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چكيده
گرد آوري و ارزيابي اطالعات مربوط به شرکتهاي رقيب در امر تدوين استراتژيهاا؛ نقشاي
حياتي دارد .هر قدر شرکت بتواند از شارکتهااي رقياب اطالعاات بيشاتري باه دسات آورد
احتمال آنکه استراتژيهاي اثربخشتر و موفقيتآميزتر تدوين و اجرا کند بيشتر است .بنابراين
رديابي و درک رقبا و واکنش به آنها به عنوان يک جنبه ويژه از فعاليت بازاريابي مطرح و الزم
است که شرکتها يک برنامه اثربخش به نام هوشمندي رقاابتي را باه اجارا درآورناد (ديوياد
 .)9731هدف از اين تحقيق بررسي تاثير فنآوري اطالعات برهوش تجاري مديران است که باا
اجراي پرسشنامه و نظرخواهي از جامعه آماري تحقيق که شامل کليه مديران باناکهااي ملاي
شهر تبريز ( 73نفر) تحقق يافت و به دليل محدوديت تعداد بانکهاي مورد بررسي کل جامعاه
آماري مورد بررسي قرارگرفت .پايايي ابزار اندازه گيري  0/73بارآورد گردياد و براساا نتاايج
دادهها در دو سطح توصيفي و استنباطي تاثير و نقش فن آوري اطالعات بر شناخت ماديران از
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استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان
كارشناس ارشد مديريت دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان
كارشناس ارشد و عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور واحد دهاقان
كارشناس ارشد مديريت دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان

رقبا شناخت بازار و تسهيل تبادل اطالعات دربين کارکنان باا  19درصاد اطميناان باه اثباات
رسيد.
کليد واژهها :هوش هوش تجاري رقبا بازار تسهيم اطالعات
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مقدمه
بشر به دنيايي گام نهاده اسات کاه آگااهي در آن سارآااز آزادي و رهاايي اسات .قادرت و
قابليت شگرف انسان در عصر حاضر مرهون دستيابي او به پيشرفتهترين آگااهيهاسات .تاالش
بيوقفه و گسترده براي کسب دانش و آگاهي بيشتر دوره کنوني را به عصر «انفجار اطالعاات»
تبديل کرده است .اگر در مقاطعي از حيات جهان پيدايش مفرغ آهن آتاش منشات تمادن در
زندگي بشر قرار گرفت يا در دوراني خرد گراياي و رنساان باا وساعت بخشايدن باه دامناه
تفکرات انسانها افق تازهاي را فراروي انسان انديشمند قرار داد؛ و يا در برههاي ديگار پدياده
انقالب صنعتي سيماي زندگي انسان را دگرگون ساخت بدون شک در عصر کنوني پدياده اي
به نام اطالعات سرنوشت جوامع بشاري را رقام زده و تاتثيرات عمياق و ديرپاايي را در هماه
عرصههاي زندگي بشر به جا نهاده است .امروزه اطالعات عامال اصالي کساب قادرت و تسال
واقعي تسل اطالعاتي اسات (بهشاتيان و ابوالحساني  .)9739733درعصاري کاه ماا زنادگي
ماايکناايم تصااور زناادگي باادون رايانااه و خاادمات متنااو کو ااک و باازرم ممکاان نيساات.
تکنولوژيهاي ارتباطي نوين ابعاد زمااني و مکااني را در نوردياده و جهاان را باه ياک دهکاده
جهاني مبدل کرده است و گويا بشر کناوني گاام در جهااني ديگار نهااده اسات .باا گساترش
فنآوري اطالعات در عرصههاي مختلف زندگي بشر مفاهيم و پديدههاي جديدي بوجاود آماده
است که از آن جمله به مفااهيمي اون دولات الکترونياک – خادمات الکترونياک – تجاارت
9
الکترونيک و ...ميتوان اشاره کرد.آنچه بيش از همه تحت تاثير فنآوري اطالعاات و ارتباطاات
قرار گرفته حوزه تجارت و بازرگاني است که موجب تغييرات ساختاري در اقتصاد جهاني شاده
است .توسعه شگفتانگيز فنآوري اطالعات وگسترش آن به بازارهاي پولي وبانکي جهان عاالوه
بر تسهيل امور مشتريان بانک ها و تحت شعا قراردادن تماام جنباههااي عملکاردي ساازمان
(سرعت دقت قيمت و خدمات) روشهاي جاري بانکداري را متحول و دگرگاون سااخته و باه
طور اساسي رقابت دراين عرصه را به شدت تحت تاثير قرار داده است .فاصله جغرافيايي معناي
خود را از دست داده و در دستر بودن خدمات سهولت و سارعت توزياع آن موجاب ايجااد
مزيت رقابتي براي سازمانها از جمله بانکها گرديده است .براي رقابت در اين محي پيچيده
1. Information & Communication Technology

