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 چكيده

از افاراد    ا و متعاما  يا پو يبازار به عنوان ساختار يهوشمند

اطالعات مرتبط و  يو مرتب ساز يها به گردآورهيزات و رويتجه

کااربران را در تماام    يازهاا يپرداخته و ن يرونيط بيبهنگام از مح

  ييپژوهش حاضر با هدف شناساا . کندين ميتام يسطوح سازمان

باازار  باه دنباا      يهوشامند  يکارکردها يبندو طبقه يگردآور

بازار  يستم هوشمنديزان تکام  سيسنجش م يبرا ييجاد مبنايا

ه در يا منااب  اانو  ين راساتا باا بررسا   يدر ا. اشدبيها مدر سازمان

  ييشااخ  شناساا   44باازار    يهوشامند  يهاا ستميس ينهيزم

 ي  عامليق شد و با انجام تحليکارکرد تلف 31  و در قالب يتلخ

. د قارار گرفا   ييا ان کارکردها مورد تايعام  م سهوجود  يدييتا

و  يارتبااط   ياطالعاات  -ين شناختيشده با عناو ييعوام  شناسا

ن ييها تع  آنيدمن اولويان شد و با استفاده از آزمون فريب يياجرا

شاده    يبناد طبقاه  يدر آخر با بهره جستن از کارکردهاا . ديگرد

م نماودار  يق ترسا يا بازار شرک  سااپکو از طر  يستم هوشمنديس

 .  قرار گرف يمورد تحل يعنکبوت

 مقدمه

محصوالت  يتقاضار در يياس  که تغ يرقاب  مقابله با عوامل

 يکناون  ير در بازارهاا ييا تغ يناده يسارع  فزا . شوديرا منجر م

 يک ساو گاردآور  يا دشوار نموده اس  که از  يياط را بگونهيشرا

نيازهاي سازمان را برطارف  خاص   يبيا رقياطالعات محصو  و 

  يطاه ماورد بررسا   يح يگار گساتردگ  يد ييو از سو[ 3] کندنمي

زماان و    ينبه را به لحاا  محادود  به اطالعات همه جا يابيدست

س  يباين رو تمرکز سازمان مير ممکن ساخته اس   از ايمنب   غ

 نااهين ارتبااار را بااا زميشااتريباشااد کااه ب يدر کسااب اطالعااات

  [.2] دارد يريگ ميتصم

   يرياطالعااات مااد يهاااسااتمي  سيان متماااديسااال يباارا

اند  اما داده   قرارين اطالعات مورد حمايها را در کسب اسازمان

موجاود همواون    ياطالعاات  يهاستميبه س يامروزه توجه کمتر

MIS, DSS, EIS بارآوردن   ييهاا تواناا  ستمين سيرا ايشود  زيم

همه جانبه؛  يرا در کسب اطالعات يران سازمانيگ ميتصم يازهاين

  از اتخاذ يمتعدد و ناق ؛ و حما يهاان دادهيم يکپارچگيجاد يا
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  از يا   موجاود حکا يا دال. اناد   نداشتهيزمان مات در فشاريتصم

