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ارزیابی هوش تجاری با رویکرد مزیت رقابتی و تأثیر هوش رقابتی
کریم رضائی زاده ،1مهدی غظنفری

2

 -1دکتری مدیریت کسب و کار ،دانشگاه تهران
 -2ارشد انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده
از مهمترین ارکان هوش تجاری ،رقابت است .رقابتزدایی و رقابتگرایی در کسب و کارها بر مبنای اطالعات به دست میآید .آنچه
اکنون در به دست آوردن یک مزیت رقابتی بر مبنای هوش و هوشمندی شکل میگیرد ،مؤلفهی هوش رقابتی است .استفاده از این
نوع هوش (هوشمندی) میتواند در شناسایی موقعیت ها اعم از احتمالی ،قطعی و یا عدم قطعیت به مدیران و استراتژیستها در بازار
رقابتی کمک بهینه ای کند .هدف در این مقاله ،ارزیابی هوش تجاری با رویکرد مزیت رقابتی و تأثیر هوش رقابتی میباشد .جمعآوری
دادهها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامهی مقایسات زوجی تکمیل شده توسط  11نفر از خبرگان ،مدیران و کارشناسان واحدهای
استراتژیسازی در زمینهی هوش تجاری و کسب و کار رقابتی سازمانهای دولتی و خصوصی محقق گشت .با روش تحلیل
سلسلهمراتبی فازی بهبود یافته ،نتایج نشان داد که عوامل مدیریتی با وزن  0/122در رتبهی نخست ،عوامل تأمینکننده با وزن 0/102
در رتبهی دوم ،عوامل عملیاتی با وزن  0/121در رتبهی سوم ،عوامل استراتژیک با وزن  0/111در رتبهی چهارم و عوامل بازاریابی
با وزن  0/141در رتبه ی پنجم قرار گرفتند .بنابراین در شرایط عدم قطعیت اگر قرار شد از هوش رقابتی در سازمانها استفاده گردد،
بنابر نظرسنجی خبرگان امر باید این مؤلفههای جامع و اولویت آنها را در طراحی و استقرار هوش رقابتی ،عملیاتی کرد.
واژگان کلیدی :هوش تجاری ،مزیت رقابتی ،هوش رقابتی
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 -1مقدمه
یکی از ویژگیهای سازمانهای جدید ،انباشتگی بیش از حد دانش در سطح رقابت است ،بهطوری که افزایش حجم
اطالعات در سازمانها و لزوم استفاده از آن در تصمیمهای سازمانی طی دو دههی اخیر باعث ظهور پدیدهای به نام
هوش رقابتی شده است .هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت راهبردی و یکی از سریعترین زمینههای رشد
کسب و کار دنیا به شمار میرود .همچنین هوشمندی رقابتی یکی از تکنیکهای مهم در ایجاد مزیت رقابتی است
(مشبکی و همکاران .)1130 ،لذا برای دستیابی به این مهم ،سازمانها ملزم به نظارت بر محیط درون و بیرون
سازمان میباشند که منجر به ظهور پدیدهای به نام هوش رقابتی شده است (مصلح و همکاران .)1134 ،امروزه
سازمانها برای اینکه در محیط بهشدت رقابتی به حیات اقتصادی خود ادامه دهند ،به ابزارهای جدید جهت
تصمیمسازی و تصمیمگیری نیاز دارند .از جملهی این ابزارها ،هوش یا هوشمندی رقابتی است که در سطح جهان و
در بین شرکتها به سرعت روبه رشد و گسترش بوده و در حال تبدیل به معیاری است که بتواند مدیران شرکتها
و سازمانها را در اخذ تصمیمات هوشمندانه یاری دهد (پیرایش و علیپور .)1131 ،هوش رقابتی هم یک محصول
است و هم یک فرآیند .محصول به معنای اطالعات قابل استفادهای است که بتوان از آن برای انجام فعالیتهای
خاصی بهره گرفت .فرآیند هم در بر گیرندهی شیوههای منظم جمعآوری ،تحلیل و ارزیابی آن اطالعات است
(یزدانپناه و پیرعالئی.)1132 ،
هوش رقابتی ،توانایی حاصل از فرآیند سیستماتیک جمعآوری ،بررسی و تحلیل اطالعات محیطی ،رقبا ،مشتریان،
عرضهکنندگان و روندهای بازار است (خاشعی و هرندی .)1134 ،هوش رقابتی ،تحقیقات بازار و جاسوسی در صنعت
نیست .در واقع هوش رقابتی ،عاملی قانونی و بسیار ضروری در شکلدهی استراتژی رقابتی سازمان است و باعث
میشود تصمیمگیرندگان بینشی بسیار ارزشمند در خصوص تواناییهای رقبا و تمایالت آنها به دست آورند .در واقع
با این کار ،سازمان با هشداری در خصوص رویدادهای آتی که بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است ،مواجه میشود
( .)Bouthillier & Jin, 2005هوش رقابتی فعالیتهای مناسب برای شرکتها را که شامل فراهم آوردن،
مبادله کردن و ارزیابی هوش رقابتی است ،در حیطهی تجارت خود این شرکتها ،مشخص میکند ( Foster,
 .) 2008در واقع هوشمندی رقابتی ،بخشی از مدیریت اطالعات استراتژیک سازمان است و مرزهای بین مدیریت
اطالعات و هوشمندی رقابتی همپوشانی زیادی با هم دارند ( .)Bergeron & Hiller, 2002در عصر کنونی،
سازمانها در محیطی متغیر و پویا به سر میبرند و تغییرات فزایندهی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فناورانه روی
سازمانها تأثیری شگرف دارد .البته نه تنها بقای سازمانها در گرو سازگاری با محیط است ،بلکه رشد و پیشرفت
آنها نیز تا حد زیادی به میزان موفقیت در تطبیق با عوامل محیطی و یا به عبارتی ،هوشمندانه عمل کردن است
(اورعی و همکاران .)1132 ،الزم است شرکتها یک برنامهی اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا درآورند
( .)Fyall & Appiah, 2001هوش رقابتی شامل کل فرآیند تبدیل دادههای رقابتی غیرسازمانیافته به دانش
استراتژیک است ( .)Tyson,1998در حوزهی کسب و کار ،هوش رقابتی یک فرآیند سیستماتیک اثبات شده است
که برای افزایش رقابت سازمانها از طریق جمعآوری سیستماتیک ،تبدیل و مقابله با اطالعات استفاده میشود
(.)Van den Berg & etal, 2020
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تاکنون تحقیقات بیشتر بر روی تأثیر هوش رقابتی بر عملکرد شرکتها و یا تکنیکهای جمعآوری اطالعات متمرکز
بوده است تا استفاده از هوش رقابتی ( .)Markovich & etal, 2019اهمیت هوش رقابتی در شرکتها عموماً
پذیرفته شده است ( .)Stefanikova & Masarova, 2014روند هوش رقابتی شامل نظارت بر رقبا با هدف
ارائهی اطالعات عملی و معنادار به سازمانها است ( .)Ranjan & Foropon, 2021اما ملزومات هوش
رقابتی ،مدیرانی در درجه اول با تجربهی باال و دانش کافی و سپس قابلیت دو سو توانی آنها است ( Oubrich ,
 .)etal, 2018در محیطهای امروزی ،هوش رقابتی ،متغیر نوظهوری است که هنوز به اندازهی دیگر متغیرهای
مدیریت شناخته نشده است و از جانب همهی مدیران مورد توجه قرار نمیگیرد ،اما میتواند معادالت موفقیت را در
سازمانها به هم بریزد (کشاورز و همکاران .)1133 ،بنابراین رسیدن به یک اجماع از مؤلفههای مؤثر یا دخیل در
تشکیل هوش رقابتیای که مزیت رقابتی بسازد و بتواند در شرایط پیچیده و متغیر امروزی بنابر عدم قطعیت حوادث
و استراتژیهای متقارن با آن ،هوشمندانه عمل کند و همچنین مدیران را به یک وحدت رویه برساند ،نیازمند این
است که عوامل مؤثر را شناسایی کرده و در موارد الزم ،از آن به نحو کارآمد بهره برده شود .به همین روی در این
پژوهش ،هدف ارزیابی هوش تجاری با رویکرد مزیت رقابتی و تأثیر هوش رقابتی میباشد که پس از شناسایی عوامل
از سوی خبرگان امر ،به اولویتبندی آنها پرداخته میشود.
-2پیشینه پژوهش
حمیدیزاده و همکاران ( )1131مقالهای تحت عنوان «شناسایی عوامل حیاتی هوش رقابتی در صنعت بانکداری» با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی  14شاخص در  2بُعد طبقهبندی گردیدند .نتایج نشان داد ابعادی که میتواند در
استفاده از هوش رقابتی به عنوان ابزاری جهت برنامهریزی و تصمیمگیری مدیران عالی بانکها مورد استفاده قرار
گیرد ،عبارت است از :نیاز و فرصت های بازار ،تهدیدات رقبا ،شرایط اقتصادی و قانونی ،منابع انسانی و ساختار و
استراتژی.
بازایی و پاداشی ( )1131مقالهای تحت عنوان «شناسایی و رتبهبندی شاخصهای هوش رقابتی بر اثربخشی
سیستمهای پشتیبان تصمیم ( )DSSدر شرکت ملی گاز ایران» با بررسی روابط علّی و معلولی متغیرها و آزمون
