباشد و سازمان با چه فرصت
؛ گیسکیز،  2006؛ آپريل و بیسا، 2009ها است )دينگ، کارگیری روشی برای بهبود آنشناسايی نقاط ضعف و به

ندی در سازمان است که چارچوبی را برای (. همچنین، هوشمندی راهبردی مهمترين سطح هوشم2000
ها و تهديدها در محیط ايجاد نمايد. به عالوه هوشمندی گردآوری و تجزيه و تحلیل ساير تصويری کلی از فرصت

؛ فلیشر و 2011کند )سیتوويرتا، راهبردی خطوط راهنمايی برای ارزيابی سطوح تاکتیکی و عملیاتی فراهم می
دهد که هوشمندی به راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی تقسیم ( نشان می2ره )(. شکل شما2007بنسوسان، 

 شود.می
هوشمندی راهبردی، سطوح بااليی از هوشمندی بر روی محیط سیاسی، اقتصادی، رقابتی در حال و آينده  

ند، به کنکند. اغلب اين نوع هوشمندی، توسط مديران ارشد که راهبردهای کلی سازمان را تدوين میايجاد می
تواند شود. همچنین، هوشمندی راهبردی بر محیط کالن راهبردی تمرکز دارد. اين محیط میکار گرفته می

کنندگان، مشتريان، محصوالت و خدمات جايگزين و شامل، رقبای مستقیم و غیرمستقیم، محیط رقابتی، تأمین
انند روندهای تکنولوژيکی، تغییرات در قوانین رقبای بالقوه باشد. به عالوه، سازمان با تمرکز بر عوامل محیطی م

های سیاسی تجزيه و تحلیل هوشمندی راهبردی را به خوبی مديريت و هدايت کند و مقررات و ريسک
 (.2012، 5گوناگل و وال)مک
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 ( هرم هوشمندی2شکل شماره )

تحلیل اطالعات ويژه، مرتبط و مناسب ورای گردآوری، تجزيهای بدر اين تحقیق، هوشمندی راهبردی، را برنامه
ها، شود و بر برنامهگیرد که در سراسر سازمان توزيع میوکار، رقابت و خود سازمان در نظر میدرباره محیط کسب

 گذارد.تصمیمات و عملکرد سازمان تأثیر می
 

 . اقتصاد مقاومتی 4-2
اسالمی و  های کالن سیاسی و امنیتی نظامکه هماهنگ با سیاست اقتصاد مقاومتی يک نظام اقتصادی است

های ها و توطئهتحريم در برابر اقدامات تخريبی شکل بگیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی برای مقاومت
 رشد همه به ادامه دهد و روند رو گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را

مقاومتی رابطه نزديکی با انسجام ملی دارد.  ای و جهانی حفظ کند. اقتصادنبه خود را در ابعاد ملی، منطقهجا
طوری  به ،فعال و پوياست نه يک اقتصاد منفعل و بسته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی يک اقتصاد مقاومتی

پیشرفت پايدار خود را حفظ کند )عسکری،  ناماليمات مسیر خود، روند که کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و
های اقتصاد مقاومتی است. رويکردهای راستايی با رويکردها، اهداف و سیاستدهنده هماين متغیر نشان (.1391

 بودن. محوری و مردم پايهبنیان شدن، عدالتگرايی، دانشزايی، بروناقتصاد مقاومتی عبارت است از درون
 

 . پیشینه پژوهش 5-2
های نه چندان متعددی در رابطه با هوشمندی راهبردی وجود دارند که عمدتاً به هوشمندی رقابتی پیشینه

اند عوامل را در های مربوطه بیشتر بر بازار، مشتری، رقبا، فناوری تأکید داشته و تالش نمودهاند. يافتهپرداخته
 بندی نمايند.قالب عوامل داخلی و عوامل خارجی دسته

 دهد:های مختلف نشان میهای هوشمندی را در پژوهش( خالصه از مؤلفه1ماره )جدول ش
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 های پیشینهای هوشمندی در پژوهش( مؤلفه1شماره )جدول 

 های هوشمندیمؤلفه مورد مطالعه نوع هوشمندی محقق/ محققین

 بازار، رقبا، فناوری کتاب هوشمندی رقابتی (1995) 1دشامپز و ناياک

 مروری هوشمندی رقابتی (2001) 2و سانتیروچ 
بازار، رقبا، فناوری، راهبردی، 

 اجتماعی

 بازار، رقبا مروری هوشمندی رقابتی (2005)3آلون و هیگینز 

 انسانی، ساختاری، فناوری مروری هوشمندی سازمانی (2005آلون و هیگینز )

 هوشمندی رقابتی (2007) 4گابر
تجزيه و تحلیل 
 روش شناسانه

 بازار، رقبا، راهبردی، اجتماعی

 مديران آمريکايی هوشمندی رقابتی (2008) 5کیو
کننده، مشتری )بازار(، رقبا، تأمین

-منابع انسانی، فناوری، اجتماعی
 اقتصادی

 مروری هوشمندی رقابتی (2008) 6کالوف و رايت
روندهای بازار يا صنعت، مشتری، 

کننده، فناوری، اقتصادی، تأمین
 مديريتیسیاسی، 

 های هندیشرکت هوشمندی رقابتی (2012و همکاران ) 7آديدام
المللی، مشتری، رقبا، بین

کننده، اقتصادی، فناوری، تأمین
 فرهنگی-قانونی، اجتماعی

 هوشمندی رقابتی (2013و همکاران ) 8ياپ
های دولتی شرکت

 مالزی

ای )مشتری، رقیب، بخش وظیفه
سازمانی(، کننده، قانونی، تأمین

بخش عمومی )فناورانه، اقتصادی، 
فرهنگی، منابع انسانی، -اجتماعی

 جهانی(

 هوشمندی رقابتی (2013و همکاران ) 9لیو
های حمل و شرکت

 نقل در ويتنام
 مشتری، رقبا
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 های هوشمندیمؤلفه مورد مطالعه نوع هوشمندی محقق/ محققین