. هاا دارد ر دادهيو تفسا  يابيدست ينامناسب برا يهاکيوجود تکن

ازمناد ناو    يرات باازار  ن يييا به تغ ييها به منظور پاسخگوسازمان

  هستند که قادر به انجام يرياطالعات مد يهاستمياز س يخاص

 يهوشامند . باشندط ياز سازمان و مح يعل  و معلول يها يتحل

اطالعاات   يهاا ساتم يس يافتاه يبه عنوان ناو  تکاما    [ 1]بازار

 [.4] پردازنديسازمان م ياطالعات يازهاين ني  به تاميريمد

ر شده اسا   ي  و تفسيکشف شده  تحل ياطالعات يهوشمند

[. 5] شاود يمنجار ما   يساازمان  يريا گمي  باه تصام  يکه در نها

بااازار  يهوشاامند يهاااسااتمي  در سياان عاماا  موفقيمهمتاار

ق يااکااه از طر اساا کاااربران  يواقعاا يازهااايبااه ن ييپاسااخگو

ران يگميران و تصميمد. رديپذيمتفاوت آن صورت م يکارکردها

 هااي ن برناماه يتادو  باراي ک ساو  يا جاد شده از يا ياز هوشمند

هاا اساتفاده   آنکنتار  و اصاالح    باراي گر يد يو از سو سازمان

 [.2] کنند مي

نااه مفهااوم  اجاازا و يدر زم يمتعاادد يهااادگاهيااتااا کنااون د

ن يا ا يباا بررسا  . ان شاده اسا   يا باازار ب  يهوشمند يکارکردها

 يو به شک  منسجم به کارکردهاا  يد نتوان به راحتيمطالعات شا

 يرين تصاو يرسد وجود چنيبه نظر م. اف يآن در سازمان دس  

ز در يا هوشامند و ن  يهاا ساتم يدر سااخ  س  يکمک قاب  توجه

ن يا از ا. گر کاربران باشديو د يران عاليها توسط مداستفاده از آن

 يبندو طبقه ي  گردآوريين پژوهش نخس  شناسايرو هدف از ا

  اجرا و کنتر  يزيربازار در مراح  برنامه يهوشمند يکارکردها

زان تکاما   يا سنجش م يبرا ييجاد مبنايبوده و سپس به دنبا  ا

ن اساا  پاژوهش   يا بار ا . باشديها مبازار در سازمان يهوشمند

 :اس  ين سواالت اساسيبه ا ييگوحاضر به دنبا  پاسخ

 بازار کدامند؟ يهوشمند يهاستميس يکارکردها .3

 يرويا ف شاده پ يا مورد نظار از چاارچوت تعر   يا کارکردهايآ .2

 کنند؟ يم

شاده   يآور جما   ي  شرک  ساپکو در مورد کارکردهايوضع .1

 چگونه اس ؟ 

 سيستم هوشمندي بازار. 1

هاا را  د روزافزون رقاب   سازمانيبازارها و تشد يط کنونيشرا

هاا و اطالعاات صارف  باه کساب      کساب مساتمر داده   يبه جا

  يه هوشامند يا اد اوليا بن. از بازار ملازم نماوده اسا     يهوشمند

 يتلقا  ي  هوشامند يباشاد اماا هار ناو  اطالعاات     ياطالعات ما 

ماودن  ي  باا پ ياز هوشامند  يبرخوردار يها براشرک . گردد ينم

 يباه اطالعاات  ( داده  اطالعات  داناش و حکما   ) ييبان دانانرد

و   يا از هار بخاش تحل  ين يابند که بر مبناييلتر شده دس  ميف

از  يامجموعااه ين رو هوشاامندياااز ا[. 6]ر شااده اساا يتفساا

ر اطالعاات  يشاده جها  کساب و تفسا     يسازمانده يها  يفعال

تحااوالت و  ينگاار بااوده و چگااونگ ناادهيآ يتيبااا ماااه يطاايمح

 [. 7] دينمايم ينيبشيرا پ آتي يها شرف يپ

 يچاون هوشامند   يگار يباازار اناوا  د   يعالوه بر هوشمند

 يرقاابت  ي  و هوشامند [9] يابيا بازار ي  هوشمند[8] کسب وکار

ها را در نظر آن يهاوجود دارد که عموما صاحبنظران تفاوت[ 31]

هوشامند از   يهاا ستميس. برنديگر بکار ميکدي ينگرفته و به جا

ط ماورد  يز محا يا شاده و ن  يف اطالعات گردآورينظر حجم و ط

هماانطور کاه عناوان شاد      . را دارا هساتند  ييهاا تفااوت  يبررس

 يسازمان تمرکز داشته  در حاال  يط خارجيبازار بر مح يهوشمند

 يو درونا  يرونا يط بيهر دو محا  يهوشمند يهاستميگر سيکه د

صاارف نظاار از [. 33] دهنااديقاارار ماا يسااازمان را مااورد بررساا

 ي  دسترسا يبا تسه يهوشمند يهاستميذکر شده  س يها تفاوت

 يي  کارده و باا شناساا   يران حمايگميان اطالعات از تصميو جر

ن يمهمتر[ 2( ]3999)نگ يکاربران که به زعم هر يواقع يازهاين

هاا  آن يازهاا يباشاد  باه ن  يبازار ما  ي  در هوشمنديعام  موفق

 . دهند يپاسخ م

 بازار يستم هوشمنديس يکارکردها. 2

خاود در   باازار باا تاوان فاوع العااده      يهوشمند يها ستميس

 يهوشامند   آن ي  اجازا و رونادها  طيمحو مطالعه مداوم  يبررس

را  يطا يمحها و مخاطرات  فرص  يابيو ارز ييشناساجه   الزم

مات  يگاام نخسا  در اتخااذ تصام    [. 5  31  32] کنناد  يجاد ميا

هاا عاالوه بار    ن رو ساازمان ياز ا. باشديبه اطالعات م يدسترس
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 يازمنااد گااردآورياطالعااات رقبااا ن يمسااتمر و گااردآور يبررساا