مدل مفهومی تحقیق از مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده کردند .نتایج نشان داد که از
لحاظ شاخصهای هر چهار بُعد هوش رقابتی یعنی آگاهی تجاری ،آگاهی از وضعیت رقبا ،آگاهی فنآوری و تکنیکی،
آگاهی راهبردی و اجتماعی بر اثربخشی سیستمهای پشتیبان تصمیم تأثیر معنادار داشت.
میرغفوری و همکاران ( )1134مقالهای تحت عنوان «شناسایی و اولویتبندی عوامل موفقیت هوشمندی رقابتی با
استفاده از  Topsisگروهی فازی» انجام دادند .در مقاله ،آنها ابتدا به معرفی مفهوم و کلیاتی از هوش رقابتی
پرداختند و سپس عوامل موفقیت هوش رقابتی در صنایع الکترونیک را با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی شناسایی
و رتبهبندی کردند.
طاهری بنکدار و همکاران ( )1132مقالهای تحت عنوان «رتبهبندی عوامل مؤثر بر هوش رقابتی شرکت بیمه ایران،
مطالعه موردی :شعب شرکت بیمه ایران شهر مشهد» با رتبهبندی فریدمن دریافتند که رتبهی اول آگاهی از وضعیت
پیادهسازی مدیریت دانش و رتبهی آخر به بُعد آگاهی از وضعیت رقبا تعلق دارد.
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سیاه سرانی کجوری و همکاران ( )1131مقالهای تحت عنوان «مفهومپردازی و اولویتبندی مؤلفههای هوشمندی
رقابتی در شرکتهای دانش بنیان :پژوهش ترکیبی» با جمعآوری داده از طریق تکنیک دلفی فازی مورد تحلیل قرار
دادند .نتایج پژوهش منجر به شناسایی هشت مؤلفهی اصلی هوشمندی رقبا ،هوشمندی مالی ،هوشمندی بازار،
هوشمندی فنی ،هوشمندی مدیریتی ،هوشمندی قانونی ،هوشمندی انسانی و هوشمندی سیاسی جهت کسب
هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان شده است.
حقیقی و همکاران ( )1132مقالهای تحت عنوان «تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی با بهرهگیری از قابلیتهای شبکههای
اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران» انجام دادند ،با روش پژوهش کیفی مردمنگاری به تحلیل ابعاد هوشمندی رقابتی
شامل هوشمندی بازاریابی ،هوشمندی رقبا ،هوشمندی فناورانه ،هوشمندی راهبردی و هوشمندی اجتماعی و سالمت
اقدام کردند و سپس به مقایسهی مشابه و نامشابه با پژوهش دیگران پرداختند.
استیفانیکوا و ماساروا ( )1014در مقالهای تحت عنوان «نیاز به هوش رقابتی جامع" با نظرسنجی مختلف و بهویژه
ارزیابی ادغام پیچیده در کل شرکت براساس مهمترین مزایای اثبات شده مانند بهبود کیفیت اطالعات ،تصمیمگیری
سریعتر ،بهبود سیستماتیک فرآیندهای سازمانی ،بهبود در پیشزمینهی کاری هوش رقابتی را بهرهوری سازمانی،
کاهش هزینه ،بهبود انتشار اطالعات ،صرفهجویی در وقت ،شناسایی سریعتر تهدیدها و فرصتها دریافتند.
سان و وانگ ( )1012در مقالهای تحت عنوان «شناسایی هستهی هوش رقابتی براساس عوامل استراتژیک شرکت»،
براساس عوامل استراتژیک ( )SFو فیلتر کردن فرآیند جمعآوری اطالعات هوش رقابتی دریافتند که هستهی هوش
رقابتی با عوامل مهم موفقیت ،عوامل تحریک بحران ،مدل عنصر دانشی جهت دستیابی به اهداف هوش رقابتی
جهت بهکارگیری دادههای انبوه برای دادههای کالن از اهمیت برخوردار است.
رانتانن ( )1011در پایاننامهی خود با عنوان «ایجاد یک سیستم هوش رقابتی» ،براساس یافتههای مصاحبه
کارشناسان و کارمندان شرکت ،با استفاده از تئوری ایجاد برای ایجاد و استقرار هوش رقابتی هوشمند در مورد رقبا و
ایجاد دانش ارزشمند برای شرکت ،دریافتند که جمعآوری ،تجزیه و تحلیل اطالعات تا حد ممکن کارآمد است .در
نتیجه ،یک سیستم هوش رقابتی برای شرکت بر مبنای استفاده از سیستم و عوامل کلیدی موفقیت در نظر گرفت.
مانگوا و فوریه ( )1012در مقالهای تحت عنوان «شکست هوش رقابتی» دریافتند که مشکالت مرتبط با بیان نیازهای
کلیدی هوش رقابتی در دامنهی وسیع عبارتاند از :ارتباط ناکافی بین فرد ،نیازمند به اطالعات ،جستجوی اطالعات،
آگاهی و شناخت نیازهای اطالعاتی ،تقسیم ناقص و جزئی جزئیات و نیازها.
باختینا ( )1010در پایاننامهی خود تحت عنوان «عوامل کلیدی موفقیت در پویایی تجارت الکترونیکی جهانی:
طرحهایی برای هوش رقابتی» ،با پرداختن به موضوع از دید مشتری با اطالعات الزم سعی بر افزایش مزیت رقابتی
داشتند .با دادههای کیفی از دیدگاه مشتریان با رویکرد تحلیل روایی دریافتند که عالوه بر شایستگیهای فنی بیعیب
و نقص و مزایای تجاری ،جذب مشتری و حفظ آن با ایجاد اعتماد و روابط خوب با آنها و ایجاد تجربهی برتر خرید
آنالین بسیار مهم است.
شکاف مطالعاتی نشان میدهد ،در شرایطی که اطمینان از بازار و استراتژیهای داخلی کامل نیست ،نرخهای
پیچیدگی و تغییر و تنوع الزم بسیار نامتوازن است و سازمان با عدم قطعیت روبهرو است ،باید چه مؤلفههایی را در
طراحی و استقرار هوش رقابتی گنجاند .بنابراین ،این پژوهش در صدد شناسایی و اولویتبندی این عوامل است.
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 -3روش پژوهش
در تحقیق حاضر ،مدیران و کارکنان واحدهای استراتژیسازی سازمانهای دولتی و خصوصی بهعنوان جامعهی
آماری انتخاب شدهاند .حجم جامعه در این تحقیق ،مدیران و خبرگان و افرادی که در زمینهی هوش تجاری و رقابت
تخصص دارند ،هستند .تعداد این افراد  11نفر میباشد .عملیات میدانی شامل شناسایی کارشناسان و مدیران
بخشهای مختلفی که با رقابت و استراتژیهای رقابتی سروکار دارند ،است که در زمینهی اطالعات هوش رقابتی
در سازمانهای دولتی و خصوصی ،تحصیالت یا سابقه مفید داشتند .برگزاری جلسات کارشناسی و مصاحبه با آنان،
طراحی و تدوین پرسشنامههای ویژه این منظور ،اجرای طرح آزمایشی پرسشنامه ،بررسی نتایج و اخذ بازخورد،
بازبینی در طراحی پرسشنامه و اجرای آن در مقیاس واقعی است .در پژوهش پیش رو ،محققان پرسشنامهای باز با
محوریت اینکه چه عواملی در طراحی و استقرار هوش رقابتی در سازمانها دخیلاند؟ را در اختیار خبرگان قرار دادند.
تحلیل سلسله مراتبی فازی
تحلیل سلسله مراتبی بیشتر برای تصمیمگیریها در شرایط قطعی استفاده شده و یک تصمیمگیری بدون تعادل را
انجام میدهد .علیرغم قابلیتهای تحلیل سلسله مراتبی در اولویتبندی مکانها ،ولی این مدل توانایی انعکاس
فکر انسان را ندارد (دنگ .)1333 ،به همین دلیل میتوان فازیسازی و بهطور خاص ،روش تحلیل سلسله مراتبی
فازی را روش مناسبی جهت رفع این مشکل دانست (میخالو و تووتینو .)1004 ،این روش ،ابزاری بسیار مناسبی
جهت تصمیمگیری در شرایطی است که اطالعات دقیق و کاملی وجود نداشته باشد (ارتوگل و کاراکاسوگلو.)1001 ،
نظریهی فازی یک نظریهی ریاضی است که جهت مدلسازی فازی فرآیند ذهن انسان بهکار میرود (لین و همکاران،
 .)1001این روش بیشتر زمانی استفاده میشود که مرزهای کریسپ میان کالسها وجود نداشته باشد (ون الرهون
و پدریز .)1321 ،تحلیل سلسله مراتبی فازی با استفاده از اعداد فازی ،اولویتبندیهای تقریبی و انعطافپذیری را
انجام میدهد .تابع عضویت ) M(xفازی روی یک محدودهای از اعداد حقیقی در فاصله  0تا  1عمل میکند.
بنابراین تحلیل سلسله مراتبی فازی از یک محدودهای از ارزشها جهت بیان تردید در تصمیمگیری استفاده میکند
(لی و همکاران )1002 ،و تصمیمگیرنده نیز در انتخاب این محدوده از ارزشها آزاد است .همچنین تصمیمگیرنده
قادر است که ارزشها را به صورت باال ،متوسط ،پایین یا خوب و متوسط و بد تقسیمبندی کند (جناتان .)1001 ،یک
قضاوت شکآمیز کارشناسی میتواند بهوسیلهی اعداد فازی نمایش داده شود .اعداد فازی مثلثی ( ،)TFNsنوع
ویژهای از اعداد فازی است که به علت سهولت در استفاده ،بسیار مورد توجه قرار میگیرند و تابع عضویت آن یعنی
Mبا  1عدد حقیقی فازی مثلثی ( )l,m,uدر شکل (( )1دنگ )1333 ،تعریف شده است.

