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امیر نویدی

چکیده
امروزه خرد سازمانی جایگاه مهمی نزد مدیران سازمانها برای ارتقاا ههارهور یافتا اساک ا یاای از
عوامل محرک در ایجاد آن هوش رقاهتی اسک .هناهراین ،این پژوهش ها هدف تعیین تاثییر هاوش رقااهتی هار
خرد سازمانی صنایع فلز شهر صنعتی اوه انجام گرفک .روش پژوهش حاضر از نظر هدف ارهرد و از
نظر روش گردآور دادهها توصیفی-همبستگی هود .جامع آماار پاژوهش شاامل  0044نفار از ار ناان
شاغل در صنایع فلز شهر صنعتی اوه در سال  6931هود از ایان میاان ،هراساار فرماول او ران و هاا
روش نمون گیر تصادفی طبق ا نسبی  933نفر انتخاب شدند .اهزار جمعآور دادهها پرسشنام اساتاندارد
هوش رقاهتی پوردجام و همااران ( )6933و پرسشنام استاندارد خرد سازمانی هراون و گارین ( )6441هاود.
آلفا رونباخ پرسشنام ها هیش از  4/0هرا هر مؤلف  ،و ضریب پایایی تر یبی نیز هرا هار مؤلفا هایش از
 4/0ه دسک آمد نشاندهنده پایایی قاهل قبول پرسشنام ها هود .روایی همگارا نیاز هررسای و تثییاد شاد.
تجزی وتحلیل دادهها ها روش مدلساز معادالت ساختار انجام گرفک .یافت هاا پاژوهش تاثییر معناادار
هااوش رقاااهتی و اهعاااد آن شااامل آگاااهی از رقبااا ،سااب ماادیریک ،س ا ر رقاهااک ،آگاااهی از مشااتریان،
اطالعرسانی ،تحقیق در رقاهک ،آگاهی محیط ،آگاهی هازار و تبلیغات را هر خرد سازمانی صنایع فلز شاهر
صنعتی اوه تثیید رد.
واژگاي كلیدي :خرد سازمانی ،خودشناسی ،س ر رقاهک ،مدیریک هیجانات ،هوش رقاهتی.
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 گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

 گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

 .مقدمه
دنیای امروز پر از پیچیدگیهایی استت کتس ستازمانهتا را در زمینتس رشتد و تعتایی بتا
مشتتتالت عدیتتدهای روبتتسرو کتترده استتت و رهبتتران را بتتسعنتتوان برنامتتسریتتنان و
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سازماندهندگان ،قافلس بشریت با چایشهای فراوان روبسرو کرده است (ریچاردستون و
همتاران.)4192 ،
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امروزه سازمانهایی در محیط رقابتی برنده خواهند بود کتس از حتوزه فعاییتت ختود
درك و ارزیابی عمیقتری داشتس باشند و برای خود منیتهتای رقتابتی بیشتتری فتراه
کنند .در دنیای امروز با ویژگی بازارهای روبسرشد سریع ،تتیس بر اطالعات قتدیمی ،بتس
کاهش بینش و ازدستدادن فرصتهای پیش روی سازمان منجر میشود .موفقیت فتردا
در عرصس کسبوکار از آن سازمانهایی است کس بصیرت و اطالعات بیشتری نسبت بتس
خود و محیط رقابت داشتس باشند .اطالعات یتی از اقالم مه داراییهای استراتژیك و
ابنارهای بازاریابی است .گردآوری و ارزیابی اطالعات مربوط بس شرکتهای رقیتب در
تدوین استراتژیها ،نقشی حیاتی دارد (پیرایش و علیپور.)9319 ،
بسعبارتی ،سازمانهای موفق برای بقا و تتداوم فعاییتت هتا و پیشتروبودن در حتوزه
فعاییت خود از تحول در سازمان استقبال میکنند .بیتردید پذیرش تحول ،بس ابنارهتایی
نیاز دارد (نویدی و همتاران .)9311 ،در واقتع ،در اقتصتاد دانشتی امتروز ،ستازمانهتا
بسطور فنایندهای بسسوی کارایی ،کیفیت و انعطتا پتذیری بیشتتر بترای حفتی منیتت
رقابتی حرکت کردهاند .پیچیدگی ،عدم اطمینان و تغییرات سریع محیط رقابتی ،نتوآوری
را برای توسعس و بقا شرکت ضروری کردهاند (ژانگ.)4191 ،4

