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 چکیده
 يامروز يسازمان ها ياز چالش ها یکیبه  ریاخ يشدن و انفجار اطالعات در سال ها یجهان يرقابت در فضا

باشد.  می بازار و..،رقبا ط،یاز اطالعات مح یسازمانها وابسته به آگاه تیموفق ،ییفضا نیشده است. در چن لیتبد
 یرقابت طیدهد تا بتوانند در مح می و سازمان ها رانیمد يامکان را برا نیا يدیابزار کل کیبه عنوان  یهوش رقابت

در  یهوش رقابت نهیصورت گرفته در زم قاتیتحق یحاضربررس قی. هدف از تحقندینما تیکسب موفق يامروز
اطالعات به  يشده است تا با استفاده از روش جمع آور یمقاله سع نیبود. در ا رانیا يسازمان ها و شرکت ها

 یکنون قیتحق نی. همچندیدر سازمان ها را ارائه نما یاز هوش رقابت يا یجامع و عمل فیتعر يصورت کتابخانه ا
از آن  یحاضر حاک قیتحق جیپردازد. نتا می يامروز یرقابت يدر فضا یو ضرورت هوش رقابت تیاهم نییبه تب

 یابیدر ارتباط با بازار یبه دو گروه هوش رقابت یتوان به طور کل می رانیا يرا در سازمان ها یاست که هوش رقابت
سازمان  رانیتواند مد می یکنون قیتحق يها افتهینمود.  يبند میتقس یدر ارتباط با عملکرد سازمان یو هوش رقابت

آگاه ساخته و در  يکسب و کار امروز يها طیدر مح یهوش رقابت يها يها و توانمند تیها را با ابعاد و قابل
 .دینما ياریآنها را  یبهبود عملکرد سازمان

 
 یرقابت يکسب و کار، فضا يها طیمح ران،یا يسازمان ها ،یهوش رقابتواژگان کلیدي: 

 
 



  
 22 رانیا يدر سازمان ها یهوش رقابت يجامع بر پژوهش ها يمرور
 

 مقدمه -1
از    ییگرا یو جهان  يساز ی، جهانشدن یهمچون جهان یو اصطالحات ش،یاز چهارصد سال پ  یواژه جهان

شدن حاصل  ی). جهان17، ص1383 ان،یکار گرفته شده است (نهاوند به یو ادب یدر متون علم 1960 ي دهه
واقع به معناي درهم گره  درباشد. جهانی شدن  اطالعات و ازتباطات می يدر بخش فناور زیشگفت انگ يشرفتهایپ

خوردن رویدادهاي اجتماعی و روابط اجتماعی سرزمینهاي دوردست با تار و پود موضعی یا محلی جوامع دیگر 
است. جهانی شدن پدیده اي است که می توان آن را نوعی تالقی حاضر و غایب دانست. گسترش جهانی تجدد 

وضاع و احوال جوامع دوردست و تغییر پذیري مزمن شرایط و (مدرنیته) را باید بر حسب ارتباط فزاینده بین ا
قاره  نیب يشدن منجر به شکست مرزها ی). جهان42، ص 1377تعهدات محلی مورد توجه قرار داد (گیدنز، 

مختلف از  يکه اطالعات مربوط به سازمان ها يها،کشورها،شهرها و به خصوص سازمان ها شده است به طور
فرصت استفاده کرده و با  نیتوانند از ا سازمان ها می ن،یباشد. بنابرا می یقابل دسترس یراحتبه  ناکنو ایسراسر دن

، شتریسود کالن، و سهم بازار ب ب،یرق يدرست از اطالعات مربوط به نحوه عملکرد سازمان ها يریو بهره گ یآگاه
 .ندباشد را کسب کن که به نفع سازمان می يموارد گریو د "یرقابت تیمز"

هم زمان با اتخاذ شرکت ها از  ریباشد که در چند دهه اخ می يدیدانش جد یرقابت يطور کل هوشمند به
) هوش رقابتی 1998صنعت و سازمان ها  شده است. از نظرکالف و اسکینر ( اتیوارد ادب یاطالعات يها ستمیس

 گر،ید انیعلم و هنر آماده سازي شرکت ها براي آینده از طریق یک فرآیند مدیریت دانش نظام مند است. به ب
شامل  ایجاد دانش از طریق اطالعات در دسترس آشکار با استفاده از یک فرآیند نظام مند است که یهوش رقابت

برنامه ریزي، جمع آوري، تجزیه و تحلیل ارتباطات و مدیریت می گردد و منجر به اقدامات تصمیم گیرنده می 
سازمان،  یخارج طیدر مورد مح طیاطالعات از مح يجمع آور ندیفرا یت). در واقع هوش رقاب2007شود (بگ، 

باشد(کاهانر،  بازار می راتیو تغ طیاز مح یآگاهسهم بازار و  شیو افزا یرقابت تیمز جادیبازار و رقبا در جهت ا
). 1995 لد،باشد )فا می رگذاریشرکت تاث یرقابت تیکسب و کار بر موقع یرونیب طیاطالعات از مح افتی). در1998

آگاه  یرقابت طیدهد تا از مح امکان را می نیباشد که ا می یاطالعات قابل فهم یرقابت يهوشمند گر،ید انیبه ب
ارائه کننده چرخه هوش  1مثال، شکل  يچندین مدل براي تشریح فرآیند هوش رقابتی وجود دارند. برا. دیباش

باشند.  می رینبوده و  مقایسه پذ يدهند که انحصار ارائه می یسازمان ها محصوالت و خدمات عمده است. یرقابت
کنند که در  ر خود انتخاب میمحصول مورد نظ دیرا جهت خر یمحصوالت و خدمات سازمان سهیبا مقا انیمشتر

سازمان ها بر سر جذب  ن،یراکند. بناب جادیا شانیرا برا يمند تیو رضا تیمطلوب نیشتریب یپرداخت نهیقبال هز
عملکرد آنها  یاز رقبا و چگونگ یسازمان ها،آگاه نیجدال ب نیدر ا يروزیپ يباشند. الزمه  در رقابت می انیمشتر

توانند سهم بازار را از چنگ رقبا به خود اختصاص  می "یهوش رقابت" يریا با به کارگباشد. سازمان ه در بازار می
 دهند. 