شکل  :1عدد فازی مثلثی )M= (l,m,u), (TFNs
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پارامترهای  u, m, lبهترتیب بیانگر کوچکترین ارزش احتمال ،ارزش احتمال متوسط و باالترین ارزش برای
توصیف یک حادثهی فازی است .توابع عضویت به صورت ریاضی در زیر توضیح داده شده است (ککس.)1332 ،
()1

عملگرهای متفاوتی در اعداد فازی مثلثی وجود دارد .اما در این مطالعه به سه عملگر مهم اشاره میشود .اگر دو سری
اعداد فازی مثلثی مثبت ( )l2,m2,u2و ( )l1,m1,u1تعریف شده باشند ،پس:
()1
()1
()4

برای تحلیل سلسله مراتبی فازی ،روشهای زیادی براساس اعداد فازی مثلثی پیشنهاد شده است (ارنسال و همکاران،
 .)1001با اعداد فازی مثلثی و سپس از روش باکلی (دیمرل و همکاران )1002 ،با اعداد فازی ذوزنقهای استفاده
میگردد.
آنالیزهای محدوده فازی
یکی از روشهای مهم و کاربردی تحلیل سلسله مراتبی فازی ،آنالیزهای محدوده فازی است .آنالیزهای محدوده
فازی وابسته به درجهی احتمال هر معیار است .طبق قضاوتهای کارشناسی ،اعداد فازی مثلثی برای همهی
متغیرهای مربوطه تعیین و ماتریس مقایسه زوجی آنها شکل میگیرد .مراحل انجام آنالیزهای محدوده فازی به قرار
زیر است.
مرحله  :1مجموع هر سطر از ماتریسهای مقایسه زوجی  Mمحاسبه شده و سپس با عملگرهای ریاضی فازی
نرمال میگردد .اعداد فازی مثلثی بهعنوان وزنهای نسبی برای هر متغیر و همچنین جهت نمایش وزن هر معیار با
توجه به هدف نهایی مفید است .مجموع این وزنها سپس برای هر متغیر با توجه به رابطه ( )2محاسبه میشود.
()2

مرحله  :2در این مرحله ،درجهی احتمال برای هر دو سری اعداد فازی مثلثی نسبت به همدیگر محاسبه میشود.
درجه احتمال ) M1=(l1,m1,u1)  M2=(l2,m2,u2به صورت رابطه ( )1تعریف میگردد.
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()1
برای مقایسه  M1و  ،M2ما نیاز به هر دو ارزش ) V(M1 M2و ) V(M2 M1خواهیم داشت.
مرحله  :3بعد از آن ،از طریق رابطه ( )1به محاسبه درجهی احتمال  minها پرداخته میشود.
()1
مرحله  :4سپس وزن عناصر با تقسیم هر  minبه دست آمده برای هر معیار ،بر مجموع  minهای اعداد غیرفازی
به دست میآید که در رابطه ( )2آمده است.
()2
برای انجام مقایسه زوجی در میان پارامترهای فازی ،از متغیرهای زبانی جدول ( )1برای تعریف سطوح رتبهبندی
استفاده میشود.
جدول  .1اعداد فازی مثلثی متغیرهای زبانی استفاده شده در این مطالعه
مقیاس زبانی
کامالً برابر
اندکی مهمتر
کمی بااهمیت بیشتر
خیلی مهمتر
خیلی خیلی مهمتر
بینهایت مهمتر

مقیاس فازی مثلثی
(1و1و)1
( 1/1و  1و )1/1
( 1و  1/1و )1
( 2/1و  1و )1/1
( 1و  2/1و )1
( 1/1و  1و )2/1

معکوس مقیاس فازی مثلثی
(1و1و)1
( 1و  1و )1/1
( 1و  1/1و )1/1
( 1/1و  1/1و )1/2
( 1/1و  1/2و )1/1
( 1/2و  1/1و )1/1

روش باکلی
در این روش ،شخص تصمیمگیرنده میتواند مقایسات زوجی اجزای هر سطح را در قالب اعداد فازی ذوزنقهای بیان
نماید .برای تحلیل روش باکلی ،ابتدا به تعاریف اصلی که در حالت کالسیک وجود دارد پرداخته میشود .بهطور کلی،
روش باکلی را میتوان در قالب سه مرحلهی زیر بیان نمود:
مرحله  :1در این مرحله ،ماتریس مقایسه زوجی توسط شخص تصمیمگیرنده تعریف میشود .اجزای این ماتریسها،
اعداد فازی ذوزنقهای خواهند بود .چنانچه ارجحیت جزء  iاُم با )  ãij = (aij , bij , cij , dijنشان داده شود،
ارجحیت جزء  jاُم بر جزء  iاُم به صورت )  ãji = (1/dij ,1/cij , 1/bij , 1/aijخواهد بود .در صورتی که
 i=jباشد ،میتوان نوشت:
()3
مرحله  :2سپس میانگین هندسی هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی با استفاده از رابطه ( )10محاسبه
میگردد.
()10
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𝑤 بیانگر وزن و اهمیت گزینه یا معیار  iاُم است .حال برای تعمیم روش فوق به حالت فازی باید در تمام
در واقع ̃ i
روابط باال به جای استفاده از عملگرهای کالسیک از عملگرهایی مانند جمع و ضرب فازی ،تبدیل اعداد به اعداد
ذوزنقهای فازی و  ...استفاده نمود .کران چپ و راست مجموعهی فازی  𝑎̃ijبا استفاده از روابط ( )11و ( )11تعریف
میگردد:
()11
()11
سپس میتوان  aiو  aرا با روابط ( )11و ( )14محاسبه نمود:
()11
()14
همچنین به صورت مشابه میتوان  c, bi, bو  di, d, ciرا نیز محاسبه کرده و بدین ترتیب ،وزن فازی (برای
ماتریس مقایسه زوجی مکانها نسبت به همدیگر) از رابطه ( )12محاسبه خواهد شد.
()12
مرحله  :3تمامی مراحل ذکر شده در باال برای ماتریس مقایسه زوجی معیارها نسبت به هم انجام شده و در نهایت
𝑤 در مرحلهی سوم محاسبه میشود.
𝑗̃
()11
𝑤 محاسبه گردد.
بایستی ابتدا مقادیر  R2, R1, L2, L1محاسبه شده ،سپس طبق رابطه ( )12مقدار 𝑗𝑖̃𝑟 𝑗̃
()11

()12
در این مرحله ،مقادیر مطلوبیت فازی 𝑖̃𝑢 با استفاده از رابطه ( )13محاسبه میگردد.
()13
با استفاده از روابط باال میتوان تابع )𝑥(𝑖̃𝑤𝜇 عضویت را به صورت زیر تعریف نمود:
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()10

زمانی که ) (ai/d)  x  (bi/cباشد x ،از رابطه ) x = fi ()/g(محاسبه و همچنین زمانی که (ci/b)
) x  (di/aباشد x ،از رابطه ) x = gi ()/f(محاسبه میشود .طوری که
()11

در این پژوهش جهت محاسبه وزن در مقایسات زوجی ،از عبارات کالمی و اعداد فازی مثلثی مندرج در جدول ()1
استفاده شده است.
جدول  .2عبارات کالمی و اعداد فازی جهت وزن دهی به معیارها
کد

اولویتها

معادل فازی اولویتها
حد پایین ()L

حد متوسط ()m

حد باال ()u

1

اهمیت یکسان

1

1

1

2

یکسان تا نسبتاً مهمتر

1

1

1

3

نسبتاً مهمتر

1

1

4

4

نسبتاً مهمتر تا اهمیت زیاد

1

4

2

5

اهمیت زیاد

4

2

1

6

اهمیت زیاد تا بسیار زیاد

2

1

1

7

اهمیت بسیار زیاد

1

1

2

8

بسیار زیاد تا کامالً مهمتر

1

2

3

9

کامالً مهمتر

2

3

10

تقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیمگیرنده که در قالب
ماتریس مقایسات زوجی ظاهر میشود ،صورت میپذیرد و هرگونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین
گزینهها و شاخصها نتیجه نهایی بهدستآمده از محاسبات را مخدوش میسازد .نرخ ناسازگاری 1که در ادامه با نحوه
)Inconsistency Ratio (I.R
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محاسبه آن آشنا خواهیم شد ،وسیلهای است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان میدهد که تا چه حد میتوان
به اولویتهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد .برای مثال اگر گزینه  Aنسبت به  Bمهمتر (ارزش ترجیحی  )2و B
نسبتاً مهمتر (ارزش ترجیحی  )1باشد ،آنگاه باید انتظار داشت  Aنسبت به  Cخیلی مهمتر (ارزش ترجیحی  1یا
بیشتر) ارزیابی گردد یا اگر ارزش ترجیحی  Aنسبت به  1 ،Bو  Bنسبت به  1 ،Cباشد آنگاه ارزش  Aنسبت به
 Cباید ارزش ترجیحی  4را ارائه کند .شاید مقایسه دو گزینه امری ساده باشد ،اما وقتیکه تعداد مقایسات افزایش
یابد اطمینان از سازگاری مقایسات بهراحتی میسر نبوده و باید با بهکارگیری نرخ سازگاری به این اعتماد دستیافت.
تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  0/10باشد سازگاری مقایسات قابلقبول بوده و در غیر این
صورت ،مقایسه ها باید تجدیدنظر شود .در حالت فازی نیز ابتدا باید اعداد فازی را به عدد قطعی تبدیل نمود ،سپس
قدمهای زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری به کار گرفته شود:
گام  .1محاسبه بردار مجموع وزنی :ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی «وزن نسبی» ضرب میشود ،بردار
جدیدی را که به این طریق به دست آورده میشود ،بردار مجموع وزنی 1نامیده میشود.
گام  .1محاسبه بردار سازگاری :عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم میشود .بردار حاصل بردار
سازگاری 1نامیده میشود.
گام  .1به دست آوردن  ،maxمیانگین عناصر برداری سازگاری  maxرا به دست میدهد.
گام  .4محاسبه شاخص سازگاری :شاخص سازگاری بهصورت زیر تعریف میشود:

max  n

()11

n 1

 nعبارت است از تعداد گزینههای موجود در مسئله.
گام  .2محاسبه نسبت سازگاری :نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری بر شاخص