1 Richardson
2 Zhang

مرور دقیق و موشتافانس متون نظری خرد مشخص میکنتد خترد ستازمانی نقشتی
فعال و کلیدی در موفقیتهای سازمانها ایفا کرده است (سوالنستی .)4192 ،
خرد ،تفتری است کس ظرفیت الزم و ویژگیهای مورد نیاز بترای اطمینتان از آینتده
بلندمدت سازمانها را ارائس میدهد .بدین ترتیب ،این طور استدالل میشود کتس امتروزه،
خرد و نس دانش ،اویویت اصلی سازمانها است .خرد سازمانی ،نس تنهتا توانتایی انتختا
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مؤثر و بسکارگیری دانش مناسب در یك موقعیت خاص را بیان متیکنتد ،بلتتس توانتایی
دربردارد .بنابراین ،خرد نس تنها بس اعمال افراد نسبت می دهد ،بلتس اگر اکثتر کارکنتان بتس
دنبال عم خردمندانس باشند ،سازمان بس عنوان یك ک  ،میتواند خردگرا شتود (موستوی
و همتاران.)9314 ،
از طرفی ،در متون نظتری متدیریت و ستازمان ،کارکنتانی موفتق و کتارا محستو
میشوند کس از بهره هوشی باال بهرهمند باشند .چنتین افترادی بتا بهترهگیتری از هتوش
خدادادی خود بر مسائ و مشتالت زندگی غلبس میکنند .در دنیای سازمانی نیتن وضتع
همینگونس است ،بسویژه اینتس در عصر حاضر هر چس زمان جلوتر میرود ،با توجتس بتس
پیشرفت علوم و فنون ،و پیدایش نیازها و چایشهای جدید ،سازمانها پیچیدهتر و اداره
آنها مشت تر میشود .این مفهوم زمانی اهمیت بیشتری مییابد کس بپتذیری عتالوه بتر
منبع عظی و خالق انسانی هوشمند ،ابتنار متتانیتی هوشتمند نیتن در رونتد عملتترد
سازمانها نقش دارند (برادران محمدی.)9312 ،
ارزشهایی است کس با ایجاد تعادل بین منافع درونفتردی (منتافع شتخص) ،بتینفتردی
(منافع دیگران) و فرافردی (منافع شرکت) برای رسیدن بس هتد

عتایی ،فترد را یتاری
1 Wisdom
2 Organizational Wisdom
3 Solansky

1

همچنین ،در متون نظری هتوش ،خترد نشتاندهنتده بتسکتارگیری دانتش ضتمنی و
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جمع آوری ،یتی کردن و ارتباط ایتن دانتش بتا ابنارهتای قابت قبتول ستازمانی را نیتن

میکنند .از این رو ،افراد منابع شناختی و عاطفی خود را طتوری بتسکتار متیگیرنتد کتس
اجازه تصمی گیری آگاهانس و متعادل را داشتس باشند و بس خود و محیط اطرافشتان بهتره
رسانند .در حایی کس خرد بس مسائ بنرگ زندگی کس اغلب پیچیده ،نامشخص ،دشوار و
عینیاند ،میپردازد (باگوزی و همتاران.)4191 ،
244

بنابراین ،بس نظر میرسد یتی از عواملی کتس در خترد ستازمانی صتنایع فلتنی شتهر
صنعتی کاوه میتواند مؤثر باشد ،هوش رقابتی است .زیرا کارکنان و مدیران شتاغ در
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شهر صنعتی کاوه بس علت گستردگی خدمات و ماهیت شغلی خود ،نیاز فراوان بس خترد
سازمانی در تصمی گیریهای خود دارند .خرد سازمانی توانایی آیندهنگری و انجتامدادن
عم درست را دارد .ایبتس برای دستیابی بتس خترد ستازمانی متناستب بتا ماهیتت منتابع
سازمان ،باید عالوه بر هوش فینیتی و هوش محاسباتی ،از هتوش عتاطفی و هیجتانی،
هوش معنوی و تعام آنها با یتدیگر بهره گرفتت (فرهتادی .)9313 ،همچنتین ،بایتد
توجس کرد کس توجس نامناسب بس هتوش رقتابتی و خترد ستازمانی متیتوانتد مشتتالت
مضاعفی را ایجاد کند کس در نهایت ،موجب عدم کارایی و افت بهرهوری صتنایع فلتنی
شهر صنعتی کاوه میشود ،در این صورت ضروری بس نظر میرستد تتا موضتو هتوش
رقابتی کندوکاو شود و بس این پرسش پاسخ داده شود کس بتس چتس میتنان هتوش رقتابتی
می تواند در ارتقا و بهبود خرد سازمانی در جامعس مورد مطایعس ،یعنی صنایع فلنی شتهر
صنعتی کاوه ،نقش داشتس باشد؟