 هوشمندی رقابتی (2016لیو )
های تولید شرکت

مواد شیمیايی در 
 ويتنام

 رقبا

 راهبردیهوشمندی  (2010) 1کريگور
ای های بیمهشرکت

 در آفريقای جنوبی
وکار داخلی، هوش هوش کسب

 رقابتی خارجی، مديريت دانش

 های خدماتیشرکت هوشمندی رقابتی (2000) 2بريدينگ

هوشمندی رقبا، هوشمندی 
مشتريان، هوشمندی بازار، 
هوشمندی تکنولوژيکی و 

 کنندگانهوشمندی تأمین

 هوشمندی رقابتی (1394مصلح و همکاران )
های شرکت

 بینان در شیرازدانش
 بازار و رقبا

 هوشمندی رقابتی (1394خاشعی و هرندی )
های شرکت

 بنیان ايرانیدانش
، تجاری بازاريابی، رقبا، فناورانه

 اجتماعی، راهبردی

سپهوند و شريعت نژاد 
(1394) 

 هوشمندی رقابتی
های صنعتی شرکت

 استان لرستان
 فناورانه، راهبردیبازار، رقبا، 

سرانی و همکاران سیاه
(1396) 

 هوشمندی رقابتی
های دانش شرکت

 بنیان
انسانی، مالی، فناوری، مديريتی، 

 قانونی، رقبا، سیاسی، بازار

 هوشمندی راهبردی (1391حسینی و همکاران )

های شرکت
کننده از استفاده

افزار هوشمندی نرم
 وکار در ايرانکسب

 منابع مالی، منابعمنابع انسانی، 
فیزيکی، فرآيندهای سازمانی، 

کنندگان، اطالعاتی، رقبا، توزيع
کنندگان، مشتريان، تأمین

-اقتصادی، سیاسی، اجتماعی
فناوری، زيست  -فرهنگی

 محیطی

 هوشمندی راهبردی (1396هرندی )
های دانش شرکت

بنیان حوزه فناوری 
 اطالعات

 منابع انسانی، منابع مالی، منابع
فیزيکی، فرآيندها، اطالعات، 
رقابتی، فناوری، اجتماعی، 

 اقتصادی

 هوشمندی راهبردی (1396وحدتی و همکاران )
شرکت بیمه آسیا 

 آبادخرم
 يانمنابع انسانی، رقبا، بازار، مشتر
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 . الگوی مفهومی پژوهش6-2
؛ 2006است )لیبوتز،  شماتیک الگوی اولیه پژوهش براساس ابعاد هوش درونی و هوش بیرونی تعريف شده

های ديگر بوده است(، که در شکل زير ها در صنعت؛ اين پژوهش2011،  1؛  پیلیسیر  و کريگور2010کريگور، 
 قابل مشاهده است:

 
هوشمندی راهبردی در کسب وکارهای نوپا

هو  درونی  
(کسب وکار)

یرونیمديريت اطالعات درونی مديريت اطالعات ب

هو  بیرونی
(رقابتی) 

(مشتری)هو  بازار 
هو  در قبا  رقبا
هو  در   می  

هو  سیاسی
هو  قانونی

هو  اقتصادی 
هو  ا تما ی 
هو   ناوری

هو  زیست م یطی
هو  بی  المللی 

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

 
 ( شماتیک الگوی اولیه پژوهش3شماره )شکل 

 

 شناسی پژوهش. رو 3
د استفاده شد. جامعه منظور تحقق اهداف از تحلیل محتوای ادبیات موجو اين پژوهش از نوع کاربردی است و به

طیفی از  وکارهای نوپا )متخصصان، مديران و مشاوران( است وآماری پژوهش حاضر شامل فعاالن کسب
 دهد.خبرگان دانشگاهی تا خبرگان با تجربه را پوشش می

ی شده مؤثر بر هوشمندی راهبردی از روش دلفی بندی عوامل شناسايبرای اعتبارسنجی، غربالگری و اولويت
فازی استفاده شده است. دلفی روشی برای دستیابی به يک اجماع مطلوب میان گروهی از خبرگان است که 

شود تا معموالً به چند بار تکرار نیاز دارد. در هر تکرار نتايج نظرسنجی مرحله پیشین برای خبرگان ارسال می
های متعددی دارد. از مهمترين های خود، نقصرغم جذابیتجديدنظر کنند. اين روش علیدر صورت نیاز بتواند ت

ها، احساس وجود فشار خارجی برای تغییر سازی نظر برخی خبرههای آن نیاز به هزينه زياد، امکان غربالکاستی
یک، نظرات خبرگان در روش دلفی کالس(. 2008، 2ديدگاه و همگرايی پايین میان نظر خبرگان است )کو و چن

نظر استفاده های ذهنی خود برای بیانشود، در حالی که افراد خبره از شايستگیدر قالب اعداد قطعی بیان می
های فازی سازگاری دارد. بنابراين بهتر است دهنده احتمالی بودن عدم قطعیت، با مجموعهکنند و اين نشانمی
های فازی مورد تحلیل قرار گیرند )آذر و ذ و با استفاده از مجموعهها در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخداده
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https://www.emeraldinsight.com/author/Pellissier%2C+Ren%C3%A9
https://www.emeraldinsight.com/author/Pellissier%2C+Ren%C3%A9
https://www.emeraldinsight.com/author/Kruger%2C+J-P
https://www.emeraldinsight.com/author/Kruger%2C+J-P
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(. بدين منظور، پیشنهاد ادغام روش دلفی سنتی با تئوری فازی تحت عنوان روش دلفی فازی 1389فرجی، 
در اين روش از توابع عضويت برای نشان دادن نظر خبرگان استفاده  (.1995و همکاران،  1)مورای ارائه شد