تصادفی4

بهدست میآید.
CI
RI

()11

CI 

CR 

نسبت سازگاری  0/1یا کمتر ،سازگاری در مقایسات را بیان میکند.
شاخص تصادفی از جدول ( )1استخراج میشود.
جدول  .3شاخص سازگاری تصادفی ()RI

11

11

11

10

3

2

1

1

12

14
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1

n

Weighted sum Vector=WSV

2

Consistency Index = CI

3
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/23
1

/21
1

/21
1

/42
1

/21
1

/43
1

/42
1

/41
1

/11
1

/14
1

/11
1

/3
0

/22
0

R 0
I

برای شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار و طراحی هوش رقابتی از نسبت روایی محتوایی )CVR( 2استفاده شده است.
این نسبت توسط الوشه 1ارائه شده است .جهت محاسبه این نسبت از دیدگاه خبرگان هوش رقابتی (استراتژی رقبا)
سازمانها استفاده شده است .با توضیح اهداف آزمون برای خبرگان و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤال،
از آنها خواسته شد تا عواملی را ارائه دهند که در شرایط عدم قطعیت بیشتر میتواند در امر هوش رقابتی به
سازمانهای دولتی و خصوصی کمک کند.
در این مطالعه ،جهت اطمینان از درستی شاخصهای انتخابشده از دیدگاه  11نفر از خبرگان استفادهشده است .بر
اساس تعداد متخصصینی که سؤال را مورد ارزیابی قرار دادهاند ( 11نفر) ،حداقل مقدار  CVRقابلقبول 0/11
میباشد .سؤالی که مقدار  CVRمحاسبهشده برای آنها کمتر از میزان موردنظر با توجه به تعداد متخصصین
ارزیابیکننده سؤال باشد ،بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند؛ به علت اینکه براساس شاخص روایی محتوایی ،روایی
محتوایی قابلقبولی ندارند .از همین روی ،عواملی که خبرگان در جوابیهی پرسشنامه باز به صورت پُرتکرار به آنها
پاسخ دادهاند ،به شرح ذیل میباشند.
جدول  .4شناسایی عوامل اطالعاتی هوش رقابتی در شرایط عدم قطعیت
عوامل مؤثر بر طراحی و استقرار هوش رقابتی در عدم قطعیت
حمایت مدیران ارشد از هوش رقابتی
میزان دقت در ارائه اطالعات از آن
اطالعات برنامهریزی و تصمیمگیری
هدایت اطالعات
کنترل اطالعات
مسئولیتپذیری و تعهد اعضای سازمان
چشمانداز مشترک بین اعضای رقابتی
تأمین منافع اعضای رقابتی
برنامهریزی بلندمدت هوش رقابتی
تدوین خطمشی و سیاستهای هوش رقابتی
اطالعات تنوع محصول
میزان دوام و پایداری اعضای سازمان
هوش رقابتی پیرامون تأمینکننده
کسب اطالعات پیرامون تأمینکننده
ذخیره و نگهداری اطالعات پیرامون تأمینکننده
بهروزرسانی اطالعات تأمینکننده

264

ارزیابی هوش تجاری با رویکرد مزیت رقابتی و تأثیر هوش رقابت

Ne
11
12
13
11
12
10
12
11
10
12
11
11
11
12
10
13

CVR
0/11
0/11
0/21
1/00
0/11
0/30
0/11
1/00
0/30
0/41
0/21
0/21
1/00
0/41
0/30
0/21

نتیجه
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش

Content validity ratio, CVR

5

Lawshe
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عوامل مؤثر بر طراحی و استقرار هوش رقابتی در عدم قطعیت
بررسی تغییرات اطالعات تأمینکننده
بازیابی اطالعات پیرامون تأمینکننده
اطالعات تحلیل هزینه و منفعت
اطالعات مدیریت موجودی
هزینه فناوری اطالعات موردنیاز
اطالعات برنامهریزی و تولید
اطالعات توزیع
اطالعات تدارکات
اطالعات توسعه بازار
اطالعات پیرامون مشتری
اطالعات توسعه اقتصادی بنگاه
اطالعات فروش

Ne
11
12
12
13
13
11
12
12
13
11
11
12

CVR
0/21
0/11
0/11
0/21
0/21
1/00
0/11
0/41
0/21
1/00
0/11
0/11

نتیجه
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش

از آنجا که مقدار شاخص  CVRبرای همه شاخصها از  0/41بزرگتر بهدستآمده است ،بنابراین تمامی شاخصها
برای رتبهبندی نهایی استفاده خواهند شد.
بنابراین پژوهشگران جهت سازماندهی به مؤلفههای خرد و شناخته شده توسط خبرگان ،آنها را به صورت کالن مورد
دستهبندی قرار دادند .عوامل اصلی عبارتاند از :عوامل مدیریتی ،عوامل استراتژیک ،عوامل تأمینکننده ،عوامل
عملیاتی و درنهایت عوامل بازاریابی .هر یک از این معیارها از تعدادی زیرمعیار تشکیل شده است .عوامل اصلی با
نماد و زیرمعیارهای تحقیق با نماد در جدول ( )2نامگذاری شدهاند تا قابلردیابی باشند.
جدول  .5عوامل مؤثر بر اطالعات (هوش) رقابتی سازمانهای دولتی و خصوصی در شرایط عدم قطعیت.
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نماد

معیارها

C1

عوامل مدیریتی

C2

عوامل استراتژیک

C3

عوامل تأمینکننده

زیر معیارها

نماد

حمایت مدیران ارشد از هوش رقابتی

S11

میزان دقت در ارائه اطالعات از آن

S12

اطالعات برنامهریزی و تصمیمگیری

S13

هدایت اطالعات

S14

کنترل اطالعات

S15

مسئولیتپذیری و تعهد اعضای سازمان

S16

چشمانداز مشترک بین اعضای رقابتی

S21

تأمین منافع اعضای رقابتی

S22

برنامهریزی بلندمدت هوش رقابتی

S23

تدوین خطمشی و سیاستهای هوش رقابتی

S24

اطالعات تنوع محصول

S25

میزان دوام و پایداری اعضای سازمان

S26

هوش رقابتی پیرامون تأمینکننده

S31

کسب اطالعات پیرامون تأمینکننده

S32

ذخیره و نگهداری اطالعات پیرامون تأمینکننده

S33

بهروزرسانی اطالعات تأمینکننده

S34

ارزیابی هوش تجاری با رویکرد مزیت رقابتی و تأثیر هوش رقابت

رضائی زاده و غظنفری

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

جلد ،2شماره ،4زمستان  ،0411صفحه :از 254تا 222
https://science-journals.ir
نماد

معیارها

C4

عوامل عملیاتی

C5

عوامل بازاریابی

نماد

زیر معیارها
بررسی تغییرات اطالعات تأمینکننده

S35

بازیابی اطالعات پیرامون تأمینکننده

S36

اطالعات تحلیل هزینه و منفعت

S41

اطالعات مدیریت موجودی

S42

هزینه فناوری اطالعات موردنیاز

S43

اطالعات برنامهریزی و تولید

S44

اطالعات توزیع

S45

اطالعات تدارکات

S46

اطالعات توسعه بازار

S51

اطالعات پیرامون مشتری

S52

اطالعات توسعه اقتصادی بنگاه

S53

اطالعات فروش

S54

استقرار و طراحی هوش رقابتی در عدم قطعیت
C5

C4

C3

C2

C1

S51

S41

S31

S21

S11

S52

S42

S32

S22

S12

S53

S43

S33

S23

S13

S54

S44

S34

S24

S14

S45

S35

S25

S15

S46

S36

S26

S16

شکل  .2الگوی سلسلهمراتبی عوامل استقرار و طراحی هوش رقابتی در عدم قطعیت.
تحلیل یافتهها

برای تعیین اولویت شاخصهای شناساییشده ،از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ) (FAHPاستفاده
شده است .روند تحلیل به صورت زیر است:
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 -1مقایسه زوجی عوامل اصلی براساس هدف و تعیین وزن عوامل اصلی؛
 -1مقایسه زوجی زیرمعیارهای هر معیار و تعیین وزن زیرمعیارهای هر خوشه؛
 -1ضرب وزن زیرمعیارها در وزن معیار مربوط و تعیین وزن نهایی زیرمعیارها.
برای مقایسه زوجی عناصر از مقیاس نه درجه ساعتی 1استفاده شده است .چون در این مطالعه برای کمّی کردن
مقادیر از رویکرد فازی استفاده شده است ،بنابراین طیف فازی ساعتی مورد استفاده قرارگرفته است.
جدول  .6مقیاس تبدیل اعداد فازی مثلثی
متغیرهای زبانی
فوقالعاده مهم
بسیار مهم تا فوقالعاده مهم
بسیار مهم
مهم تا بسیار مهم
مهم
نسبتاً مهم تا مهم
نسبتاً مهم
اهمیت همسان تا نسبتاً مهم
اهمیت همسان

اعداد فازی مثلثی معکوس
1/3 ، 1/3 ، 1/3
1/3 ، 1/2 ، 1/1
1/2 ، 1/1 ، 1/1
1/1 ، 1/1 ، 1/2
1/1 ، 1/2 ، 1/4
1/2 ، 1/4 ، 1/1
1/4 ، 1/1 ، 1/1
1/1 ، 1/1 ،1
1،1،1