 ادبیات پژوهش -2
توان  می نیچن ن،یکنند. بنابرا آنها چه می يدارندکه بدانند رقبا نیبه ا ازیموفق شدن در بازار ن يها برا شرکت

 گر،یوجود داشته است. به عبارت د زین یرقابت يکه بازار و رقابت وجود داشته هوشمند ینمود که از زمان انیب
در نیمه  یشده است . واژه هوش رقابت نهیباز در شرکت ها نهاد رینبوده و از د يدیمفهوم جد یهوش رقابت

خود به  یکودک در دوران 1960در دهه  ینخستین دوران صنعتی به ادبیات کسب و کار وارد گردید. هوش رقابت
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شدن  یو جهان یخارج يبا گسترش شرکت ها به کشورها 1970در اواسط دهه   ی)، ول1999برد (وال،  سر می
 يها طیدر مح 1980از دهه  ی). هوش رقابت1995(پرسکات،  افتیتوسعه  انیمتفاوت مشتر يازهایبازارها و ن

 یرقابت يخالق مفهوم هوشمند "پورتر  کلیما" سندگان،یاز نو یگرفته است. بنابه گفته برخ يجا یدانشگاه
هوشمندي رقابتی از جمله مفاهیمی است که به سرعت رشد کرده و جامعه متخصصان هوشمندي  باشد. می

انجمن متخصصان هوشمندسازي "پورتر در ایجاد  ).1996(کالف،  درصد رشد داشته است 40رقابتی، در هر سال 
 نمودهمنتشر  1990و نخستین شماره مجله هوشمندي رقابتی را در سال  پیشگام بوده 1986در سال  "رقابتی
 است.

 ) 2008. چرخه هوشمندي رقابتی (بس، 1شکل 

 

 
) شامل پنج مرحله برنامه ریزي و تمرکز، فعالیت هاي جمع آوري، فعالیت 1چرخه هوشمندي رقابتی (شکل 

باشد. در مرحله برنامه ریزي و تمرکز اطالعات مورد نیاز شرکت تعریف  هاي تجزیه و تحلیل، انتشار، و ارزیابی می
ت و تحقیق و جمع آوري داده درست از همه شود. فعالیت هاي جمع آوري شامل شناسایی منابع بالقوه اطالعا می

باشد. فعالیت هاي تجزیه و تحلیل شامل تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده براي  منابع در دسترس می
باشد. فعالیت هاي تجزیه و تحلیل نه تنها برنامه ریزي و تصمیم گیري  تعیین الگو ها، ارتباطات، و امور موجود می

کنند. مرحله  سازد که یک مزیت رقابتی پایدار را پیشنهاد می ه توسعه راهبرد هایی را قادر میرا بهبود داده، بلک
باشد. در نهایت، مرحله  انتشار در برگیرنده ابالغ هوشمندي رقابتی به تصمیم گیران در قالبی قابل درك می

باشد (بس،  ایند هوش رقابتی میارزیابی شامل گردآوري و بررسی نقطه نظرات و اطالعات مشتریان براي بهبود فر
2008 .( 

تحلیل  و تجزیه حاصل و محیط رقابت خود از شرکت شناخت یک رقابتی همچنین تحت عنوان کل هوشمندي
 از کاملی تصویر چنین شناختی، راستاي در شرکت تعریف شده است. در واقع، روزانه اطالعات از بیشمار ذرات

 ).1999بگیرند (گیالد،  تصمیم بتوانند بهتر تا میبندد نقش مدیران پیشاروي رقابت صحنۀ آیندة و فعلی وضعیت
 رهیذخ و يفرآور ،يآور جمع یافتن، هنر از عبارت است یرقابت مدیریت فرانسه، هوش دانشکده تعریف براساس

 آینده به دادن شکل ضمن تا سازمان، سطوح تمام در آنان از استفاده و یدسترس منظور به اطالعات، يساز



  
 24 رانیا يدر سازمان ها یهوش رقابت يجامع بر پژوهش ها يمرور
 

به بیان دیگر، ). 3، ص 1383کند(نجفی حقی،  یت حما یرقابت یدات تهد قبال در زین موجود تیوضع  از سازمان،
باشد. در واقع هوشمندي رقابتی فرایندي  می هوشمندي رقابتی هنر جمع آوري،پردازش،ذخیره سازي اطالعات
رقبا، بازار، تکنولوژي هاي جدید و غیره بوده و است که شامل جمع آوري اطالعات ازمحیط بیرونی سازمان مانند 

 باشد.  می پس از آن پردازش اطالعات و قرار دادن آنها در اختیار مدیران و کارکنان سازمان
به طور خالصه، هوشمندي رقابتی سازمان ها را در امر تصمیم گیري، مدیریت، کسب و حفظ مزیت رقابتی، 