( با بکارگیری تئوری فازی در روش دلفی، 1993و همکاران ) 3اشیکاوا (. 2013و همکاران،  2)کارداراس شودمی
الگوريتم يکپارچه دلفی فازی را توسعه دادند. مزيت روش دلفی فازی در توجه به هر يک از نظرات و يکپارچه 

 ها برای دستیابی توافق گروهی است. نمودن آن
شود. برخی منابع تعداد خبرگان روش ها، الگوريتم اين روش اجرا میاز انتخاب خبره ر تکنیک دلفی فازی، پسد

ا ت 5های گوناگون استفاده شود بین اند و اگر از ترکیب خبرگان با تخصصعضو عنوان کرده 12تا  6دلفی را 
فازی سنتی،  های دلفیبه منظور غلبه بر کاستیبنابراين (. 1393عضو کافی است )حبیبی و همکاران، 10

 4ها، روش دلفی فازی پیشنهادی هسو و يانگتری شکل گرفتند. يکی از اين روشيافتههای توسعهروش
( است، که هدف اولیه محقق استفاده از اين روش بود. در اين روش به منظور نمايش نظر خبرگان از 2000)

برگزاری دلفی فقط در يک مرحله و احترام های اين روش، شود. از مزيت( استفاده میTFNاعداد فازی مثلتی )
ها، اجماع نظرها از طريق روش حداقل، حداکثر و میانگین نظر خبرگان و حفظ منافع به نظر هر يک از خبره

ها، از عددی ها و مؤلفهسازی شاخصدلفی سنتی همچون حفظ گمنامی خبرگان است. سپس به منظور غربال
ها، اين عدد برابر های مشابه و نظر خبرهکه در اين پژوهش بنا به پژوهش به عنوان آستانه استفاده شده است

 است. 6/0با 
 

 های پژوهش.  جزیه و   لیل داده ها و یا ته4
 شنا تیهای  معیت. یا ته1-4

ايی بیشتر با متغیرهای ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنبه منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه
خش، ترکیب بها توصیف شوند. در اين های آماری الزم است اين دادهتحلیل دادهوپژوهش قبل از تجزيه

 (2شماره ) جدول پست زمانی درو تی نمونه مورد مطالعه از لحاظ توزيع سنی، تحصیالت، سابقه خدمت یجمع
 .آورده شده است

 شناختی نمونه آماری های جمعیت( ويژگی2جدول شماره )
 تعداد هاگزينه متغیرها

 سن

 3 سال 30کمتر از 

 6 سال 40تا  30

 2 سال 50تا  40

 1 به باال 50

                                                           
1 Murry 
2 Kardaras 
3 Ishikawa 
4 Hsu & Yang 
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 تعداد هاگزينه متغیرها

 تحصیالت

 6 دکتری

 4 لیسانسفوق

 2 لیسانس و کمتر

 سابقه کار

 2 سال کمتر 5

 4 سال 10تا  5

 6 سال به باال 10

 سِمت سازمانی

 7 وکارهای نوپامديران کسب

 2 وکارهای نوپا متخصصان و کارشناسان کسب

 3 استادان و مشاوران دانشگاهی

 
سال، بیشترين  10سال را داشتند. رده دکتری و سابقه باالی  50تا  30دهندگان سنی بین درصد از پاسخ 67

مشاوران درصد اساتید و  25وکار بودند، درصد مدير کسب 58اند. درصد فراوانی را به خود اختصاص داده
 وکارهای نوپا بودند.درصد کارشناس و متخصص در حوزه کسب 17دانشگاهی و  

 . روایی و پایایی2-4
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 

ین پايايی از طريق نرخ ناسازگاری دشواری، ابهام عبارات و يا وجود نارسايی در معانی کلمات بررسی شود، همچن
 . يید، قابلیت اعتماد پرسشنامه استتأدهنده نشان 1/0تعیین گرديد، که نرخ کمتر از 

 

 های  ازی . یا ته3-4
پاسخ  سازی عبارات کالمیدر اجرای تکنیک دلفی فازی، اولین گام انتخاب طیف فازی مناسب برای فازی

است.  ها از طیف فازی مثلثی استفاده شدهنظور بیان اهمیت شاخصدهندگان است. در پژوهش حاضر، به م
 :( تعريف می شود1که به صورت رابطه )  μAای خطیعددی با تابع عضويت تکه Aيک عدد فازی مثلثی 

(1 ) 
، اين تابع عضويت را (4شماره ) نشان داده شود. شکل )l,am ,a ra (که می تواند به صورت عدد فازی مثلثی

 :دهد مینمايش 
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 نمايش عدد فازی مثلثی( 4شماره )شکل 

 شوددر روش دلفی فازی، اطالعات در قالب زبان نوشتاری از خبرگان دريافت شده و به صورت فازی تحلیل می
آوری و در قالب اعداد پس از انتخاب يا توسعه طیف فازی مناسب، نظرات خبرگان جمع (،2012، 1)يوان و چن

 : ای لیکرت نشان داده شده استدرجه 5اعداد فازی مثلثی معادل طیف  (3شماره ) جدول شود. درفازی ثبت می
 

 ایجهدر 5( اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت 3جدول شماره )
 خیلی کم کم متوسط زياد خیلی زياد

 (0و  0و  25/0) (0و  25/0و 5/0) (25/0و  5/0و 75/0) (5/0و 75/0و  1) (75/0و 1و  1)

 
، وکارهای نوپاهوشمندی راهبردی کسبهای لفهؤبندی ماولويتتأيید و در پژوهش حاضر به منظور 

