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مقدمه
چكيده

رقاب مقابله با عواملي اس که تغيير در تقاضاي محصوالت

هوشمندي بازار به عنوان ساختاري پوياا و متعاما از افاراد

را منجر ميشود .سارع فزاينادهي تغييار در بازارهااي کناوني

تجهيزات و رويهها به گردآوري و مرتب سازي اطالعات مرتبط و

شرايط را بگونهايي دشوار نموده اس که از ياک ساو گاردآوري

بهنگام از محيط بيروني پرداخته و نيازهااي کااربران را در تماام

اطالعات محصو و يا رقيبي خاص نيازهاي سازمان را برطارف

سطوح سازماني تامين ميکند .پژوهش حاضر با هدف شناساايي

نميکند [ ]3و از سويي ديگار گساتردگي حيطاه ماورد بررساي

گردآوري و طبقهبندي کارکردهاي هوشامندي باازار باه دنباا

دستيابي به اطالعات همه جانبه را به لحاا محادودي زماان و

ايجاد مبنايي براي سنجش ميزان تکام سيستم هوشمندي بازار

منب غير ممکن ساخته اس

در سازمانها ميباشد .در اين راساتا باا بررساي منااب اانوياه در

در کسااب اطالعاااتي باشااد کااه بيشااترين ارتبااار را بااا زمينااه

زمينهي سيستمهااي هوشامندي باازار  44شااخ
تلخي

شناساايي

از اين رو تمرکز سازمان ميبايس

تصميمگيري دارد [.]2
بااراي ساااليان متمااادي سيسااتمهاااي اطالعااات مااديري

و در قالب  31کارکرد تلفيق شد و با انجام تحلي عاملي

تاييدي وجود سه عام ميان کارکردها مورد تايياد قارار گرفا .

سازمانها را در کسب اين اطالعات مورد حماي قرار دادهاند اما

عوام شناسايي شده با عناوين شناختي -اطالعااتي ارتبااطي و

امروزه توجه کمتري به سيستمهاي اطالعااتي موجاود همواون

اجرايي بيان شد و با استفاده از آزمون فريدمن اولوي آنها تعيين

 MIS, DSS, EISميشود زيرا اين سيستمهاا تواناايي بارآوردن

گرديد .در آخر با بهره جستن از کارکردهااي طبقاهبنادي شاده

نيازهاي تصميمگيران سازماني را در کسب اطالعاتي همه جانبه؛

سيستم هوشمندي بازار شرک سااپکو از طرياق ترسايم نماودار

ايجاد يکپارچگي ميان دادههاي متعدد و ناق ؛ و حماي از اتخاذ
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تصميمات در فشار زماني نداشتهاناد .داليا موجاود حکايا از
وجود تکنيکهاي نامناسب براي دستيابي و تفساير دادههاا دارد.
سازمانها به منظور پاسخگويي به تغيييارات باازار نيازمناد ناو
خاصي از سيستمهاي اطالعات مديري هستند که قادر به انجام
تحلي هاي عل و معلولي از سازمان و محيط باشند .هوشامندي
بازار[ ]1به عنوان ناو تکاما يافتاهي سيساتمهااي اطالعاات
مديري به تامين نيازهاي اطالعاتي سازمان ميپردازند [.]4
هوشمندي اطالعاتي کشف شده تحلي و تفسير شده اسا
که در نهاي باه تصاميمگياري ساازماني منجار مايشاود [.]5
مهمتاارين عام ا موفقي ا در سيسااتمهاااي هوشاامندي بااازار
پاسااخگويي بااه نيازهاااي واقع اي کاااربران اس ا کااه از طري اق
کارکردهاي متفاوت آن صورت ميپذيرد .مديران و تصميمگيران
از هوشمندي ايجاد شده از ياک ساو باراي تادوين برناماههااي
سازمان و از سوي ديگر باراي کنتار و اصاالح آنهاا اساتفاده
ميکنند [.]2
تااا کنااون ديادگاههاااي متعااددي در زمينااه مفهااوم اجاازا و
کارکردهاي هوشمندي باازار بياان شاده اسا  .باا بررساي ايان
مطالعات شايد نتوان به راحتي و به شک منسجم به کارکردهااي
آن در سازمان دس ياف  .به نظر ميرسد وجود چنين تصاويري
کمک قاب توجهي در سااخ سيساتمهااي هوشامند و نياز در
استفاده از آنها توسط مديران عالي و ديگر کاربران باشد .از ايان
رو هدف از اين پژوهش نخس شناسايي گردآوري و طبقهبندي
کارکردهاي هوشمندي بازار در مراح برنامهريزي اجرا و کنتر
بوده و سپس به دنبا ايجاد مبنايي براي سنجش ميازان تکاما
هوشمندي بازار در سازمانها ميباشد .بار ايان اساا

