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چکیده

شناسایی مشکالت شرکتهای دانشبنیان به دلیل جایگاه ویژه آنها در اقتصاد کشور از اهمیت زیادی برخوردار است ،با
وجود افزایش ارزش صادرات محصوالت دانشبنیان ،این شرکتها از دو مشکل عمده سرمایهگذاری و صادرات ناپایدار
رنج میبرند ،موضوعی که رقابتمندی این شرکتها را با مشکل مواجه کرده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد .هدف
پژوهش حاضر مفهومپردازی و اولویتبندی مولفههای هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانشبنیان از طریق رویکرد
ترکیبی است .در ابتدا ،از روش تحلیل محتوا و مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته با فعاالن شرکتهای دانشبنیان
(متخصصان ،مدیران شرکتها و مسئوالن مرتبط) 95 ،کد به عنوان مفاهیم هوشمندی رقابتی استخراج و با توجه به
قرابت معنایی در  10مولفه دستهبندی شدند؛ سپس با استفاده از نمونهگیری نظری  12خبره انتخاب و نظرات آنها از طریق
پرسشنام ه جمعآوری و دادهها از طریق تکنیک دلفی فازی مورد تحلیل قرار گرفته .نتایج پژوهش منجر به شناسایی هشت
مولفه اصلی هوشمندی رقبا ،هوشمندی مالی ،هوشمندی بازار ،هوشمندی فنی ،هوشمندی مدیریتی ،هوشمندی قانونی،
هوشمندی انسانی و هوشمندی سیاسی جهت کسب هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانشبنیان شده است.
واژگان كليدي :شرکتهای دانشبنیان ،هوشمندی رقابتی ،نوآوری
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 -3استادیار گروه مدیریت ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
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 -5عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،سمنان ،ایران.
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 -1مقدمه

با توﺟه به اهمیت پیوستن به ﺟرگه تولیدکنندگان مﺤصوﻻﺕ فناورانه و تاکید فراوان در مورد این مساله
در سند ﭼشﻢانداز ،متاسﻔانه با گذﺷت بیﺶ از  6ساﻝ از ﺁﻏاز اﺟرای سند ﭼشﻢانداز بیست ساله کشور،
نه تنها راهﺒردهای ملی و سیاستهای راهﺒردی این حوزه هنوز تﻌیین نشده ،بلکه تﻌریﻒ مشخﺺ و
دقیﻘی از ﺧدماﺕ با فناوری باﻻ 1و عوامل موﺛر در توسﻌه ﺻادراﺕ و حتی سازمان یا نهاد متولی ﺁن
اراﺋه نشده است )نهاوندیان و افﻘهی .(1393 ،ﺁمارها نشان میدهد که ارزش ﺻادراﺕ کاﻻهای با فناوری
باﻻی کشورمان از  25920هﺰار دﻻر در ساﻝ  2002به  584313هﺰار دﻻر در ساﻝ  2011افﺰایﺶ یافته
این امر حاکی از ﺁن است که ،میﺰان ﺻادراﺕ کاﻻهای با فناوری باﻻ ایران ﻃی یﻚ دهه گذﺷته حدود
 22برابر ﺷده است .2پﮋوهﺶهای ﺻورﺕ گرفته نشان میدهد که ایران از بازار  1346میلیارد دﻻری
تﻘاﺿای ﺟهانی )ﺷامل  262ردیﻒ تﻌرفه کاﻻهای دانﺶبنیان( ،فﻘﻂ در  30ردیﻒ تﻌرفه ) 25/7درﺻد
از کل ارزش مذکور( رقابتمند بوده و در تﻌداد  54ردیﻒ تﻌرفه فاقد رقابتمندی است و همﭽنین در
مورد  178ردیﻒ دیگر ،هیﭻگونه ﺻادراتی را تجربه نکرده است .درﻙ مناسﺐ این واقﻌیت ،لﺰوم اتخاﺫ
سیاستهای ارتﻘاءدهنده رقابتمندی ﺷرکتهای ﺻادراتی کاﻻهای دانﺶ بنیان از سوی سیاستگذاران را
نمایانتر میکند )منﻄﻘی و همکاران ،(1392 ،ﺁن ﭼه مسلﻢ است؛ سهﻢ ﺻادراﺕ کاﻻهای با فناوری باﻻ
ﻃی ساﻝهای اﺧیر به نﺤو ﭼشﻢگیری افﺰایﺶ یافته است ،ولی از حیﺚ اندازه و میﺰان ﺻادراﺕ در مﻘایسه
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

با حجﻢ ﺻادراﺕ ﺟهانی کاﻻهای با فناوری باﻻ بسیار پایین ارزیابی میگردد ..بخﺶ اعظمی از درﺁمد

بررسیهای میدانی نشان میدهد که ﺷرکتهای دانﺶبنیان از دو مشکل عمده عرﺻههای سرمایهگذاری و
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ﺻادراﺕ ناپایدار رنﺞ میبرند )سیاهسرانیکجوری (1396 ،که به زعﻢ مصاحﺒهﺷوندگان ،مﻘوله مﺤوری قابل

ناﺷی از ﺻادراﺕ کاﻻهای با فناوری باﻻ به سه گروه فرﺁوردههای ﺷیمیایی ،ماﺷین ﺁﻻﺕ ﻏیرالکترونیﻚ و
فرﺁوردههای دارویی اﺧتصاﺹ دارد که در دستهبندی کاﻻهای فناورانه بر اساس سﻄﺢ فناوری ،در گروه
کاﻻهای با سﻄﺢ فناوری پایین و متوسﻂ به پایین قرار دارند .بخﺶهای عنوان ﺷده مجموعا  95درﺻد از
کل ﺻادراﺕ کاﻻهای با فناوری باﻻی کشور را تشکیل میدهد ،در حالی که سهﻢ گروههای کاﻻیی مذکور
در ترکیﺐ تﻘاﺿای ﺟهانی کاﻻهای با فناوری باﻻ تنها حدود  54/1درﺻد میباﺷد )حسنپور.(1392 ،
ﺁمار یادﺷده ،از یﻚ سو حاکی از رﺷد مﺤسوس ﺻادراﺕ مﺤصوﻻﺕ فناورانه کشورمان است که نشاندهنده
اهمیت سرمایهگذاری در این مﺤصوﻻﺕ از سوی مسئوﻻن و عوامل ﺫیربﻂ میباﺷد از سوی دیگر به نظر
میرسد فﻌالیت ﺷرکتهای دانﺶبنیان کشورمان در تولید و ﺻادراﺕ مﺤصوﻻﺕ فناورانه با هوﺷمندی کافی
توام نﺒوده و و بﻌضا نگاه به بازار داﺧلی ﺟایگﺰین بازار ﺻادراتی ﺷده است )حسن پور.(1392 ،

استخراﺝ مرتﺒﻂ با این مشکﻼﺕ از عدم بکارگیری هوﺷمندی رقابتی نشاﺕ میگیرد و میتواند موﺟﺒاﺕ باﻻ
رفتن نرﺥ ﺷکست این ﺷرکتها را فراهﻢ ﺁورد و ﺧود را به ﺻورﺕ ﺻادراﺕ انﻔﻌالی ،ﺻادراﺕ ﺟﺰﺋی و
تصادفی ،ﺻادراﺕ یکﺒار برای همیشه ،تولید مﺤصوﻻﺕ با فناوری پایین و ورود به بازارهای اﺷﺒاﻉ ﺷده و
کﻢ بازده نشان دهد .مﺤیﻂ پویا ،مﺒهﻢ و پیﭽییده تجاری ،سازمانهای امروزی را به استﻔاده دقیﻖ از اﻃﻼعاﺕ
و دانﺶ مﺤیﻂ بیرونی و درونی ﺧود در اﺧذ تصمیماﺕ راهﺒردی ،عملیاتی و تاکتیکی مجﺒور کرده است؛
تصمیماﺕ اتخاﺫ ﺷده با استﻔاده از منابﻊ دانﺶ و اﻃﻼعاﺕ میتواند منجر به مﺰیت رقابتی ﺷود .در ﺧصوﺹ
مﺤیﻂ ﺧارﺟی یﻚ سازمان ،ادبیاﺕ مدیریت راهﺒردی اﻏلﺐ بر روی مﻔهوم هوﺷمندی رقابتی تاکید دارد
) .(Hussain et al, 2017مﺤﻘﻘان بازاریابی مﻌاﺻر ،نﻘﺶ باﺷکوهی برای هوﺷمندی رقابتی در ﺷکلدهی

تصمیاﺕ راهﺒردی مﻄرﺡ کردهاند ) .(Kotler & Keller, 2012در حالی که بازاریابی عموما به عنوان امری

مدنظر قرار میگیرد که بر هوش مصرﻑکننده تمرکﺰ دارد ،مدتی است که عاملی دیگر در رابﻄه با رمﺰ موفﻘیت
در تصمیﻢگیری سازمانها از ﻃریﻖ ﺟمﻊﺁوری و استﻔاده از اﻃﻼعاﺕ ﺷناسایی ﺷده ،که هوﺷمندی رقابتی نام
دارد ) .(Rapp et al, 2015هوﺷمندی رقابتی یا درﻙ نیروهای رقابتی ) (Benny, 2013; Halt et al., 2014به

ﺧارﺟی را مدیریت میکند و ماهیت کنشگر دارد ) ،(Hussain et al., 2017بنابراین هوﺷمندی رقابتی

مفهومپردازي و اولويتبندي مولفههاي هوشمندي رقابتي در شرکتهاي دانشبنيان :پژوهش ترکيبي

عنوان یﻚ ﺷﻌار ﺟهت موفﻘیت در مﺤیﻂهای رقابتی امروزی مﻄرﺡ ﺷده ) .(Agnihotri & Rapp, 2011از

میتواند ﺟهت دستیابی به مﺤیﻂ ﺧارﺟی بالﻘوه و بالﻔﻌل ،فرﺻتها و تهدیدها مورد استﻔاده قرار گیرد
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این رو هدﻑ پﮋوهﺶ حاﺿر مﻔهومپردازی هوﺷمندی رقابتی و اولویتبندی مولﻔههای ﺁن بر حسﺐ نظراﺕ
ﺧﺒرگان در ﺷرکتهای دانﺶ بنیان و پاسخ به سواﻻﺕ زیر است:
 هوﺷمندی رقابتی در ﺷرکتهای دانﺶبنیان از ﭼه مولﻔههایی تشکیل ﺷده است؟ -اولویت مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی در ﺷرکتهای دانﺶبنیان از نظر ﺧﺒرگان به ﭼه ﺻورﺕ است؟