ه خبره قرار گرفته وگر در اختیار اعضای ادبیاتاستخراج شده از بخش  هوشمندی مؤلفه 17 ای شامل پرسشنامه
اهبردی هوشمندی ری دهها خواسته شد نظر خود را در مورد اهمیت هر يک از ابعاد در شکلو از آن

شماره  دازند. جدولبپر هوشمندی راهبردی های مرتبط بامؤلفه بندیبیان کنند و به اولويت وکارهای نوپاکسب
 .کارشناسان را نشان می دهد نظرات  (4)

 وکارهای نوپاهوشمندی راهبردی کسبهای نظرات کارشناسان در مورد مؤلفه( 4شماره )جدول 

 مؤلفه ابعاد

 موافقت پنل خبرگانمیزان 

 زياد متوسط کم کمخیلی 
خیلی 
 زياد

هوشمند درونی يا 
هوشمندی کسب و 

 کار

 10 1 1 0 0  هوشمندی انسانی

 8 3 1 0 0 هوشمندی مديريتی

 6 4 2 0 0 هوشمندی مالی

 8 2 2 0 0 هوشمندی اطالعاتی

 5 3 3 1 0 هوشمندی ساختاری

 7 3 2 0 0 هوشمندی فرهنگی

 6 3 2 1 0 هوشمندی فرايندهای سازمانی

هوشمند بیرونی يا 
 هوشمندی رقابتی

 9 2 1 0 0 هوشمندی بازار 

 8 2 2 0 0 هوشمندی در قبال رقبا

                                                           
1 Yuan & Chen 



 135                                                                                     1400، بهارنوزدهمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال ششم، شماره  

 مؤلفه ابعاد

 موافقت پنل خبرگانمیزان 

 زياد متوسط کم کمخیلی 
خیلی 
 زياد

 6 4 2 1 0 هوشمندی در تأمین

 5 4 3 0 0 هوشمندی سیاسی

 5 5 2 0 0 هوشمندی قانونی

 7 3 2 0 0 هوشمندی اقتصادی

 5 4 2 1 0 هوشمندی اجتماعی

 8 2 2 0 0 هوشمندی فناوری

 4 4 3 1 0 محیطیهوشمندی زيست

 4 3 3 2 0 المللیهوشمندی بین

 
گام دوم در اجرای تکنیک دلفی تجمیع ديدگاه خبرگان است که بدين منظور در پژوهش حاضر از روش میانگین 

 نمايش داده شود آنگاه (i, m, u) مثلثیفازی استفاده شده، لذا اگر ديدگاه هر کارشناس به صورت عدد فازی 
  (5شماره ) ( بدست خواهد آمد که نتايج مربوط به آن در جدول2فازی مثلثی از طريق رابطه ) عدد nمیانگین 

 :نمايش داده شده است

(2  ) 
( استفاده گرديد که نتايج مربوط 3ها از رابطه )سازی میانگین ديدگاهدر گام سوم به منظور فازی زدايی و قطعی

 . نمايش داده شده است (5شماره )به آن در جدول 

(3   )𝐼+2𝑚+𝑢

4
 

 وکارهای نوپاهوشمندی راهبردی کسبهای در مورد مؤلفههای خبرگان ( میانگین ديدگاه5جدول شماره )

 مؤلفه ابعاد
میانگین فازی  میانگین فازی مثلثی

شده*زدايی  
 نتیجه

u m i 

 درونیهوشمند 
يا هوشمندی 
 کسب و کار

69/0  هوشمندی انسانی  94/0  98/0  89/0  تأيید 

65/0 هوشمندی مديريتی  90/0  98/0  85/0  تأيید 

58/0 هوشمندی مالی  83/0  96/0  80/0  تأيید 

63/0 هوشمندی اطالعاتی  88/0  96/0  83/0  تأيید 

50/0 هوشمندی ساختاری  75/0  90/0  72/0  تأيید 

60/0 هوشمندی فرهنگی  85/0  96/0  82/0  تأيید 

54/0 هوشمندی فرايندهای سازمانی  79/0  92/0  76/0  تأيید 

67/0 هوشمندی بازار   92/0  98/0  87/0  تأيید 

63/0 هوشمندی در قبال رقبا  88/0  96/0  83/0  تأيید 
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 مؤلفه ابعاد
میانگین فازی  میانگین فازی مثلثی

شده*زدايی  
 نتیجه

u m i 

هوشمند بیرونی 
يا هوشمندی 

 رقابتی

54/0 هوشمندی در تأمین  79/0  92/0  76/0  تأيید 

54/0 هوشمندی سیاسی  79/0  94/0  77/0  تأيید 

56/0 هوشمندی قانونی  81/0  96/0  79/0  تأيید 

60/0 هوشمندی اقتصادی  85/0  96/0  82/0  تأيید 

52/0 هوشمندی اجتماعی  77/0  92/0  74/0  تأيید 

63/0 هوشمندی فناوری  88/0  96/0  83/0  تأيید 

48/0 محیطیزيستهوشمندی   73/0  90/0  71/0  تأيید 

44/0 المللیهوشمندی بین  69/0  85/0  67/.  تأيید 
 6/0سازی حد آستانه برای غربال*

های هوشمندی اهمیت همه مؤلفهنظرسنجی ها حاصل شد. ها و مؤلفهحداکثر توافق و اجماع برای کلیه شاخص 
وکار به های هوش درونی يا هوش کسبمؤلفهنظر خبرگان در مورد بیشترين توافقراهبردی را نشان داد و 

( 82/0(، هوش فرهنگی )83/0(، هوش اطالعاتی )85/0(، هوش مديريتی )89/0ترتیب به هوش انسانی )
( و هوش فرايندهای سازمانی 72/0های هوش ساختاری )اختصاص داشت، و کمترين توافق بر روی مؤلفه