پاژوهش

حاضر به دنبا پاسخگويي به اين سواالت اساسي اس :
 .3کارکردهاي سيستمهاي هوشمندي بازار کدامند؟
 .2آيا کارکردهاي مورد نظار از چاارچوت تعرياف شاده پياروي
ميکنند؟
 .1وضعي شرک ساپکو در مورد کارکردهاي جما آوري شاده
چگونه اس ؟

 .1سيستم هوشمندي بازار
شرايط کنوني بازارها و تشديد روزافزون رقاب

سازمانهاا را

به جاي کساب مساتمر دادههاا و اطالعاات صارف باه کساب
هوشمندي از بازار ملازم نماوده اسا  .بنيااد اولياه هوشامندي
اطالعات مايباشاد اماا هار ناو اطالعااتي هوشامندي تلقاي
نميگردد .شرک ها براي برخورداري از هوشامندي باا پيماودن
نردبان دانايي (داده اطالعات داناش و حکما ) باه اطالعااتي
فيلتر شده دس مييابند که بر مبناي نياز هار بخاش تحليا و
تفسااير شااده اساا [ .]6از اياان رو هوشاامندي مجموعااهاي از
فعالي هاي سازماندهي شاده جها کساب و تفساير اطالعاات
محيط اي بااا ماااهيتي آيناادهنگاار بااوده و چگااونگي تحااوالت و
پيشرف هاي آتي را پيشبيني مينمايد [.]7
عالوه بر هوشمندي باازار اناوا ديگاري چاون هوشامندي
کسب وکار [ ]8هوشمندي بازارياابي [ ]9و هوشامندي رقاابتي
[ ]31وجود دارد که عموما صاحبنظران تفاوتهاي آنها را در نظر
نگرفته و به جاي يکديگر بکار ميبرند .سيستمهااي هوشامند از
نظر حجم و طيف اطالعات گردآوري شاده و نياز محايط ماورد
بررسي تفااوتهاايي را دارا هساتند .هماانطور کاه عناوان شاد
هوشمندي بازار بر محيط خارجي سازمان تمرکز داشته در حاالي
که ديگر سيستمهاي هوشمندي هر دو محايط بيروناي و دروناي
سااازمان را مااورد بررساي قاارار مايدهنااد [ .]33صاارف نظاار از
تفاوتهاي ذکر شده سيستمهاي هوشمندي با تسهي دسترساي
و جريان اطالعات از تصميمگيران حماي کارده و باا شناساايي
نيازهاي واقعي کاربران که به زعم هرينگ ( ]2[ )3999مهمترين
عام موفقي در هوشمندي بازار مايباشاد باه نيازهااي آنهاا
پاسخ ميدهند.
 .2کارکردهاي سيستم هوشمندي بازار
سيستمهاي هوشمندي باازار باا تاوان فاوع العااده خاود در
بررسي و مطالعه مداوم محيط اجازا و رونادهاي آن هوشامندي
الزم جه شناسايي و ارزيابي فرص ها و مخاطرات محيطاي را
ايجاد ميکنناد [ .]5 31 32گاام نخسا در اتخااذ تصاميمات
دسترسي به اطالعات ميباشد .از اين رو ساازمانهاا عاالوه بار

بررساي مسااتمر و گااردآوري اطالعااات رقبااا نيازمنااد گااردآوري

اصلي و باالقوه ساازمان باوده و در مراحا بعادي ناو و ميازان

اطالعات مورد نيااز خاود از مشاتريان تاامينکننادگان و ديگار

نيازهاي اطالعاتي تعيين ميشود [.]35

عوام ا و رخاادادهاي تجاااري طبيع اي و اجتماااعي مح ايط ني از

همانگونه که عنوان شد محققين زيادي و از ابعاد گونااگوني

ميباشند که هوشمندي بازار از طرياق فاراهم ساازي اطالعاات

به بررسي کارکردهااي هوشامندي باازار پرداختاهاناد .کاه ايان

سفارشي به اين مهم ميپاردازد [ .]3آنواه باه اطالعاات ارز

مطالعااات نقااش بساايار برجسااتهاي در طراحااي سيسااتمهاااي

ميبخشد قابلي استفاده از آنهاا در اجاراي تصاميمات اسا .