-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

هوﺷمندی رقابتی به قابلیت رمﺰگشایی و از میان برداﺷتن ﺷکاﻑهای ﺷایستگی و ارزﺷی بین یﻚ ﺷرکت
و رقﺒایﺶ اﺷاره دارد ) .(Luu, 2013; Tuan, 2015مﻔهوم هوﺷمندی رقابتی دو کلید واژه اﺻلی یﻌنی هوش
و رقابتمندی را در ﺧود ﺟای داده است .مﻔهوم هوش بخشی از راهﺒرد بازاریابی است که موﺟﺐ افﺰایﺶ
قدرﺕ رقابتی ﺷرکت و پردازش برنامههای راهﺒردی ﺁن میﺷود ) .(Juhari, & Stephens, 2006امروزه
مﻔهوم هوش را به عنوان فرﺁیندی که رقابتپذیری و فرﺁیند برنامهریﺰی راهﺒردی را بهﺒود میبخشد
مورد توﺟه قرار میدهند ) .(Saayman et al., 2008هوﺷمندی رقابتی ،اﻃﻼعاﺕ بدست ﺁمده از مﺤیﻂ

) .(Bartes, 2015هوﺷمندی رقابتی به عنوان یﻚ فرﺁیند یا برنامه اﺧﻼقی و نظاممند درنظر گرفته ﺷده
است که وﻇیﻔه ﺟمﻊﺁوری ،تجﺰیه و تﺤلیل و مدیریت اﻃﻼعاﺕ مﺤیﻂ بیرونی را بر عهده دارد
) .(Nasri & Zarai, 2013; Calof, 2017
هوﺷمندی رقابتی مﺰایای فراوانی از قﺒیل ایجاد فرﺻتهای رﺷد ﺟدید ،حداقل کردن تاﺛیر ﺷگﻔتی ،ﺁماده
سازی ﺟهت پاسخ سریﻊتر به تﻐییراﺕ در بازار ،بهﺒود کیﻔیت فرﺁیندهای برنامهریﺰی راهﺒردی ،ﺷناسایی
نﻘاﻁ ﺁسیﺐپذیر بالﻘوه ،اراﺋه هشدار زود هنگام را اراﺋه ﺧواهد کرد);Chen & Das, 2010; Bose, 2008

 .(Ross et al., 2012از این رو در پﮋوهﺶهای قﺒلی داﺧلی و ﺧارﺟی موﺿوﻉ هوﺷمندی رقابتی مورد
توﺟه ویﮋهای قرار گرفته است.
هی و همکاران ) ،(2015در پﮋوهشی اکتساﺏ هوﺷمندی رقابتی از ﻃریﻖ داده ﺷﺒکههای اﺟتماعی را در دو
ﺧردهفروﺷی زنجیرهای بﺰرگ واﻝمارﺕ و کوستکو 3مورد بررسی قرار دادند ) .(He et al., 2015ﺁنها موفﻖ
به اراﺋه یﻚ ﭼارﭼوﺏ مﻔهومی ﺟدید در حوزه هوﺷمندی رقابتی ﺷﺒکههای اﺟتماعی ﺷدند ،که در ﺁن
ﭼگونگی استﻔاده سازمانها از اهرم ﺷﺒکه اﺟتماعی به منظور ارتﻘاء ارزش کسﺐ و کار تشریﺢ ﺷده است.
ونتر و رنﺰبرگ ) ،(2014رابﻄه بین هوش بازاریابی و بازاریابی راهﺒردی را در سازمانهای ﺁفریﻘای
ﺟنوبی مورد بررسی قرار دادند .یافتهها ،نشاندهنده ﺷکاﻑهای ﺟدی از نﺒود انواﻉ هوش بازاریابی است.
تصمیﻢگیرندگان بازاریابی به این نکته پی بردند انواﻉ هوشهای سنتی بازاریابی در سازمانها وﺟود دارد و
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

از ﺁنها ﺟهت تصمیﻢگیری استﻔاده میﺷود ،این در حالی است که انواﻉ ابﺰارها و فناوریهای روز بازاریابی

در پﮋوهﺶ ﺧود به ﻃراحی ﭼارﭼوبی توسﻌه یافته و نظاممند در ﺧصوﺹ مﻔاهیﻢ هوش فرهنگی و
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هوش رقابتی در ارتﺒاﻁ با هﻢ و در ﺷرکتهای دانﺶ بنیان ایرانی برﺁمدند .ﺁنها بدین منظور  329ﺷرکت

هوﺷمند مورد ﻏﻔلت واقﻊ ﺷدهاند .نتایﺞ این پﮋوهﺶ نشان میدهد بازاریابی هوﺷمند با کیﻔیت و پشتیﺒانی
فناوری ارتﺒاﻃی و اﻃﻼعاتی ﺟهت بازاریابی هوﺷمند از نیازهای اساسی سازمانهای مورد بررسی است
) .(Venter & Rensburg, 2014کاکیوﻻتی و فیرنه ) ،(2013رابﻄه بین ﺧصیصههای ﺷرکت و استﻔاده از
اﻃﻼعاﺕ را در ﺷرکتهای کوﭼﻚ و متوسﻂ مورد بررسی قرار دادند .نتایﺞ پﮋوهﺶ ﺁنها نشان میدهد که
ویﮋگیهای ﺷرکت مﺜل رویکرد راهﺒردی ،اندازه ﺷرکت و منابﻊ از عوامل موﺛر بر استﻔاده از اﻃﻼعاﺕ در
ﺷرکتهای کوﭼﻚ و متوسﻂ هستند ).(Cacciolatti & Fearne, 2013
نظری و همکاران ) (2015در پﮋوهشی تاﺛیر ویﮋگیهای فردی را بر روی بازاریابی هوﺷمند  36سازمان
تولیدی اﺻﻔهان مورد بررسی قرار دادند .نتایﺞ نشان میدهد که ویﮋگیهای ﺷخصیتی روان رنجوری،
گشودگی تاﺛیر مﻌناداری بر بازاریابی هوﺷمند دارند ) .(Nazari et al., 2015ﺧاﺷﻌی و هرندی )،(1394

دانﺶبنیان فﻌاﻝ در زمینه فناوری اﻃﻼعاﺕ را مورد بررسی قرار دادند .نتایﺞ حاکی از ﺁن است که هوش
فرهنگی سﺒﺐ ارتﻘاء ﺻﺤت و دقت اﻃﻼعاﺕ رقابتی ﺷده و از این ﻃریﻖ سﺒﺐ ارتﻘاء هوش رقابتی
ﺷرکتهای دانﺶ بنیان ایرانی میﺷود و بر ﺁن موﺛر است )ﺧاﺷﻌی و هرندی .(1394 ،رونﻘی و رونﻘی
) ،(1393ارتﺒاﻁ بین سﻄﺢ بلوﻍ سیستﻢهای کسﺐوکار با عواملی ﭼون کیﻔیت دسترسی اﻃﻼعاﺕ و کیﻔیت
مﺤتوای اﻃﻼعاﺕ در 50سازمان ایرانی که سیستﻢهای هوﺷمندی کسﺐ و کار را به کار گرفتهاند ،مﻄالﻌه
نمودند .نتایﺞ ارتﺒاﻁ مستﻘیﻢ و مﺜﺒت بین سﻄوﺡ بلوﻍ سیستﻢهای هوﺷمندی کسﺐوکار و کیﻔیت دسترسی
و مﺤتوای اﻃﻼعاﺕ را نشان میدهد )رونﻘی و رونﻘی.(1393 ،
پراکندگی مولﻔههای گوناگون هوﺷمندی رقابتی ،ﺿرورﺕ ﺷناسایی مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی با نگاه به
ﺷرکتهای دانﺶبنیان کشور را ﭼندین برابر میکند .بر اساس نظر راﺝ و سانتی ،(2010) 4در سازمانهای
دانﺶبنیان که بر مدیریت دانﺶ سازمانی و پرورش فرهنﮓ سازمانی یادگیرنده و پیادهسازی ساﺧتارهای
سازمانی حامی ﺁن تاکید دارند ،برای رسیدن به هوﺷمندی سازمانی ،پنﺞ ﻃﺒﻘه هوﺷمندی از ﺟمله هوﺷمندی
بازار ،هوﺷمندی رقﺒا ،هوﺷمندی مﺒتنی بر فناوری ،هوﺷمندی انسانی و هوﺷمندی ساﺧتاری نﻘﺶ اساسی
دارد و به عنوان پیشایندهای هوﺷمندی در عصر دانﺶ در نظر گرفته میﺷوند .برﺧی از مﺤﻘﻘان مﻌتﻘدند
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قرار دادند ،و به منظور سنجﺶ هوﺷمندی رقابتی ،ﭼهار مولﻔه هوش بازار ،هوش رقﺒا ،هوش فناورانه و
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که هوﺷمندی بازار ،و رقﺒا زیرمجموعهی هوﺷمندی رقابتی قرار میگیرند و سه نوﻉ هوﺷمندی دیگر
ﺷامل هوﺷمندی انسانی ،هوﺷمندی ساﺧتاری و هوﺷمندی فناورانه در زیرمجموعهی هوﺷمندی سازمانی
قرار میگیرند ) .(Alon & Higgins, 2005دسﭽامﭙﺰ و نایاﻙ ) ،(1995هوﺷمندی رقابتی را در سه ﻃﺒﻘه
اراﺋه کردند -1 :هوﺷمندی بازار :5این نوﻉ هوﺷمندی وﻇیﻔه تهیه و عرﺿه روندهای حاﻝ و ﺁینده ،نیازها و
ترﺟیهاﺕ مشتریان به بازارهای ﺟدید را به عهده دارد .در این هوﺷمندی ،عمدتا اﻃﻼعاﺕ مشتریان ،تامین
کنندگان ،ﺧریداران و توزیﻊکنندگان گردﺁوری و تجﺰیه و تﺤلیل میﺷود -2 .هوﺷمندی مرتﺒﻂ با رقﺒا :6این
نوﻉ هوﺷمندی از ﻃریﻖ مﻼحظه و بررسی مستمر و نظاممند در ساﺧتار رقﺒا ،مﺤصوﻻﺕ ﺟایگﺰین ﺟدید به
ﺻنﻌت وﻇیﻔه ارزیابی تکامل راهﺒرد رقابتی رقﺒا را به عهده دارد .هوش رقﺒا تﻼﺷی مستمر به منظور ارزیابی
رفتار و قابلیتهای رقﺒا در ﺟهت توسﻌه مﺰیت رقابتی است ) (Adidam et al., 2009و دستیابی به بینﺶ در
مورد ﺁنهاست ) -3 .(Johns &Van Doren, 2010هوﺷمندی فناورانه :7تﺤلیل هﺰینه–فایده فناوریهای
ﺟدید و فﻌلی و نیﺰ پیﺶبینی فناوریهایی که در ﺁینده از بین میروند و فناوریهایی که در ﺁینده مسلﻂ
میﺷوند به عهده این نوﻉ هوﺷمندی است.
سﭙهوند و ﺷریﻌتنﮋاد ) (1394تاﺛیر هوﺷمندی رقاتﺒی بر توان رقابتی و رقابت ﺻنﻌتی را مورد بررسی