هوش لفه ؤبه م هوش بیرونی يا هوش رقابتیهای لفهؤمدر مورد  نظر خبرگانفقبیشترين توا( بود. 76/0)
اختصاص دارد و ( 82/0( و هوش اقتصادی )83/0(، هوش فناوری )83/0( و هوش رقبا )87/0بازار/مشتری )
ی مربوط هوشمند شاخص  69همچنین بر روی تعلق دارد.  (67/0المللی )هوش بین لفهؤنظر به مکمترين توافق

کید بر تأبا  هوشمندی راهبردی وکارهای نوپا اجماع اکثريت حاصل گرديد. در نتیجه مفهومراهبردی کسب
بر  لفه شد، در واقعؤم 17شناسايی و تأيید در مرحله کمی منجر به های نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی شرکت

خواهد شد که برآيند کلی آنها میسر مؤلفه  17طريق اين از  خبرگان، علل هوشمندی راهبردی طبق گفته
 نشان دهد.ها را اين شرکت میزان هوشمندی راهبردیتواند می
الگوی هوشمندی راهبردی، مقوله عوامل درونی و بیرونی هوشمندی به حوادث و وقايعی داخل و خارج در 

های مرتبط با لهشود. مفاهیم و مقوکه به وقوع يا توسعه هوشمندی راهبردی منجر می سازمانی اشاره دارد
 ، ارائه شده است. 6عوامل سازمانی و محیطی در جدول 

عوامل سازمانی و محیطی هوشمندی راهبردی های مرتبط بامفاهیم و مقوله( 6جدول شماره )  

 ها(ها )گويهشاخص هامؤلفه ابعاد

هوشمندی 
درونی يا 

هوشمندی 
 وکارکسب

هوشمندی 
 انسانی

 یخود آگاه داشتن / تیو خالق ینوآور یهامهارتمندی از نیروی دانشی و متخصص/ بهره
تعامل با نقطه  یبرا یارتباط یهامهارت بهبود /ها و اهدافبه ارزش یدهبه منظور جهت

استخدام، آموزش، توسعه  نهیمناسب در زم یراهبرد یریگمیتصم /متنوع یهادگاهينظرات و د
 یانسان یروین یو نگهدار
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 ها(ها )گويهشاخص هامؤلفه ابعاد

هوشمندی 
 مديريتی

ی/ و ادراک یانسان یهااز مهارت یبرخوردار /تفکر نوآورانه قيتشوريزی و سازماندهی/برنامه
 اثربخش   یرهبر

هوشمندی 
 مالی

و  یبررس /سکير تيريمدی/ مال یزيرو برنامه یبندبودجهوجود سیستم اطالعات مالی/ 
اطالعات  یریکارگ به /سازمان یمال یهازایبه منظور ن یمال یهااطالعات و گزارش لیتحل

 یراهبرد یریگمیدر تصم یمال یهالیو تحل

هوشمندی 
 اطالعاتی

مرتبط و  یهاداده یگردآوروجود سیستمی برای شناسايی و آگاهی از نیازهای اطالعاتی/ 
 یهاتیاطالعات مرتبط و مناسب با فعال میو تنظ یبنددسته /سازمان یهاتیمناسب با فعال

 شده در سازمان لیتحل یهااطالعات و گزارش عيتوز /سازمان

هوشمندی 
 ساختاری

 یتمرکز بر فناورساختن جريان دانش در سازمان/ استفاده از ساختارهای تیمی برای روان
و  گیارگان یسازمان ساختار /مختلف سازمان یهابخش نیتعامل ب لیتسه یاطالعات برا

 ها برای رسیدن به اهداف سازمانيکپارچگی و هماهنگی فعالیتی/ امروز

هوشمندی 
 فرهنگی

با  يیآشنا /سازمان یهاشدن ارزش یو درون قیتطبهای سازمانی/ مکتوب بودن ارزش
به  ليتما /متفاوت یفرهنگ طيرفتار مناسب در شرا جاديا يیتوانا /متنوع یفرهنگ یهاارزش
 و اشتراک دانش یهمکار

هوشمندی 
فرايندهای 

 سازمانی

 یسازمان یندهايفرا تیتوجه به اهمها/ تشخیص فرآيندهای سازمان و تعیین مالکیت آن
 گاهيپا وجود /در سازمان ندهايبهتر فرا تيريمد یو...( و تالش برا یانسانمنابع ،یابي)بازار
از  استفادهی/ سازمان یندهايبا فرآاطالعات مرتبط  یگردآور یدر درون سازمان برا یاداده
 یسازمان یندهايمناسب در جهت اصالح و بهبود فرا یهاو روش هاکیتکن

 یهوشمند
 اي بیرونی
 یهوشمند

 یرقابت

هوشمندی  
 بازار )مشتری(

 ندهيآ يیشناسا /توجه به گزارشات مطالعه بازارهای مشتری/ شناسايی انتظارات و خواسته
 انيمشتر یبندبخش /و بالقوه ديجد یبازارها يیشناسا /بازار

هوشمندی در 
 قبال رقبا

 یبررس /رقبا متیق سهيو مقا لیتحل /خدمات رقبا تیفیسنجش کشناسايی رقبای اصلی/  
 یریگمیتصم /رقبا یجيو ترو یغاتیتبل یاز راهبردها یآگاه /محصوالت و خدمات رقبا

 رقبا یهاتیدر مورد پاسخ مناسب به فعال کياستراتژ

هوشمندی در 
 تأمین

کنندگان بالقوه و بالفعل برای تأمین مواد اولیه موردنیاز/ آگاهی و شناخت دقیق سازمان از تأمین
مربوط به  یهاداده پردازشی/ از منابع اطالعات کنندگاننیکسب اطالعات در مورد تأم

 یدهايخر یشناسبیآس /در سازمان کنندهنیتأم نيترانتخاب مناسب یبرا کنندگاننیتأم
 ندهيآ یدهايدر مورد خر جينتا نيو لحاظ نمودن ا نیشیانجام گرفته پ