هوشمندي بازار دارند اما از آن جه که تنها به کارکردي خااص

هوشمندي بازار بطور گسترده در تمام ساطوح ساازماني اعام از

توجه نمودهاند خالء مطالعاتي در شناسايي کارکردهايي منساجم

سطوح کاالن کساب و کارهاا و و يفاهاي باه يااري ساازمان

که مبناي سنجش کارآمدي يک سيستم هوشمندي يکپارچاه در

ميشتابد [ ]4و از يک سو با فراهم ساختن بازخور به ساازمان در

سازمان قرار گيرد کامالً مشهود اسا  .از ايان رو مقالاه حاضار

کسب آگاهي از ميزان ااربخشي استراتژيهاي آن کمک نماوده

سااعي در گااردآوري و دسااتهبناادي کارکردهاااي سيسااتمهاااي

و از سويي ديگر دراجراي طارحهااي تحقياق و توساعه سااخ

هوشمندي داشته تا از اين طريق مبناايي باراي سانجش ميازان

محصوالت جديد مديري چرخه حيات محصوالت به پشاتيباني

تکام هوشمندي بازار بدس آيد.

مديران ميپردازد.
 .3روششناسي تحقيق

مرور پاژوهشهااي صاورت گرفتاه حااکي از تاال

فاراوان

محققين در شناسايي کارکردهاي هوشامندي باازار اسا

باا ايان

تحقيق حاضر برحسب هدف يک تحقيق کااربردي و از نظار

وجود تحقيقات اندکي به منظور طبقاهبنادي کارکردهااي يادشاده

نحوهي گردآوري دادهها تحقيق توصايفي -پيمايشاي مايباشاد.

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

هدف اين پژوهش نخس شناسايي و طبقاهبنادي کارکردهااي

ارائااه شااده اس ا

هوشمندي بازار و سپس ايجاد مبنايي به منظور سانجش ميازان

کارکردهاااي هوشاامندي بااازار در سااه سااط

دستهبندي شدهاند .در اولين و مهمترين سط پشتيباني از برناماه-

تکام آن در سازمان بوده اس  .از اين رو پس از مطالعاه منااب

ريزي استراتژيک سازمان مدنظر قرار ميگيرد که خود مبنااي الزم

اانويه مهمترين کارکردهاي هوشمندي شناسايي و در قالاب 31

جه تدوين استراتژيهاي ديگار ساطوح را فاراهم مايساازد .در

عام اوليه دستهبندي شد .ماهي عوام بهگونهاي بودند کاه در

سط دوم بر شناخ تهديدها و فرص هاي محيطي تمرکز نماوده

قالب سه عام قاب تلفيق بود .بر اين اسا

يک دستهبندي سه

و سعي در پيشبيني روندهاي محيطي دارد؛ و در نهايا در ساط

عاااملي از کارکردهااا بااه عم ا آمااد کااه پااس از نظرساانجي از

آخر از طريق شناخ بازيگران اصلي بازار و ارزيابي مستمر اقدامات

متخصصان کلي چارچوت و دستهبندي آنها ماورد تايياد قارار

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

گرف  .در ادامه به منظور سنجش چارچوت ارائه شاده جايگااه و

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

ميزان تکام هوشمندي بازار در شرک ساپکو بررسي شده اس .