 .2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
خرد سازمانی
طی دو دهس اخیر ،سازمانها در راستای جهانیشدن بسطور معنتاداری تغییتر کترده و بتس

1 Bagozzi
2 Competitive intelligence

سازمانهایی با ویژگی عدم تمرکتن تبتدی شتدهانتد (شتاهرخی و همتتاران .)9312 ،از
طرفی ،با توجس بتس چنتدوجهی بتودن خترد ستازمانی ،همتواره از ابعتاد مختلتن بتس آن
نگریستس شده است و هر روز کاربرد و اهمیت آن بیشازپتیش روشتن متیشتود .خترد
موضوعی مشترك در مدیریت ،علت ستازمان و اقتصتاد بتس شتمار متیرود کتس هت در
موضوعات اقتصاد و ه مدیریتی اهمیت ویژهای برای آن قائ میشتوند (اکمتچتی و
همتاران .)4192 ،مطایعات خرد سازمانی در دهس اخیتر نشتان متیدهتد ستازمانهتایی
این رو ،مدیریت دانش مفهومی کلیدی در متون نظری خرد سازمانی محسو

متیشتود

(رونی 4و همتاران.)4191 ،
محققان برای توضیح اهمیت و ضرورت خرد سازمانی ،بس دو ویژگی مهت انستان و
سازمان اشاره میکنند :ویژگی اول اینتس سازمانها ،در محیطی قرار دارند کس دارای عدم
قطعیتهای بسیاری است ،دوم اینتس بس آنها تأکید میشود دانتش و اطالعتات موجتود
در خود را بشناسند و براساس آنها ،فرایندهای سازمانی خود را انجام دهند (انتظاری و
پاویین .)4192 ،3عوام ضروری در زمینس توجس بس خرد سازمانی در هناره ستوم مبتنتی
بر ویژگی عام های اصلی سازمان عبارتاند از منتابع انستانی (متدیران و ستازمانهتا)،
دانش (تصمی گیری و اقدام) ،محیط اطرا

(دنیای کستبوکتار و تعامت بتا متدیران و

سازمانهای دیگر) (انتظاری و پاویین.)4192 ،
استرنبرگ )4113( 2بیان می کند براستاس نظریتس تعتادل ،خترد ،استتفاده از هتوش،
میافتد کس عالقسمندی های فرد ،گروه و سازمان در کوتاهمدت و بلندمدت متورد توجتس
قرار گیرد .این تعرین دو حوزه در تعادل را دربرمیگیرد :یتی تعادل در عالقسمندیهتا
1 Ekmekçi
2 Rooney
3 Intezari & Pauleen
4 Sternberg

1

خالقیت ،تجربس و ارزشهایی است کس بس منافع مشترك منجر میشتود و زمتانی اتفتاق

تأثیر هوش رقابتي بر خرد سازماني (مورد مطالعه :صنايع فلزي شهر صنعتي کاوه)

خردمند شناختس میشوند کس بتوانند دانش را بس بهترین نحو کسب و متدیریت کننتد .از

241

و دوم تعادل بین پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت ،در صورتی کس چنتین تعتادیی اتفتاق
بیفتد ،بس منافع مشترك منجر میشود .در واقع ،منافع مشترك زمانی اتفتاق متیافتتد کتس
افراد بس فراتر از اهدا

خود فتر کنند و بس آنچس برای خود و سازمانشان مناسب استت،

تمرکن کنند .عالوه بر مفهوم تعادل ،این تعرین نشان میدهد ،مفهوم ثابتی از خترد نیتن
241