کسب و کارها از پيادهسازي و پرورش جديدترين و جذابترين قابليتهاي هوشمندي از جملاه
هوش رقابتي عملکرد سازمان ناگزيرند تا بتوانند سازمان را در ابعاد مختلف هزينههاا رشاد و
يادگيري کارکنان مشتريان و ...تقويت و موجبات کارايي و اثربخشي آن را فراهم آورند.
در اين انفجار دانش و اطالعات سازمانها باياد همگاام و هماراه باا تغييارات فناي علماي
تکنولوژيک سياسي اجتماعي و فرهنگي اهتمام الزم را به عمل آورند و دانش خاود را باه روز
نگه دارند و کارورزاني دانشور و نيروهاي متخصصي را براي حل معضالت دنياي اماروز و ايجااد
قابليت محوري در سازمان تربيت کنند (وتن و کمرون .)9039779 9سازمانها به مديراني نيااز
دارند که بتوانند بهترين شيوة استفاده از تکنولوژي پيشرفته را ارائه دهند با توسل باه ناوآوري
محصوالت و خدمات خود را بهبود بخشند .محرکهاي محيطي متعدد و گوناگون سازمانهاا را
به توانمندسازي مديران ترايب کردهاند .از جمله مهمتارين ايان محارکهاا اثارات فانآوري
اطالعات در محي هاي کاري است زيرا رشد سريع فنآوري تماامي جواناب ساازمانهاا را باه
نوعي تحت تتثير قرار داده است .دانشمندان و نظريهپردازان مديريت بر اين مفهوم توافق دارناد
که کاربرد صحيح و مناسب فنآوري اطالعات نيازمند مديراني با قابليتهاي گوناگون است کاه
از اهم آنها هوش رقابتي مديران سازمانها است .اماروزه داشاتن تاوان رقاابتي اساا بقااي
شرکت ها است و برخورداري از توان رقابتي و حفا آن بايش از هر يازي نيازمناد اطالعاات
است .هوش رقابتي به شرکتها کمک ميکند تا تصاميمات آگاهاناهاي را پيراماون هماه اماور
خود از جمله بازاريابي؛ تحقيق و توسعه؛ سرمايهگذاري و راهبردهاي کسب و کار اتخاا کنناد.
هوش رقابتي فرايند مداومي است که اطالعات قابل استفادهاي را در اختيار تصاميم گيرنادگان
ميگذارد .هدف اصلي هوش رقابتي دستيابي به دادهها و اطالعاتي در مورد محي رقبا و باازار
است .از اين رو هوش رقابتي موثر ناه تنهاا نيازمناد اطالعااتي پيراماون رقباا اسات بلکاه باه
اطالعاتي درباره ساير تمايالت محيطي از قبيل تمايالت صنعت؛ تمايالت بينالمللاي؛ تحاوالت
فنآوري و شراي اقتصادي نيز نياز دارد( .فالح آزاد؛  .)9771بنابراين با توجه به اينکه فنآوري
اطالعات در سراسر جهان به سرعت در حال رشد است و سازمانها و شرکتها نيز باراي بقااي
خود به اين فنآوري نياز دارند و هر سازماني با ناديده گرفتن اين موضو د اار افاول خواهاد
شد توجه به فنآوري اطالعات براي رسيدن به اهداف سازماني امري ضارور و اجتنااب ناپاذير
خواهد بود .شرکتها براي ارائه ارزشي باالتر و تاامين رضاايت مشاتريان در هار زميناهاي؛ باه
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اطالعات نياز دارند .آنها بايد اطالعات بسيار زيادي از شرکتهااي رقياب؛ واساطههاا و سااير
نيروها و عواملي داشته باشند که در بازار فعاليت ميکنند .اطالعات به عنوان يکي از اقالم مهام
داراييهاي استراتژيک و ابزارهاي بازاريابي به شمار ميآيد (کاتلر و آمسترانگ .)9731
گردآوري و ارزيابي اطالعات مربوط به شارکتهااي رقياب در تادوين اساتراتژيهاا؛ نقشاي
حياتي دارد .هر قدر شرکت بتواند از شارکتهااي رقياب اطالعاات بيشاتري باه دسات آورد
احتمال آنکه استراتژيهاي اثربخشتر و موفقيتآميزتاري تادوين و اجارا کناد بيشاتر اسات.
بنابراين رديابي و درک رقبا و واکنش به آنها به عنوان ياک جنباه وياژه از فعاليات بازارياابي
مطرح و الزم است که شرکتها يک برنامه اثربخش به نام هوشمندي رقابتي را به اجرا درآورند
(ديويد .)9731
هوشمندي رقابتي به عنوان ابزار مديريت استراتژيک و يکي از سريع ترين زميناههااي رشاد
کسب و کار دنيا به شمار ميرود .همچنين هوشمندي رقابتي ازجملاه تکنياکهااي مهام در
ايجاد مزيت رقابتي است (ديوي  .)7001اگر ه تمرکز هوش رقابتي بر تصميمگياري اسات؛
ولي قلمرو آن گستردهتر است و پژوهش پيرامون موضوعاتي ون قابلياتهااي رقباا تحليال
ايجاد و يا سرمايهگذاري مشترک با رقبا؛ برنامههاي آتي رقبا؛ راهبردهاي بازار با خطاوط تولياد
خاص شناخت مشتريان و تسهيل اطالعات و ارتباطات سازماني را نيز در بر ميگيرد .در حاال
حاضر نه تنها شرکتهاي بزرم بلکه بسياري از کسب و کارهاي کو ک نيز از مزايااي حاصال
از هوش رقابتي بهره ميگيرند (هاشمي و فالح آزاد  .)9771لذا با توجه به اين عوامل در ايان
پژوهش به بررسي نقش فنآوري اطالعاات برهاوش رقاابتي ماديران باناک ملاي شاهر تبرياز
پرداخته ميشود.