يکي از و ايف اصلي هوشمندي بازار را ارائهي اطالعاتي بهنگام از

جدو ( )3نشاندهندهي عوام ياد شده باه هماراه کارکردهاا و

اقدامات رقبا ميدانند .در اين راستا گاام نخسا شناساايي رقبااي

شاخ هاي آن اس .
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جدول  -1فهرست نهايي کارکردهاي انتخاب شده در اين تحقيق
عامل

کارکردهاي هوشمندي
بازار
بررسي محيط خارجي سازمان

شناخ روندهاي تکنولوژي

شناختي و اطالعاتي

ارزيابي و بررسي مداوم رقبا

شناخ مشتريان

شناخ تأمين کنندگان

برنامهريزي راهبردي سط
بنگاه
ارتباطي

برنامهريزي راهبردي سط
کسب و کارها
برنامهريزي و يفهاي

ساخ محصو جديد

واحد مديري مناب انساني

اجرايي

بخش توليد سازمان

انتخات طرحهاي سرمايهگذاري

بازخور*

شاخصهاي اندازهگيري کارکردهاي هوشمندي بازار

منابع

ارزيابي شدت رقاب موجود در صنع
پيشبيني روندها و هشدار بهنگام مخاطرات محيطي
شناسايي فرص هاي محيطي
شناسايي توليدکنندگان تکنولوژي اهداف و استراتژيهاي آنها
بررسي و پيشبيني روندها و پيشرف هاي آتي تکنولوژي
شناخ جايگزينهاي تکنولوژي و کاهش خطرات مواجه با مشکالت تکنولوژيک
بررسي اقدامات رقبا در زمينهي توليد بهکارگيري و هداي تکنولوژي جديد
شناسايي رقبا و حوزههاي فعالي آنها
بررسي مقاصد رقابتي رقبا
شناسايي خصوصيات تصميمگيران اصلي رقبا
آگاهي از فرهنگ و ساختار رقبا
آگاهي از نگر ها و انتظارات مشتريان کنوني
آگاهي از ادراک مشتريان کنوني و تغييرات آن نسب به ارز محصوالت و خدمات
سازمان
شناسايي مشتريان رقبا و ارزيابي رضاي آنها از خدمات دريافتي
شناسايي تامينکنندگان صنع (تأمينکنندگان عمده تازه واردين و بالقوه)
آگاهي از احتما هر گونه تاخير تأمين کنندگان
آگاهي از احتما تصاحب و يا تشکي اتحاد با رقبا و ديگر تأمينکنندگان
آگاهي از فعالي هاي هوشمندي تأمين کنندگان
تهيه برنامه جام هماهنگ و سيستماتيک در ک سازمان
انتخات صنع و کسب و کار هدف
تعيين جايگاه سازمان در حوزههاي انتخات شده
تدوين استراتژيهاي رقابتي هر کسب و کار
تعيين نو فعالي نحوه و زمان اجرا
تخصي مناب سازمان
ايجاد بينشهاي خالع و کارآفرينانه در اتخاذ تصميمات
برنامهريزي براي پاسخگويي به فرص ها و تهديدها
تعدي فرآيندهاي سازماني براي تحقق استراتژيهاي کالن
تبدي ايده به محصو تجاري
قيم گذاري محصوالت جديد
زمانبندي عرضهي عمومي محصوالت
مديري چرخهي حيات محصو
برآورد نيازها و هزينههاي تأمين نيروي انساني
ايجاد برنامههاي استخدام و آموز کارکنان کليدي
تهيه برنامههاي افزايش انگيزه کارکنان براي بهبود عملکرد
تصميمگيري در مورد توسعه رفي توليدي سازمان
کنتر کيفي محصوالت سازمان
کنتر موجودي سازمان
رديابي و کنتر هزينه در فرآيند توليد
اولوي بندي و انتخات طرحهاي سرمايهگذاري
تخمين نقدينگي مورد نياز سازمان در اجراي طرحها
تعيين امکان پذيري جايگزينهاي سرمايهگذاري همانند اتحادها ادغامها
درياف بازخور
تحلي بازخور
استفاده از بازخور

تيان و توبار 2111؛ روچ و سانتي
2113؛ ميبورگ 2114؛ هپز و
توي 2119

* مواردي که با ستاره مشخص شده است ،برگرفته از مصاحبههاي اکتشافي توسط مولفين این مقاله ميباشد.