هوش راهﺒردی استﻔاده ﺷده در پﮋوهﺶ ) (Gabber, 2007را مدنظر قرار دادند )سﭙهوند و ﺷریﻌتنﮋاد،
 ،(1394الﺒته استﻔاده از ابﻌاد یﻚ پﮋوهﺶ ﺧارﺟی بدون بومیسازی ممکن است تﻌمیﻢ نتایﺞ را با مشکل
مواﺟه سازد .در پﮋوهشی دیگر که با تاکید بر ارتﻘاء هوﺷمندی در ﺷرکتهای دانﺶبنیان ایرانی ﺻورﺕ
پذیرفت ،دو مولﻔه هوﺷمندی رقابتی و هوﺷمندی فرهنگی به همراه زیرمجموعههای هر یﻚ مدنظر قرار
گرفت که در بررسی هوﺷمندی رقابتی به عنوان یکی از متﻐیرهای اﺻلی پﮋوهﺶ ،از ابﻌاد نظریه دانشکده
مدیریت فرانسه یﻌنی هوش تجاری بازاریابی ،هوش رقﺒا ،هوش فناورانه و هوش اﺟتماعی راهﺒردی
استﻔاده ﺷده )ﺧاﺷﻌی و هرندی .(1394 ،ﻃﺒرسا و نظرپوری ) ،(1392سﻌی در پاسخگویی به این سواﻝ
برﺁمدند که ﭼگونه میتوان یﻚ سازمان دانﺶبنیان را که عمدهترین داراییهای ﺁن سرمایههای دانشی است
هوﺷمند کرد؟ نتایﺞ نشان داد که ساﺧتار ویﮋه موقت با ﺿریﺐ تشخیﺺ  86درﺻدی بیشترین اﺛر کل را
روی فرﺁیندهای هوﺷمندی ساﺧتاری داﺷتهاند .همﭽنین راهﺒردهای دانﺶ و سرمایههای فکری به ترتیﺐ
در مرتﺒه دوم و سوم تاﺛیر بر فرﺁیندهای هوﺷمندی ساﺧتاری قرار دارند ،از سوی دیگر ساﺧتار ویﮋه
موقت ،سرمایههای فکری و راهﺒردهای دانﺶ ،به ترتیﺐ بیشترین اﺛر کل را روی فرﺁیندهای هوﺷمندی
داﺷتهاند )ﻃﺒرسا و نظرپوری .(1392 ،ﻃﺒرسا و همکاران ) ،(1391عوامل موﺛر بر مﺰیت رقابتی مﺒتنی
بر هوﺷمندی سازمانی بر اساس مولﻔههای سازمانهای دانﺶبنیان را ﺷناسایی کردند .نتایﺞ پﮋوهﺶ
ﺁنها در بخﺶ ساﺧتاری مدﻝ نشان داد که  46درﺻد از مﺰیت رقابتی سازمانهای دانﺶ بنیان از ﻃریﻖ
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

سازهی هوﺷمندی سازمانی تﺒیین میﺷود .همﭽنین ﺟوامﻊ دانشی و راهﺒردهای دانشی به ترتیﺐ مهمترین

بررسی این ﺟدوﻝ در برگیرنده نکاﺕ قابل توﺟهی است ،از یﻚ سو انواﻉ هوﺷمندی و مولﻔههای ﺁن بر
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حسﺐ مورد و مکان مﻄالﻌه با سایر پﮋوهﺶها تﻔاوﺕهایی داﺷته و منجر به ﺷناسایی مولﻔهها ﺟدیدی ﺷده

مولﻔههای اﺛرگذار بر هوﺷمندی سازمانی ﺷمرده میﺷوند )ﻃﺒرسا و همکاران .(1391،رﺿایی دولتﺁبادی،
زینلی و ﺷکرﭼیزاده ) ،(1390به بررسی میﺰان تاﺛیر هوﺷمندی رقابتی و اﺟﺰای ﺁن بر مﺰیت رقابتی در
ﺷرکتهای موﺟود در ﺷهرﻙ علمی تﺤﻘیﻘاتی ﺷهر اﺻﻔهان پرداﺧتند .نتایﺞ نشان داد یﻚ برنامه هوﺷمند
رقابتی سﺒﺐ دستیابی به مﺰیت رقابتی نسﺒت به رقﺒا میﺷود و این امر تضمینکننده بﻘای سازمان است،
به عﺒارﺕ دیگر برنامهریﺰی و تمرکﺰ ،ﺟمﻊﺁوری ،تجﺰیه و تﺤلیل و انتشار و ارزیابی اﻃﻼعاﺕ سﺒﺐ
تﻘویت قدرﺕ رقابتی ﺷرکت به منظور کسﺐ موقﻌیت برتر در بازار میﺷود .در این پﮋوهﺶ نیﺰ به منظور
سنجﺶ هوﺷمندی رقابتی از ﭼرﺧه هوﺷمندی رقابتی کاهانر ) (1996بدون هیﭻ گونه تﻐییر و بومیسازی
استﻔاده ﺷده است )رﺿایی دولت ﺁبادی و همکاران .(1390،ﺟدوﻝ ) (1انواﻉ هوﺷمندی ﺷناسایی ﺷده در
پﮋوهﺶهای پیشین بر حسﺐ مکان و مورد مﻄالﻌه را نشان میدهد.

جدول( :)1انواع هوشمندی شناسایی شده در پژوهشهای پیشین بر حسب مکان و مورد مطالعه
ردیﻒ

نویسندگان

مورد مﻄالﻌه

نوﻉ هوﺷمندی

ابﻌاد

مولﻔههای مشابه
با پﮋوهﺶ حاﺿر

1

& Des champs
Nayak, 1995

کتاﺏ

هوﺷمندی
رقابتی

بازار  ،رقﺒا ،فناورانه

بازار  ،رقﺒا،
فناورانه

2

& Rouach
Santi, 2001

مروری

هوﺷمندی
رقابتی

بازار ،رقﺒا ،فناورانه ،اﺟتماعی،
راهﺒردی

بازار ،رقﺒا

3

& Alon
Higgins, 2005

مروری

هوﺷمندی
رقابتی

بازار و رقﺒا

بازار ،رقﺒا

4

Liebowitz,
2007

کتاﺏ

هوﺷمندی
سازمانی

انسانی ،ساﺧتاری ،فناورانه

هوش تجاری

-

هوش مصنوعی

-

5

Gabber, 2007

تجﺰیه و
تﺤلیل
روشﺷناسانه

هوﺷمندی
رقابتی

بازار ،رقﺒا ،راهﺒردی ،اﺟتماعی

بازار ،رقﺒا

6

Qiu, 2008

مدیران
ﺁمریکایی

هوﺷمندی
رقابتی

مشتری)بازار( ،رقﺒا ،تامینکننده،
منابﻊ انسانی ،فناوری ،اﺟتماعی-
اقتصادی

بازار ،رقﺒا،
انسانی ،فناوری،
اﺟتماعی

7

& Calof
Wright, 2008

مروری

هوﺷمندی
رقابتی

روندهای بازار یا ﺻنﻌت ،مشتری،
تامینکننده ،فناوری ،اقتصادی،
سیاسی ،مدیریتی

بازار ،انسانی،
فناوری ،سیاسی،
مدیرتی

8

& Jenster
Soilen, 2009

هوﺷمندی
ﺧصوﺻی

بازار ،بازاریابی ،رقابتی ،رقﺒا ،مالی

بازار ،بازاریابی،
رقابتی ،رقﺒا ،مالی

کتاﺏ

هوﺷمندی دولتی

نظامی ،عمومی ،سیاسی

-

هوﺷمندی
ساﺧتاری

-

-

9

Adidam et al.,
2012

ﺷرکتهای
هندی

هوﺷمندی
رقابتی

مشتری ،رقﺒا ،بینالمللی ،اقتصادی،
فناوری ،تامینکننده ،قانونی،
اﺟتماعی-فرهنگی

بازار ،رقﺒا،
فناوری ،قانونی،
اﺟتماعی-
فرهنگی

10

دیدگاه دانشکده
مدیریت فرانسه

-

هوﺷمندی
رقابتی

تجاری ،رقﺒا ،فناوری ،راهﺒردی،
اﺟتماعی

رقﺒا ،فناوری
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8

انسانی ،فناوری
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هوﺷمندی
رقابتی

بخﺶ وﻇیﻔهای )مشتری ،رقیﺐ،
تامینکننده ،قانونی ،سازمانی( ،بخﺶ
عمومی )فناورانه ،اقتصادی ،اﺟتماعی-
فرهنگی ،منابﻊ انسانی ،ﺟهانی(