طرح تحقيق
پيشينه :در عصر حاضر که عصري پيچيده و با تغييرات سريع محيطي تغيير در فانآوري و
تکنولوژي اطالعاتي و تغيير هنيت مشتريان همراه است تالشهاي رقبا بر اين واقعيت استوار
است که آنچه در گذشته خارق العاده و برجسته مينمود اماروزه ياک مساتله عاادي باه نظار
ميرسد .موانع و الشهاي محيطي به طور مداوم سير صعودي دارند و اگر سازمان و کارکناان
آن نتوانند از اين موانع عبور کنند و به الشها واکنش مناسب نشان دهند ديگار رقباا جااي
آنها را خواهند گرفت .تغييراتي از اين دست در محي کار سازمانها را مجبور کردهاست کاه
ب اراي حفا بقاااي خااود در دني ااي مااتالطم ضاامن بااازنگري در نظااامهاااي مااديريت خااود

توانمندسازي کارکنان را به عنوان مهمترين مستلة سازمان در نظر بگيرند .فانآوري اطالعاات
روش کارکرد ما را دگرگون کرده و امور اقتصادي و اجتماعي و حتي طرز فکر ما را تغييار داده
است .تجارت بانکاداري اوقاات فرااات خادمات خا تولياد و ...در ده ساال گذشاته کاامال
دگرگون شده و مردم اين تغيير را کاه عامال ايجااد آن فانآوري اطالعاات اسات باه تادريج
تشخيص ميدهند .در دنياي امروز اطالعات يک منبع ضرور و دستيابي به آن گرانبهاسات .در
سه هار دهة اخير اطالعات و دانش به عنوان داراييهايي شناخته شادهاناد کاه ياک جامعاه
براي توسعه موفقيت به آنها نياز دارد؛ اطالعات از ارزشامندترين وروديهااي ساازمان اسات؛
اطالعات با ارزش موجب افزايش اطمينان و ثبات منافع انساني ميشود و کمبود آنهاا سابب
بي اطميناني و بي ثباتي آنان را فراهم ميآور .امروزه اطالعات در سازمانها با کماک فانآوري
اطالعات جمعآوري پردازش و نگهداري ميشود .بدين ترتيب کاربرد فنآوري اطالعات با آاااز
عصر اطالعات تضميني براي بقاي سازمانها به حساب ميآيد .لاذا در ايان بخاش باه تشاريح
کامل فنآوري اطالعات و هوش تجاري خواهيم پرداخت.
فنآوري اطالعات  :در اواخر دهه  9190فنآوري جديدي وارد سازمانها شاد و علايراام
ناشناخته بودن به نحو شتابنده اي در تمامي ابعاد سازمان به وياژه در ساطوح ماديريت نفاو
کرد .فنآوري مزبور نام مشخص نداشت و باراي اولاين باار توسا ليويات و ويسالر  7عناوان
"فنآوري اطالعات" بر آن اطالق شد .به نظر اين دو محقق فنآوري اطالعاات متشاکل از ساه
بخش بود 3بخش اول شامل تکنيک پردازش مقادير زياد اطالعات باود کاه از طرياق راياناههاا
انجام ميشد؛ بخش دوم مربوط به کاربرد شيوههاي آماري و رياضي براي تصميمگيري بود کاه
از طريق تکنيک هايي مانند برنامه ريزي رياضي و پژوهش عمليات صورت مايگرفات و بخاش
سوم شامل شبيه سازي مسائل پيچيده از طريق برنامههاي رايانهيي است که با استفاده از ايان
برنامه انجام ميگيرد (ليويت و ويسلر  .)19:9179در فرهنگ آکسافورد فانآوري اطالعاات را
مطالعه نظام يافته صنايع مرتب با ارتباطات دانش تعريف نمودهاند 3فنآوري اطالعاات ياا ()IT