وجود دارد کس آن را از یحاظ دو مؤیفس شتناختی و رفتتاری بررستی متیکنتد .خترد بتا
ساختارهایی مانند هوش ،خالقیت و دانش متفاوت است و دیی آن این است کتس خترد
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از هر دو بعد شناخت درونفردی و عم بررسی میشود .براساس نظریس تعادل ،رهبری
کس هوش و تجربس کافی دارد ،ینوماً خردمند نیست ،حتی اگر بدانتد کتس چتس کتار بایتد
انجام دهد .رهبر در صورتی خردمند است کس بتواند بهترین راه را برای رسیدن بس منافع
مشترك بیاید (یانگ.)4199 ،9
در نهایت ،میتوان گفت خرد سازمانی مفهومی عم گرا است کس بتس کتاربرد دانتش
سازمانی مناسب در مراح برنامسرینی ،تصمی گیری و اجرا منجر میشتود (آکگتون و
همتاران .)4197 ،از دیدگاه اشمیت و همتاران ( )4194ابعاد خرد بس شرح زیر است:
 عم  :بعد عملی خرد بس توانایی فرد برای استدالل دقیق اشاره میکند.
 تعمق :بعد تعمق خرد بس توانایی فرد برای تفتر پیرامون زندگی گذشتتس و حتال
اشاره میکند.
 گشادگی :بعد گشادگی خرد بس شنیدن و پذیرفتن نظرهتا و راهحت هتای ممتتن
دیگر برای مشتالت اشاره میکند.
 می بس تعام  :بعد می بس تعام خرد بس توانایی فترد بترای تعتدی هیجانتات و
احساس خود و درك رفتارها و هیجانات دیگران اشاره میکند؛ بسعبارت دیگتر،
این بعد شام مهارتهای هیجانی ،اجتماعی و ارتباطی است.

1 Yang
2 Akgün

 تحم تناقض :بعد تحم تناقض خرد بس توانایی فرد برای تحم عدم قطعیت و
ابهام اشاره میکند.
 حساسیت اخالقی :بعد حساسیت اخالقی خرد بس اخالق و قضاوتهای اخالقی
فرد اشاره میکند.
 تجربس :بعد تجربس خرد بس تجربس فرد در مواجهس با موقعیتهتای چتایشبرانگیتن
زندگی اشاره میکند.

هوش از جملس مواردی است کس بسیار مورد توجس روانشناسان بتوده استت و در طتول
تاریخ روانشناسی تالش بر این شده است ماهیت هوش ،انتوا آن ،تغییترپتذیری آن و
غیره مورد بررسی شود .وقتی درباره هوش صحبت میشود ،ویژگیهایی مانند یادگیری
سریع ،محاسبات دقیق و فوری و راهح های جدید بس ذهتن خطتور متیکنتد (مترادی،
9312؛ علیناده شهریور.)9311 ،
امروزه سازمانها برای اینتس در محیط بسشدت رقابتی بس حیات اقتصادی خود ادامتس
دهند ،بس ابنارهای جدیدی برای تصمی سازی و تصمی گیری نیاز دارنتد .از جملتس ایتن
ابنارها هوش یا هوشتمندی رقتابتی استت کتس در ستطح جهتان و در بتین شترکتهتا
بسسرعت روبسرشد و گسترش است و در حال تبدی شدن بس معیاری استت کتس بتوانتد
مدیران شرکت ها و سازمانها را در اخذ تصمی های هوشمندانس یاری دهتد (پیترایش و
رویترد نوین بس هوش رقابتی بعد از جنتگ جهتانی دوم پدیتدار شتد و از دهتس 01
اهمیتی ویژه یافت .از این دهس ،بسیاری از افراد ستعی کردنتد مفهتوم هتوش رقتابتی را
تعرین کنند .هوش رقابتی اطالعاتی عرضس میکند کس بس توصتین رقابتت در ستازمان
پرداختس و در آنِ واحد بس پیشبینی حرکتهای بتازیگران محتیط کستبوکتاری (رقبتا،
مشتریان ،عرضسکنندگان ،حتومت و غیره) میپردازد (دهقان و همتاران.)9312 ،

1

علیپور.)9319 ،

تأثیر هوش رقابتي بر خرد سازماني (مورد مطالعه :صنايع فلزي شهر صنعتي کاوه)