گار  يکننادگان و د نيان  تاام ياز خاود از مشاتر  يا اطالعات مورد ن

ز يااط نيمحاا يو اجتماااع يعااي  طبيتجااار يعواماا  و رخاادادها

ت اطالعاا  يق فاراهم سااز  يا بازار از طر يباشند که هوشمند يم

آنواه باه اطالعاات ارز     [. 3] پاردازد ين مهم ميبه ا يسفارش

. مات اسا  يتصام  يهاا در اجارا    استفاده از آنيبخشد  قابل يم

اعام از   يبازار بطور گسترده  در تمام ساطوح ساازمان   يهوشمند

ساازمان   ياريا باه   يافاه يسطوح کاالن  کساب و کارهاا و و    

بازخور به ساازمان در  ک سو با فراهم ساختن يو از [ 4] شتابد يم

آن کمک نماوده    يهاياستراتژ يزان ااربخشياز م يکسب آگاه

سااخ   ق و توساعه   يا تحق يهاا طارح  يگر دراجرايد ييو از سو

 يبانيبه پشات  ات محصوالتي  چرخه حيريمد  ديمحصوالت جد

 .پردازديران ميمد

هااي صاورت گرفتاه حااکي از تاال  فاراوان       مرور پاژوهش 

ي کارکردهاي هوشامندي باازار اسا   باا ايان      محققين در شناساي

بنادي کارکردهااي يادشاده    وجود تحقيقات اندکي به منظور طبقاه 

( 3999)بنادي کاه توساط هريناگ     در يک طبقه. انجام شده اس 

ارائااه شااده اساا   کارکردهاااي هوشاامندي بااازار در سااه سااط   

-در اولين و مهمترين سط   پشتيباني از برناماه . اندبندي شده دسته

گيرد که خود مبنااي الزم  ريزي استراتژيک سازمان مدنظر قرار مي

در . ساازد هاي ديگار ساطوح را فاراهم ماي    جه  تدوين استراتژي

هاي محيطي تمرکز نماوده  سط  دوم بر شناخ  تهديدها و فرص 

بيني روندهاي محيطي دارد؛ و در نهايا  در ساط    و سعي در پيش

ازار و ارزيابي مستمر اقدامات آخر از طريق شناخ  بازيگران اصلي ب

 تان و احماد  . ساازند آنان مديران را به رقاب  در محيط آمااده ماي  

نيز در تحقيقي مشابه عالوه بر ساه ساط  يادشاده     [ 34( ]3999)

ي اطالعاتي بهنگام از  يکي از و ايف اصلي هوشمندي بازار را ارائه

ي رقبااي  شناسااي  نخسا  گاام  در اين راستا . داننداقدامات رقبا مي

  ناو  و ميازان   بعادي  مراحا  در  باالقوه ساازمان باوده و    واصلي 

 [.35] شودمي تعييننيازهاي اطالعاتي 

 يو از ابعاد گونااگون  يادين زيهمانگونه که عنوان شد  محقق

ن يا کاه ا . اناد باازار پرداختاه   يهوشامند  يکارکردهاا  يبه بررس

 يهاااسااتميس يدر طراحاا ياار برجسااتهيمطالعااات نقااش بساا 

خااص   يبازار دارند اما از آن جه  که تنها به کارکرد يشمندهو

منساجم   ييکارکردها ييدر شناسا ياند  خالء مطالعاتتوجه نموده

کپارچاه در  ي يستم هوشمنديک سي يسنجش کارآمد يکه مبنا

ن رو مقالاه حاضار   يا از ا. رد  کامالً مشهود اسا  يسازمان قرار گ

 يهاااسااتميس يکارکردهااا يبناادو دسااته يدر گااردآور يسااع

زان يا سانجش م  يبارا  ييق مبناا ين طريداشته تا از ا يهوشمند

 . ديبازار بدس  آ يتکام  هوشمند

 قيتحق يشناس روش. 3

و از نظار   يق کااربرد يک تحقيق حاضر برحسب هدف يتحق

. باشاد يما  يشا يمايپ -يفيق توصا يها تحقداده يگردآور ينحوه

 يرکردهاا کا يبناد و طبقاه  يين پژوهش  نخس  شناسايهدف ا

زان يا به منظور سانجش م  ييجاد مبنايبازار و سپس ا يهوشمند

ن رو پس از مطالعاه منااب    ياز ا. تکام  آن در سازمان بوده اس 

 31و در قالاب   ييشناسا يهوشمند ين کارکردهايه  مهمترياانو

بودند کاه در   ياگونه  عوام  بهيماه. شد يبنده دستهيعام  اول

 سه يبندک دستهين اسا  يبر ا. ق بوديعام  قاب  تلف سهقالب 

از  ياز کارکردهااا بااه عماا  آمااد کااه پااس از نظرساانج  يعااامل

د قارار  ييا ها ماورد تا آن يبند  چارچوت و دستهيمتخصصان  کل

گااه و  يدر ادامه به منظور سنجش چارچوت ارائه شاده  جا . گرف 

. شده اس  يبازار در شرک  ساپکو بررس يزان تکام  هوشمنديم

اد شده باه هماراه کارکردهاا و    يعوام  ي دهندهنشان( 3) جدو 

 .آن اس  يهاشاخ 



 قين تحقيانتخاب شده در ا يکارکردها ييفهرست نها -1 جدول

 عامل
کارکردهاي هوشمندي 

 بازار
 منابع گيري کارکردهاي هوشمندي بازار هاي اندازه شاخص

 شناختي و اطالعاتي

 بررسي محيط خارجي سازمان
 ارزيابي شدت رقاب  موجود در صنع 

 بيني روندها و هشدار بهنگام مخاطرات محيطي پيش
 هاي محيطي شناسايي فرص 

؛ روچ و سانتي  2111تيان و توبار  
؛ هپز و 2114ميبورگ   ؛2113

 2119توي   

 يتکنولوژشناخ  روندهاي 

 ها  هاي آن شناسايي توليدکنندگان تکنولوژي  اهداف و استراتژي
 هاي آتي تکنولوژي بيني روندها و پيشرف  بررسي و پيش

 هاي تکنولوژي و کاهش خطرات مواجه با مشکالت تکنولوژيک شناخ  جايگزين
 کارگيري  و هداي  تکنولوژي جديد هي توليد  ب ينهبررسي اقدامات رقبا در زم