هوشمندی 
 سیاسی

 یهاتيمحدودهای حاکم و افراد تأثیرگذار سیاسی/ گذاری دولت و حزبشناخت سیاست
 یراهبرد یریگمیدر تصم یاسینمودن عوامل س لحاظی/ اسیس راتییتغ ینیبشیپی/ تجار

هوشمندی 
 قانونی

کار  نیاز قوان یآگاه کسبی/ فکر تیثبت مالک نیقواننامه ها و قوانین مفید بین المللی/ آيین
 یاتیو مال مهیب نیاز قوان یآگاه کسبی/ و کارگر

هوشمندی 
 اقتصادی

اطالعات  لیتحلهای کلیدی اقتصادی )نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و ...(/ آگاهی از مؤلفه
شده در  لیتحل یاطالعات اقتصاد عيتوز /ندهيدر آ یاقتصاد راتییتغ ینیبشیو پ یاقتصاد
 سازمان یهابخش
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 ها(ها )گويهشاخص هامؤلفه ابعاد

هوشمندی 
 اجتماعی

فرهنگی )نرخ رشد جمعیت، هرم سنی جمعیت، فرهنگ -های اجتماعیتوجه به شاخص
حاصل از مسائل  راتییتغ ینیبشیپ یبرا یلیتحل یهاکیها و تکنارائه روشعمومی و...(/  

-یتحوالت در مسائل اجتماع یاطالعات حاصل از بررس یریبه کارگی/ فرهنگ یاجتماع
 سازمان یراهبرد یریگمیدر تصم یفرهنگ

هوشمندی 
 فناوری

بینی های موجود(/ پیشهای جديد )ارزيابی فناورهایشناخت و آگاهی سازمان از فناوری
 جهش تکنولوژيکی/ تحقیقات کاربردی و بنیادين  

هوشمندی 
 محیطیزيست

 یرساناطالعتوجه به مسائل زيست محیطی اثرگذار بر فعالیت سازمان به منظور توسعه پايدار/ 
مربوط  ینمودن آمارها لحاظ /سازمان یداخل یهاگاهيپا قياز طر یطیمحستيدرباره مسائل ز

 یراهبرد یریگمیدر تصم ستيز طیبه مح

هوشمندی 
 المللیبین

المللی/ ايجاد های مشابه بین المللی/ توجه به بازارهای بینمطالعه و الگوبرداری از شرکت
 المللیاتحادهای استراتژيک بین

 
مؤلفه منجر شد که در قالب دو مقوله اصلی هوشمندی درونی و هوشمندی  17نتايج مرحله دلفی فازی به تايید 

  شود.، مشاهده می(5شماره ) بیرونی تدوين شده است. الگوی نهايی تايید شده، در شکل
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 نوپا همسو با اقتصاد مقاومتیوکارهای هوشمندی راهبردی کسب الگوی( 5شماره ) شکل

 

 سنجی الگوی پیشنهادی به اقتصاد مقاومتی. انطباق4-4
های الگو با اهداف و رويکردهای اقتصاد مقاومتی نظیر به نظیر بررسی شده است. جدول در اين بخش مؤلفه

 دهد: زير اين اطالعات را نشان می
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 ف و رويکردهای اقتصاد مقاومتیهای الگو با اهدا( انطباق سنجی مؤلفه7شماره )جدول 

 مؤلفه ابعاد

 اهداف و رويکردهای اقتصاد مقاومتی

درون 
 زايی

برون 
 گرايی

دانش بنیان 
 شدن

عدالت 
 محوری

مردم پايه 
 بودن

هوشمند 
درونی يا 

هوشمندی 
 کسب و کار

 *  *  * هوشمندی انسانی

 *  *  * هوشمندی مديريتی

     * هوشمندی مالی

   * * * اطالعاتیهوشمندی 

     * هوشمندی ساختاری

 * *   * هوشمندی فرهنگی

هوشمندی فرايندهای 
 وکارکسب

*  *   

هوشمند 
بیرونی يا 
هوشمندی 

 رقابتی

   * * * هوشمندی بازار

  * *  * هوشمندی در قبال رقبا

 *  *  * هوشمندی در تأمین

   * * * هوشمندی سیاسی

  * *  * هوشمندی قانونی

   * * * هوشمندی اقتصادی

 *  *  * هوشمندی اجتماعی

   * * * هوشمندی فناوری

 * * *  * محیطیهوشمندی زيست

   * *  المللیهوشمندی بین

 
هدف اصلی الگو ايجاد زيرساختی برای حرکت به سمت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و با ساخت و توسعه 

 کند.هوشمند به اين امر کمک شايان توجهی میوکارهای نوپا کسب

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
وکارهای های ظالمانه، وجود کسبپذيری از تحريمسازی اقتصاد کشور و کاهش ضربهيکی از راهکارهای مقاوم

وکارهای نوپا در بستر نوپای هوشمند است. هدف اصلی اين پژوهش ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب
دو سطح داخل و خارج ر د هوشمندی راهبردیبررسی های پیشین بود. اقتصاد مقاومتی با مطالعه پژوهش

از عوامل در ايجاد و توضیح هوشمندی بوده است؛ کید بر اهمیت هر يک أمنظور تبه سازمان با رويکرد راهبردی
های وکار خود را با استفاده از شاخصسالمت کسب دائماًگرا بايد بنابراين مدير يک شرکت نوپای رقابت

وط کارکنان، بازار، فناوری، اقتصاد، مالی، سیاسی، فرهنگی و که شامل معیارهای مرب ارزيابی کند شدهمطرح
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-غیره است؛ بر اين عوامل ايجادکننده هوشمندی تمرکز کند تا با تدوين راهبردهای مناسب به تقويت و طوالنی