در مفهوم سنتي خود شامل انوا تجهيزات وسايل و امکاناتي ميگردد که براي تسهيل تباادل
پردازش و بکارگيري اطالعات مورداستفاده قرار ميگيرد .از اين ديدگاه ازيک فايل بايگااني تاا
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پيشرفتهترين رايانهها در زمره فنآوري اطالعات قرار ميگيرناد (اتاون .)1739177 9اصاطالح
فنآوري اطالعات براي توصيف فنآوريهايي به کاارمي رود کاه ماا را در ضاب پاردازشهاا
بازيابي و انتقال اطالعات از طريق فک ميکروگراف ها و ساير ابزارهااي ارتبااط راه دور يااري
ميدهد و حتي قديمي ترين بايگاني اسناد ماشينهاي محاسباتي مکانيکي اپ و حکااکي را
در بر ميگيرد (توربان  .)9939111فنآوري اطالعات نوعي فنآوري است که باه انساان کماک
ميکند تا اطالعات را دستهبندي کند و از آن اساتفاده نماياد (رضاايي ناژاد  .)9771بناابراين
فنآوري اطالعات مشتمل بر عناويني ون راياناه وساايل ارتبااطي راه دور و وساايل ارتبااط
الکترونيکي است که همگي به کسب پردازش خيره سازي و انتشار اطالعات ساازمان اعام از
اطالعات شفاهي تصويري متني و عددي کمک ميکند .به عباارت ديگار فان آوري اطالعاات
شامل وسايل و ابزاري است که براي تبادل اطالعات در سازمان از آن استفاده ميشاود (اتاون
 .)1739177اسکات مورتن )9119(7فن آوري اطالعات را شامل انوا رايانه هاا ساخت افزارهاا
نرمافزارها شبکههاي ارتباطي که دو رايانه را به هم متصال مايکنناد شابکههااي عماومي و
خصوصي و ترکيب رايانهها و فنآوري ارتباطات و سيستمهايي که رايانههاي شخصي را باه ابار
رايانه ها متصل ميکند و شبکه گسترده جهاني که از يک سري راياناههااي قدرتمناد تشاکيل
شده است ميداند .لوکا در سال  9111فنآوري اطالعاات را باه اشاکال مختلاف فانآوري
اطالق نمود که به پاردازش نگهاداري و ارساال اطالعاات باه شاکل الکترونيکاي مايپاردازد.
تجهيزات فيزيکي براي اين امر شامل رايانه تجهيزات ارتباطي شابکه تجهيازات انتقاال داده
مانند فک و حتي موبايل است (لوکا  .)1937009فنآوري اطالعات به کاربرد سيساتمهااي
اطالعات ارتباطات و مکانيزاسيون اداري و کامپيوتر مربوط است .اگر فانآوري اطالعاات را باه
شکل يک مثلث در نظر بگياريم ساه رس آن را سيساتمهااي اطالعاات اتوماسايون اداري و
ارتباطات تشکيل ميدهند و ارتباط اين اجزا به معناي فنآوري اطالعاات اسات .سيساتمهااي
اطالعات به سيستمهايي اطالق ميشوند که باراي کااربران ساازمان داده ياا اطالعاات فاراهم
ميکند .اين تعريف در برگيرنده مجموعه وسيعي از سيستمهاي اطالعاتي سازماني اسات .زيار
مجموعه سيستم مکانيزه اطالعاتي سيستم پردازش داده سيستم اطالعات ماديريت سيساتم
حمايت از تصميم سيساتم حمايات از تصاميم گروهاي سيساتم اطالعاات ماديريت عاالي و
سيستم خبره را دربرميگيرد .مکانيزاسيون ياا اتوماسايون اداري نياز از اجازاي پاردازش داده
1. Eaton
2. Scott Morton