فنون بازاریابی و جذب مشتریان رقبا، مقابله با تهدیدات رقبا و آگاهی از کسب سهم بازار بیشتر، کسب اطالع از 
 ارتقاي براي آید می بدست اطالعات این از که به عبارت دیگر، دانشی دهد. می قوانین و مسائل اجتماعی یاري

باشد که  یمی رود. هوشمندي رقابتی یک رفتار تجاري کامال قانونی و اصولی م بکار سازمان خود رقابت کیفیت
گیرد. هوش رقابتی زمانی موفق خواهد بود که متخصصان آن بدانند  توسط متخصصان هوش رقابتی صورت می

چگونه،کی، و چه اطالعاتی را به روش مجاز و اصولی کسب کنند و چگونه از آن اطالعات استفاده کنند. باید در 
دارند اگر چه هردو به جمع آوري و تحلیل اطالعات نظر گرفت که که مفهوم هوش رقابتی با تحقیقات بازار تفاوت 

 پردازند ولی هر کدام شکل  متفاوتی در جمع آوري و تحلیل اطالعات دارند. می

 انواع هوش رقابتی و اهمیت آن 
) 1999صاحب نظران هوش رقابتی، طبقه بندي هاي مختلفی را ارائه نموده اند. براي مثال، مک گونال و وال (

به چهار نوع طبقه بندي کرده اند که عبارتند از: هوش راهبردي، هوش رقبا، هوش فنی، و هوش  هوش رقابتی را
)  هوشمندي رقابتی را به هوش بازار، هوش 1995بازار. برخی دیگر از محققان مانند دشامپس و نایاك (

هاي هوش رقابتی  استراتژیک، و هوش تکنولوژیکی دسته بندي کرده اند. با در نظر گرفتن انواع طبقه بندي
 دسته طبقه بندي کرد: 4توان هوش رقابتی را به  می توسط محققین مختلف، در حالت کلی

عرضه کنندگان  و توزیع ،. هوش مربوط به بازار: جمع آوري و آنالیز اطالعات مربوط به مشتریان، خریداران1
 باشد. می کنندگان

 مربوط به رقبا و استراتژي ها و سیاست هاي رقابتی آنها . هوش مربوط به رقبا: جمع آوري و آنالیز اطالعات2
 باشد. می

اطالعات مربوط به تکنولوژي ها و فناوري هاي  . هوش مربوط به تکنولوژي و هوش تکنیکی:3
 باشد. می تکنولوژي هاي گذشته و فناوري هاي آینده،موجود
قوانین و اصول و خط مشی ،اجتماعی. هوش استراتژیک و اجتماعی: موضوعات مربوط به مسائل سیاسی و 4

 باشد. می هاي اجتماعی، اقتصادي 
)، در تبیین اهمیت هوش رقابتی، دو دسته از اطالعات را که براي ایجاد استراتژي کسب و کار 1992هرینگ (

ته باشد. دس می الزم است دسته بندي کرده است. دسته اول شامل تمام اطالعات داخلی درباره قابلیت ها و منابع
باشد. براي مثال، اطالعات مربوط به مشتریان ساختار  می دوم شامل اطالعات مربوط به محیط خارجی سازمان

صنعت و بازار سازمان ها جهت موفق بودن در بازار و رقابت با رقبا نیاز به تحلیل اطالعاتی که هرینگ به آن ها 
در بازار و حفاظت از موقعیت خود نیاز به کسب اشاره کرده است. در واقع یک سازمان جهت کسب موقعیت برتر 

و تحلیل اطالعات در مورد محیط داخلی و خارجی سازمان دارد. در محیط کسب و کار کنونی تنها داشتن 
اطالعات صحیح کافی نمی باشد. در دنیایی که رقبا قوي تر از همیشه هستند و تغییرات سریع در تکنولوژي ها 

تواند شرکت شما را ویران کند. در واقع، مدیران  می دهند، یک حرکت تجاري غلط می ییرقوانین بازي را روزانه تغ
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کنند که اگر اطالعات کافی  می به طور پیوسته به دنبال راه هاي جدید براي تصمیم گیري هستند. آنها خیال
ستند. کیفیت داشته باشند تصمیم درستی خواهند گرفت. اطالعات فقط بخش ابتدایی فرایند تصمیم گیري ه

 باشد. می اطالعات بسیار مهم تر
تبدیل اطالعات خام و داده ها به هوش به یک ابزار مهم براي از بین بردن رقبا تبدیل شده است .به فرایند 

 تبدیل اطالعات به هوش و وارد شدن به عصر هوش، هوش رقابتی نام دارد.
 کنند:  می اهمیت هوش رقابتی را چنین بیان )2008دیشمن و کالوف (

 پاسخگویی به سواالت و کسب پتانسیل رقابتی )1
 تحلیل استراتژیک )2
 محور از رقبا -نتیجه نگرش )3

) به طور خالصه مزایاي هوش رقابتی در برنامه ریزي استراتژیک را تحت عنوان آشکارسازي 2000گوایمارس(
ي استراتژي هاي رقبا، فرصت ها و مشکالت در جهت قادر سازي استراتژي ها براي توسعه مستمر،آشکارساز

تولید و بنابراین جهانی شدن سریع، توسعه احتمال ابقا شرکت، افزایش حجم تجاري، فراهم نمودن   توسعه سرعت
 کند. می سنجش مشتري بهتر، و بهبود ادراك تاثیرات بیرونی بیان

 مطالعات صورت گرفته در زمینه هوش رقابتی
انش جدیدي است که در چند دهه اخیر هم زمان با اتخاذ شرکت همانطور که قبال اشاره شد، هوش رقابتی د