؛ 2118؛ يون  2113روچ و سانتي  
 2131وگلرز  بري و وين  

 ارزيابي و بررسي مداوم رقبا

 ها هاي فعالي  آن شناسايي رقبا و حوزه
 بررسي مقاصد رقابتي رقبا

 گيران اصلي رقبا شناسايي خصوصيات تصميم
 رقبا فرهنگ و ساختارآگاهي از 

؛ ترف  2113؛ وود  3999هرينگ  
 2119؛ هپز و توي   2115

 شناخ  مشتريان

 ها و انتظارات مشتريان کنوني آگاهي از نگر 
آگاهي از ادراک مشتريان کنوني و تغييرات آن نسب  به ارز  محصوالت و خدمات 

 سازمان 
 ها از خدمات دريافتي شناسايي مشتريان رقبا و ارزيابي رضاي  آن

؛ هوکوار و 2114الن و پيرسي  
؛ کورزان و ميهيک  2131جاکليک  

2131  

 مين کنندگانأشناخ  ت

 (کنندگان عمده  تازه واردين و بالقوهمينأت)کنندگان صنع  شناسايي تامين
 مين کنندگان أاحتما  هر گونه تاخير ت آگاهي از

 کنندگانمينتأآگاهي از احتما  تصاحب و يا تشکي  اتحاد با رقبا و ديگر 
 مين کنندگان أهاي هوشمندي تآگاهي از فعالي 

؛ سانگ و تيم  3999هرينگ  
2119 

 ارتباطي

ريزي راهبردي سط   برنامه
 بنگاه

 تهيه برنامه جام   هماهنگ و سيستماتيک در ک  سازمان
 انتخات صنع  و کسب و کار هدف

 هاي انتخات شدهتعيين جايگاه سازمان در حوزه
 2119توي  هپس و 

ريزي راهبردي سط   برنامه
 کسب و کارها

 هاي رقابتي هر کسب و کار  تدوين استراتژي
 تعيين نو  فعالي   نحوه و زمان اجرا

 تخصي  مناب  سازمان
 2111لکمن  سابان و الناسا  

 يا ريزي و يفه برنامه
 هاي خالع و کارآفرينانه در اتخاذ تصميمات ايجاد بينش

 ها و تهديدها براي پاسخگويي به فرص ريزي  برنامه
 هاي کالنهاي سازماني براي تحقق استراتژيفرآيندتعدي  

؛ 3999؛ هرينگ  3999تن و احمد  
 2119جانک  

 اجرايي

 ساخ  محصو  جديد

 تبدي  ايده به محصو  تجاري
 گذاري محصوالت جديدقيم 

 ي عمومي محصوالتزمانبندي عرضه
 ي حيات محصو مديري  چرخه

؛ چن و وانگ  در 3995کورنيش  
 حا  چاپ

 مناب  انساني ي مديرواحد 
 مين نيروي انسانيأهاي تبرآورد نيازها و هزينه

 هاي استخدام و آموز  کارکنان کليدي ايجاد برنامه
هاي افزايش انگيزه کارکنان براي بهبود عملکردتهيه برنامه

 3999هرينگ  

 بخش توليد سازمان

 در مورد توسعه  رفي  توليدي سازمانگيري تصميم
 کنتر  کيفي  محصوالت سازمان

 سازمان کنتر  موجودي
 توليد فرآينددر  رديابي و کنتر  هزينه

؛ هاوسون  3995کورنيش  
2118 

 گذاري سرمايه هاي انتخات طرح

 گذاريسرمايه هاياولوي  بندي و انتخات طرح
 هااجراي طرحتخمين نقدينگي مورد نياز سازمان در 

 هاگذاري همانند اتحادها  ادغامهاي سرمايهتعيين امکان پذيري جايگزين

؛ چن و وانگ  در 2118هاوسون  
 حا  چاپ

 *بازخور

 درياف  بازخور
 تحلي  بازخور

 استفاده از بازخور
 مصاحبه

 .باشدين مقاله میا نيتوسط مولف ياکتشاف يهاکه با ستاره مشخص شده است، برگرفته از مصاحبه يموارد* 
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 يجامعه و نمونه آمار. 4

جامعه آماري اين پژوهش  شام  کليه کارکنان شرک  سااپکو  

در ايان تحقياق از رو    . باشاد نفر مي 2111ها بوده  که تعداد آن

گيري تصادفي ساده استفاده شده و براي تعيين حجم نمونه با نمونه

توجه به محدود بودن جامعه و با استفاده از فرمو  زير حجم نموناه  

 (17/1و سط  خطاي  5/1نسب  موفقي  .)نفر تعيين گرديد 381

  
    

   
        

             
   

        