 وکار منجر شود.کردن چرخه عمر کسب
توجه  به نحو شايسته مورد هاهوشمند کردن شرکتاهمیت  که دهدشواهد تجربی موجود در کشور نشان می

های ايرانی در سطح پايین هوشمندی و همانند ساير کشورهای درحال توسعه، اکثر شرکت قرار نگرفته است
 . قرار دارند

های با تمرکز بر کنکاش و بررسی جامع رغم اهمیت اين موضوع، پژوهشگرفته، علیهای صورتطبق بررسی
 منظوربهعالوه پژوهش در داخل کشور نوپا صورت نگرفته است؛ به وکارهایپديده هوشمندی راهبردی کسب

کنند، وکارهای رهبر بازار ايران در گذشته که يکی پس از ديگری ورشکسته شده و سقوط میشناسی کسبآسیب
وکارهای اغفال واقع شده است. در اين پژوهش تالش شده است تا الگويی برای ساخت و ارزيابی کسبمورد 
 ز منظر هوشمندی ارائه گردد تا به خالءهای موجود در اين زمینه در صنعت ايران، پاسخ مناسبی داده شود. نوپا ا

مستمر بر  صورتبهوکار خود را وکار نوپا، بايد سالمت کسبطبق نتايج پژوهش حاضر، مديران و مالکان کسب
ود را قبل از افول اولیه و يا قبل از وکار نوپای خهای کسبطبق نشانگرهای هوشمندی ارزيابی کنند و آسیب

های اصالحی الزم را تدوين و اجرا کنند؛ مرگ و نابودی با رويکردی پیشگیرانه شناسايی کرده تا بتواند برنامه
وکار خود به عوامل داخلی و خارجی هوشمندی، از شناسی کسبشود که مديران در آسیبهمچنین توصیه می

دی مديريتی، هوشمندی مالی، هوشمندی اطالعاتی، هوشمندی فرهنگی، قبیل هوشمندی انسانی، هوشمن
های هوشمندی شناسايی شده اين هوشمندی بازار، هوشمندی فناوری، هوشمندی اقتصادی و ساير مؤلفه

وکارها دارند، توجه کنند و اين نکته را مدنظر قرار موفقیت و ناپايداری کسبپژوهش که اهمیت اساسی در عدم 
وکار در آن قرار دارد، تحلیلی ناقص شناخت يک شرکت نوپا بدون توجه به محیط و محتوايی که کسب دهند که

 و ناکارآمد است. 
های کلیدی گیریها را رصد کند تا بتواند تصمیممستمر وضعیت اين شاخص صورتبهوکار بايد مديران کسب

های پژوهشگران، شناسايی علل و به ديدگاهوکار نوپا اتخاذ کند. بنا خود را جهت مديريت راهبردی کسب
: تواند به نتايج مثبتی در دو سطح خُرد و کالن منجر شودوکارهای نوپا میهای هوشمندی راهبردی کسبمؤلفه

به نحوی که دانست  نوپاهای توان شرکترا می راهبردینفعان هوشمندی سطح خرد: اولین گروه از ذی -1
ها در شرايط اقتصادی فعلی که توام با شديدترين وکار آنکردن عمر کسبالنیادامه حیات، بزرگ شدن و طو

دستیابی به هوشمندی های هوشمندی اکتشاف شده، مرتبط است. هاست، به ايجاد و توسعه شاخصتحريم
افزايش فروش، افزايش سهم بازار، افزايش وفاداری های فراوانی برای اين شرکت ها از قبیل مزيت راهبردی

توجه  به هوشمندسازیچنانچه شرکت  در بر خواهد داشت. غیرهو دانشی و اجتماعی، تقويت سرمايه شتری، م
 بود. دور از انتظار نخواهـدنابودی اتخاذ نکند، سنتی بودن نکند يا راهبرد مناسبی برای خروج از 

دنیای امروزی دنیای جنگ اقتصادی است و خیلی از کشورها را با اقتصادشان و سطح کالن:  -2
وکارهای نوپا خیلی شناسند. با توجه به شرايط سخت فعلی که احتمال شکست کسبوکارهايشان میکسب

ی آوری اقتصاد ايران را کاهش خواهد داد، ارتقای بسترهای الزم برازيادتر شده است و اين به نوبه خود تاب
رشد اقتصادی و دستاوردهای روشنی از قبیل رهايی از اقتصادی نفتی، تواند وکار میهوشمندتر کردن کسب
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يت افزايش ارزش برند ملّی ايران نها در، و ارزآوری و اشتغال نیروی متخصصالمللی کشور، ارتقای جايگاه بین
  در بر داشته باشد.

به  یبازرگان یهاسسه مطالعات و پژوهشؤمو  رانيا یصنعت یهاکوچک و شهرک عيسازمان صنادر اين سطح 
نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان کارهای نوپا و ووری اطالعات کسبآمتولی جمع هاینهادعنوان 

فعالیت و اجرا  محیط از سیاست طراحان بینانهواقع شود. درکپیشنهاد می نظارت و هدايت و جهت دهی
های نظارت، های آن به عنوان شاخصهای پیشنهادی اين الگو و شاخصمطابق با مؤلفهوکارها نوپا کسب

 وکارهای نوپا باشد. گذاران کالن در حوزه کسبتواند راهنمای برای سیاستمی
کنترل متغیرهای ساختاری از قبیل اندازه شرکت، های مهم اين پژوهش از يک سو عدميکی از محدوديت

بر نتايج دور از  هاآنموقعیت جغرافیايی شرکت، سن شرکت و غیره بر هوشمندی است که امکان تأثیرگذاری 
تحلیل های کیفی متکی بر افراد خبره، با انگیزه و با فرصت زمانی کافی است که و از سوی ديگر  ذهن نیست