ارتباطات واژهپردازي و پست الکترونيک تشکيل شده است .اين سيستم امکانات متنو دفتري
مثاال واژه پااردازي بازيافاات اسااناد پساات الکترونيااک تقااويم الکترونيااک پساات صااوتي
کنفران هاي صوتي کنفران هاي ويديويي کنفران هااي کاامپيوتري وياديوتک و پسات
تصويري را به کارکنان سازمان عرضه ميکند .رس سوم اين مثلث نيز ارتباطاات اسات .الزماه
اخذ تصميمات صحيح و مناسب داشتن اطالعات به موقع سازگار و دقيق اسات کاه از طرياق
ايجاد سيستم ارتباطات و تدوين سياستهاي کاربران حاصل مايشاود .در ارتباطاات حقاايق
افکار قضاوتها و اختيارات مبادله مايشاوند (ثاقاب تهراناي و تادين  .)9 39777اطالعاات و
بهرهگيري از آن در جهت پيشبرد امورکسب و کار سابقهيي همانند سازمان و شاکلگياري آن
دارد .اطالعات همواره ابزار انسانها در جهت شناخت و آگاهي از محي خود و نحوه تعامال باا
محي بوده است .لذا براي سازمانهاي نوين که ميخواهند در محيطي رقاابتي حتاي فراتار از
مرزهاي خود فعاليت نمايند و توليداتي جهاني و با کيفيت بر محور خواستههاي مشتري ارائاه
دهند و از بازارهاي گسترده اي نيز برخوردارشوند وجاود سيساتمهااي اطالعاات ماديريت باا
محااور فاانآوري اطالعااات امااري ضااروري وحي ااتي اساات (صاارافي زاده  .)7139777ن اين
سيستمهايي سازمان را قادر ميسازد تا اطالعات الزم را در زمانهاي خاص دريافت و پاردازش
نمايند .اين انديشه موجب تکوين پارادايم فنآوري اطالعات شد .اما بهتر است مارز مياان ايان
دو اصطالح مشاخص شاود .در نگااه محادود فانآوري اطالعاات داللات بار بخاش فانآوري
سيستم هاي اطالعات دارد که شامل ساخت افازار نارم افازار پايگااه داده شابکههاا و ديگار
تجهيزات مورد استفاده در سيستمهاست .بنابراين از اين ديادگاه فانآوري اطالعاات جزياي از
سيستم اطالعات است اما در نگاه وسيعتر همانطور کاه در تعرياف بااال آماده اسات فانآوري
اطالعات عامل تشريح سيستم هاي اطالعاتي است .به طور کلي رابطه بين فنآوري اطالعاات و
سيستمهاي اطالعاتي مديريت و اطالعات را ميتوان به صورت زيرنشان داد3