در این بخش، مطالعات اخیر صورت   ها از سیستم هاي اطالعاتی وارد ادبیات صنعت و سازمان ها  شده است.
هوش "و  "هوش رقابتی در ارتباط با بازاریابی"گرفته در زمینه هوش رقابتی در سازمان هاي ایران تحت عنوان 

 شود. ارائه می "در ارتباط با عملکرد سازمانیرقابتی 

 تحقیقات هوش رقابتی از منظر بازاریابی
از این تحقیقات  تحقیقات بسیاري هوشمندي رقابتی را از منظر بازاریابی مورد ارزیابی قرار داده اند. برخی

محیطی، استفاده از فرصت هوش رقابتی را در کسب مزیت رقابتی، در ارزیابی اطالعات براي مقابله با تهدیدات 
هاي محیطی، کمک به کسب سهم بازار بیشتر، پیشی گرفتن از رقبا و رهبري در بازار  و غیره مورد مطالعه قرار 

به بررسی هوش رقابتی و  1388داده اند. براي مثال، عسگرپاك مرام،کریم اسکندري و زهرا مولوي در سال 
پردازد و نتیجه اي که  می شان به بررسی هوش رقابتی از منظر بازاریابیردیابی حرکات رقبا پرداخته اند. تحقیق ای

حاصل شده عبارت است از اینکه مدیري اثربخش است که داراي هوش رقابتی باشد و در تصمیم گیري بر عناصر 
 رقابتی تاکید کند.

رد بررسی قرار دادند. برخی از محققان تاثیر نقش هوش رقابتی بر مزیت رقابتی را مو 88در سال هاي پس از  
دو تحقیق در زمینه بررسی میزان تاثیر هوش رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی به چاپ  1390براي مثال، در سال 

بر شرکت هاي موجود در شهرك هاي علمی تحقیقاتی در شهر اصفهان  1390رسیده اند. در تحقیقی که در سال 
زاده به این نتیجه دست یافتند که تمام مراحل فرایند هوش  شکرچی زینلی، و آبادي، دولت صورت گرفت، رضایی

رقابتی یعنی برنامه ریزي و تمرکز،جمع آوري و ارزیابی اطالعات سبب کسب مزیت رقابتی و تقویت قدرت رقابتی 
پردازد  و  می شود. در همان سال رزمجو به نقش هوش رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی می و بهبود موقعیت در بازار

 ردکعمل بر يراهبرد عوامل قیاز طر میمستق ریغ و میمستق به طور یرقابت يرسد که هوشمند می به این نتیجه
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محققانی به نامهاي اصغر  1390). همچنین در سال 1390است(رزمجو،  اثرگذار داریپا یت رقابتیمز و یرقابت

سطح هوش رقابتی در شرکت  QFDالگويمحمدرضا رضوانیان زاده و سمانه سادات خرمگاه با استفاده از ،مشبکی
 هاي خودرو سازي را سنجیده و بهبود دادند.

با گذشت زمان تحقیقات هوش رقابتی را از ابعاد دیگر بازاریابی نیز مورد برسی قرار داده اند. براي مثال، 
هوش  بین بانک هاي دولتی و خصوصی استان زنجان صورت گرقته به بررسی رابطه 1391تحقیقی که درسال 

رقابتی و اثر بخشی استراتژي هاي بازاریابی پرداخته است. محققان آن رضا پیرایش و وحیده علی پور به این یافته 
رسیده اند که بین دو متغیر هوش رقابتی و اثر بخشی بازاریابی رابطه مثبت وجود دارد.ایشان براي هوش رقابتی 

هاي بازار،آگاهی از مخاطرات رقبا،آگاهی از تهدیدات رقبا و چهار شاخص در نظر گرفته اند که عبارتند از:فرصت 
آسیب پذیري کلیدي.همچنین به این نتیجه رسیدند که هرچه میزان استفاده از این چهار شاخص در بانک ها 

 يها به هدف یدسترس ان،یمشتر به خدمات هیارا جهت در یخصوص و یدولت يها کبان ردکعملبیشتر باشد
 ابد.ی یم بهبود رقبا از گرفتن یشیپ و شده نییتب

محمدزاده و خسروي زاده نیز به بررسی هوش رقابتی از منظر بازاریابی اثر ،زهره وندیان 1392در سال 
 استفاده موارد افزایش بارسند که  می پردازند و به این نتیجه می بخکهش در باشگاه هاي ورزشی استان البرز

 به دسترسی به مشتریان، خدمات ارایه جهت در ها باشگاه رقابتی عملکردهوش  چهارگانه متغیرهاي از مدیریت
مییابد. یک سال پس از آن هوش رقابتی به عنوان متغییري  بهبود رقبا از گرفتن پیشی و شده تبیین هاي هدف

ضلی، واسطه در تاثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است (باقري و اف
) . نتایج گویاي این است که بین گرایش به بازار مدیران و پایش هوش رقابتی رابطه معنا دار و مستقیمی 1393

 وجود دارد.
 شامل که بازار به گرایش از باالتري سطح که داراي مدیرانی توان نتیجه گیري نمود که بنابراین، چنین می

 ارائه مشتري، رضایت سنجش مشتري، براي آفرینی ارزش مشتري، مشتري، نیازهاي مشتري(رضایت گرایش

 هماهنگی رقبا) و ضعف قوت نقاط بررسی فرصت، از بهرهگیري رقبا، رقبا (اقدامات فروش)گرایش از خدمات پس

 به خدمت ارائه کار، و کسب عملکردهاي و ناموفق موفق تجارب انتقال مشتري، به رسانی وظیفهاي(خدمت بین