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

هرينگ 3999؛ وود 2113؛ ترف
2115؛ هپز و توي 2119
الن و پيرسي 2114؛ هوکوار و
جاکليک 2131؛ کورزان و ميهيک
2131
هرينگ 3999؛ سانگ و تيم
2119

هپس و توي 2119

لکمن سابان و الناسا 2111
تن و احمد 3999؛ هرينگ 3999؛
جانک 2119
کورنيش 3995؛ چن و وانگ در
حا چاپ

هرينگ 3999

کورنيش 3995؛ هاوسون
2118
هاوسون 2118؛ چن و وانگ در
حا چاپ
مصاحبه

 .6تجزيه و تحليل دادهها

 .4جامعه و نمونه آماري

در پژوهش حاضر دادههاي گردآوري شاده باا اساتفاده از نارم

جامعه آماري اين پژوهش شام کليه کارکنان شرک سااپکو
بوده که تعداد آنها  2111نفر ميباشاد .در ايان تحقياق از رو

افزار  SPSSمورد تجزيه و تحلي قرار گرفته اس  .در اين راستا در

نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شده و براي تعيين حجم نمونه با

پاسخ به سوا او کارکردهاي هوشمندي بازار شناسايي و در قالب

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

 31مورد دستهبندي و سپس تح ساه عاما تلفياق گردياد .باه

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

منظور تحلي سوا دوم تحقيق از تحلي عااملي تاييادي اساتفاده
شده و با استفاده از آزمون فريدمن عواما و کارکردهااي حاصاله
رتبهبندي و در آخر به منظور تحلي سوا سوم نياز باا اساتفاده از
رسم نمودار عنکبوتي توسط نرمافزار  Microsoft Office Excelباه

 .5ابزار جمعآوري داده
پرسشنامه پژوهش شام يک سوا اصالي و  44شااخ

بررسي ميازان تکاما سيساتم هوشامندي باازار شارک سااپکو

باه

پرداخته شدهاس .

منظور سنجش کارکردها بوده اسا  .ساوا پرسشانامه باا هادف
تعيين وضعي هوشمندي بازار در شرک ساپکو طراحي شده باود

 .7يافتههاي پژوهش

که عبارات آنها به اين صورت عنوان شد( :وضعي شااخ هااي

 .7-1تحليل عاملي

نام برده شده در سازمان شما به چه صورت اس ؟)
روايي پرسشنامه با استفاده از رو

به منظور شناسايي سااختار  31کاارکرد موجاود در دو مرحلاه

اعتبار محتوايي مورد بررساي

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

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

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

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

اين مساله که ميتوان دادههاي موجود را براي تحلي مورد استفاده

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

قرار داد اطمينان حاص شود .بادين منظاور از شااخ

نشان داده شده حاکي از پايايي کام پرسشنامه اس .

آزمون بارتل استفاده مايشاود .در مرحلاهي او شااخ

KMO

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

جدول  -2ضرايب آلفاي کرونباخ به تفکيک هر

را جه اجراي تحلي عاملي تاييد ميکند .آزماون بارتلا کاه در

کارکرد
کارکردهاي
ضريب آلفاي
کارکردهاي
هوشمندي بازار
کرونباخ
هوشمندي بازار
بررسي محيط خارجي
برنامهريزي و يفهاي
1/784
سازمان
شناخ روندهاي
ساخ محصو جديد
1/858
تکنولوژي
واحد مديري مناب
ارزيابي و بررسي
1/898
انساني
مداوم رقبا
بخش توليد سازمان
1/753
شناخ مشتريان
انتخات طرحهاي
شناخ تامين
1/776
سرمايهگذاري
کنندگان
برنامهريزي راهبردي
بازخور*
1/824
سط بنگاه
برنامهريزي راهبردي
1/761
سط کسب و کارها

 KMOو

سط معنيداري کيدو قضاوت ميشود در سط  1/111معنايدار

ضريب آلفاي
کرونباخ

ميباشد .براي تحليا عااملي از رو

 Maximum likelihoodباا

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

1/723

کارکرد "بررسي محايط خاارجي ساازمان" بعلا مقادار اشاتراک

1/778

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

1/863

علاا مفهاااوم يکساااان آن باااا سااااير کارکردهااااي حاااوزهي

1/771

شناختي -اطالعاتي کسب ايان نتيجاه يعناي حاذف آن از مياان

1/829

کارکردها قاب توجيه اس .
پس از حذف کارکرد او کارکردها به  32مورد تقلي يافا و

1/915

مجددا مورد تحلي قرار گرف  .در اين مرحله شاخ
5
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با  1/944و  sigکوچکتر از  5درصاد بدسا آماد کاه باه معناي

 .7-2رتبهبندي کارکردها و ترسيم نمودار عنكبوتي

مناسب باودن دادههااي پرسشانامه باراي تحليا عااملي اسا .