اعداد فازی مثلثی مثبت
3،3،3
3،2،1
2،1،1
1،1،2
1،2،4
2،4،1
4،1،1
1،1،1
1،1،1

در گام نخست عوامل اصلی بر اساس هدف بهصورت زوجی مقایسه شدهاند .مقایسه زوجی بسیار ساده است و تمامی
عناصر هر خوشه باید به صورت دوبهدو مقایسه شوند.
 10مقایسه زوجی از دیدگاه خبرگان انجام شده است .دیدگاه خبرگان با استفاده از مقیاس فازی کمّی شده است.
گردآوری دیدگاه خبرگان با طیف نه درجه ساعتی گردآوری شده است .فازیسازی دیدگاه خبرگان براساس جدول
( )1صورت گرفته است.
 تجمیع دیدگاه خبرگان :برای تجمیع دیدگاه خبرگان ،بهتر است از میانگین هندسی هر یک از سه عدد فازی مثلثیاستفاده شود.
ماتریس مقایسه زوجی براساس میانگین هندسی فازی دیدگاه خبرگان تنظیمشده است .این ماتریس که با نماد
نمایش داده میشود در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  .7ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی
C5

C4

C3

C2

C1

)(1.97, 2.34, 2.75

)(1.05, 1.38, 1.76

)(0.98, 1.25, 1.55

)(1.43, 1.74, 2

)(1, 1, 1

C1

)(1.03, 1.23, 1.45

)(0.77, 0.89, 1.05

)(0.71, 0.9, 1.19

)(1, 1, 1

)(0.5, 0.58, 0.7

C2

)(0.87, 1.13, 1.47

)(1.12, 1.39, 1.72

)(1, 1, 1

)(0.84, 1.12, 1.41

)(0.64, 0.8, 1.02

C3

)(1.18, 1.42, 1.72

)(1, 1, 1

)(0.58, 0.72, 0.89

)(0.95, 1.12, 1.3

)(0.57, 0.72, 0.95

C4

)(1, 1, 1

)(0.85, 0.7, 0.85

)(0.68, 0.88, 1.15

)(0.69, 0.81, 0.97

)(0.36, 0.43, 0.51

C5

Saaty
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پس از تشکیل ماتریس مقایسههای زوجی بهدستآمده ،بردار ویژه محاسبه گردیده است .ابتدا بسط فازی هر سطر
محاسبه میشود .هر درایهی ماتریس مقایسه زوجی به صورت نماد نمایش داده میشود .بسط فازی هر سطر نیز با
نماد نمایش داده شده است .بنابراین بسط فازی عناصر هر سطر به صورت زیر خواهد بود:
(1, 1, 1)⊕ (1.43, 1.74, 2) ⊕ (0.98, 1.25, 1.55) ⊕ (1.05, 1.38, 1.76) ⊕ (1.97,
)2.34, 2.75) = (6.43, 7.71, 9.06
(0.5, 0.58, 0.7)⊕ (1, 1, 1) ⊕ (0.71, 0.9, 1.19) ⊕ (0.77, 0.89, 1.05) ⊕ (1.03,
)1.23, 1.45) = (4, 4.59, 5.38
⊕ )(0.64, 0.8, 1.02)⊕ (0.84, 1.12, 1.41) ⊕ (1, 1, 1) ⊕ (1.12, 1.39, 1.72
)(0.87, 1.13, 1.47) = (4.48, 5.44, 6.62
(0.57, 0.72, 0.95)⊕ (0.95, 1.12, 1.3) ⊕ (0.58, 0.72, 0.89) ⊕ (1, 1, 1)⊕(1.18,
)1.42, 1.72) = (4.28, 4.98, 5.87
(0.36, 0.43, 0.51)⊕ (0.69, 0.81, 0.97) ⊕ (0.68, 0.88, 1.15)⊕(0.85, 0.7,
)0.85)⊕(1, 1, 1) = (3.58, 3.83, 4.48
بنابراین بسط فازی ترجیحات هر یک از عوامل اصلی به صورت زیر خواهد بود:
جدول .8بسط فازی ترجیحات

)(6.43, 7.71, 9.06
)(4, 4.59, 5.38
)(4.48, 5.44, 6.62
)(4.28, 4.98, 5.87
)(3.58, 3.83, 4.48

C1
C2
C3
C4
C5

برای نرمالسازی ترجیحات هر معیار ،باید مجموع مقادیر آن معیار بر مجموع تمامی ترجیحات (عناصر ستون) تقسیم
شود .چون مقادیر فازی هستند ،بنابراین جمع فازی هر سطر در معکوس مجموع ضرب میشود .بنابراین نتایج
حاصل از نرمالسازی مقادیر بهدستآمده ،به صورت زیر خواهد بود:
جدول  .9نرمالسازی
)(0.206, 0.293, 0.399

C1

)(0.128, 0.174, 0.237

C2

)(0.143, 0.207, 0.291

C3

)(0.137, 0.189, 0.258

C4

)(0.115, 0.146, 0.197

C5

هر یک از مقادیر بهدستآمدهی وزن فازی و نرمال شده مربوط به عوامل اصلی هستند.
روشهای متعددی مانند روش درجهی امکانپذیری چانگ ،روش مرکز سطح و روش مینکوفسکی برای فازیزدایی
وجود دارد .در این مطالعه برای فازیزدایی از روش مرکز سطح به صورت زیر استفاده میشود .قابل ذکر است اوزان
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محاسبهشده غیرفازی است ولی باید نرمال شود .محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت عوامل اصلی به صورت
زیر است:
جدول  .11نتایج فازیزدایی اوزان عوامل اصلی

Normal
0.288
0.173
0.205
0.187
0.147

COA
C1
C2
C3
C4
C5

Deffuzy
0.299
0.180
0.214
0.195
0.153

شکل  .3اولویت عوامل اصلی هوش رقابتی در عدم قطعیت.

براساس بردار ویژه به دستآمده:
 عوامل مدیریتی با وزن  0/122در رتبهی نخست قرارگرفته است.
 عوامل تأمینکننده با وزن  0/102در رتبهی دوم قرارگرفته است.
 عوامل عملیاتی با وزن  0/121در رتبهی سوم قرارگرفته است.
 عوامل استراتژیک با وزن  0/111در رتبهی چهارم قرارگرفته است.
 عوامل بازاریابی با وزن  0/141در رتبهی پنجم قرارگرفته است.
نرخ ناسازگاری مقایسههای انجام شده  0/002بهدستآمده است که کوچکتر از  0/1میباشد و بنابراین میتوان به
مقایسههای انجام شده اعتماد کرد .در گام دوم از تکنیک  FAHPزیرمعیارهای مربوط به هر دسته از عوامل اصلی
به صورت زوجی مقایسه شوند .مقایسه زوجی هر خوشه به صورت جداگانه بررسی شده است.
مقایسه زوجی عوامل مدیریتی
عوامل مدیریتی عبارتاند از :حمایت مدیران ارشد از هوش رقابتی ،میزان دقت در ارائه اطالعات از آن ،اطالعات
برنامهریزی و تصمیمگیری ،هدایت اطالعات ،کنترل اطالعات ،مسئولیتپذیری و تعهد اعضای سازمان.
ماتریس مقایسه زوجی عوامل مدیریتی در جدول ( )11ارائه شده است.
جدول  .11ماتریس مقایسه زوجی عوامل مدیریتی
S16
(1.19, 1.51,
)1.79
(1.27, 1.73,
)2.2
(0.84, 1.09,
)1.37
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S15
(1.17, 1.38,
)1.67
(1.11, 1.37,
)1.63
(0.55, 0.67,
)0.84

S14
(1.41, 1.81,
)2.26
(1.7, 2.13,
)2.61
(0.62, 0.74,
)0.91

S13
(4.71, 5.64,
)6.47
(2.51, 2.93,
)3.36
)(1, 1, 1

S12
(1.64, 2.12,
)2.63
)(1, 1, 1
(0.3, 0.34,
)0.4
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S11
)(1, 1, 1
(0.38, 0.47,
)0.61
(0.15, 0.18,
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S1
1
S1
2
S1
3
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S16
(0.48, 0.64,
)0.84
(0.86, 1.08,
)1.38

S15
(1.23, 1.45,
)1.67
)(1, 1, 1

S14
)(1, 1, 1
(0.6, 0.69,
)0.81

S13
(1.1, 1.35,
)1.63
(1.2, 1.5,
)1.83

S12
(0.38, 0.47,
)0.59
(0.61, 0.73,
)0.9

S11
(0.44, 0.55,
)0.71
(0.6, 0.72,
)0.86

S1
4
S1
5

بسط فازی ترجیحات هر یک از عوامل مدیریتی به صورت زیر خواهد بود:
(1, 1, 1)⊕(1.64, 2.12, 2.63)⊕(4.71, 5.64, 6.47)⊕(1.41, 1.81, 2.26)⊕(1.17,
)1.38, 1.67)⊕(1.19, 1.51, 1.79) = (11.12, 13.46, 15.82
(0.38, 0.47, 0.61)⊕(1, 1, 1)⊕(2.51, 2.93, 3.36)⊕(1.7, 2.13, 2.61)⊕(1.11,
)1.37, 1.63)⊕(1.27, 1.73, 2.2) = (7.98, 9.63, 11.41
(0.15, 0.18, 0.21)⊕(0.3, 0.34, 0.4)⊕(1, 1, 1)⊕(0.62, 0.74, 0.91)⊕(0.55, 0.67,
)0.84)⊕(0.84, 1.09, 1.37) = (3.45, 4.02, 4.73
(0.44, 0.55, 0.71)⊕(0.38, 0.47, 0.59)⊕(1.1, 1.35, 1.63)⊕(1, 1, 1)⊕(1.23,
)1.45, 1.67)⊕(0.48, 0.64, 0.84) = (4.63, 5.46, 6.43
(0.6, 0.72, 0.86)⊕(0.61, 0.73, 0.9)⊕(1.2, 1.5, 1.83)⊕(0.6, 0.69, 0.81)⊕(1, 1,
)1)⊕(0.86, 1.08, 1.38) = (4.87, 5.73, 6.78
(0.56, 0.66, 0.84)⊕(0.45, 0.58, 0.79)⊕(0.73, 0.92, 1.19)⊕(1.19, 1.57,
)2.1)⊕(0.72, 0.92, 1.16)⊕(1, 1, 1) = (4.65, 5.65, 7.08
نتایج فازیزدایی اوزان محاسبهشده به صورت زیر است:
جدول  .12مقادیر فازی شده عوامل مدیریتی
Normal
0.304
0.218
0.093
0.125
0.128
0.131

Deffuzy
0.317
0.227
0.097
0.130
0.133
0.137

COA
S11
S12
S13
S14
S15
S16

شکل  .4اولویت عوامل مدیریتی.