 شامل جمع که رقابتی هوشمندي پایش درگیر بیشتر کارکنان)بودند توسط براي مشتري ارزش ایجاد هدف، بازار

 استراتژیک تحلیل) مشتري)رقبا و تمایل تقاضا محصول، ترجیحات خرید، مشتري(عادت به مربوط اطالعات آوري

 همچنین و بالقوه و ودموج رقباي درباره غیرمستقیم و مستقیم کسب اطالعات رقبا، از الگوبرداري طریق از مداوم

 به عرضه کننده دسترسی (رقبا به نسبت هوشمندي تقویت و رقابتی نیروي پنج به بیشتر توجه پنهان و رقباي

 منابع تولید، ظرفیتهاي و شرکت(منابع نیروي کار)منابع به دسترسی خارجی، دارایی به دسترسی خام، مواد و اجزاء

تولید  تکنولوژي(تکنولوژي بخش مالی)و ظرفیتهاي و منابع فروش، ظرفیتهاي منابع و تبلیغ، و ترفیع ظرفیتهاي و
 ).1393باشند(باقري، و افضلی، جدید)می محصول تکنولوژي جدید،

، رضا سپهوند و علی شریعت نژاد تاثیر هوشمندي رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندي 1394اخیرا در سال 
 تاثیر هوش رقابتیصنعتی در شهرك هاي صنعتی استان لرستانرا بررسی کرده اند و به این یافته رسیده اند که 

 صنعتی دارد. شهرکهاي صنعتی واحدهاي در رقابتی توان و صنعتی رقابت بر معنی داري و مثبت
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 تحقیقات هوش رقابتی از منظر عملکرد سازمانی
توان به  می تحقیقات بسیاري هوش رقابتی را از منظر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار داده اند.براي نمونه

شاره چابکی سازمانی و غیره ا،کارآفرینی،مطالعات انجام شده در زمینه تصمیم گیري مدیران، عملکرد شرکت ها
 کنیم. می کرد. اکنون به ترتیب سال نشر هر کدام به آنها اشاره

هوش رقابتی را از منظر  1388حسین وظیفه دوست و فاطمه قاسمی براي نخستین بار در ایران در سال 
عملکرد سازمانی یعنی تاثیر هوش رقابتی بر سازمان هاي کوچک و بزرگ با فرض اینکه سیستم هاي اطالعاتی بر 

گذارد مورد مطالعه قرار دادند و نتایج آن نشانگر اهمیت اطالعات رقابتی و بهره مندي از  می آنها تاثیر رابطه
پشتیبانی نظام هاي اطالعاتی در سازمان هاي کوچک و متوسط بازرگانی در حال تغییر بود . در همان سال دو 

سازمانی بر هوشمندي رقابتی را  -اختاريمحقق دیگر به نام ابوذر زنگوئین نژاد و اصغر مشبکی نقش سرمایه س
سازمانی و هوش رقابتی -مورد مطالعه قرار داده اند.آنها به این نتیجه رسیدند که بین دو متغیر سرمایه ساختاري

سازمانی بر صحت و بهبود اطالعات ورودي مورد -رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد در واقع سرمایه ساختاري
 ).2009ر به سزایی دارد( زنگوئین نژاد و مشبکی، نیاز هوش رقابتی تاثی

) نقش هوش رقابتی در بهبود عملکرد سازمانی را 1389یک سال پس از آن محققی به نام سعید علیزاده (
مورد بررسی قرار داده و اهداف و فرایند ها و مزایاي هوش رقابتی را بیان کرده و تاثیر آن بر عملکرد سازمان را 

 را سازمان مدیریت كدر و نگاه يهوشمند هدرج افزایشمورد مطالعه قرار داد. او به این نتیجه دست یافت که 

 افزایش ظهور به رو يها فرایند حلیلت يبرا را سازمان توان و ساخته تر شفاف آینده و محیط تحوالت به نسبت
باشد که در همان سال علی رضائیان و  می هوشمندي رقابتی و تصمیم گیري استراتژیک ازموضوعاتی .دهد می

ه آن پرداخته اند. این دو محقق ویژگی هاي بسیاري را به عنوان ویژگی هاي هوش ) ب1389مجتبی لشکر بلوکی (
گذارند، اما به این نتیجه رسیده اند که هوشمندي رقابتی  می رقابتی نام برده اند که بر تصمیم گیري تاثیر

عه گزینه هاي بیشترین تاثیر را بر مراحل اولیه فرایند تصمیم گیري استراتژیک و کمترین تاثیر را بر توس
 استراتژیک و انتخاب و ارزیابی گزینه ها دارد.

فتحیان و اخوان رابطه بین مدیریت دانش و هوش رقابتی را بررسی ،مومنی 2010در همان دوره در سال 
کردند. آنها به این نتیجه دست یافتند که اگرچه برخی از فرایند هاي مدیریت دانش و هوش رقابتی یکسان بوده، 

در بورس اوراق بهادار تهران  1391یریت دانش و هوش رقابتی به جاي یکدیگر بکار برد. تحقیقی در سال نباید مد
توسط کاظم چاوشی و مهنوش جوادي پورفر رابطه بین این موضوع پرداخته است که چه رابطه اي بین هوش 

 ن نتیجه رسیدند که رابطهرقابتی و عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس وجود دارد.پس از بررسی به ای
 بهادار اوراق بورس اول بازار در شده پذیرفته هاي عملکرد شرکت و رقابتی هوشمندي بین معنادار و مستقیم