رقﺒا ،قانونی،
فناوری ،انسانی

هوﺷمندی
رقابتی

مشتری ،رقﺒا

رقﺒا

هوﺷمندی
عاﻃﻔی

ﺧودﺁگاهی ،ﺧود مدیریتی ،ﺁگاهی
اﺟتماعی ،مهارﺕهای اﺟتماعی

ﺧود مدیریتی

رقﺒا

12

Luu, 2013b

ﺷرکتهای
حمل و نﻘل
در ویتنام

13

Luu, 2016

ﺷرکتهای
تولید مواد
ﺷیمیایی در
ویتنام

هوﺷمندی
رقابتی

رقﺒا

14

مصلﺢ و همکاران،
1394

ﺷرکتهای
دانﺶبنیان
ﺷیراز

هوﺷمندی
رقابتی

بازار ،رقﺒا

بازار ،رقﺒا

15

ﺧاﺷﻌی و هرندی،
1394

ﺷرکتهای
دانﺶ بنیان
ایرانی

هوﺷمندی
رقابتی

تجاری بازاریابی ،رقﺒا ،فناورانه،
اﺟتماعی راهﺒری

بازاریابی ،رقﺒا،
فناوری

هوﺷمندی
فرهنگی

دانﺶ فرهنگی ،راهﺒرد فرهنگی،
انگیﺰش فرهنگی ،رفتار فرهنگی

-

16

سﭙهوند و
ﺷریﻌتنﮋاد،
1394

ﺷهرﻙهای
ﺻنﻌتی استان
لرستان

هوﺷمندی
رقابتی

بازار ،رقﺒا ،فناورانه ،راهﺒردی

بازار ،رقﺒا،
فناوری
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11

ﺷرکتهای
Yap et al., 2013
دولتی مالﺰی

و ﺷناسایی مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی با تاکید بر ﺷرکتهای دانﺶبنیان است .نکته بارز در پﮋوهﺶهای
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داﺧلی ﺁن است که اﻏلﺐ مﺤﻘﻘان مدﻝهای ﻃراحی ﺷده برای سایر کشورها را بدون بومیسازی مورد

است ،از سوی دیگر در مﻄالﻌاﺕ داﺧلی پﮋوهﺶ اکتشافی در حوزه هوﺷمندی مشاهده نمیﺷود و اکﺜر
پﮋوهشگران از مولﻔههای ﺷناسایی ﺷده در کشورهای دیگر به منظور سنجﺶ ﺟامﻌه ﺁماری ﺧود استﻔاده
کردهاند که این موﺿوﻉ نیازمند بررسی و احتیاﻁ بیشتری است .ﺁنﭽه پﮋوهﺶ حاﺿر را نسﺒت به موارد
مشابه متمایﺰ میسازد اکتشافی بودن ﺁن به منظور یافتن مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی با تاکید بر ﺷرکتهای
دانﺶبنیان است که این امر برای سایر پﮋوهشگران ،مسئوﻻن و ﺷرکتها میتواند کمﻚ کننده باﺷد.
در زمینه هوﺷمندی رقابتی پﮋوهﺶهای تجربی قابل توﺟهی در داﺧل و ﺧارﺝ ﺻورﺕ پذیرفته است و
اﻏلﺐ روابﻂ علی مرتﺒﻂ با هوﺷمندی رقابتی سنجیده ﺷده است ،اما ﺁنﭽه مشهود است عدم مﻔهومپردازی

استﻔاده قرار دادهاند که این امر میتواند دستیابی به نتایﺞ واقﻌی را دﺷوار سازد ،لذا در پﮋوهﺶ حاﺿر
سﻌی ﺷده است با استﻔاده از نظراﺕ فﻌاﻻن ﺷرکتهای دانﺶبنیان و ﺧﺒرگان این بخﺶ هوﺷمندی رقابتی
مﻔهومپردازی و مولﻔههای ﺁن اولویتبندی ﺷود.

ش پژوهش
 -3رو 

به منظور تﺤﻘﻖ اهداﻑ از روش ﺁمیخته استﻔاده ﺷده .این پﮋوهﺶ از نوﻉ اکتشافی است که ﺷامل دو گام
است :در گام اوﻝ از تﺤلیل مﺤتوای کیﻔی استﻔاده گردید .تﺤلیل مﺤتوای کیﻔی را میتوان روش پﮋوهشی
برای تﻔسیر ﺫهنی مﺤتوایی دادههای متنی از راه فرﺁیندهای ﻃﺒﻘهبندی نظاممند ،کدبندی و تﻢسازی یا ﻃراحی
الگوهای ﺷناﺧته ﺷده دانست )هسیه و ﺷانون .(2005 ،در گام دوم نظراﺕ ﺧﺒرگان از ﻃریﻖ پرسشنامهای
با ﻃیﻒ لیکرﺕ  5درﺟهای ﺟمﻊﺁوری ﺷده و دادهها از ﻃریﻖ تکنیﻚ دلﻔی فازی مورد تﺤلیل قرار گرفته.
بهمنظور تشریﺢ الگوریتﻢ اﺟرای تکنیﻚ دلﻔی فازی بایستی بین دو کاربرد تکنیﻚ دلﻔی تﻔاوﺕ قایل ﺷد
 .(1393در این پﮋوهﺶ به منظور ﻏرباﻝ ﺷاﺧﺺهای هوﺷمندی رقابتی از تکنیﻚ دلﻔی فازی استﻔاده ﺷده.
ﺟامﻌه ﺁماری پﮋوهﺶ در بخﺶ کیﻔی ﺷامل فﻌاﻻن ﺷرکتهای دانﺶبنیان )متخصصان ،مدیران ﺷرکتها
و مسولین مرتﺒﻂ( است .به منظور استخراﺝ کدها با استﻔاده از روش نمونهگیری نظری تا رسیدن به اﺷﺒاﻉ
نظری در مجموﻉ  16مصاحﺒه انجام ﺷد .در بخﺶ کمی نیﺰ ﺟهت اولویتبندی مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی
نظراﺕ  12ﺧﺒره از ﻃریﻖ پرسشنامه ﺟمﻊﺁوری و مورد بررسی قرار گرفته .در ﺟدوﻝ ) (2فهرست نمونه
ﺁماری دو بخﺶ کیﻔی و کمی به تﻔکیﻚ ﺟنسیت ،تﺤصیﻼﺕ و حرفه اراﺋه ﺷده است.
به منظور افﺰایﺶ اعتﺒار نتایﺞ ،پﮋوهشگران عﻼوه بر در نظر گرفتن عاملهای تﺤصیﻼﺕ و سمت ،نﻘﺶ
مهمی را نیﺰ برای تجربه قاﺋل ﺷدند ،بدین منظور در بخﺶ کیﻔی از  4نﻔر از افراد با تﺤصیﻼﺕ دیﭙلﻢ که
میانگین تجربه ﺁنها در سﻄﺢ باﻻیی قرار داﺷت استﻔاده گردید.

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها
 -1-4بخش کیفی
به منظور استخراﺝ مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی از تﺤلیل مﺤتوای کیﻔی استﻔاده ﺷده است .در این روش با
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جدول ( :)2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری در دو بخش کیفی و کمی
ویﮋگی مورد بررسی
ﺟنسیت

سن

تﺤصیﻼﺕ
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میانگین تجربه
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سمت

بخﺶ کیﻔی

بخﺶ کمی

زن

2

1

مرد

14

11

 29-20ساﻝ

4

3

 39-30ساﻝ

8

6

 49-40ساﻝ

3

2

بیشتر از  50ساﻝ

1

1

زیر دیﭙلﻢ

-

-

دیﭙلﻢ و کاردانی

4

-

کارﺷناسی

7

3

کارﺷناسی ارﺷد و باﻻتر

5

9

زیر  4ساﻝ

2

1

 4ساﻝ تا  9ساﻝ

3

4

 10ساﻝ تا 15

5

3

 16ساﻝ و باﻻتر

6

4

مﻌاونت علمی و فناوری ریاست ﺟمهوری

3

3

اتاﻕ بازرگانی

2

2

موسسه ﺧدماﺕ فناوری تا بازار

1

1

مدیران ﺷرکتهای دانﺶ بنیان

8

2

اساتید و متخصصان دانشگاهی

2

4

گﺰینهها

تﻌداد

تﻌداد

استﻔاده از تﺤلیل پیامهای زبانی میتوان به کشﻒ مﻌانی ،اولویتها ،نگرشها ،ﺷیوههای درﻙ و سازماندهی
ﺟهان دست یافت ) .(Wilkinson & Birmingham, 2003ﺟهت استخراﺝ مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی در
ﺷرکتهای دانﺶ بنیان از مصاحﺒههای عمیﻖ نیمه ساﺧتار یافته استﻔاده گردید . ،ﺟهت ﺟمﻊﺁوری دادهها از
سواﻻﺕ عمومی فردی اولیه و سواﻝ باز نظیر »مشکل اﺻلی ﺷرکتهای دانﺶبنیان را در زمینه ﺻادراﺕ ﭼه
میدانید؟«» ،ﭼرا ﺷرکتهای دانﺶبنیان ایرانی در زمینه ﺻادراﺕ پایدار و مستمر موفﻖ نیستند؟«» ،راهکار
ﺷما ﺟهت ﺻادراﺕ مستمر و موفﻖ ﺷرکتهای دانﺶبنیان ایرانی در بازارهای بینالمللی ﭼیست؟« ،استﻔاده

ﺷد و به تدریﺞ ﺟهت عمیﻖتر ﺷدن روند مصاحﺒه سواﻻﺕ دیگر پرسیده ﺷد و بر اساس دادههای اراﺋه ﺷده
توسﻂ مشارکتکنندگان ،سواﻻﺕ پیگیریکننده و اکتشافی از قﺒیل »ممکن است در این مورد بیشتر توﺿیﺢ
دهید؟«» ،ﺁیا در این مورد تجربه ﺧاﺻی دارید؟« و »ﺁیا منظورتان این است که ...؟« ﻃرﺡ گردید .ﺟهت تﺤلیل
دادهها متن مصاحﺒهها ﭼندین بار ﺧوانده ﺷد .واحدهای مﻌنادار مشخﺺ و ﺧﻼﺻهسازی واحدهای مﻌنادار با
توﺻیﻔی نﺰدیﻚ به متن انجام گردید .سﭙﺲ فهرستی از کدها تهیه و با بازبینی ،مرور مﻌنایی ،تﻌیین ﺷﺒاهتها
و تﻔاوﺕهای موﺟود در مﻌنی ،کدهای مشابه به روش کاهشی و استﻘرایی در سﻄﺤی انتﺰاعیتر قرار گرفت
و با مﻘایسه مداوم زیر ﻃﺒﻘاﺕ و ﻃﺒﻘاﺕ قابل قﺒوﻝ حاﺻل گردید .نتایﺞ تﺤلیل مصاحﺒهها منجر به ﺷناسایی
 95کد و  10مﻘوله اﺻلی ﺷد .برای دستیابی به روایی و پایایی دادهها ،از مﻌیارهای موﺛﻖ بودن لینکلن و گوبا
استﻔاده ﺷد ،این مﻌیار مﻌادﻝ روایی و پایایی در تﺤﻘیﻘاﺕ کمی است .بدین منظور ،ﭼهار مﻌیار اعتﺒار،