I

پشتيباني ميکند از

MIS

امکانپذير ميکند

نمودار ( ) -رابطه بين ( I, MIS, ITصرافي زاده.) : 1 ،

IT
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گردآوري و ارزيابي اطالعات مربوط به شارکتهااي رقياب در تادوين اساتراتژيهاا؛ نقشاي
حياتي دارد .هر قدر شرکت بتواند از شارکتهااي رقياب اطالعاات بيشاتري باه دسات آورد
احتمال آنکه استراتژيهاي اثربخشتر و موفقيت آميزتري تادوين و اجارا کناد بيشاتر اسات.
بنابراين رديابي و درک رقبا و واکنش مناسب به آنها باه عناوان ياک جنباه وياژه از فعاليات
بازاريابي مطرح و الزم است که شرکتها يک برنامه اثربخش به ناام هوشامندي رقاابتي را باه
اجرا درآورند (ديويد .)9731
هوشمندي رقابتي به عنوان يک ابزار مديريت استراتژيک و يکي از ساريعتارين زميناههااي
رشد کسب و کار دنيا به شمار ميرود .همچنين هوشمندي رقابتي يکي از تکنيکهااي مهام
در ايجاد مزيت رقابتي است (ديوي ؛  .)7001اگر ه تمرکز هاوش رقاابتي بار تصاميمگياري
است؛ ولي قلمرو آن گستردهتر است و پژوهش پيرامون موضاوعاتي از قبيال 3شاناخت محاي
فعلي بازار پيشبيني محي آتي بازار تحليل عوامل اقتصادي؛ سياسي و فانآوراناه مارتب باا
کسب و کار خود شناسايي نقاط ضعف و يافتن راه حل براي آنها تغيير در راهبارد فعلاي ياا
تعديل آن را نيز دربرميگيارد .در اداماه باه تاريخچاه هاوش رقاابتي و تعااريف و اهميات آن
ميپردازيم.
تعاريف :نويسندگان تعريفهاي خود از هوش رقابتي را به شايوههااي مختلاف ارائاه دادهاناد.
آنها بر اين باورند که هوش رقابتي هنر جمع آوري پردازش و خيره سازي اطالعات است که
افراد تمام سطوح سازمان فراخور نياز خود به آن دسترسي دارند و به آنها کماک مايکناد تاا
آينده خود را شکل دهند و در مقابل تهديدهاي رقابتي از آنها حفاظت مايکناد .هوشامندي
رقابتي بايد قانوني باشد و به اخالقيات احترام بگذارد .هوشمندي رقابتي دانش را با اساتفاده از
قواعد ويژهاي از محي به سازمان منتقل ميکند .هوش رقابتي شاامل جماع آوري و تجزياه و
تحليل دادههايي است که در درک و لم بهتر رقبا به شرکتهاا کماک مايکنناد .اطالعاات
درباره ظرفيت و توانايي رقبا اسا محکمي براي بهباود موقعيات باازار و سااخت طارحهااي
استراتژيک است .دسته ديگر اطالعات شامل اطالعات مشتريان اطالعات هزينه قيمت فرآيند
تحقيق و توسعه است (کالوف .)9111
براسا تعريف دانشکده مديريت فرانسه هوش رقابتي عبارت از هنار ياافتن؛ جماع آوري و
خيرهسازي اطالعات به منظور دسترسي و استفاده کارکنان در تمام سطوح سازمان است؛ تاا
بتوانند ضمن شکل دادن به آينده سازمان؛ از وضعيت موجاود نياز در قباال تهديادات رقاابتي

حمايت کنند .از ديدگاه دانشکده مذکور مفهوم هوش رقابتي به هار مقولاه اصالي زيار قابال
تقسيم است 3
 .9آگاهي تجاري (بازاريابي) 3که عمدتا شاامل اطالعاات مشاتريان؛ تاامين کننادگان؛
خريداران و توزيع کنندگان و تجزيه و تحليل آنها ميشود.
 .7آگاهي از وضعيت رقبا 3که بر مسائلي ون 3سياستهاي قيمتگاذاري؛ محصاوالت
جانشين و سياستهاي توسعه رقبا متمرکز است.
 .7آگاهي فنآوري و تکنيکي 3که با تحقيقات پايه و کااربردي؛ فرآينادهاا؛ هنجارهاا و
حق اخترا سروکار دارد.
 .1آگاهي راهبردي و اجتماعي 3که به مسائلي از قبيل قوانين؛ مسائل ماالي و ماليااتي؛
مسائل سياسي و اقتصادي و جنبههاي اجتماعي و منابع انساني ميپاردازد (وي ورز
و همکاران .)7009
اين هار نو از اطالعات که در بسياري از سازمانها به آن پرداخته ميشود عمادتا رفتاار و
روندهاي اجتماعي را مورد مشاهده و تحليل قرار ميدهد .برخاي از موضاو هااي کليادي کاه
جمعآوري و تجزيه و تحليل اطالعات آن براي افزايش هوشمناادي رقابتي مورد استفاده قارار
ميگيرند از نظر پيروت و همکاران عبارتند از3
 .9اطالعات مربوط به به گزيني 3بهبود عملکرد فرايندهاي داخلي تاثير کاهش تصدي
گري يادگيري از رقبا و تغيير در فعاليتهاي کسب و کار رقبا؛
 .7اطالعات مربوط به شبکه زنجيره ارزش 3قابليتهااي تاامين کننادگان کاناالهااي
توزيع تاثير حاشيه سود و اثربخشي استراتژيهاي توزيع؛
 .7شبکه جهاني اطال رساني 3تغييرات اطالعاااات مربوط به رقباا در شابکه جهااني
اطال رساني اثربخشي بازاريابي ازطريق اينترنات اساتفاده رقباا از اينترنات باراي
زيرنظر داشتن بااازار و تاثير اينترنات و شابکه جهااني اطاال رسااني بار فاروش
سازمان؛
 .1اطالعات مالي 3عملکرد مالي تاثير قدرت مالي رقباا تغييارات ارزش ساهام رقباا و
نرخ بازده داراييهاي رقبا؛
 .9اطالعات مربوط به قيمت 3تغيير قيمت هاي عمده فروشي تغيير قيمتهااي خارده
فروشي سياستهاي اعطاي تخفيف تاثير قيمتهاي رقبا بر فروش سازمان تغييار
حاشيه سود و اثربخشي استراتژيهاي قيمتگذاري؛