مندی و بهره بیشتر های داخلی، اين پژوهش نیز با کمبود افراد خبره و فرصت تعاملشهمانند بسیاری از پژوه
های بررسی ساير مؤلفه. آزمون الگوی نهايی پژوهش به صورت میدانی در صنايع نوپا و نظرات آنها مواجه بود از

به  موردمطالعه های پژوهشی درباره موضوعاثرگذار در ساخت اقتصاد هوشمند کشور، برای گسترش فعالیت
 شود.پژوهشگران آتی پیشنهاد می
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 منابع  ارسی

 ( 1389آذر، عادل و فرجی، حجت .)تهران، مهربان نشر. علم مديريت فازی ، 

 ( مفهوم1397باقری، علی و موسوی، سیدمصطفی .) شناسی اقتصاد مقاومتی و تبیین نقش و جايگاه آن در
 .111 -147، صص 24، سال ششم، شماره های مالی و اقتصادیسیاستفصلنامه دوران پساتحريم، 

  مکانیسم های توسعه کارآفرينی نوپا در ايران در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی، (. 1395)پاداش، حمید
 .27-1، صص 2، شماره 16، دوره پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

 کتیبه  ، انتشاراتتصمیم گیری چند معیاره فازی(. 1393)عظم و سرافرازی، اديقه ايزديار، ص رش؛حبیبی، آ
 .گیل، رشت

  گیری طراحی مدلی برای اندازه(. 1391)حسینی، سید يعقوب؛ سلیمی فرد، خداکرم و يدالهی، شهربانو
افزارهای نرمکننده از های استفادهگیری میزان آن در بین شرکتهوشمندی راهبردی سازمانی و اندازه

 .43-21، صص 1، شماره 2، دوره های مديريت منابع سازمانیپژوهشوکار در ايران، هوشمندی کسب

 بندی عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی يک سازمان اولويت(. 1394)نژاد، علی حکاک، محمد و شريعت
 .133-107، صص 2، شماره 28، دوره نشريه فرايند مديريت و توسعهبنیان، دانش

 های پژوهش، . نقش هوش فرهنگی در ارتقای هوشمندی رقابتی(1394) هرندی عطا الهو  خاشعی وحید
 .43-60، صص 1، شماره 5، دوره مديريت منابع سازمانی

 بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندی (. 1394)نژاد، علی سپهوند، رضا و شريعت
، 36، شماره 13، دوره فصلنامه مطالعات مديريت صنعتی، استان لرستانصنعتی در شهرکهای صنعتی 

 . 173 -198صص 

 (. 1396ســـرانی کجوری، محمدعلی؛ زارعی، عظیم؛ ملکی، مرتضـــی؛ آذر، عادل و فید، داود )ســـیاه
بنیان: پژوهش ترکیبی، های دانشهای هوشــمندی رقابتی در شــرکتبندی مؤلفهپردازی و اولويتمفهوم

 .21 -44، صص 1، شماره 6، دوره فصلنامه مديريت نوآوری

 ( ــفیعی، مهرداد ــرکت1392ش ــازمانی در ش ــجام تیم و بقای های نوپای دانش(. تعهد س بنیان؛ عامل انس
 .52-44، صص 34، شماره 9وکار در محیط رقابتی، فصلنامه رشد فناوری، دوره کسب

 های انتقال مؤثر تکنولوژی در اســـتراتژی(. 1391العابدين )االســـالمی، زينشـــیخSMEنامه ، پايانها
 کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.

 ( 1392عباسی، سهیل .)قابل دسترس در استارآپ چیست؟ :www.khoshfekri.com 

 ( 1394لیبیتز، جی .)ترجه:  محمدجعفر هوش تجاری ، هوش رقابتی و مديريت دانش، هوش استراتژيک ،
 تارخ و فردوس حاتمی لنگران، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی، تهران، چاپ دوم.

 بررسی تاثیرهوش رقابتی بر نوآوری  (.1394)جواد دوکوهکی،  نیجه وبحرينی زاده، م بدالمجید؛مصلح، ع
 .41-18 ، صص31، شماره 7 دوره، پژوهش نامه مديريت تحولدر شرکت های دانش بنیان شیراز، 

http://www.khoshfekri.com/
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 ( 1393مظلومی، علی و هرندی، عطاء اله .) شمندی راهبردی در عملکرد نوآورانه: با تاکید تبیین نقش هو
صمیم گیری راهبردی سرعت ت صلنامه مطالعات مديريت راهبردی، بر نقش میانجی  شماره 5، دوره ف  ،

 .129-148، صص 20

 ( شناسايی و اولويت1396ندافی راضیه و احمدوند مصطفی .)وکارهای نوپا بندی پیشران توسعه کسب
-534، صص 3، شماره 10دوره ، نشريه توسعه کارآفرينیشناسی کیو، ها( با استفاده از روش)استارت آپ

517. 

  مبتنی بر بداهه و عملکرد سازی بررسی تأثیر هوشمندی راهبردی بر استراتژی(. 1396)هرندی، عطاء اله
، شماره 5، دوره فصلنامه مديريت توسعه فناوریبنیان حوزه فناوری اطالعات، های دانشچابک در شرکت

 .147-169، صص 2

 بررسی تأثیر هوشمندی راهبردی بر (. 1396)نژاد، علی وحدتی، حجت اله؛ ساعدی، عبداله و شريعت
، سال يازدهم، مجله مديريت فرهنگ سازمانیر صنعت بیمه، های انسانی، ساختاری و ارتباطی دسرمايه
 .667-686، صص 45شماره 

 3، دوشنبه 3515جم، شماره  جام روزنامه، راهکار عملیاتی در اقتصاد مقاومتی 18 (.1391) ری، علیکعس 
 .مهر
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Presenting a Pattern of Str ategic Intelligence for 

Startups in A Resistive Economy 

Arman Azarli1 

Amin Kohyari Haghighat*2 

 

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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