قابلیت وابستگی یا اعتماد ،مﻘﺒولیت یا تاییدپذیری و قابلیت انتﻘاﻝ مورد بررسی قرار گرفت )& Polit

 .(Hungler, 2001ﺟهت رسیدن به این مﻌیارها ،پﮋوهشگران با دقت در انتخاﺏ مشارکتکنندگان کلیدی،
تلﻔیﻖ روشهای ﺟمﻊﺁوری دادهها )مانند مصاحﺒه ،یادداﺷتبرداری ،یادﺁورنویسی( ،تخصیﺺ زمان کافی
انجام ﺷده توسﻂ همکاران ﻃرﺡ و بازنگری نوﺷتهها توسﻂ مشارکتکنندهها سﻌی در تامین این مﻌیارها
نمودند .در ﺟدوﻝ ) (3مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی به همراه کدهای باز هر یﻚ قابل مشاهده است.
یکی از مﺰیتهای پﮋوهﺶ کیﻔی استخراﺝ کدها و مولﻔهها از ﻃریﻖ یﻚ فرﺁیند استﻘرایی ،و رفت و برگشتی از
میدان پﮋوهﺶ است .نتایﺞ مرحله کیﻔی منجر به ﺷناسایی  10مولﻔه ﺷد که در ﺷکل ) (1قابل مشاهده است.
 -2-4بخش کمی
در تکنیﻚ دلﻔی فازی ،پﺲ از انتخاﺏ ﺧﺒرهها ،الگوریتﻢ این روش اﺟرا میﺷود .برﺧی منابﻊ تﻌداد
ﺧﺒرگان روش دلﻔی را  6تا  12عضو عنوان کردهاند و اگر از ترکیﺐ ﺧﺒرگان با تخصﺺهای گوناگون
استﻔاده ﺷود بین  5تا  10عضو کافی است )حﺒیﺒی و همکاران .(1393 ،در پﮋوهﺶ حاﺿر به منظور
سنجﺶ روایی از روش روایی ﺻوری و مﺤتوایی کیﻔی استﻔاده ﺷده ،بدین منظور مﻘوﻻﺕ و زیرمﻘوﻻﺕ
در اﺧتیار ﺟمﻌی از اساتید و کارﺷناسان قرار گرفته تا میﺰان ارتﺒاﻁ و تناسﺐ ،سﻄﺢ دﺷواری ،ابهام
عﺒاراﺕ و یا وﺟود نارسایی در مﻌانی کلماﺕ بررسی ﺷود ،همﭽنین پایایی از ﻃریﻖ نرﺥ ناسازگاری تﻌیین
گردید ،که نرﺥ کمتر از  0/1نشان دهنده تایید ،قابلیت اعتماد پرسشنامه است.
در اﺟرای تکنیﻚ دلﻔی فازی ،اولین گام انتخاﺏ ﻃیﻒ فازی مناسﺐ برای فازیسازی عﺒاراﺕ کﻼمی
پاسخدهندگان است .در پﮋوهﺶ حاﺿر  ،بهمنظور بیان اهمیت ﺷاﺧﺺها از ﻃیﻒ فازی مﺜلﺜی استﻔاده ﺷده

مفهومپردازي و اولويتبندي مولفههاي هوشمندي رقابتي در شرکتهاي دانشبنيان :پژوهش ترکيبي

برای انجام مصاحﺒه ،بررسی مداوم دادهها و ﻃﺒﻘاﺕ از نظر تشابهاﺕ و تﻔاوﺕها ،بازنگری تجﺰیهوتﺤلیل

31

جدول ( :)3کدهای باز و مولفههای هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان
مﻘوﻻﺕ

کدهای باز

سنجﺶ رﺿایتمندی مشتریان رقﺒا ،ﺷناسایی مشتریان بالﻘوه رقﺒا ،توﺟه به قدرﺕ مانور مالی رقﺒا ،در
نظر گرفتن سهﻢ بازار رقﺒا ،توﺟه به نﺤوه قیمتگذاری رقﺒا ،قدمت و سابﻘه رقﺒا ،بررسی مﺤصوﻻﺕ
رقﺒا ،رﺻد رقﺒا از نظر دریافت حمایت دولتی ،زیرساﺧتهای تجاری رقﺒا ،ﺷناسایی رقﺒا از نظر
داﺷتن استانداردها ،رﺻد رقﺒای پیشرو ،ﺷناﺧت اهداﻑ رقﺒا ،ﺷناسایی رقﺒای اﺻلی ،رﺻد اﺋتﻼفاﺕ
هوﺷمندی رقﺒا ،توﺟه به تﻐییراﺕ فناورانه رقﺒا ،توﺟه به حضور دولت به عنوان رقیﺐ در برﺧی بازارها ،توﺟه
رقﺒا
به کیﻔیت و عملکرد بهتر در مﻘایسه با رقﺒا ،توﺟه به مﺤیﻂ زیست و مسئولیتهای اﺟتماعی در
مﻘایسه با رقﺒا ،توﺟه به بنیه مالی رقﺒا ،ﺷناسایی روشهای اﺧﻼقی و ﻏیراﺧﻼقی رقﺒا ،رﺻد اقداماﺕ
سیاسی رقﺒا ،تسلﻂ بر تﻘاﺿا توسﻂ رقﺒا ،نﻔوﺫ در بدنه دولتی توسﻂ رقﺒا ،ﺁگاهی از رانت اﻃﻼعاتی
رقﺒا و راههای ﺁن

ارزیابی تمایل و رﻏﺒت بازار هدﻑ ،کنکاش بازار ،مﻄالﻌه میدانی بازار ،ﺷناسایی نیاز ﺁینده بازار،
هوﺷمندی ﺷناسایی انتظار مشتری ،توﺟه به گﺰارﺷاﺕ مﻄالﻌه بازار بینالمللی ،ﺷناسایی بازارهای ﺟدید و بالﻘوه،
بازار
هوﺷمندی در عرﺻههای ورود ،بازﺧورد گرفتن از مشتری
هوﺷمندی حل مشکﻼﺕ نﻘل و انتﻘاﻝ پوﻝ ،بﺤﺚ تامین مالی ﺷرکت ،نﻘدینگی ﺷرکتی ،دریافت وامهای با بهره
اندﻙ
مالی
هوﺷمندی رقابتی
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توﺟه به میﺰان فناوری ،بومی بودن دانﺶ فنی ،کﭙی برداری و ارتﻘا ،مهندسی مﻌکوس ،دریافت ایده
هوﺷمندی از پرسنل ،مشاهده مشتری و بازار به منظور کشﻒ ایده ،ﺷرکت در نمایشگاههای تخصصی ،ﺛﺒت
فناوری دانﺶ فنی و ایده ،فرستادن نیرو به ﺷرکت رقیﺐ ،ﺟذﺏ نیرو از ﺷرکت رقیﺐ ،ﺟاسوسی ﺻنﻌتی
ﺷناسایی و ﻃراحی واحدهای تخصصی ،مدنظر قرار دادن استمرار کیﻔیت و نوﺁوری ،تشویﻖ تﻔکر
نوﺁورانه ،تشکیل تیﻢ تﺤﻘیﻘاتی ﺧﺒره و دانشی ،برﺧورداری از تواناییهای مدیریتی در زمینههای
هوﺷمندی مختلﻒ ،تﻘویت بینﺶ مدیریتی ،لﺰوم گرفتن ﺷرکای تجاری ،درگیر نکردن افراد نخﺒه در مدیریت
مدیریتی ﺷرکتها ،سیاستگذاریهای هوﺷمندانه ،ﺁگاهی نسﺒت به مﺤیﻂ و پاسخگویی مناسﺐ ،تجربیاﺕ
مدیریت عالی ،استﻔاده از متخصصان و مشاوران بازاریابی ،ﺷناسایی و درﻙ ارتﺒاﻃاﺕ موﺟود در
بازار ،قدرﺕ مدیریت مالی ،قدرﺕ مدیریت استﻌدادها و نخﺒگان
توﺟه به قوانین کشور مﺒدا و مﻘصد ،در نظر گرفتن الﺰاماﺕ و ﺷرایﻂ بازار ،ﺷناسایی توافﻘاﺕ،
هوﺷمندی پروتکلها و قوانین مﻔید بینالمللی ،ﺛﺒت مالکیت فکری ،لﺰوم توﺟه به اﺧذ مجوزهای مختلﻒ ﺟهت
قانونی ورود به سایر کشورها ،کسﺐ ﺁگاهی در مورد قوانین بیمه و مالیاتی
توﺟه به تﺤصیﻼﺕ نیروی انسانی ،مهارﺕ نوﺁوری ،بهرهمندی از نیروی دانشی و متخصصان ،توﺟه
هوﺷمندی به تنوﻉ متخصصان ،بازنگری و بهﺒود در ﺷیوههای ارزیابی منابﻊ انسانی ،در نظر گرفتن تجربه کاری،
انسانی توانایی کار تیمی
هوﺷمندی دین و مذهﺐ ﻏالﺐ ﺟامﻌه هدﻑ ،درﺻد ﺟمﻌیت بر حسﺐ مذاهﺐ مختلﻒ ،توﺟه به تشابه مذهﺒی
مذهﺒی با کشور ما ،توﺟه به تشابهاﺕ و تﻔاوﺕهای مذهﺒی
هوﺷمندی در نظر گرفتن روندها اﺟتماعی و فرهنگی ،توﺟه به درﺁمد سرانه در کشور مﻘصد ،توﺟه به ﺟمﻌیت،
اﺟتماعی -توﺟه به ﺷرایﻂ فرهنگی و اﺟتماعی ،بافت ﺟامﻌه از نظر سنتی یا مدرن بودن ،دقت در نامگذاری
فرهنگی مﺤصوﻻﺕ ،نرﺥ زاد و ولد و مرگ و میر ،توﺟه به رسوماﺕ و ﺁیینها ،ﺷناسایی دهﻚهای درﺁمدی
هوﺷمندی ﺷناﺧت دولت و حﺰﺏهای حاکﻢ در کشور مﻘصد ،نوﻉ حکومت ،ﺷناﺧت نهادهای قانونگذار،
سیاسی ﺷناسایی افراد تاﺛیرگذار سیاسی