تهران وجود دارد.در تحقیقی که در این دوره به بررسی هوشمندي رقابتی ازمنظر کارآفرینان پرداخت نتیجه 
کارآفرینی و بازارگرایی حوزه وسیع تري از هوشمندي رقابتی را با گرفت که کارآفرینان با سطح باالي نگرش 

کنند  می دهند.با به کارگیري هوشمندي رقابتی کاآفرینان مزیت رقابتی کسب می فراوانی بیشتر مورد کنکاش قرار
 ).1392(غفاري آشتیانی،چوبندیان،زرگزران،

و هوش رقابتی در شعب بانکی شهر  با هدف بررسی رابطه بین چابکی سازمانی 1393پژوهشی در سال 
سنندج طرح و اجرا شده است. محققین آن صلواتی، خسروي و امانی به این نتیجه رسیدند که بین چابکی 

هاشم آقازاده ،سازمانی و ابعاد آن با هوش رقابتی در شعب بانکی مورد مطالعه رابطه معناداري وجود دارد. حیدري
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ی پیشایندها و پیامدهاي هوش رقابتی در صادر کننده نمونه ایران برآمدند. و وال پور در تحقیقی در جهت بررس
یافته هاي آن ها از این قرار بود که سرمایه انسانی و توان مدیریت دانش بر ارتقاي هوشمندي رقابتی سازمان 

انجامد و با  می تاثیرمثبتی دارد. همچنین هوشمندي رقابتی به ارتقاي رویکرد بازارگرایانه در صادرکننده نمونه
). 1393یابد( می جهت گیري راهبردي صادرکننده به سمت راهبرد کاوش گري گرایش،افزایش هوشمندي رقابتی

در همین دوره در بررسی تحت عنوان رابطه بین هوش رقابتی و عملکرد کارکنان بانک ها این یافته ها حاصل شد 
تی و ابعاد آن وجود دارد(نورایی،خیرالهی،نظري،و اسماعیل که بین عملکرد سازمانی کارکنان بانک ها و هوش رقاب

). در تحقیقی که به بررسی تاثیر هوش رقابتی بر نوآوري بود این نتیجه حاصل شد که تمام عناصر 2014پور،
هوش رقابتی بر نوآوري موثر هستند، ولی از بین این عناصر هوش استراتژیک بیشترین تاثیر را بر هوش رقابتی 

همچنین از بین عناصر هوش رقابتی هوش رقیب بیشترین تاثیر را بر نوآوري دارد(عالمه، نائینی، انصاري،  داشته و
 ).2014کیانپور، و نظري، 

مدیریت ،) به بررسی ارتباط بین آگاهی سازمانی2015در تحقیقی توسط پورجم، سیادت، راجعی پور (
و فن آوري ایران پرداخته شد. یافته هاي تحقیق حاکی هوش رقابتی و هوش تجاري کارمندان دانشگاه علم ،دانش

از آن است که آگاهی سازمانی و هوش استرتژیک بهم مرتبط هستند. همچنین، پورجم، سیادت، راجعی پور 
 باشد.  می یافتند که آگاهی سازمانی متغییري از مدیریت دانش، هوش رقابتی، و هوش تجاري

 روش پژوهش-3
پیمایشی -ها یک تحقیق توصیفی یک تحقیق کاربردي و از نظر روش گردآوري داده مطالعه حاضر از نظر هدف

هاي تحقیق کیفی قرار  تحلیل محتوا است که در دسته روش  است. روش تحقیق اصلی در این مطالعه روش
ینه در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه اي به مطالعه و مرور پژوهش هاي صورت گرفته در زمگیرد.  می

پرداخته شد. مطالعات صورت گرفته در زمینه هوش رقابتی به ترتیب سال   هوش رقابتی در سازمان هاي ایران
 نشر آنها طبقه بندي شده  و سپس نتایج هر کدام از آن ها را مورد مطالعه قرار داده شد. از مطالعه و مرور مقاالت

توانی به دو  می قابتی را بر اساس متغیرهاي مستقل آنهاتوان دریافت که مقاالت صورت گرفته در زمینه هوش ر می
گروه مطالعات صورت گرفته در زمینه هوش رقابتی در ارتباط با بازاریابی و مطالعات انجام شده در زمینه هوش 

 رقابتی در ارتباط با عملکرد سازمانی تقسیم کرد.
 یارتباط يها امیپ ریپذ میو تعم یکم ،ینینظام مند، ع یاست که به بررس ياسناد يها محتوا از روش لیحلت

آشکار  يمحتوا یبررس يو از آن برا شود یها، پهنانگر محسوب م روش يبند روش در دسته نی. اپردازد یم
 لی. تحلشود ینم امیپ يمحتوا یاسو نشانه شن لیوارد تاو جهیو در نت پردازد یمتن م کیموجود در  يها امیپ

 ه،یاول يکردهایاست. هر چند در رو امیپ کی محتواي ◌ٴ درباره ییها پاسخ دادن به سؤال يمناسب برا یمحتوا روش
بر مخاطب بپردازد، اما  ریمؤلف و تأث يها یژگیبه و ام،یپ يعالوه بر محتوا تواند یمحتوا م لیکه تحل شد یادعا م

ترجمه  پندورفیکر( دانند یم ریپذ امکان يو اسناد یدانیم یقیتلف يها ر را تنها در روشیامروزه دو کارکرد اخ
 .)1394ی، بینا هوشنگ