براي تعيين اولوي عواما و کارکردهااي هوشامندي باازار از

همونين تمامي کارکردها داراي مقدار اشتراک استخراجي بااالتر از

آزمون فريدمن استفاده شده اس  .در سط حوزههااي هوشامندي

 1/5بدس آمد از اين رو دستهبندي  32کارکرد باقي مانده تحا
سه عام باا توجياه  71/482درصاد کا وارياانس تايياد شاد.
خالصهي عمليات تحلي عاملي در جادو ( )1عواما هماراه باا
بارهاي عامليشان در جدو ( )4و عوام تاييد شاده در جادو ()5
نشان داده شده اس .

بااازار اولوياا هااا بااه ترتيااب مربااور بااه ( )3اجرايااي ()2
شناختي -اطالعاتي و ( )1ارتباطي اس  .در سط کارکردها نياز در
دومرحله به بررسي اولوي کارکردها پرداخته شده که در مرحلاهي
او به اولوي در درون حوزهها و در مرحلهي دوم رتباهي کلياهي
کارکردها تعيين گرديده که نتايج در جدو ( )6آمده اس .

جدول  -3خالصهي عمليات تحليل عاملي

همااانطور کااه پيشااتر گفتااه شااد وضااعي و ميازان تکام ا

متغيرها

KMO

واريانس کل بيان شده

هوشمندي بازار در شرک ساپکو با ترسيم نمودار عنکبوتي ماورد

او

1

31

1/915

68/278

دوم

1

32

1/911

71/482

بررسي قرار گرفته اس  .به اين منظور در مرحله او با استفاده از

مرحله عاملها

سه بعد اصلي و در مرحله دوم با تلفيق آنهاا نماودار عنکباوتي

جدول  -4ماتريس مولفههاي چرخش يافته
کارکردهاي هوشمندي بازار
شناخ روندهاي تکنولوژيکي
ارزيابي و بررسي مداوم رقبا
شناخ مشتريان
شناخ تامين کنندگان مواد اوليه
برنامهريزي راهبردي سط بنگاه
برنامهريزي راهبردي سط کسب و کارها
برنامهريزي و يفهاي
ساخ محصو جديد
واحد مديري مناب انساني
بخش توليد سازمان
انتخات طرحهاي سرمايهگذاري
بازخور

عوامل
1

 1/598
 1/622
 1/635
 1/779
 1/641

2

 1/9
 1/674
 1/783

3
 1/56
 1/83
 1/54
 1/46

جدول  -5فهرست عوامل تاييد شده
کارکردهاي هوشمندي بازار
عامل
رديف
شناخ روندهاي تکنولوژيکي
ارزيابي مداوم رقبا
 3شناختي – اطالعاتي
شناخ مشتريان
شناخ تامين کنندگان مواد اوليه
برنامهريزي راهبردي سط بنگاه
برنامهريزي راهبردي سط کسب و کار
ارتباطي
2
برنامهريزي و يفهاي
ساخ محصو جديد
واحد مديري مناب انساني
بخش توليد سازمان
اجرايي
1
انتخات طرحهاي سرمايهگذاري
بازخور

ترسيم شده که نمودار ( )3و ( )2نتايج را نشان ميدهد.
جدول  -6اولويت عوامل و کارکردهاي هوشمندي
بازار
اولويت کارکردها
اولويت ابعاد
درون حوزه مربوطه
واحد مديري مناب انساني واحد مديري مناب انساني
ارزيابي و بررسي مداوم
بازخور
رقبا
انتخات طرحهاي
بازخور
اجرايي
سرمايهگذاري
انتخات طرحهاي
ساخ محصو جديد
سرمايهگذاري
ساخ محصو جديد
بخش توليد سازمان
ارزيابي و بررسي مداوم
برنامهريزي و يفهايي
رقبا
شناخ روندهاي
شناخ روندهاي
تکنولوژيکي
تکنولوژيکي
شناختي -اطالعاتي
برنامهريزي راهبردي سط
شناخ مشتريان
کسبوکارها
شناخ تأمين کنندگان
شناخ مشتريان
مواد اوليه
بخش توليد سازمان
برنامهريزي و يفهاي
برنامهريزي راهبردي سط برنامهريزي راهبردي سط
بنگاه
کسب و کارها
ارتباطي
برنامهريزي راهبردي سط شناخ تأمينکنندگان مواد
اوليه
بنگاه
اولويت کلي کارکردها