رقبا
قانونی

سیاسی

مدیریتی

مذهبی

هوشمندی
رقابتی

اجتماعی

فناوری

-فرهنگی

مالی

بازار

انسانی

که مﻲتواند به ﺻورﺕ عدد فازﻱ مﺜلﺜﻲ ) (al, am, arنشان داده ﺷود .ﺷکل ) ،(2این تابﻊ عضویت را نمایﺶ

مفهومپردازي و اولويتبندي مولفههاي هوشمندي رقابتي در شرکتهاي دانشبنيان :پژوهش ترکيبي

شکل ( :)1مفهومپردازی هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان (بخش کیفی)

پرسشنامهای ﺷامل مولﻔههای دهگانه هوﺷمندی رقابتی استخراﺝ ﺷده از بخﺶ کیﻔی در اﺧتیار اعضای
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است .یﻚ عدد فازﻱ مﺜلﺜﻲ  Aعددﻱ با تابﻊ عضویت تکهاﻱ ﺧﻄﻲ  µAکه به ﺻورﺕ رابﻄه ) (1تﻌریﻒ
مﻲﺷود:
)(1

 ( x  a l ) /(a m  a l ), a l  x  a m

1,
x  am

 x ( x)   r
r
m
m
r
(a  x) /(a  a ), a  x  a

0,
otherwise


مﻲدهد.

در روش دلﻔی فازی ،اﻃﻼعاﺕ در قالﺐ زبان نوﺷتاری از ﺧﺒرگان دریافت ﺷده و به ﺻورﺕ فازی تﺤلیل

میﺷود ) (yuan & Chen, 2012پﺲ از انتخاﺏ یا توسﻌه ﻃیﻒ فازی مناسﺐ ،نظراﺕ ﺧﺒرگان ﺟمﻊﺁوری
و در قالﺐ اعداد فازی ﺛﺒت میﺷود .در ﺟدوﻝ ) (4اعداد فازی مﺜلﺜی مﻌادﻝ ﻃیﻒ  5درﺟهای لیکرﺕ نشان

داده ﺷده است.

 -1-2-4نظرسنجی مرحله نخست

در پﮋوهﺶ حاﺿر به منظور اولویتبندی مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی در ﺷرکتهای دانﺶبنیان،

)µx(x
1

x

ar
am
al
شکل( :)2نمایش عدد فازی مثلثی

0

جدول( :)4اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت  5درجهای
ﺧیلی زیاد

زیاد

متوسﻂ

کﻢ

ﺧیلی کﻢ

) 1و  1و (0/75

) 1و  0/75و (0/5

) 0/75و  0/5و (0/25

) 0/5و  0/25و (0

) 0/25و  0و (0

جدول( :)5نظرات کارشناسان در مورد مولفههای هوشمندی رقابتی (مرحله دوم)
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میﺰان موافﻘت
ﺧیلی زیاد

زیاد

متوسﻂ

کﻢ

ﺧیلی کﻢ

هوﺷمندی رقﺒا

6

4

1

1

-

هوﺷمندی بازار

6

2

3

1

-

هوﺷمندی مالی

5

5

2

-

-

هوﺷمندی فناوری

5

5

2

-

-

هوﺷمندی مدیریتی

8

3

1

-

-

هوﺷمندی قانونی

3

5

3

1

-

هوﺷمندی انسانی

6

3

3

-

-

هوﺷمندی مذهﺒی

2

1

2

4

3

هوﺷمندی اﺟتماعی -فرهنگی

-

3

4

4

1

هوﺷمندی سیاسی

6

3

2

1

-

گروه ﺧﺒره قرار گرفته و از ﺁنها ﺧواسته ﺷد نظر ﺧود را در مورد اهمیت هر یﻚ از ابﻌاد در ﺷکلدهی
هوﺷمندی رقابتی بیان کنند و به اولویت بندی ابﻌاد هوﺷمندی رقابتی بﭙردازند .ﺟدوﻝ ) (5نظراﺕ

کارﺷناسان را نشان میدهد.
گام دوم در اﺟرای تکنیﻚ دلﻔی تجمیﻊ دیدگاه ﺧﺒرگان است که بدین منظور در پﮋوهﺶ حاﺿر از روش
میانگین فازی استﻔاده ﺷده ،لذا اگر دیدگاه هر کارﺷناس به ﺻورﺕ عدد فازی مﺜلﺜی ) (I, m, uنمایﺶ داده
ﺷود ﺁنگاه میانگین  nعدد فازی مﺜلﺜی از ﻃریﻖ رابﻄه ) (2بدست ﺧواهد ﺁمد که نتایﺞ مربوﻁ به ﺁن در ﺟدوﻝ
) (5نمایﺶ داده ﺷده است.

 i
m
u
   ,  ,  
ave
n
n 
 n

)(2

F

در گام سوم به منظور فازیزدایی و قﻄﻌیسازی میانگین دیدگاهها از رابﻄه ) (3استﻔاده گردید که نتایﺞ مربوﻁ
به ﺁن در ﺟدوﻝ ) (6نمایﺶ داده ﺷده است.

imu
3

)(3
جدول( :)6میانگین دیدگاههای خبرگان در نظرسنجی اول

هوﺷمندی رقﺒا

) 0/94و  0/81و (0/56

0/77

هوﺷمندی بازار

) 0/90و  0/77و (0/52

0/73

هوﺷمندی مالی

) 0/96و  0/81و (0/56

0/78

هوﺷمندی فناوری

) 0/96و  0/81و (0/56

0/80

هوﺷمندی مدیریتی

) 0/98و  0/90و (0/65

0/84

هوﺷمندی قانونی

) 0/90و  0/71و (0/46

0/69

هوﺷمندی انسانی

) 0/94و  0/81و (0/56

0/77

هوﺷمندی مذهﺒی

) 0/60و  0/40و (0/20

0/40

هوﺷمندی اﺟتماعی-فرهنگی

) 0/69و  0/44و (0/21

0/41

هوﺷمندی سیاسی

) 0/92و  0/79و (0/54

0/85

 -2-2-4نظرسنجی مرحله دوم
نظرسنجی مرحله اوﻝ نشان داد بیشترین توافﻖ نظر ﺧﺒرگان در مورد مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی به مولﻔه
هوﺷمندی سیاسی اﺧتصاﺹ دارد و کمترین توافﻖ نظر به مولﻔه هوﺷمندی مذهﺒی تﻌلﻖ دارد .بر اساس نظر
لین و همکارانﺶ ،ﭼنانﭽه اﺧتﻼﻑ دو مرحله نظرسنجی کمتر از حد ﺁستانه ﺧیلی کﻢ ) (0/1باﺷد ،فرﺁیند
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35

نظرسنجی متوقﻒ میﺷود ) (Cheng & Hsue, 2002بنابراین در مرحله دوم نظرسنجی ،نظراﺕ قﺒلی هر
ﺧﺒره و میﺰان اﺧتﻼﻑ ﺁنها با دیدگاه سایر ﺧﺒرگان ،همراه با پرسشنامه بار دیگر برای اعضای گروه ﺧﺒره
ارساﻝ گردید که نتایﺞ ﺁن در ﺟدوﻝ ) (7قابل مشاهده است .نتایﺞ نظراﺕ ﺧﺒرگان همانند مرحله اوﻝ مورد
تﺤلیل قرار گرفت که نتایﺞ ﺁن به همراه میﺰان اﺧتﻼﻑ مراحل اوﻝ و دوم در ﺟدوﻝ ) (8درﺝ ﺷده است.
همانگونه که در ﺟدوﻝ یادﺷده مشخﺺ است اعضای گروه ﺧﺒره در دومین مرحله از نظرسنجی در تمامی
مولﻔهها به اتﻔاﻕ نظر رسیدهاند و اﺧتﻼﻑنظر مرحله اوﻝ و دوم در مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی کمتر از
ﺁستانه ﺧیلی کﻢ ) (0/1است ،لذا نظرسنجی درباره مﻌیارهای یادﺷده متوقﻒ گردیده است .همﭽنین امتیاز
بدست ﺁمده برای مﻌیارهای هوﺷمندی مذهﺒی و هوﺷمندی اﺟتماعی-فرهنگی در دامنه ﺧیلی کﻢ قرار
گرفته است ،لذا این دو مﻌیار از نظر سنجی حذﻑ ﺷدند.
همانﻄور که در ﺷکل ) (3قابل مشاهده است مﻔهومپردازی هوﺷمندی رقابتی با تاکید بر ﺷرکتهای
دانﺶبنیان در مرحله کمی منجر به ﺷناسایی  8مولﻔه ﺷد ،در واقﻊ به زعﻢ نخﺒگان و افراد مرتﺒﻂ با
ﺷرکتهای دانﺶبنیان  ،راه رسیدن به هوﺷمندی رقابتی از ﻃریﻖ زمینهسازی و دستیابی به این  8مولﻔه میسر
ﺧواهد ﺷد که برﺁیند کلی ﺁنها میتواند هوﺷمندی رقابتی این ﺷرکتها را فرﺁهﻢ ﺁورد.
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مولﻔهها
هوﺷمندی رقﺒا
هوﺷمندی بازار
هوﺷمندی مالی
هوﺷمندی فناوری
هوﺷمندی مدیریتی
هوﺷمندی قانونی
هوﺷمندی انسانی
هوﺷمندی مذهﺒی
هوﺷمندی اﺟتماعی-فرهنگی
هوﺷمندی سیاسی