 داده يآورابزار جمع. 5

شااخ  باه    44وا  اصالي و  پرسشنامه پژوهش شام  يک س

ساوا  پرسشانامه باا هادف     . منظور سنجش کارکردها بوده اسا  

تعيين وضعي  هوشمندي بازار در شرک  ساپکو طراحي شده باود   

هااي   وضعي  شااخ  ): ها به اين صورت عنوان شد که عبارات آن

 (نام برده شده در سازمان شما به چه صورت اس ؟

و  اعتبار محتوايي مورد بررساي  روايي پرسشنامه با استفاده از ر

پايايي ابزار . قرار گرف  و به طور کلي توسط صاحبنظران تاييد گرديد

 971/1ضاريب  . پژوهش نيز  با ضريب آلفاي کرونباخ سانجيده شاد  

 (2) جادو  براي ک  پرسشنامه و ضرايب هر کاارکرد همونانکاه در   

 .نشان داده شده  حاکي از پايايي کام  پرسشنامه اس 

ک هر يکرونباخ به تفک يب آلفايضرا -2 جدول

 کارکرد

کارکردهاي 
 هوشمندي بازار

ضريب آلفاي 
 کرونباخ

کارکردهاي 
 هوشمندي بازار

ضريب آلفاي 
 کرونباخ

بررسي محيط خارجي 
 سازمان 

 723/1 يا ريزي و يفه برنامه 784/1

شناخ  روندهاي 
 يتکنولوژ

 778/1 ساخ  محصو  جديد 858/1

بررسي ارزيابي و 
 مداوم رقبا

898/1 
مناب   ي مديرواحد 

 انساني
863/1 

 771/1 بخش توليد سازمان 753/1 شناخ  مشتريان

شناخ  تامين 
 کنندگان

776/1 
 هاي انتخات طرح
 گذاري سرمايه

829/1 

ريزي راهبردي  برنامه
 سط  بنگاه

 915/1 *بازخور 824/1

ريزي راهبردي  برنامه
 سط  کسب و کارها

761/1   

 ها ل دادهيه و تحليتجز. 6

هاي گردآوري شاده باا اساتفاده از نارم      در پژوهش حاضر داده

در اين راستا در . مورد تجزيه و تحلي  قرار گرفته اس  SPSSافزار 

پاسخ به سوا  او  کارکردهاي هوشمندي بازار شناسايي و در قالب 

باه  . عاما  تلفياق گردياد    ساه بندي و سپس تح   مورد دسته 31

منظور تحلي  سوا  دوم تحقيق از تحلي  عااملي تاييادي اساتفاده    

شده و با استفاده از آزمون فريدمن عواما  و کارکردهااي حاصاله    

بندي و در آخر به منظور تحلي  سوا  سوم نياز باا اساتفاده از     رتبه

 باه  Microsoft Office Excelافزار  رسم نمودار عنکبوتي توسط نرم

بررسي ميازان تکاما  سيساتم هوشامندي باازار شارک  سااپکو        

 .اس  پرداخته شده

 پژوهش يها افتهي. 7

 يل عامليتحل .1-7

کاارکرد موجاود  در دو مرحلاه     31به منظور شناسايي سااختار  

 ساه در مرحله او  تمام کارکردهاا تحا    . تحلي  عاملي انجام شد

املي ابتدا بايد از در انجام تحلي  ع. عام  مورد سنجش قرار گرفتند

هاي موجود را براي تحلي  مورد استفاده  توان داده اين مساله که مي

و  KMOبادين منظاور از شااخ     . قرار داد  اطمينان حاص  شود

 KMOي او  شااخ    در مرحلاه . شاود  آزمون بارتل  استفاده ماي 

هاي تحقياق   بدس  آمد  که به طور نسبتا قوي داده 941/1برابر با 

آزماون بارتلا  کاه در    . کند جراي تحلي  عاملي تاييد ميرا جه  ا

دار  معناي  111/1شود در سط   دو قضاوت مي داري کي سط  معني

باا   Maximum likelihoodبراي تحليا  عااملي از رو    . باشد مي

در اداماه  . استفاده از چرخش متعامد از نو  واريماکس اساتفاده شاد  

بعلا  مقادار اشاتراک     "بررسي محايط خاارجي ساازمان   "کارکرد 

  حذف گرديد  به لحاا  نظاري نياز باه     5/1تر از  استخراجي پايين

 ي  علااا  مفهاااوم يکساااان آن باااا سااااير کارکردهااااي حاااوزه

ف آن از مياان  اطالعاتي  کسب ايان نتيجاه يعناي حاذ     -شناختي

 . کارکردها قاب  توجيه اس 

مورد تقلي  يافا  و   32پس از حذف کارکرد او   کارکردها به 

برابار   KMOدر اين مرحله شاخ  . مجددا مورد تحلي  قرار گرف 



درصاد بدسا  آماد کاه باه معناي        5کوچکتر از   sigو  944/1با 

. هااي پرسشانامه باراي تحليا  عااملي اسا       مناسب باودن داده 