جمعبندي ومالحظات
بر مبناي يافتههاي تحقيق کارکردهاي هوشامندي باازار در

سااه سااط قاباا تفکيااک اساا  .در سااط او کااه سااط

به سط ايدهآ داراي شکاف مايباشاد .در بعاد اجراياي نياز باا

شناختي -اطالعاتي نامگرفته با بررسي محيط بيرون سازمان کاه

داشتن بيشترين شکاف با ضعف فراواني روبهروس .

شام رقبا مشتريان و تاامين کننادگان ماواد اولياه و هموناين
پيشنهادها

روندهاي تکنولوژي ميباشد به اطالعات مورد نياز تصميمگيران
دس مييابد .اطالعات پس از تحلي

پيشنهادات پژوهش در دو سط ارائه ميگردد .در ساط او

برمبناي نيااز کااربران در

اختيار آنها قرار ميگيرد .از اين رو کاربران در سط دوم با بهره

پيشنهاداتي براي تقوي هر چه بيشتر سيستمهاي هوشامندي در

جستن از اين اطالعات به برناماهريازي اساتراتژيک در ساطوح

کليه شرک ها و در سط دوم با بهرهگيري از يافتههاي به دس

مختلف سازماني ميپردازند سيستمهاي هوشمند در ايان ساط

آمده از شرک ساپکو توصيههايي به منظور تقوي ايان سيساتم

هموون پ ارتباطي ميان اطالعات و اجاراي تصاميمات ايفااي

در شرک مذکور ارائه ميشود.


نقش ميکنند .در سط آخر ترجمان سازماني اطالعاات درقالاب

يکي از معايب سازمانهاي دولتي و خصوصي کشور عدم

اقدامات واحدهاي مختلف صورت مايگيارد .واحادهاي مختلاف

کسب آگاهي و تحليا رونادهاي باازار اسا  .بناابراين

سااازمان بااا اسااتفاده از هوشاامندي حاص ا شااده بااه ساااخ

پيشاانهاد مايشااود بااا توجااه بااه مزايااي سيسااتمهاااي

محصوالت جديد بهباود عملياات توليادي انتخاات طارحهااي

هوشمندي باازار و هموناين ساهولتي کاه در اساتقرار و

سرمايهگذاري و مديري مناب انساني مايپردازناد و باا دريافا

بهکارگيري آنها وجود دارد اين سيستمها به عنوان يکي

بااازخور و تحليا و تفس اير آن چگااونگي اقاادامات سااازماني را

از مناب اصلي اطالعات در سازمان قرار گيرند.


کنتر ميکنند.

پژوهش حاضر سه بعد اصلي و کارکردهاي اصلي سيستم
هوشمندي بازار را مورد بررسي قرار داده و اولوي آنهاا

هدف از اين پاژوهش شناساايي و طبقاهبنادي کارکردهااي
هوشمندي بازار به منظور ايجاد مبنايي در سنجش ميزان تکاما

را تعيين نموده اس در نتيجه پيشنهاد ميشود در استقرار

اين سيستم در سازمانها بوده اس  .باا اساتفاده از ابعااد بدسا

سيستمهاي هوشمندي معيارهاي معرفي شده با توجه به

آمده ميتوان وضعي سيستمهاي هوشمند را در ساازمان تعياين

اولوي و همونين براسا

نمود .به اين منظور به بررسي هوشمندي بازار در شارک سااپکو

مورد نظر قرار گيرند.