میﺰان موافﻘت
ﺧیلی زیاد

زیاد

متوسﻂ

کﻢ

ﺧیلی کﻢ

7

4

1

-

-

6

3

3

-

-

5

6

1

-

-

5

6

1

-

-

9

3

-

-

-

3

6

3

-

-

6

4

2

-

-

2

1

2

5

2

-

3

3

5

1

7

3

1

1

-

جدول( :)8میانگین دیدگاههای خبرگان در نظرسنجی دوم

هوﺷمندی رقﺒا

) 0/98و  0/94و (0/63

0/85

0/08

هوﺷمندی بازار

) 0/92و  0/79و (0/54

0/75

0/02

هوﺷمندی مالی

) 0/98و  0/83و (0/58

0/80

0/02

هوﺷمندی فناوری

) 0/98و  0/83و (0/58

0/80

0

هوﺷمندی مدیریتی

) 1و  0/94و (0/69

0/88

0/04

هوﺷمندی قانونی

) 0/90و  0/71و (0/46

0/69

0

هوﺷمندی انسانی

) 0/96و  0/83و (0/58

0/79

0/02

هوﺷمندی مذهﺒی

) 0/60و  0/40و (0/19

0/40

0

هوﺷمندی اﺟتماعی-فرهنگی

) 0/67و  0/42و (0/19

0/43

0/02

هوﺷمندی سیاسی

) 0/92و  0/81و (0/76

0/83

0/02

رقبا

قانونی

سیاسی

هوشمندی

بازار

مدیریتی

رقابتی

فناوری

انسانی
مالی

شکل ( :)1مفهومپردازی هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان (بخش کیفی)
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میانگین فازی مﺜلﺜی

میانگین فازی زدایی ﺷده
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 -5جمعبندی

ﻃی ساﻝهای گذﺷته ،بﺤﺚ رهایی از اقتصاد تﻚ قﻄﺒی و نﻔتی مورد توﺟه مسئوﻻن و مﺤﻘﻘان بوده است
و در این راه نیﺰ پیشنهادهایی داده ﺷد که یکی از ﺁنها تاسیﺲ ﺷرکتهای دانﺶبنیان بود .ﺷرکتهایی که
اساس ﺁنها بر یادگیری سازمانی ،نیروهای ﺧﺒره و دانﺶ بومی قرار دارد تا بتوانند با تکیه بر قدرﺕ ﺧﻼقیت
و نوﺁوری نیروهای متخصﺺ ،اقتصاد کشور را در عصر اقتصاد دانشی از تﻚ بﻌدی بودن ﺧارﺝ کنند.
کنکاش و بررسی ﺷرکتهای دانﺶبنیان نشان میدهد این ﺷرکتها با مشکﻼﺕ عدیدهای مواﺟه هستند
که تﻌداد زیادی از ﺁنها به هوﺷمندی رقابتی مربوﻁ است .مﻄالﻌاﺕ میدانی و مصاحﺒه پﮋوهشگران با
افراد ﺫیربﻂ در حوزه دانﺶبنیان به منظور کشﻒ مشکﻼﺕ در بﺤﺚ ﺻادراﺕ ،منجر به کدهایی ﺷد که
پﺲ از بررسیهای بیشتر مشخﺺ ﺷد مﻘوله مﺤوری در این حوزه به موﺿوﻉ هوﺷمندی رقابتی مرتﺒﻂ
میﺷود .اکﺜر مشارکتکنندهها بر دو موﺿوﻉ عمده در این ﺧصوﺹ اتﻔاﻕنظر داﺷتند  -1در سﻄﺢ کﻼن
حوزههای انتخاﺏ ﺷده به منظور فﻌالیتهای دانشی درست انتخاﺏ نشده و فﻌالیت اکﺜر ﺷرکتهای
ایرانی در بخﺶهایی ﺧاﺹ و بر ﺧﻼﻑ ﺟهت اقتصاد ﺟهانی متورم ﺷده است .همانﻄور که پیشتر بدان
اﺷاره ﺷد اﺧتصاﺹ یافتن بخﺶ اعظمی از درﺁمد ناﺷی از ﺻادراﺕ کاﻻهای با فناوری باﻻ به سه گروه
کاﻻیی فرﺁوردههای ﺷیمیایی ،ماﺷین ﺁﻻﺕ ﻏیرالکترونیﻚ و فرﺁوردههای دارویی که با ﺟریان ﺻادراﺕ
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ﺷرکتها از مشکﻼﺕ عدیدهای در حوزه هوﺷمندی رقابتی رنﺞ میبرند که رقابتمندی ﺁنها را به مخاﻃره
انداﺧته است همانﻄور که به ﺁنها پرداﺧته ﺷد ﺷرکتهای دانﺶبنیان از نظر ابﻌاد هوﺷمندی رقابتی در
وﺿﻌیت مساعدی قرار ندارند.
اکﺜر پﮋوهﺶهای داﺧلی مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی را از سایر نویسندگان که اﻏلﺐ نیﺰ ﺧارﺟی هستند؛
بدون توﺟه به سنخیت مکانی و مورد مﻄالﻌه به عاریه گرفتند ،از سویی پﮋوهﺶهای یادﺷده مﻌﻄوﻑ به
بررسی ﺷرایﻂ علی تاﺛیرگذار بر مشکﻼﺕ موﺟود در ﺷرکتهای دانﺶبنیان بوده و کنکاش و ﺟستجوی
ریشهای مشکﻼﺕ این ﺷرکتها مورد اﻏﻔاﻝ واقﻊ ﺷده است .در این پﮋوهﺶ تﻼش ﺷده تا مﻔهوم
هوﺷمندی رقابتی را با تمرکﺰ بر ﺷرکتهای دانﺶبنیان ایرانی بومیسازی ﺷود .برای تﺤﻘﻖ این هدﻑ از
رویکرد ﺁمیخته استﻔاده گردید و به کارگیری روشهای تﺤلیل مﺤتوای کیﻔی و دلﻔی فازی منجر به ﺷناسایی
 8مولﻔه هوﺷمندی رقابتی )هوﺷمندی رقﺒا ،هوﺷمندی مالی ،هوﺷمندی بازار ،هوﺷمندی فنی ،هوﺷمندی
مدیریتی ،هوﺷمندی قانونی ،هوﺷمندی انسانی و هوﺷمندی سیاسی( ﺷد.
ﻃﺒﻖ نتایﺞ پﮋوهﺶ و اولویتبندیهای ﺻورﺕ گرفته از سوی ﺧﺒرگان ،در سﻄﺢ اوﻝ ﺷرکتها نیازمند

هوﺷمندی مدیریتی هستند و باید ﺟایگاه مدیران از مﺤﻘﻘان تﻔکیﻚ ﺷود و افراد نخﺒه و دانشی وارد کار
ﺷرکتداری نشوند ،مشکل اساسی که در مدﻝ اﺟرایی ﺷرکتهای دانشﺒنیان وﺟود دارد این است که
نخﺒگان علمی و فنی وارد ﭼرﺧه مدیریتی این ﺷرکتها ﺷدهاند و از فﻌالیت اﺻلی ﺧود که ﺧلﻖ و ﺁفرینﺶ
ایده است دور گشتند و از سوی دیگر به دلیل عدم ﺁﺷنایی و تجربه این افراد در عرﺻههای مدیریتی ،ﺷاهد
مدیریتهای ﺿﻌیﻒ و کﻢﺛﺒاﺕ در ﺷرکتهای یادﺷده هستیﻢ که این امر نیازمند تامل بیشتری است.
در سﻄﺢ دوم ،ﺷرکتی که قصد ورود به بازارهای ﺻادراتی را دارد باید نسﺒت به رقﺒا ﺷناﺧت و ﺁگاهی
کامل کسﺐ نماید؛ موﺿوعی که در پﮋوهﺶ سﭙهوند و ﺷریﻌتنﮋاد )(1394؛ ﺧاﺷﻌی و هرندی )(1394؛
لو (2016) 9نیﺰ مورد تاکید قرار گرفته است ،امری که در ﺷرکتهای ایرانی مورد اﻏﻔاﻝ واقﻊ ﺷده و حتی
برﺧی ﺷرکتها ،رقﺒای اﺻلی ﺧود را نیﺰ ﺷناسایی نکردهاند ،لذا نیاز است که ﺷرکتهای دانﺶبنیان ﺟایگاه
ویﮋهای برای هوﺷمندی رقﺒا قاﺋل ﺷوند و به ﻃور مداوم مﺤیﻂ رقابتی ﺧود را مورد تﺤلیل قرار دهند و به
نوﺁوری و دانﺶ فنی ﺧود اکتﻔا نکنند که این امر میتواند از ﻃریﻖ به روز بودن ،باقی ماندن در ﺻﺤنه رقابت
و بازگشت سرمایه ﺧود را نشان دهد.
به ﺟهان ﺧارﺝ گره ﺧورده است و این ﺷرکتها ﺟهت ﺧلﻖ دانﺶ ،کسﺐ اﻃﻼعاﺕ ،فروش مﺤصوﻻﺕ
و  ...نیازمند برقراری ارتﺒاﻁ با ﺟهان ﺧارﺝ هستند ،موﺿوعی که به دلیل تﺤریﻢها و فضاسازیهای
سیاسی کشورهای متخاﺻﻢ ،اهمیت ﺁن به مراتﺐ بیشتر ﺷده است .ﺷرکتهای دانﺶبنیان باید از تﺤوﻻﺕ
سیاسی ،دولتها و حﺰﺏهای حاکﻢ در ﺟامﻌه مﻘصد ،ارتﺒاﻃاﺕ سیاسی و  ...ﺁگاهی داﺷته باﺷند و
تصمیماﺕ راهﺒردی ﺧود را با توﺟه به این عوامل اتخاﺫ نمایند و از نهادهای دولتی و ﻏیردولتی به منظور
تسهیل روابﻂ بینالمللی استﻔاده نمایند.
در سﻄﺢ ﭼهارم باید هوﺷمندی مالی به عنوان یﻚ پیشنیاز مهﻢ مدنظر قرار گیرد ،مولﻔهای که در پﮋوهﺶهای
گذﺷته ) (Jenster & Soilen, 2009نیﺰ مدنظر قرار گرفته است .با توﺟه به مﺤدودیت مالی ﺷرکتها،
نیاز به مدیریت هوﺷمندانه منابﻊ و مصارﻑ است تا مشکﻼﺕ حداقل ﺷود و از سویی دیگر بایستی امکان
استﻔاده از تسهیﻼﺕ بانکی با بهرههای کﻢ مدنظر قرار گیرد تا ﺿمن حل مشکل نیاز به نﻘدینگی ،ﺷرکت
را از وامهای با بهره باﻻ نجاﺕ دهد ،همﭽنین در نﻘل و انتﻘاﻻﺕ پولی بینالمللی ،تدابیری اندیشیده ﺷود تا
مﻄمئنترین و کﻢریسﻚترین مسیر ﺟهت نﻘل و انتﻘاﻝ پوﻝ انتخاﺏ ﺷود.
به زعﻢ ﺧﺒرگان در سﻄﺢ پنجﻢ هوﺷمندی فناوری قرار دارد ،در اکﺜر پﮋوهﺶهای ﺻورﺕ گرفته هوﺷمندی
فناوری به عنوان یکی از مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی در نظر گرفته ﺷده است ).(Rouach & Santi, 2001
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به دلیل برﺧورداری از نیروهای ﺧﺒره و دانشی ،وﺿﻌیت اکﺜر ﺷرکتهای ایرانی در زمینه هوﺷمندی فناوری
در وﺿﻌیت مناسﺐ قرار دارد و ابداعاﺕ و نوﺁوریهای ﺧوبی در حاﻝ انجام است که بایستی استمرار داﺷته
باﺷد .ﺷرکتها از یﻚ سو باید به ﻃور مداوم فناوریهای مورد استﻔاده به وسیله رقﺒا را رﺻد کنند و از سوی
دیگر سﻌی در ارتﻘا و بهﺒود فناوری فﻌلی ﺧود داﺷته باﺷند .همگام نشدن با فناوریهای روز دنیا میتواند
منجر به از دست دادن بازارها و منﺰوی ﺷدن ﺷرکتها در بازارها ﺷود .این ﺷرکتها ﺟهت موفﻘیت نیازمند
ﺁن هستند که به ﻃور مداوم فناوریهای پیشین ﺧود را ارتﻘا دهند و در این زمینه متناسﺐ با نیاز بازار و
تﺤوﻻﺕ مﺤیﻄی حرکت نمایند.
در سﻄﺢ ﺷشﻢ توﺟه به هوﺷمندی انسانی باید مدنظر قرار گیرد ،این مولﻔه در پﮋوهﺶ های قﺒلی