ونين تمامي کارکردها داراي مقدار اشتراک استخراجي بااالتر از  هم

کارکرد باقي مانده تحا    32بندي بدس  آمد  از اين رو دسته 5/1

. درصاد کا  وارياانس  تايياد شاد      482/71باا توجياه    عام   سه

  عواما  هماراه باا    (1) جادو  ي عمليات تحلي  عاملي در  خالصه

( 5) جادو  ام  تاييد شاده در  و عو( 4) جدو بارهاي عامليشان در 

 .نشان داده شده اس 

 يل عامليات تحليعمل ي خالصه -3 جدول

 ان شدهيانس کل بيوار KMO رهايمتغ ها عامل مرحله

 278/68 915/1 31 1 او 

 482/71 911/1 32 1 دوم

 افتهيچرخش  يها س مولفهيماتر -4جدول 

 بازار يهوشمند يکارکردها
 عوامل

1 2 3 
56/1   يکيتکنولوژ يروندهاشناخ  

83/1   مداوم رقبا يو بررس يابيارز
54/1   انيشناخ  مشتر

46/1   هين کنندگان مواد اوليشناخ  تام
 9/1  سط  بنگاه يراهبرد يزيربرنامه

 674/1  سط  کسب و کارها يراهبرد يزيربرنامه

 783/1  يافهيو  يزيربرنامه

  598/1 ديساخ  محصو  جد

  622/1 يمناب  انسان  يريمدواحد 

  635/1 د سازمانيبخش تول

  779/1 يگذارهيسرما يهاانتخات طرح

  641/1 بازخور

د شدهييفهرست عوامل تا -5 جدول  

 بازار يهوشمند يکارکردها عامل فيرد

 ياطالعات – يشناخت 3

 يکيتکنولوژ يشناخ  روندها
 مداوم رقبا يابيارز

 انيشناخ  مشتر
 هين کنندگان مواد اوليشناخ  تام

 يارتباط 2
 سط  بنگاه يراهبرد يزيربرنامه
 سط  کسب و کار يراهبرد يزيربرنامه
 يافهيو  يزيربرنامه

 يياجرا 1

 ديساخ  محصو  جد
 ي  مناب  انسانيريواحد مد
 د سازمانيبخش تول

 يگذارهيسرما يهاانتخات طرح
 بازخور

 يم نمودار عنكبوتيکارکردها و ترس يبندرتبه .2-7

براي تعيين اولوي  عواما  و کارکردهااي هوشامندي باازار از     

هااي هوشامندي   در سط  حوزه. آزمون فريدمن استفاده شده اس 

 (2)اجرايااي   (3)هااا بااه ترتيااب مربااور بااه      بااازار  اولوياا  

در سط  کارکردها نياز در  . ارتباطي اس  (1)اطالعاتي و  -شناختي

ي دومرحله به بررسي اولوي  کارکردها پرداخته شده که در مرحلاه 

ي ي کلياه ي دوم رتباه ها و در مرحلهاو  به اولوي  در درون حوزه

 .آمده اس ( 6) جدو کارکردها تعيين گرديده که نتايج در 

زان تکاماا  ياا  و ميوضااعهمااانطور کااه پيشااتر گفتااه شااد 

مودار عنکبوتي ماورد  با ترسيم ن بازار در شرک  ساپکو يهوشمند

ن منظور در مرحله او  با استفاده از يبه ا. بررسي قرار گرفته اس 

 ينماودار عنکباوت    هاا ق آنيو در مرحله دوم با تلف يسه بعد اصل

 .دهدنتايج را نشان مي( 2)و ( 3)نمودار  ترسيم شده که

اولويت عوامل و کارکردهاي هوشمندي  -6 جدول

 بازار

 اولويت ابعاد
اولويت کارکردها 
 درون حوزه مربوطه

 اولويت کلي کارکردها

 اجرايي

 مناب  انساني ي مديرواحد  مناب  انساني ي مديرواحد 

 بازخور
ارزيابي و بررسي مداوم 

 رقبا

هاي  انتخات طرح
 گذاري  سرمايه

 بازخور

 ساخ  محصو  جديد
هاي  انتخات طرح
 گذاري سرمايه

 محصو  جديدساخ   بخش توليد سازمان

 اطالعاتي -شناختي

ارزيابي و بررسي مداوم 
 رقبا

 ايي ريزي و يفه برنامه

شناخ  روندهاي 
 تکنولوژيکي

شناخ  روندهاي 
 تکنولوژيکي

 شناخ  مشتريان
ريزي راهبردي سط   برنامه

 وکارها کسب

مين کنندگان أشناخ  ت
 مواد اوليه

 شناخ  مشتريان

 ارتباطي

 بخش توليد سازمان يا ريزي و يفه برنامه

ريزي راهبردي سط   برنامه
 کسب و کارها

ريزي راهبردي سط   برنامه
 بنگاه

ريزي راهبردي سط   برنامه
 بنگاه

کنندگان مواد  مينأشناخ  ت
 اوليه

 مالحظاتو يبند جمع

باازار در   يهوشامند  يق  کارکردهايتحق يها افتهي يمبنا بر
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 در سااط  او  کااه سااط   . ک اساا يااسااه سااط  قاباا  تفک 