پرداخته شده اس  .نمودارهاي عنکبوتي ترسيم شده نقار قوت و

نيازها و تواناييهاي ساازمان

يکي از اساسايتارين مفااهيم هوشامندي باازار تساري

ضعف سازمان را از نظر کارکردهاي ياد شده نشان مايدهناد .از

هوشاامندي بااه کليااه اعضاااي سااازمان و اسااتفاده از

اين طريق سازمان قادر خواهد بود ضعفها و کمبودهاي سيساتم

تواناييهاي آنها در تقوي اين سيستمهاس  .از ايان رو

خود را شناسايي نموده و با تاکيد بر نقار قوت به رشاد متناساب

پيشنهاد ميشود کليه کارکنان سازمان را به عنوان جزئي

کليااهي کارکردهااا تاکيااد نمايااد .شاارک مااذکور در بعااد

از سيستم در نظر گرفته و از طريق برناماههااي مادون

شناختي -اطالعاتي و بعد اجراياي رشاد نسابتا همااهنگي را در

انگيزه و توان توليد و بهکارگيري هوشامندي را در آنهاا

ميان کارکردها داراس

اما در بعد ارتباطي در دو سط برناماه-

ايجاد و بهبود بخشند.

ريزي راهبردي سط کسب و کارها و برنامهريازي و يفاهاي باا
ضعف روبهرو اس  .همونانکه در تمام ابعاد ساهگاناه از وضاعي
ايده آ فاصله دارد .وضعي مشابهي نيز در هوشمندي بازار کا
سازمان وجود دارد .سازمان از وضعي نسبتا مناسبي از نظر ابعااد
شناختي – اطالعاتي و ارتباطي روبهرو بوده ولي همونان نسب
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کارکردهاي موردنظر و ميزان شکاف آنها از ساط ايادهآ
به توسعهي آن پرداخته شود .ضاعف عماده شارک سااپکو
مربور به بعد اجرايي اس

از اين رو کاهش شکاف موجود از

سط ايدهآ اولين ضرورت شرک ساپکو ميباشد .بناابراين
توصيه ميگردد:


به منظور توسعهي کارکرد واحد منااب انسااني پيشانهاد
ميشود سازمان عاالوه بار تادوين برناماههاايي جها
استخدام و آموز

مديران و کارکنان کليدي برنامههايي

را جها افاازايش سااط آگااهي آنهااا از فعاليا هاااي
هوشمندي خود تنظيم نمايد.


به منظور توسعهي کارکرد بازخور در سيستم هوشامندي
انجام اقدامات الزم جه دريافا

تحليا و کااربرد آن

توصيه ميشود.


سااازمان بااراي توسااعه کااارکرد انتخااات طاارحهاااي
سرمايهگذاري بايد توان خود را در اولوي بندي و انتخات
طرحهاي سرمايهگذاري تخمين نقادينگي ماورد نيااز و
شناسايي گزينههاي جايگزين باال ببرد.



براي توسعهي کارکرد سااخ محصاو جدياد توصايه

نمودار  -1وضعيت شرکت ساپکو در سه حوزهي

ميشود سازمان توان خود را در توليد ايده و تبدي آن به

سيستم هوشمندي بازار

محصو جديد قيم گذاري و مديري چرخاهي حياات
محصوالت وخدمات جديد افزايش دهد.


از اقدامات الزم جها توساعهي کاارکرد بخاش تولياد
افزايش توان کنتر موجودي و کنتر کيفي محصوالت؛
و رديابي و کنتر هزينهها ميباشد.



همانطور که عنوان شد به منظور بهارهبارداري بهيناه از
سيستم هوشمندي باازار رشاد متناساب تماامي ابعااد و
کارکردها الزامي اس  .در نتيجه به منظور حفظ و تقوي
نقار قوت و همونين کاهش شکاف از ايدهآ در دو بعاد

نمودار  -2وضعيت سيستم هوشمندي بازار در

ديگر انجام اقدامات ذي پيشنهاد ميشود:

سطح سازمان


به منظور توسعهي کارکرد ارزيابي و بررسي ماداوم رقباا

دسته دوم پيشنهادات پاژوهش متمرکاز بار تقويا سيساتم

سازمان ميبايس در گام نخس باه شناساايي آنهاا و

هوشمندي بازار در شرک سااپکو اسا  .باه منظاور توساعه

تعيين حوزههاي اصلي فعاليتشان پرداختاه و در مراحا

متناسب کارکردهاي هوشمندي مايبايسا براساا

رتباه

بعدي به بررسي و آگاهي از مقاصاد رقاابتي فرهناگ و

ساختار آنها بپردازد.
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