  رانیا يدر سازمان ها یهوش رقابتیی تحلیل محتوا -4
تحلیل محتوا یک مورد خاص در تحقیق مشاهده اى و تحقیق تاریخى اسنادى محسوب مى شود و از نظر 
ماهیت، پژوهشى کمى است که از طریق آن محتواى کیفى منابع مورد بررسى طى دستکارى هاى آمارى به 
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در تحلیل کتب دینى هاى کمى تبدیل مى شود. این روش سابقه اى طوالنى دارد که آثار آن را مى توان  داده
مانند انجیل و قرآن دید، اما به صورت علمى در قرن اخیر و با بررسى و تحلیل مطبوعات دنبال شده است و به 
حوزه هاى گوناگون علمى گسترش پیدا کرده است. این روش را مطالعه عینى، کمى و سیستماتیک فرآورده هاى 

فسیر پیام، تعریف کرده اند. هدف هاى اصلى آن را مى توان در ارتباطى (محتواى آشکار پیام) براى رسیدن به ت
در این . )1384(موسوي،  تحلیل ویژگى هاى پیام، تحلیل پیشینه اى پیام و تحلیل پى آمدهاى پیام خالصه کرد

) مطالعات انجام شده داخلی و خارحیکه در آن ابتدا متن ( استفاده شده استتحلیل محتواى مقوله اى  مطالعه از
مورد نظر به اجزایى تجزیه مى گردد، سپس با تقسیم اجزا به طبقات گوناگون، فراوانى هر طبقه شمارش و 
درصدگیرى مى شود و در پایان آن درصدها تحلیل مى گردند.این مقاله به منظور آشنایى پژوهشگران با این روش 

 است: انجام شده ریمراحل ز طیمحتوا  لیتحل تهیه شده است.

 وامحت فیتعر
مسئله  ي. محتواشده استمشخص  ردیقرار گ لیکه قرار است مورد تحل یامیپ يمرحله محتوا نیا در
هوش  يتا واحدها شود یراستا تالش م نی. در امیگرد یبه دنبال آن م یمورد بررس امیاست که در پ یموضوع

از  دکه عبارتن شود یمحتوا به دو دسته از واحدها اشاره م لیمشخص شود. در تحل رانیا يدر سازمان ها یرقابت
 .لیتحل يمحتوا و واحدها يواحدها

 محتوا يواحدها
و  شوند یمحتوا مربوط م دیخاص ما به معنا و تول قیاز محتوا هستند که فارغ از تحق يا شده فیتعر ياجرا

. از شوند یم فیمحتوا تعر دکنندهیولت لهیو اغلب بوس قیهستند که به طور مستقل از تحق يعناصر انگریب
 ی وکیزیف يرا به دو دسته واحدها دهاواح نیصورت گرفته است. ا یمتفاوت يها يبند محتوا طبقه يواحدها

 . شده است میتقس نینماد

 قیتحق يواحدها
 نییتع يمشخص ساختن آنها هستند. برا ازمندیمحتوا ن لیطرح تحل ياجرا يهستند که برا ییواحدها

شده در باال، مورد مناسب  دییتأ ییمحتوا يانواع واحدها انیاز م قیبسته به موضوع و سؤال تحق قیتحق يواحدها
 .میکن یم نییتع قیتحق ياز واحدها کیهر يرا برا

توان چنین نتیجه گیري کرد که بیشتر  می از مرور پژوهش هاي صورت گرفته در زمینه هوش رقابتی
بازاریابی بر کسب مزیت رقابتی، توان رقابتی، اثر بخشی استراتژي هاي بازاریابی، و ردیابی تحقیقات در حوزه 

حرکات رقبا متمرکز بوده اند. همان طور که قبال اشاره شد هوشمندي رقابتی رابطه مستقیم و مثبتی با تمام این 
قرار داده اند. مطالعات مذکور در متغیرها دارد که هرکدام جایگاه هوش رقابتی را در جامعه خاصی مورد بررسی 

 حوزه بازاریابی در شناخت، معرفی و استفاده از هوش رقابتی مفید بوده اند. اما مبحث بازاریابی بسیار گسترده
باشد. به طوري که این مطالعات فقط بخشی از نقش هوشمندي رقابتی در حوزه بازاریابی را توانسته اند مورد  می

وجه به اهمیت بازاریابی در برتري سازمان ها نسبت به رقبایشان و نقش هوش رقابتی در بررسی قرار دهند. با ت
توان  می جمع آوري و تحلیل اطالعات مربوط به رقباي سازمان ها و بازار و به طور کلی محیط خارجی سازمان

 گفت که مطالعات انجام شده تا به امروز کافی نبوده اند. 
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باشد که نسبت به دیگر متغیرهاي  می ت، هوشمندي رقابتی یک علم نوظهورياز طرفی با وجود این مطالعا
توان  می مدیریتی توجه زیادي به آن نشده است ومی توان گفت که به خوبی شناخته نشده است. به طوري که

ان ها مدیرانی را یافت که حتی دانشی در زمینه هوش رقابتی نداشته و ابعاد آن را نمی شناسند. بسیاري از سازم
نیز نه تنها استفاده اي از هوش رقابتی نمی کنند بلکه از وجود آن نیز مطلع نیستند. این به دلیل نوظهور بودن 
هوشمندي رقابتی بوده و نیاز است تا مطالعات بیشتري در این زمینه صورت گیرد و برنامه هایی جهت آشنایی 

بسیاري در زمینه بازاریابی وجود دارد که نیاز است  مدیران با این علم و سپس کل سازمان طراحی شود. مباحث
توان در ارتباط با  می نقش هوش رقابتی در آن ها مورد بررسی قرار بگیرد. به عنوان مثال، نقش هوش رقابتی را