تأثير فنآوري اطالعات بر هوش تجاري مديران

11 

 .1اطالعاات تاارويج فااروش و تبليغاات 3اعتبااار نااام تجااري نمايشااگاههاااي تجاااري
برنامههاي رواب عمومي سازمان تغيير در استراتژيهاي تبليغ اثربخشي تبليغاات
براي مشتريان هدف و تاثير تبليغات رقبا بر فروش سازمان؛
 .3اطالعات خدمات  /محصوالت 3معرفي کاال و خادمات جدياد اطالعاات منادر در
بروشورها و کتابچههاي معرفي محصول و خدمت تقاضا براي محصوالت و خادمات
رقبا فنآوري توليد و توانايي تحقيق و توسعه «کاربر آشنا بودن» 9تنو محصاول
و خدمات قيمت تمام شده رقبا اثربخشي ارزش افزوده تغييار در کيفيات کااال و
خدمات توقف توليد و يا ارائه خدمت؛
 .7اطالعات فروش 3اطالعاات ماهاناه فاروش رقباا سيساتم پااداش پرسانل فاروش
پورسانت فروش متمرکز تغيير در خدمات و محصوالت رقبا تغيير در خدمات پ
از فروش و مديريت مشتري بودجه بازاريابي رقبا رتبهبندي نماينادگيهاا و پايش
بيني فروش رقبا؛
 .1اطالعات راهبردي بازار 3برنامه هاي تحصيل و اداام رقبا فعاليتهاي مربوط به ثبت
عالئم تجاري اثربخشي استراتژي هاي بازاريابي تغيير در استراتژيهاي بازارياابي و
تاثير استراتژيهاي جديد بازاريابي بر فروش؛
 .90اطالعات نيروي انساني 3جذب نيروي انساني توس رقبا کاهش نيروي انساني رقبا
ارت سازماني رقبا و سوابق مديران اجرايي رقبا؛
 .99اطالعات مشتريان 3اطالعات مقايسه اي استفاده مشاتريان از خادمات و محصاوالت
رقبا تغييردر نگرش مشتريان در رابطه با محصوالت و خدمات تعداد دفعات خريد
سطح وفاداري مشتريان نسبت به محصول و خدمات رقبا علات خرياد محصاول و
خدمات مشابه شرکت از رقبا (پيروت و همکاران .)7003
روش تحقيق :اين پژوهش از نظر هدف از نو تحقيقاات کااربردي و از نظار نحاوه گاردآوري
دادهها از نو تحقيقات توصيفي پيمايشي است و از آنجا که محقق به دنبال بررسي رابطه باين
دو مولفه است نوعي تحقيق همبستگي به حساب ميآيد .تحليل دادهها با استفاده از نارمافازار
 SPSSو در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفات .در ساطح آماار توصايفي از جاداول

1. User Friendliness

فراواني درصد ميانگين و ...استفاده شد و در سطح آمار استنباطي ضريب همبستگي پيرساون
مورد استفاده قرار گرفت.
روايي و پايايي پرسشنامه :براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد وارياان نمارات هار
زير مجموعه از سؤاالت پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريان کل را محاسبه و سپ با اساتفاده
از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه کرد3
25
24.36
(1 
)  0.87
24
166.920

rx 

براي سنجش روايي 9اين پژوهش پرسشنامه مقدماتي در اختيار اساتاد راهنماا و مشااور باه
عنوان داور قرار گرفت و پ از ند مرحله ويرايش سرانجام روايي پرسشانامه باه تتيياد آناان
رسيد.

1. Validity
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يافتهها :براسا

تجزيه و تحليل اطالعات انجام شده در جداول مختلف يافتههااي تحقياق

به قرار زير ارائه ميشود3
جدول  :توزيع کارکنان بر حسب مدرک تحصيلي
مدارك تحصيلي

فراواني

درصد

ديپلم

97

93/1

فوق ديپلم

1

1/3

99

37/1

11

900

ليسان

به باال

جمع

يافتههاي جدول  39نشان ميدهاد کاه  93/1درصاد از کارکناان داراي مادرک دياپلم 1/3
درصد فوق ديپلم و  37/1درصد مدرک ليسان به باال بودهاند.
جدول  :فرضيه اول 3بين فنآوري اطالعات و شناخت مديران از رقبا رابطه وجود دارد.