) (Alon & Higgins, 2005; Yap et al., 2013; Rouach & Santi, 2001نیﺰ یکی از ابﻌاد هوﺷمندی
رقابتی بوده است .هسته اﺻلی ﺷرکتهای دانﺶ بنیان نیروی انسانی ﺧﺒره و نخﺒه ﺁن است ،نیروهایی که با
استﻔاده از ﺧﻼقیت ،نوﺁوری و دانﺶ ﺧود زمینههای ﺷکوفایی این ﺷرکتها را فراهﻢ میﺁورند .امری که در
ﺷرکتهای ما در حاﻝ تﺒدیل ﺷدن به یﻚ مﻌضل است و بسیاری از ﺷرکتها از مهاﺟرﺕ ناگهانی نیروهای
نخﺒه ﺧود به دلیل عدم فراهﻢ بودن امکاناﺕ مادی و مﻌنوی نگران هستند.
در سﻄﺢ هﻔتﻢ هوﺷمندی بازار باید مورد توﺟه قرار گیرد ،هوﺷمندی بازار همواره یکی از مولﻔههای مورد
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ﺷرکتهای دانﺶ بنیان ،فروش مﺤصوﻻﺕ است که میتواند ناﺷی از عدم نیازسنجی و هوﺷمندی بازار
باﺷد .امر مرسوم در این ﺷرکتها ﺧلﻖ ،ﺛﺒت و تولید ایده بدون توﺟه به پتانسیل فروش در بازار است
که میتواند مشکﻼتی همﭽون عدم فروش مﺤصوﻝ ،هﺰینههای زیاد ،عدم نﻘدینگی و حتی ورﺷکستگی
را دربر داﺷته باﺷد ،بنابراین توﺻیه میﺷود ﺷرکتهای دانﺶبنیان در مرحله ایده گرفتن ،تمام تمرکﺰ
ﺧود را مﻌﻄوﻑ به بازار هدﻑ نمایند.
در سﻄﺢ هشتﻢ هوﺷمندی قانونی باید مورد توﺟه قرار گیرد ،ﺷرکتهای دانﺶبنیان ملﺰم به ﺁگاهی از
قوانین گوناگون کشور مﺒدا و مﻘصد ﺧود در هنگام ﺻادراﺕ است تا از مشکﻼﺕ احتمالی و ﺿررهای
ناﺷی از عدم رعایت قوانین ﺟلوگیری نمایند.یﻚ ﺷرکت دانﺶبنیان هوﺷمند ،به ﻃور مداوم از ﺁﺧرین
تﻐییراﺕ قانونی ﺁگاهی دارد و ﺷرایﻂ ﺷرکت را با ﺁن تﻄﺒیﻖ میدهد و در بﻌضی از مواقﻊ از تﻐییراﺕ به
وﺟود ﺁمده به عنوان یﻚ فرﺻت استﻔاده میکند ،موﺿوعی که به دلیل بیتوﺟهی به قوانین بینالمللی و
کشور مﻘصد موﺟﺐ بروز مشکﻼﺕ عدیدهای برای ﺷرکتهای ایرانی ﺷده است.
ﻻزم به ﺫکر است بررسی هوﺷمندی رقابتی در  8سﻄﺢ یادﺷده به منظور تاکید بر اهمیت هر یﻚ از ابﻌاد

هوﺷمندی بوده است ،بنابراین یﻚ ﺷرکت دانﺶبنیان هوﺷمند و رقابتمند بایستی به ﻃور توامان در
تمامی ابﻌاد فوﻕ توانمندیهای ﻻزم را اکتساﺏ نماید.
به زعﻢ پﮋوهشگران دستیابی به هوﺷمندی رقابتی در ﺷرکتهای دانﺶبنیان میتواند به نتایﺞ مﺜﺒتی منجر
ﺷود که این دستاوردها و نتایﺞ در دو سﻄﺢ ﺧرد و کﻼن قابل بررسی است -1 :سﻄﺢ ﺧرد :اولین گروه از
ﺫینﻔﻌان هوﺷمندی رقابتی را میتوان ﺷرکتهای دانﺶبنیان دانست به نﺤوی که حیاﺕ ﺁنها تا حد زیادی
با اﻃﻼعاﺕ ،ارتﺒاﻃاﺕ ،فروش و در یﻚ کلمه با هوﺷمندی رقابتی گره ﺧورده است .دستیابی به هوﺷمندی
رقابتی مﺰیتهای فراوانی برای این ﺷرکتها از قﺒیل )تﻘویت سرمایه دانشی و ارتﺒاﻃی ،افﺰایﺶ فروش،
نﻘدینگی و تﻘویت واحدهای حساس و  (...در بر ﺧواهد داﺷت -2 .سﻄﺢ کﻼن :راه افتادن موتور حرکتی
ﺷرکتهای دانﺶبنیان که تا حد زیادی وابسته به هوﺷمندی رقابتی است؛ میتواند دستاوردهای روﺷنی از
قﺒیل رهایی از اقتصادی نﻔتی ،ارزﺁوری و اﺷتﻐاﻝ نیروی متخصﺺ را برای کشور در بر داﺷته باﺷد.
پﮋوهﺶ حاﺿر با وﺟود اراﺋه نتایﺞ قابل توﺟه با مﺤدودیتهایی نیﺰ روبرو است .از یﻚ سو تﺤلیلهای
کیﻔی متکی بر افراد ﺧﺒره ،نیازمند افراد ﺻاحﺐنظر ،با انگیﺰه و با فرﺻت زمانی کافی است که همانند
بسیاری از پﮋوهﺶهای داﺧلی ،این پﮋوهﺶ نیﺰ با کمﺒود افراد ﺧﺒره و فرﺻت تﻌامل و بهرهمندی از
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turae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(6), pp. 1233-1242.
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نظراﺕ ﺁنها مواﺟه بود ،از سوی دیگر تمرکﺰ پﮋوهﺶ حاﺿر روی ﺷناسایی مولﻔههای هوﺷمندی رقابتی در
ﺷرکتهای دانﺶبنیان ایرانی قرار داﺷت لذا باید در تﻌمیﻢ و استﻔاده از نتایﺞ این پﮋوهﺶ در سایر حوزهها
با احتیاﻁ عمل کرد.
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فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396
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ﻃﺒرسا ،ﻍ .و نظری پور ،ا .1392 ،.بررسی عوامل موﺛر بر ارتﻘاء هوﺷمندی انسانی-ساﺧتاری در سازمان های دانﺶ بنیان .پﮋوهشهای مدیریت در
ایران ،ﺷماره  ،1دوره  ،17ﺻﺺ.131-111 .
ﻃﺒرسا ،ﻍ ،.رﺿاﺋیان ،ﻉ .و نظری پور ،ام .1391 ،.ﻃراحی و تﺒیین مدﻝ هوﺷمندی رقابتی مﺒنتی بر هوﺷمندی سازمانی در سازمانهای دانﺶ بنیان.
پﮋوهشنامه مدیریت اﺟرایی ،ساﻝ ﭼهارم ،ﺷماره  ،7ﺻﺺ.57-37 .
مصلﺢ ،ﻉ ،.بﺤرینی زاده ،م ،.دوکوهکی ،س .1394 .بررسی تاﺛیرهوش رقابتی بر نوﺁوری در ﺷرکتهای دانﺶ بنیان ﺷیراز  ،پﮋوهﺶنامه مدیریت
تﺤوﻝ ،ساﻝ هﻔتﻢ ،ﺷماره  ،31ﺻﺺ.41-18 .
مصلﺢ ،ﻉ ،.بﺤرینی زاده ،م ،.دوکوهکی ،س .1394 .بررسی تاﺛیرهوش رقابتی بر نوﺁوری در ﺷرکتهای دانشﺒنیان ﺷیراز  ،پﮋوهﺶ نامه مدیریت تﺤوﻝ،
ساﻝ هﻔتﻢ ،ﺷماره  ،31ﺻﺺ.41-18 .
نهاوندیان ،م .و افﻘهی ،ﺏ .1393 .عوامل موﺛر بر توسﻌه ﺻادراﺕ ﺧدماﺕ با فناوری باﻻ در ﺟمهوری اسﻼمی ایران ،پﮋوهشنامه اقتصادی )رﺷد و
توسﻌه پایدار( ،ساﻝ ﭼهاردهﻢ ،ﺷماره ﭼهارم ،ﺻﺺ.56-23 .
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