توان  می آمیخته بازاریابی یعنی قیمت، محصول، توزیع، و ترفیع بررسی نمود. نقش هوشمندي رقابتی را همچنین
 اط با ارزش ویژه برند، نقش هوش رقابتی بر فروش محصول و غیره بررسی نمود.در ارتب

توان گفت تمرکز مطالعات  می در زمینه عملکرد سازمانی مطالعات بیشتري به عمل رسیده اند. به طوري که
گر اخیر در مورد نقش هوش رقابتی بیشتر بر عملکرد سازمانی و مباحث مربوط به آن بوده است.به عبارت دی

توان گفت که در مطالعات انجام شده در سال هاي گذشته به عملکرد سازمانی بیشتر رسیدگی شده  می چنین
نقش هوش رقابتی بر ،است تا بازاریابی.در هر کدام از مطالعات در حوزه هوشمندي رقابتی و عملکرد سازمانی

رفته است.در قسمت قبل هر کدام از متغیر هاي مختلف عملکرد سازمانی در جوامع مختلف مورد بررسی قرار گ
این مطالعات ذکر شده اندبه عنوان مثال:هوش رقابتی و سازمان هاي کوچک و بزرگ،هوش رقابتی و عملکرد 
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس،چابکی سازمانی و هوش رقابتی و غیره.با وجود مطالعات بسیاري که در حوزه 

سته اند منجر به استفاده سازمان ها از هوش رقابتی شوند.شاید دلیل آن کم عملکرد سازمانی انجام شده اند نتوان
باشد.اگر چه تحقیقات صورت گرفته در زمینه  می توجهی به نقش هوش رقابتی در بهبود عملیات شرکت ها

عملکرد سازمانی جهت شناخت هوش رقابتی و آشنایی با نقش آن در سازمان مفید بوده است ولی هنوز شکاف 
شود که باید برطرف شوند.براي مثال در تحقیقات اخیر به اهمیت هوش رقابتی در وظایف  می بسیاري دیده هاي

هدایت و سرپرستی و کنترل اشاره اي نشده است و یا به نقش مدیران ،سازماندهی،مدیریتی یعنی برنامه ریزي
 ی نشده است.میانی و عملیاتی در معرفی هوش رقابتی به سازمان و ترویج آن توجه،عالی

 گیري خالصه و نتیجه -5
هدف کارکرد هاي هوش رقابتی خواه گسترش سهم بازار باشد و یا ارزیابی فرصت ها و یا تهدیداتی باشند که 
رویاروي شرکت ها هستند، براي مدیران و سازمان ها در ترسیم چشم اندازي از آینده و تصویري از محیط 

ارد. بنابراین در دنیاي رقابتی امروزي که تبدیل به دریایی از اطالعات شده خارجی سازمان و رقبا بسیار اهمیت د
است، سازمانها باید به آشنایی با هوش رقابتی و اتخاذ آن در سازمان اقدام کنند. مهم ترین عامل در ورود هوش 

افزایش درجه  باشد. در واقع می رقابتی به سازمان ها و آشنایی و استفاده از آن در داخل سازمان مدیریت
هوشمندي منجر میشود درك مدیریت سازمان از محیط اطراف و تغییرات آن شفاف تر و بهتر شده و قدرت 

 یابد. اگرچه اهمیت هوش رقابتی به وضوح در سازمان ها دیده می سازمان در رویارویی با وقایع محیط افزایش
انسانی و غیره براي آن در نظر گرفته نشده است.  شود ولی هنوز واحد مجزایی مانند واحد مالی، واحد منابع می

پردازد، واحد منابع انسانی کارمندیابی کرده و به سیستم  می همان طور که واحد مالی به بررسی مسائل مالی
شود که اقدام  می کند، نیاز به واحدي به نام واحد هوش رقابتی در سازمان ها دیده می حقوق و دستمزد رسیدگی

و ارزیابی اطالعات مربوط به محیط داخل و یا خارجی سازمان پرداخته و بتواند با اتخاذ استراتژي به جمع آوري 
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هاي بازاریابی نسبت به رقبا برتري یابد. به عبارت دیگر، سازمان پس از جمع آوري و ارزیابی اطالعات مربوط به 
انند در بازار رقابت کرده و رتبه برتري را از تو می محیط خارجی سازمان از جمله رقبا و بازار  و سپس برنامه ریزي

شود مدیران سازمان ها واحدي مجزا تحت عنوان واحد هوش رقابتی جهت  می آن خود کنند. بنابراین پیشنهاد
بهبود عملکرد سازمان تخصیص دهند. ایجاد واحدي به نام واحد هوشمندي رقابتی باعث میشود تا سازمان به طور 

حیط خارجی سازمان، از عملکرد رقبا، استراتژي هاي بازاریابی رقبا، تغییرات تکنولوژیکی و مستمر از تغییرات م
نیازهاي مشتریان آگاه باشد و ساختار، برنامه ها و استراتژي هاي رقابتی خود را در راستاي آن ها تنظیم کند تا 

ا متناسب با نیازهاي مشتریان و بازار بتواند از این طریق سهم بیشتري از بازار را کسب کنند و همچنین کاالیی ر
تولید کنند و نسبت به رقبا عملکرد بهتري داشته و مزیت رقابتی داشته باشند. هوش رقابتی نه تنها در کسب 

کند بلکه در حفظ آن نیز تاثیر بسزایی دارد. این به آن دلیل است که  می مقام برتري در بازار به سازمان ها کمک
تواند موفق باشد که خود را با این  می باشد و سازمانی در این شرایط می در حال تغییرمحیط به طور مستمر 

 تغییرا ت به طور مستمر به روز رسانی کند .
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