شناخت رقبا

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

t

7/79

/177

/031

99/99

بر اسا نتايج جدول  t 37از مقدار بحراني جدول در سطح خطااي  9درصاد بزرگتار اسات
بنابراين نقش فنآوري اطالعات بر شناخت رقبا بيش از سطح متوس است واين فرضيه ماورد
تاييد است.
جدول  :فرضيه دوم 3بين فن آوري اطالعات و شناخت مشتريان رابطه وجود دارد.

مشتريان

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

t

7/79

/707

/011

7/13

بر اسا نتايج جدول  t 37از مقدار بحراني جدول در سطح خطااي  9درصاد بزرگتار اسات
بنابراين نقش فنآوري اطالعات بر شناخت مشاتريان بايش از ساطح متوسا اسات وفرضايه
مذکور مورد تاييد قرارگرفت.

جدول  :فرضيه سوم 3بين فن آوري اطالعات و تسهيل اطالعات و ارتباطاات رابطاه وجاود
دارد.

تسهيل اطالعات

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

t

7/93

/191

0/31

3/17

بر اسا نتايج جدول  31مشاهده ميشود که مقدار  tبحراني جدول درسطح خطاي  9درصد
بزرگتر است بنابراين نقش فن آوري اطالعات بر تصميمگيري اطالعات بيش از سطح متوسا
است و فرضيه مورد تتييد قرار مايگيارد يعناي باهکاارگيري فان آوري اطالعاات باه تساهيل
اطالعات و ارتباطات کارکنان در سازمان منجر ميشود.
جدول  :5مقايسه ميانگين نمره نقش فنآوري اطالعات
ميانگين

انحراف معيار

شناخت رقبا

7/79

/177

شناخت مشتريان

7/79

/707

تسهيل تبادل اطالعات

7/93

/191

Sig/000

F=73/31

12=91/791

بر اسا نتايج جدول  F 39مشاهده شده در سطح  P≥/09معني دار اسات و بناابراين نقاش
فن آوري اطالعات يکسان نبوده است .بيشترين نقاش باه شاناخت رقباا و مياانگين معنايدار
مربوط ميشود و بنابراين نقش فنآوري اطالعات يکسان نبوده است .بيشترين نقش مربوط باه
شناخت رقبا با ميانگين  7/79بوده است.
جدول  :6خالصه تحليل واريان

تحصيالت

ند متغيره (مانوا)

مولفهها

F

P

Eta

Power

شناخت رقبا
شناخت مشتريان

7/11
7/73

/093
/999

/013
/013

/917
/111
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سابقه خدمت
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تسهيل تصميمگيري

7/10

/017

/079

/911

شناخت رقبا
شناخت مشتريان
تسهيلگيري

9/93
9/90
7/07

/777
/713
/073

/097
/093
/011

/973
/931
/107

بر اسا يافتههاي جدول  F 31مشاهده شده در سطح  P≥/09معني دار نيست بنابراين بين
نظرات کارکنان در خصوص نقش فنآوري اطالعات بر شناخت رقبا مشتريان و تصاميمگياري
بر حسب مدرک تحصيلي و سابقه خدمت تفاوت وجود ندارد.

نتيجه گيري
براسا تحقيقات صورت گرفته فنآوري اطالعات به مديران کمک ميکند تا تصميمگياري
مبتني بر دانش داشته باشند و از آنجا که نيازهاي مشتريان از يک سو و قوانين دولتي از سوي
ديگر متغير است و نيز ابزارهاي اعمال قدرت در بازار و مسايلي ون رقابات فشاارهايي را بار
سازمان تحميل ميکنند بنابراين ماديران باا بکاارگيري هار اه بيشاتر فان آوري اطالعاات
ميتوانند به ارتقاي هوش تجاري خود بپردازند و به مزيت رقابتي پايدار دست يابند .همچناين
بر اسا نتايج اين تحقيق که هر سه فرضايه آن ماورد تتيياد قارار گرفتاه اسات و فان آوري
اطالعات رابطه مستقيمي با هوش تجاري مديران دارد بکاارگيري فان آوري اطالعاات توسا
اين مديران به شناخت هر ه بيشتر آنان از مشتريان و رقبا منجار شاده و تباادل اطالعاات و
ارتباطات را در سازمان تسهيل ميکند .لذا بکارگيري هر ه بيشتر فنآوري اطالعات در جهات
پيشبرد اهداف سازماني به مديران از يک طرف و ارتقائ هوش تجاري آنان براي رقابات پايادار
از سوي ديگر ضرورت خواهد داشت و مورد تاکيد است.
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