رون سازمان کاه  يط بيمح يگرفته با بررسنام ياطالعات -يشناخت

ن يه و همونا يا ن کننادگان ماواد اول  يان و تاام يشام  رقبا  مشتر

ران يگمياز تصميباشد  به اطالعات مورد نيم يتکنولوژ يروندها

از کااربران در  يا ن ي   برمبناياطالعات پس از تحل. ابدييدس  م

ن رو کاربران در سط  دوم با بهره ياز ا. رديگيها قرار مار آنياخت

ک در ساطوح  ياساتراتژ  يزيا رن اطالعات  به برناماه يجستن از ا

ن ساط    يا هوشمند در ا يهاستميپردازند  سيم يمختلف سازمان

 يفاا يمات ايتصام  يان اطالعات و اجارا يم يهموون پ  ارتباط

اطالعاات درقالاب    يسازماندر سط  آخر ترجمان . کنند ينقش م

مختلاف   يواحادها . رديا گيمختلف صورت ما  ياقدامات واحدها

بااه ساااخ   حاصاا  شااده  يسااازمان بااا اسااتفاده از هوشاامند 

 يهاا   انتخاات طارح  يديا ات توليا د  بهباود عمل يمحصوالت جد

افا   يپردازناد و باا در  يما  ي  مناب  انسانيريو مد يگذارهيسرما

را  ياقاادامات سااازمان يچگااونگر آن  ي  و تفسااياابااازخور  و تحل

 .کننديکنتر  م

 يکارکردهاا  يبناد و طبقاه  يين پاژوهش شناساا  يهدف از ا

زان تکاما   يدر سنجش م ييجاد مبنايبازار به منظور ا يهوشمند

باا اساتفاده از ابعااد بدسا      . ها بوده اس ستم در سازمانين سيا

 نياي هوشمند را در ساازمان تع  يهاستمي  سيتوان وضعيآمده م

بازار در شارک  سااپکو    يهوشمند ين منظور به بررسيبه ا. نمود

م شده  نقار قوت و يترس يعنکبوت ينمودارها. پرداخته شده اس 

از . دهناد ياد شده نشان ما ي يضعف سازمان را از نظر کارکردها

ساتم  يس يها و کمبودهاق سازمان قادر خواهد بود ضعفين طريا

بر نقار قوت  به رشاد متناساب    دينموده و با تاک ييخود را شناسا

 شاارک  مااذکور در بعااد   . ديااد نمايااکارکردهااا تاک يهيااکل

را در  ي  رشاد نسابتا همااهنگ   ياي و بعد اجرا ياطالعات -يشناخت

-  در دو سط  برناماه يان کارکردها داراس   اما در بعد ارتباطيم

باا   يافاه يو  يزيا رسط  کسب و کارها و برنامه يراهبرد يزير

  يگاناه از وضاع  همونانکه در تمام ابعاد ساه . اس  روضعف روبه

بازار کا    يز در هوشمندين ي  مشابهيوضع. ده آ  فاصله دارديا

از نظر ابعااد   ي  نسبتا مناسبيسازمان از وضع. سازمان وجود دارد

همونان نسب   يرو بوده  ولروبه يو ارتباط ياطالعات – يشناخت

باا   ياي نياز  در بعاد اجرا  .باشاد يشکاف ما  يآ  دارادهيبه سط  ا

 .روس روبه ين شکاف  با ضعف فراوانيشتريداشتن ب

 شنهادهايپ

در ساط  او   . گردديشنهادات پژوهش در دو سط  ارائه ميپ

در  يهوشامند  يهاستميشتر سي  هر چه بيتقو يبرا يشنهاداتيپ

به دس   يهاافتهياز  يريگ ها و در سط  دوم با بهرهه شرک يکل

ساتم  ين سيا   ايبه منظور تقو ييهاهيساپکو توص آمده از شرک 

 .شوديدر شرک  مذکور ارائه م

 کشور عدم  يو خصوص يدولت يهاب سازمانياز معا يکي

ن يبناابرا . باازار اسا    ي  رونادها يا و تحل يکسب آگاه

 يهاااسااتميس يايااشااود بااا توجااه بااه مزايشاانهاد ماايپ

کاه در اساتقرار و    ين ساهولت يباازار و همونا   يهوشمند

 يکيها به عنوان ستمين سيها وجود دارد  اآن يريکارگ هب

 .رندياطالعات در سازمان قرار گ ياز مناب  اصل

 ستم يس ياصل يو کارکردها يپژوهش حاضر سه بعد اصل

هاا    آنيقرار داده و اولو يبازار را مورد بررس يهوشمند

شود در استقرار يشنهاد ميپ اس  در نتيجه ن نمودهييرا تع

شده با توجه به  يمعرف يارهايمع يهوشمند يهاستميس

ساازمان   يهاييازها و تواناين براسا  ني  و همونياولو

 .رنديمورد نظر قرار گ

 يباازار تسار   يم هوشامند ين مفااه يتار ياز اساسا  يکي 

سااازمان و اسااتفاده از   يه اعضاااياابااه کل يهوشاامند

ن رو يا از ا. هاس ستمين سي  ايها در تقوآن يها ييتوانا

 يه کارکنان سازمان را به عنوان جزئيشود کلياد مشنهيپ

مادون    يهاا ق برناماه يستم در نظر گرفته و از طرياز س

هاا   را در آن يهوشامند  يريکارگ هد و بيزه و توان توليانگ

 .بخشندجاد و بهبود يا

 