براساس بردار ویژه به دست آمده:
 شاخص حمایت مدیران ارشد از هوش رقابتی با وزن  0/104در رتبهی نخست قرارگرفته است.
 شاخص میزان دقت در ارائه اطالعات از آن با وزن  0/112در رتبهی دوم قرارگرفته است.
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 شاخص مسئولیتپذیری و تعهد اعضای سازمان با وزن  0/111در رتبهی سوم قرارگرفته است.
 شاخص کنترل اطالعات با وزن  0/112در رتبهی چهارم قرارگرفته است.
 شاخص هدایت اطالعات با وزن  0/112در رتبهی پنجم قرارگرفته است.
 شاخص اطالعات برنامهریزی و تصمیمگیری با وزن  0/031در رتبهی ششم قرارگرفته است.
نرخ ناسازگاری مقایسههای انجامشده نیز  0/011و در آستانهی تحمل  0/1قرار دارد.
مقایسه زوجی عوامل استراتژیک
عوامل استراتژیک عبارتاند از :چشمانداز مشترک بین اعضای رقابتی ،تأمین منافع اعضای رقابتی ،برنامهریزی
بلندمدت هوش رقابتی ،تدوین خطمشی و سیاستهای هوش رقابتی ،اطالعات تنوع محصول ،میزان دوام و پایداری
اعضای سازمان.
ماتریس مقایسه زوجی عوامل استراتژیک در جدول ( )11ارائه شده است.
جدول  .13ماتریس مقایسه زوجی عوامل استراتژیک
S26
(0.59, 0.74,
)0.88
(1.93, 2.33,
)2.75
(1.56, 1.72,
)1.86
(2.9, 3.78,
)4.64
(0.82, 0.98,
)1.12
)(1, 1, 1

S25
(2.18, 3.13,
)3.97
(0.67, 0.85,
)0.99
(1.34, 2,
)2.63
(1.15, 1.53,
)1.85
)(1, 1, 1
(0.89, 1.02,
)1.22

S24
(0.83, 1.15,
)1.45
(0.53, 0.78,
)0.99
(2.1, 2.6,
)3.09
)(1, 1, 1
(0.54, 0.65,
)0.87
(0.22, 0.26,
)0.35

S23
(0.89, 1.01,
)1.14
(0.88, 1.07,
)1.24
)(1, 1, 1
(0.32, 0.38,
)0.48
(0.38, 0.5,
)0.75
(0.54, 0.58,
)0.64

S22
(1.71, 2.3,
)2.93
)(1, 1, 1
(0.81, 0.93,
)1.14
(1.01, 1.28,
)1.89
(1.01, 1.17,
)1.48
(0.36, 0.43,
)0.52

S21
)(1, 1, 1
(0.34, 0.43,
)0.58
(0.87, 0.99,
)1.12
(0.69, 0.87,
)1.21
(0.25, 0.32,
)0.46
(1.13, 1.35,
)1.7

بسط فازی ترجیحات هر یک از عناصر به صورت زیر خواهد بود:
1)⊕(1.71, 2.3, 2.93)⊕(0.89, 1.01, 1.14)⊕(0.83, 1.15, 1.45)⊕(2.18,
)3.13, 3.97)⊕(0.59, 0.74, 0.88) = (7.2, 9.33, 11.37
0.43, 0.58)⊕(1, 1, 1)⊕(0.88, 1.07, 1.24)⊕(0.53, 0.78, 0.99)⊕(0.67,
)0.85, 0.99)⊕(1.93, 2.33, 2.75) = (5.35, 6.47, 7.56
0.99, 1.12)⊕(0.81, 0.93, 1.14)⊕(1, 1, 1)⊕(2.1, 2.6, 3.09)⊕(1.34, 2,
)2.63)⊕(1.56, 1.72, 1.86) = (7.68, 9.23, 10.84
0.87, 1.21)⊕(1.01, 1.28, 1.89)⊕(0.32, 0.38, 0.48)⊕(1, 1, 1)⊕(1.15,
)1.53, 1.85)⊕(2.9, 3.78, 4.64) = (7.07, 8.85, 11.06
0.32, 0.46)⊕(1.01, 1.17, 1.48)⊕(0.38, 0.5, 0.75)⊕(0.54, 0.65,
)0.87)⊕(1, 1, 1)⊕(0.82, 0.98, 1.12) = (4, 4.62, 5.68
1.35, 1.7)⊕(0.36, 0.43, 0.52)⊕(0.54, 0.58, 0.64)⊕(0.22, 0.26,
)0.35)⊕(0.89, 1.02, 1.22)⊕(1, 1, 1) = (4.14, 4.66, 5.43
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1
S2
2
S2
3
S2
4
S2
5
S2
6

(1, 1,
(0.34,
(0.87,
(0.69,
(0.25,
(1.13,
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جدول  .14مقادیر فازی شده عوامل استراتژیک
Normal
0.216

Deffuzy
0.227

COA
S21

0.146
0.213

0.153
0.223

S22
S23

0.206
0.111

0.217
0.117

S24
S25

0.108

0.113

S26

شکل  .5اولویت عوامل استراتژیک

براساس بردار ویژه بهدستآمده:
 شاخص چشمانداز مشترک بین اعضای رقابتی با وزن  0/111در رتبهی نخست قرارگرفته است.
 شاخص برنامهریزی بلندمدت هوش رقابتی با وزن  0/111در رتبهی دوم قرارگرفته است.
 شاخص تدوین خطمشی و سیاستهای هوش رقابتی با وزن  0/101در رتبهی سوم قرارگرفته است.
 شاخص تأمین منافع اعضای رقابتی با وزن  0/141در رتبهی چهارم قرارگرفته است.
 شاخص اطالعات تنوع محصول با وزن  0/111در رتبهی پنجم قرارگرفته است.
 شاخص میزان دوام و پایداری اعضای سازمان با وزن  0/102در رتبهی ششم قرارگرفته است.
نرخ ناسازگاری مقایسههای انجامشده نیز  0/011و در آستانهی تحمل  0/1قرار دارد.
مقایسه زوجی عوامل تأمینکننده
عوامل تأمینکننده عبارتاند از :هوش رقابتی پیرامون تأمینکننده ،کسب اطالعات پیرامون تأمینکننده ،ذخیره و
نگهداری اطالعات پیرامون تأمینکننده ،بهروزرسانی اطالعات تأمینکننده ،بررسی تغییرات اطالعات تأمینکننده،
بازیابی اطالعات پیرامون تأمینکننده.
ماتریس مقایسه زوجی عوامل تأمینکننده در جدول ( )12ارائه شده است.
جدول  .15ماتریس مقایسه زوجی عوامل تأمینکننده
S36
(2.26, 3.19,
)4
(1.64, 2.24,
)2.9
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S35
(1.94, 2.53,
)3.03
(1.91, 2.61,
)3.28

S34
(2.01, 2.84,
)3.72
(1.14, 1.59,
)1.99

S33
(1.57, 2.14,
)2.69
(1.19, 1.54,
)1.94

S32
(1.12, 1.6,
)2.04
)(1, 1, 1
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S31
)(1, 1, 1
(0.49, 0.62,
)0.89

S3
1
S3
2
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S36
(1.01, 1.4,
)1.93
(1.23, 1.68,
)2.23
(1.05, 1.35,
)1.73
)(1, 1, 1

S35
(1.15, 1.6,
)2.01
(1.34, 1.62,
)1.88
)(1, 1, 1
(0.58, 0.74,
)0.95

S34
(1.25, 1.6,
)1.92
)(1, 1, 1
(0.53, 0.62,
)0.75
(0.45, 0.59,
)0.81

S33
)(1, 1, 1
(0.52, 0.62,
)0.8
(0.5, 0.62,
)0.87
(0.52, 0.72,
)0.99

S32
(0.51, 0.65,
)0.84
(0.5, 0.63,
)0.88
(0.31, 0.38,
)0.52
(0.34, 0.45,
)0.61

S31
(0.37, 0.47,
)0.64
(0.27, 0.35,
)0.5
(0.33, 0.4,
)0.52
(0.25, 0.31,
)0.44

S3
3
S3
4
S3
5
S3
6

بسط فازی ترجیحات هریک از عناصر به صورت زیر خواهد بود:
(1, 1, 1)⊕(1.12, 1.6, 2.04)⊕(1.57, 2.14, 2.69)⊕(2.01, 2.84, 3.72)⊕(1.94,
)2.53, 3.03)⊕(2.26, 3.19, 4) = (9.9, 13.3, 16.49
(0.49, 0.62, 0.89)⊕(1, 1, 1)⊕(1.19, 1.54, 1.94)⊕(1.14, 1.59, 1.99)⊕(1.91,
)2.61, 3.28)⊕(1.64, 2.24, 2.9) = (7.36, 9.61, 12.01
(0.37, 0.47, 0.64)⊕(0.51, 0.65, 0.84)⊕(1, 1, 1)⊕(1.25, 1.6, 1.92)⊕(1.15, 1.6,
)2.01)⊕(1.01, 1.4, 1.93) = (5.3, 6.72, 8.33
(0.27, 0.35, 0.5)⊕(0.5, 0.63, 0.88)⊕(0.52, 0.62, 0.8)⊕(1, 1, 1)⊕(1.34, 1.62,
)1.88)⊕(1.23, 1.68, 2.23) = (4.86, 5.91, 7.29
(0.33, 0.4, 0.52)⊕(0.31, 0.38, 0.52)⊕(0.5, 0.62, 0.87)⊕(0.53, 0.62,
)0.75)⊕(1, 1, 1)⊕(1.05, 1.35, 1.73) = (3.72, 4.37, 5.38
(0.25, 0.31, 0.44)⊕(0.34, 0.45, 0.61)⊕(0.52, 0.72, 0.99)⊕(0.45, 0.59,
)0.81)⊕(0.58, 0.74, 0.95)⊕(1, 1, 1) = (3.14, 3.81, 4.81
جدول  .16مقادیر فازیزدایی شده عوامل تأمینکننده