 
 ي حوزه سهت شرکت ساپکو در يوضع -1نمودار 

 بازار يستم هوشمنديس

 
وضعيت سيستم هوشمندي بازار در  -2نمودار 

 سطح سازمان

دسته دوم پيشنهادات پاژوهش متمرکاز بار تقويا  سيساتم      

باه منظاور توساعه    . هوشمندي بازار در شرک  سااپکو اسا   

بايسا  براساا  رتباه     متناسب کارکردهاي هوشمندي  ماي 

آ   ها از ساط  اياده  کارکردهاي موردنظر و ميزان شکاف آن

ضاعف عماده شارک  سااپکو     . پرداخته شودي آن به توسعه

مربور به بعد اجرايي اس   از اين رو کاهش شکاف موجود از 

بناابراين  . باشدآ  اولين ضرورت شرک  ساپکو ميسط  ايده

 :گرددتوصيه مي

 ي کارکرد واحد منااب  انسااني پيشانهاد    به منظور توسعه

هاايي جها    شود سازمان عاالوه بار تادوين برناماه    مي

هايي استخدام و آموز  مديران و کارکنان کليدي  برنامه

هاااي هااا از فعالياا را جها  افاازايش سااط  آگااهي آن  

 .هوشمندي خود  تنظيم نمايد

 ي کارکرد بازخور در سيستم هوشامندي  به منظور توسعه

انجام اقدامات الزم جه  دريافا   تحليا  و کااربرد آن    

 .شودتوصيه مي

   هاااي د انتخااات طاارح سااازمان بااراي توسااعه کااارکر

بندي و انتخات گذاري  بايد توان خود را در اولوي  سرمايه

گذاري  تخمين نقادينگي ماورد نيااز و    هاي سرمايه طرح

 .هاي جايگزين باال ببردشناسايي گزينه

 ي کارکرد سااخ  محصاو  جدياد  توصايه     براي توسعه

شود سازمان توان خود را در توليد ايده و تبدي  آن به مي

ي حياات  گذاري و مديري  چرخاه صو  جديد  قيم مح

 .محصوالت وخدمات جديد افزايش دهد

   ي کاارکرد بخاش تولياد     از اقدامات الزم جها  توساعه

و کنتر  کيفي محصوالت؛  افزايش توان کنتر  موجودي

 . باشدها ميو رديابي و کنتر  هزينه

  بارداري بهيناه از   همانطور که عنوان شد به منظور بهاره

متناساب تماامي ابعااد و     ستم هوشمندي باازار  رشاد  سي

در نتيجه به منظور حفظ و تقوي  . کارکردها الزامي اس 

آ  در دو بعاد   نقار قوت و همونين کاهش شکاف از ايده

 :شود ديگر  انجام اقدامات ذي  پيشنهاد مي

 ي کارکرد ارزيابي و بررسي ماداوم رقباا    به منظور توسعه

هاا و  ام نخس  باه شناساايي آن  بايس  در گسازمان مي

هاي اصلي فعاليتشان پرداختاه  و در مراحا    تعيين حوزه

و  فرهناگ بعدي به بررسي و آگاهي از مقاصاد رقاابتي    
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 .ها بپردازدآن ساختار

      به منظور توسعه کاارکرد شاناخ  رونادهاي تکنولاوژي؛

هاا و  آن هااي شناسايي توليدکنندگان  اهداف و استراتژي

هاااي آتااي و شااناخ    بينااي پيشاارف همونااين پاايش

 . شود هاي ممکن توصيه ميجايگزين

  ي کاارکرد شااناخ  مشاتريان بااا افازايش تااوان    توساعه

ها و انتظارات مشتريان  سازمان در کسب آگاهي از نگر 

کنوني  ادراکات و تغييرات آن نسب  به ارز  محصوالت 

و خدمات سازمان  و شناسايي مشاتريان رقباا و ارزياابي    

 .شود ها از خدمات دريافتي؛ حاص  مي  آنرضاي

 کنندگان  در گام ي کارکرد شناخ  تامينبه منظور توسعه

کنندگان صانع  و  او  تقوي  سازمان در شناسايي تامين

هاي بعدي آگاهي از احتماا  هار گوناه تااخير در     در گام

تامين مواد اوليه  احتما  تصاحب ويا تشکي  اتحاد با رقبا 

ها نساب   هاي هوشمندي آنهي از فعالي و همونين آگا

 .شودهاي سازمان؛ توصيه ميبه فعالي 

 اي از طرياق ايجااد   ريزي و يفاه ي کارکرد برنامهتوسعه

هايي ي برنامههاي خالع در اتخاذ تصميمات  تهيهبينش

هاا و تهديادهاي غيار    جه  پاسخگويي موار به فرصا  

ني در راساتاي  هاي سازمافرآيندمنتظره  و تغيير و تعدي  

 .هاي کالن  ممکن خواهد شدتحقق استراتژي

 هااي رقاابتي   شرک  ساپکو با استفاده از تدوين استراتژي

هر کسب و کار؛ تعيين نو  فعالي   نحوه و زماان اجارا و   

باه توساعه    در نهاي  تخصي  منااب  قاادر خواهاد باود    

 .ريزي در سط  کسب و کارها بپردازدبرنامه

  ريزي راهبردي ي کارکرد برنامهتوسعهدرنهاي  به منظور

شاود ساازمان تاوان خاود را در     سط  بنگاه  پيشنهاد مي

ي جاام  و هماهناگ در سراسار ساازمان؛     ي برنامهتهيه

انتخات صنع  و کسب و کار هادف؛ و هموناين تعياين    

 افزايش دهد هاي انتخات شده؛جايگاه سازمان در حوزه
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