Normal
0.298
0.220
0.152
0.137
0.102
0.090

Deffuzy
0.320
0.237
0.163
0.147
0.110
0.097

COA
S31
S32
S33
S34
S35
S36

شکل  .6اولویت عوامل تأمینکننده
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براساس بردار ویژه بهدستآمده:
 شاخص هوش رقابتی پیرامون تأمینکننده با وزن  0/132در رتبهی نخست قرارگرفته است.
 شاخص کسب اطالعات پیرامون تأمینکننده با وزن  0/110در رتبهی دوم قرارگرفته است.
 شاخص ذخیره و نگهداری اطالعات تأمینکننده با وزن  0/121در رتبهی سوم قرار دارد.
 شاخص بهروزرسانی اطالعات تأمینکننده با وزن  0/111در رتبهی چهارم قرارگرفته است.
 شاخص بررسی تغییرات اطالعات تأمینکننده با وزن  0/101در رتبهی پنجم قرار دارد.
 شاخص بازیابی اطالعات پیرامون تأمینکننده با وزن  0/030در رتبهی ششم قرارگرفته است.
نرخ ناسازگاری مقایسههای انجامشده نیز  0/011و در آستانهی تحمل  0/1قرار دارد.
مقایسه زوجی عوامل عملیاتی
عوامل عملیاتی عبارتاند از :اطالعات تحلیل هزینه و منفعت ،اطالعات مدیریت موجودی ،هزینهی فناوری اطالعات
مورد نیاز ،اطالعات برنامهریزی و تولید ،اطالعات توزیع ،اطالعات تدارکات.
ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملیاتی در جدول ( )11ارائه شده است.
جدول  .17ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملیاتی
S46
(0.53, 0.67,
)0.8
(1.99, 2.42,
)2.9
(1.51, 1.71,
)1.93
(2.8, 3.68,
)4.54
(1.13, 1.39,
)1.63
)(1, 1, 1

S45
(2, 2.95,
)3.8
(0.75, 0.95,
)1.1
(1.32, 1.98,
)2.6
(1.01, 1.28,
)1.52
)(1, 1, 1
(0.62, 0.72,
)0.88

S44
(0.86, 1.17,
)1.47
(0.59, 0.89,
)1.16
(2.04, 2.54,
)3.04
)(1, 1, 1
(0.66, 0.78,
)0.99
(0.22, 0.27,
)0.36

S43
(0.88, 1.02,
)1.19
(0.79, 0.97,
)1.15
)(1, 1, 1
(0.33, 0.39,
)0.49
(0.38, 0.51,
)0.76
(0.52, 0.59,
)0.66

S42
(1.71, 2.23,
)2.78
)(1, 1, 1
(0.87, 1.03,
)1.27
(0.86, 1.12,
)1.7
(0.91, 1.06,
)1.34
(0.35, 0.41,
)0.5

S41
)(1, 1, 1
(0.36, 0.45,
)0.58
(0.84, 0.98,
)1.14
(0.68, 0.85,
)1.17
(0.26, 0.34,
)0.5
(1.25, 1.49,
)1.88

S4
1
S4
2
S4
3
S4
4
S4
5
S4
6

بسط فازی ترجیحات هریک از عناصر به صورت زیر خواهد بود:
(1, 1, 1)⊕(1.71, 2.23, 2.78)⊕(0.88, 1.02, 1.19)⊕(0.86, 1.17, 1.47)⊕(2, 2.95,
)3.8)⊕(0.53, 0.67, 0.8) = (6.98, 9.05, 11.04
(0.36, 0.45, 0.58)⊕(1, 1, 1)⊕(0.79, 0.97, 1.15)⊕(0.59, 0.89, 1.16)⊕(0.75,
)0.95, 1.1)⊕(1.99, 2.42, 2.9) = (5.48, 6.68, 7.89
(0.84, 0.98, 1.14)⊕(0.87, 1.03, 1.27)⊕(1, 1, 1)⊕(2.04, 2.54, 3.04)⊕(1.32,
)1.98, 2.6)⊕(1.51, 1.71, 1.93) = (7.57, 9.23, 10.98
(0.68, 0.85, 1.17)⊕ (0.86, 1.12, 1.7) ⊕ (0.33, 0.39, 0.49) ⊕ (1, 1, 1) ⊕(1.01,
)1.28, 1.52)⊕(2.8, 3.68, 4.54) = (6.68, 8.33, 10.42
)(0.26, 0.34, 0.5)⊕ (0.91, 1.06, 1.34) ⊕ (0.38, 0.51, 0.76) ⊕ (0.66, 0.78, 0.99
)⊕ (1, 1, 1)⊕(1.13, 1.39, 1.63) = (4.34, 5.07, 6.22
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)(1.25, 1.49, 1.88)⊕ (0.35, 0.41, 0.5) ⊕ (0.52, 0.59, 0.66) ⊕ (0.22, 0.27, 0.36
)⊕ (0.62, 0.72, 0.88) ⊕ (1, 1, 1) = (3.95, 4.48, 5.28

جدول  .18مقادیر فازیزدایی شده عوامل عملیاتی
Deffuzy
0.220
0.167
0.227
0.207
0.127
0.110

Normal
0.208
0.158
0.215
0.196
0.120
0.104

COA
S41
S42
S43
S44
S45
S46

شکل  .7اولویت عوامل عملیاتی

براساس بردار ویژه بهدستآمده:
شاخص هزینه فناوری اطالعات موردنیاز با وزن  0/112در رتبهی نخست قرارگرفته است.

شاخص اطالعات تحلیل هزینه و منفعت با وزن  0/102در رتبهی دوم قرارگرفته است.

شاخص اطالعات برنامهریزی و تولید با وزن  0/131در رتبهی سوم قرارگرفته است.

شاخص اطالعات مدیریت موجودی با وزن  0/122در رتبهی چهارم قرارگرفته است.

شاخص اطالعات توزیع با وزن  0/110در رتبهی پنجم قرارگرفته است.

شاخص اطالعات تدارکات با وزن  0/104در رتبهی ششم قرارگرفته است.

نرخ ناسازگاری مقایسههای انجامشده نیز  0/011و در آستانهی تحمل  0/1قرار دارد.
مقایسه زوجی عوامل بازاریابی
عوامل بازاریابی عبارتاند از :اطالعات توسعه بازار ،اطالعات پیرامون مشتری ،اطالعات توسعهی اقتصادی بنگاه،
اطالعات فروش.
ماتریس مقایسه زوجی عوامل بازاریابی در جدول ( )13ارائه شده است.
جدول  .19ماتریس مقایسه زوجی عوامل بازاریابی
S54
)(1.1, 1.5, 1.85
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S53
)(1.61, 1.85, 2.09

S52
)(1.68, 2.18, 2.71
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)(0.39, 0.53, 0.67
)(0.52, 0.57, 0.61
)(1, 1, 1

S53
)(1.84, 2.93, 3.96
)(1, 1, 1
)(1.63, 1.75, 1.91

S51
)(0.37, 0.46, 0.59
)(0.48, 0.54, 0.62
)(0.54, 0.67, 0.91

S52
)(1, 1, 1
)(0.25, 0.34, 0.54
)(1.49, 1.88, 2.54

S52
S53
S54

بسط فازی ترجیحات هر یک از عناصر به صورت زیر خواهد بود:
(1, 1, 1)⊕(1.68, 2.18, 2.71)⊕(1.61, 1.85, 2.09)⊕(1.1, 1.5, 1.85) = (5.4,
)6.53, 7.65
(0.37, 0.46, 0.59)⊕(1, 1, 1)⊕(1.84, 2.93, 3.96)⊕(0.39, 0.53, 0.67) = (3.61,
)4.92, 6.22
(0.48, 0.54, 0.62)⊕(0.25, 0.34, 0.54)⊕(1, 1, 1)⊕(0.52, 0.57, 0.61) = (2.25,
)2.45, 2.77
(0.54, 0.67, 0.91)⊕(1.49, 1.88, 2.54)⊕(1.63, 1.75, 1.91)⊕(1, 1, 1) = (4.67,
)5.3, 6.36
جدول  .21مقادیر فازیزدایی شده عوامل بازاریابی

Normal
0.334
0.258
0.127
0.280

Deffuzy
0.350
0.270
0.133
0.293

COA
S41
S42
S43
S44

شکل  .8مقادیر فازی شده عوامل بازاریابی

براساس بردار ویژه بهدستآمده:
 شاخص اطالعات توسعه بازار با وزن  0/114در رتبهی نخست قرارگرفته است.
 شاخص اطالعات فروش با وزن  0/120در رتبهی دوم قرارگرفته است.
 شاخص اطالعات پیرامون مشتری با وزن  0/122در رتبهی سوم قرارگرفته است.
 شاخص اطالعات توسعه اقتصادی بنگاه با وزن  0/111در رتبهی چهارم قرارگرفته است.
نرخ ناسازگاری مقایسههای انجامشده نیز  0/014و در آستانهی تحمل  0/1قرار دارد.
تعیین اولویت نهایی عوامل مؤثر بر استقرار و طراحی هوش رقابتی در شرایط عدم قطعیت در
سازمانها
برای تعیین اولویت نهایی عوامل هوش رقابتی با استفاده از تکنیک  FAHPباید اوزان مربوط به عوامل اصلی
) (W1و وزن شاخصها براساس هر معیار ) (W2در دست باشد .نتایج مقایسه زیرمعیارهای تحقیق و اوزان مربوط
به آنها ماتریس  W2را تشکیل میدهد .برای تعیین اولویت نهایی شاخصها با تکنیک  AHPکافیست وزن
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شاخصها براساس هر معیار ) (W2در وزن عوامل اصلی ) (W1ضرب شود .هر یک از این ماتریسها در گامهای
پیشین محاسبه شده است .نتایج محاسبه انجام شده و اوزان مربوط به شاخصها در جدول ( )11آمده است.
جدول  .21تعیین اولویت نهایی عوامل مؤثر بر استقرار و طراحی هوش رقابتی در شرایط عدم قطعیت در
سازمانها
معیارها

عوامل
مدیریتی

عوامل
استراتژیک

عوامل
تأمینکننده

عوامل
عملیاتی

عوامل
بازاریابی

277

وزن

0/122

0/111

0/101

0/121

0/141

زیرمعیارها

نماد

وزن اولیه

وزن نهایی

رتبه

حمایت مدیران ارشد از هوش رقابتی

S11

0/104

0/022

1

میزان دقت در ارائه اطالعات از آن

S12

0/112

0/011

1

اطالعات برنامهریزی و تصمیمگیری
هدایت اطالعات
کنترل اطالعات
مسئولیتپذیری و تعهد اعضای سازمان
چشمانداز مشترک بین اعضای رقابتی
تأمین منافع اعضای رقابتی
برنامهریزی بلندمدت هوش رقابتی
تدوین خطمشی و سیاستهای هوش رقابتی
اطالعات تنوع محصول
میزان دوام و پایداری اعضای سازمان
شاخص هوش رقابتی پیرامون تأمینکننده
شاخص کسب اطالعات پیرامون تأمینکننده
شاخص ذخیره و نگهداری اطالعات تأمینکننده
شاخص بهروزرسانی اطالعات تأمینکننده
شاخص بررسی تغییرات اطالعات تأمینکننده
شاخص بازیابی اطالعات پیرامون تأمینکننده
اطالعات تحلیل هزینه و منفعت
اطالعات مدیریت موجودی
هزینه فناوری اطالعات مورد نیاز
اطالعات برنامهریزی و تولید
اطالعات توزیع
اطالعات تدارکات
اطالعات توسعه بازار
اطالعات پیرامون مشتری
اطالعات توسعه اقتصادی بنگاه
اطالعات فروش

S13
S14
S15
S16
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S51
S52
S53
S54

0/031
0/112
0/112
0/111
0/111
0/141
0/111
0/101
0/111
0/102
0/132
0/110
0/121
0/111
0/101
0/030
0/102
0/122
0/112
0/131
0/110
0/104
0/114
0/122
0/111
0/120

0/011
0/011
0/011
0/012
0/011
0/012
0/011
0/011
0/013
0/013
0/011
0/042
0/011
0/012
0/011
0/013
0/013
0/010
0/040
0/011
0/011
0/010
0/043
0/012
0/013
0/041

10
12
11
10
11
11
11
11
12
11
1
2
11
13
11
12
2
12
1
14
11
14
4
3
11
1
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0.041
0.019
0.038
0.049
0.020
0.022
0.037
0.040
0.030
0.039
0.019
0.021
0.028
0.031
0.045
0.061

S54
S53
S52
S51
S46
S45
S44
S43
S42
S41
S36
S35
S34
S33
S32
S31
S26
S25
S24
S23
S22
S21
S16
S15
S14
S13
S12
S11

0.019
0.019
0.036
0.037
0.025
0.037
0.038
0.037
0.036
0.027

https://science-journals.ir

0.063
0.088

جلد ،2شماره ،4زمستان  ،0411صفحه :از 254تا 222

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

شکل  .9اولویت نهایی عوامل مؤثر هوش رقابتی در شرایط عدم قطعیت سازمانهای دولتی و خصوصی

-4نتیجه گیری
عوامل مدیریتی با وزن  0/122در رتبهی نخست ،عوامل تأمینکننده با وزن  0/102در رتبهی دوم ،عوامل عملیاتی
با وزن  0/121در رتبهی سوم ،عوامل استراتژیک با وزن  0/111در رتبهی چهارم ،عوامل بازاریابی با وزن 0/141
در رتبهی پنجم قرارگرفته است .حال در این قسمت از پژوهش به بیان شاخصهای هر یک از عوامل با توجه به
خروجی نرمافزار که حاصل نظرات خبرگان است ،پرداخته میشود.
عوامل مدیریتی:
شاخص حمایت مدیران ارشد از هوش رقابتی با وزن  0/104در رتبهی نخست ،شاخص میزان دقت در ارائهی
اطالعات از آن با وزن  0/112در رتبهی دوم ،شاخص مسئولیتپذیری و تعهد اعضای سازمان با وزن  0/111در
رتبهی سوم ،شاخص کنترل اطالعات با وزن  0/112در رتبهی چهارم ،شاخص هدایت اطالعات با وزن  0/112در
رتبهی پنجم ،شاخص اطالعات برنامهریزی و تصمیمگیری با وزن  0/031در رتبهی ششم قرارگرفته است .حال با
توجه به در نظر گرفتن نتایج ،میتوان اذعان داشت که نرخ ناسازگاری مقایسههای انجامشده نیز  0/011و در آستانهی
تحمل  0/1قرار دارد.
اولویتبندی شاخصهای عوامل استراتژیک:
شاخص چشمانداز مشترک بین اعضای رقابتی با وزن  0/111در رتبهی نخست ،شاخص برنامهریزی بلندمدت هوش
رقابتی با وزن  0/111در رتبهی دوم ،شاخص تدوین خطمشی و سیاستهای هوش رقابتی با وزن  0/101در رتبهی
سوم ،شاخص تأمین منافع اعضای رقابتی با وزن  0/141در رتبهی چهارم ،شاخص اطالعات تنوع محصول با وزن
 0/111در رتبهی پنجم ،شاخص میزان دوام و پایداری اعضای سازمان با وزن  0/102در رتبهی ششم قرارگرفته
است.
اولویتبندی شاخصهای عوامل تأمینکننده:
شاخص هوش رقابتی پیرامون تأمینکننده با وزن  0/132در رتبهی نخست ،شاخص کسب اطالعات پیرامون
تأمینکننده با وزن  0/110در رتبهی دوم ،شاخص ذخیره و نگهداری اطالعات تأمینکننده با وزن  0/121در رتبهی
سوم ،شاخص بهروزرسانی اطالعات تأمینکننده با وزن  0/111در رتبهی چهارم ،شاخص بررسی تغییرات اطالعات
تأمینکننده با وزن  0/101در رتبهی پنجم ،شاخص بازیابی اطالعات پیرامون تأمینکننده با وزن  0/030در رتبهی
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ششم قرارگرفته است .حال با توجه به در نظر گرفتن نتایج ،میتوان اذعان داشت که نرخ ناسازگاری مقایسههای
انجامشده نیز  0/011و در آستانهی تحمل  0/1قرار دارد.
اولویتبندی شاخصهای عوامل عملیاتی:
شاخص اطالعات توسعه بازار با وزن  0/114در رتبهی نخست ،شاخص اطالعات فروش با وزن  0/120در رتبهی
دوم ،شاخص اطالعات پیرامون مشتری با وزن  0/122در رتبهی سوم ،شاخص اطالعات توسعهی اقتصادی بنگاه با
وزن  0/111در رتبهی چهارم قرارگرفته است .حال با توجه به در نظر گرفتن نتایج ،میتوان اذعان داشت که نرخ
ناسازگاری مقایسههای انجامشده نیز  0/014و در آستانهی تحمل  0/1قرار دارد.
اولویتبندی شاخصهای عوامل بازاریابی:
شاخص اطالعات توسعه بازار با وزن  0/114در رتبهی نخست ،شاخص اطالعات فروش با وزن  0/120در رتبهی
دوم ،شاخص اطالعات پیرامون مشتری با وزن  0/122در رتبهی سوم و شاخص اطالعات توسعهی اقتصادی بنگاه
با وزن  0/111در رتبهی چهارم قرار دارد .بنابراین نرخ ناسازگاری مقایسههای انجام شده نیز  0/014و در آستانهی
تحمل  0/1قرار دارد.
پیشنهادات کاربردی
 بهرهبرداری صحیح از شاخصهای برنامهریزی ،تصمیمگیری ،هدایت ،سازماندهی ،فرماندهی و کنترل و نظارتبر اطالعات خود و رقبا در سراسر سطوح سازمان (اصول مدیریت).
 تزریق تفکر استراتژیک (تفکر سیستمی) به اعضای تیم رقابتی و تمایز قائل شدن آن با برنامهریزی استراتژیک(ارزیابی گزینههای فعلی برای مهاجرت به آیندهای بهتر).
 استقرار یک زنجیرهی تأمین اطالعاتی برمبنای زنجیرهی ارزش ،بهگونهای که در هر مرحله بتوان ارزش افزودهاطالعات رقابتی را در روند تأمین و یا تهیهکنندگی عوامل رقابتزا کنترل و محاسبه کرد (تفکیک).
 طراحی و استقرار سامانههای (الکترونیکی ،انسانی) اطالعات جو ،اعم از :قدمزنی تصادفی ،ویترینگردی جهانی،وبگردی ،گفتمان ،مدیریت برمبنای سرکشی ( )MBWAو تشکیل گروههای غیررسمی.
 بهرهگیری از طراحی تکنیکال در روند جمعآوری اطالعات بازار رقبا (بورس) و بهرهگیری از اطالعات فضایمجازی (تحلیل ذهنی اطالعات آشکار).
مراجع
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