هوش رقابتی
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کسب هوش رقابتی یتی از اینامات انتارنشدنی برای اغلب شرکتها است تا بتواند
از طریق کسب و تجنیسوتحلی اطالعات و همینطور افنایش دانش و ایجاد آگاهی بتر
قابلیتهای خود را ارتقا دهند در پرتو این دانش تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آتتی
صحنس رقابت در پیشروی مدیران نقش میگیرد تا بتوانند با تصمی گیتریهتای ستریع و
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بسموقع موجبات رشد و توسعۀ سازمان ختود را فتراه کننتد (بتوداقی خواجتس نتوبر و
همتاران.)9311 ،
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توجس بس هوش رقابتی زمانی بازخورد بیشتری دارد کس سازمان بتا توجتس بتس مستائ
زیر تصمی گیری میکند:
 .9بازارهای داخلی و خارجی؛  .4توسعس ظرفیت؛  3اکتسا

و یادگیری؛  .2رشتد و

توسعس یا معرفی کاالی جدید یا فرایند تتنویوژی؛  .1تلفیق و ترکیب افقی یتا عمتودی؛
 .6عوضکردن ساختار سازمانی؛  .7شت گیری استراتژی.
هر یك از موقعیتهای یادشده اغلب در یتك سترمایسگتذاری اساستی از ثتروت و
تالش نتیجس بهینس میدهد (بوداقی خواجس نوبر و همتاران.)9311 ،
در خالل سالهای اخیر ،هوش رقابتی بس یتی از مفاهی مه مدیریتی تبدی شتده و بتا
فرهنگ شرکتهای پیشرو عجین شده است .هوش رقابتی موجتب متیشتود ستازمانهتا
اطالعات محیط اطرا خود را سریعتر و با دقت بیشتری تجنیسوتحلی کنند و نتایج را بتس
طریق سودمند ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس تصمی گیتران قترار دهنتد .ایتن امتر
جریان تبادل اطالعات و دانش را در بستر سازمان تسریع میکند و اثربخشی فرایند تفتر و
تصمی گیری جمعی را بس نحو چشمگیری بهبود متیبخشتد .همچنتین ،براستاس دیتدگاه
انجمن جهانی هوش فعاییتها و برنامسهای هوش رقابتی در ستازمانهتا باعت

افتنایش

کیفیتت اطالعتات ،تستریع در تصتمی گیتری ،ارتقتا فرآینتدهای ستازمانی بتسگونتسای
سیستماتیك ،افنایش اثربخشی سازمانی ،کاهش هنینسها ،افنایش آگاهی ستازمانی ،بهبتود

1 Global Intelligence Alliance

وضعیت انتشار اطالعات ،شناسایی فرصتها و تهدیدها ،صرفسجویی در زمتان متیگتردد
(دهقان و همتاران.)9312 ،

 .3پیشینه پژوهش
در ادامس مرور مطایعات و تحقیقات مرتبط با موضو از منابع مختلن نظیر دانشگاههتا و
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مراکن تهیس و تداركکننده منتابع علمتی و تحقیقتی ،مؤیتد ایتن نتتتسانتد کتس در ایتران
بح های مربوط بس بررسی تأثیر هوش رقابتی بتر خترد ستازمانی صتنایع فلتنی شتهر
صنعتی کاوه مانند بسیاری از مباح

دیگر در حیطس کاری علوم انسانی و اجتماعی قرار

دارند ،در هر یك از آنها با تفاوتها و شباهتهایی ،بررسیهایی درباره موضو انجتام
گرفتس و نتایج مربوط نین در زمان و متان مشخص بسکار گرفتس شده است .در این زمینس
پوردجام و همتاران ( )9311بیان کردهانتد هتوش استتراتژیك و مؤیفتسهتای آن شتام
مدیریت دانش ،هوش رقابتی و هوش کسبوکار با خرد سازمانی رابطس دارد .همچنتین،
در پژوهشی دیگر یافتساند هوش استراتژیك و خرد سازمانی با ضتریب رگرستیون 1/67
با یتتدیگر ارتبتاط دارنتد .مؤیفتسهتای متدیریت دانتش (کستب دانتش ،خلتق دانتش،
ذخیرهسازی ،توزیع و حفی و نگهداری) ،مؤیفسهای هوش رقابتی (آگاهی از رقبا ،سبك
مدیریت ،سطح رقابت ،آگاهی از مشتتریان ،اطتال رستانی ،تحقیتق در رقابتت ،آگتاهی
محیط ،آگاهی بازار و تبلیغات) ،و مؤیفسهای هوش کسبوکار (آمتوزش ،فنتاوریهتای
تغییرات خرد سازمانی را پیشبینی متیکننتد .بنتابراین ،افتنایش هتوش استتراتژیك بتس
افنایش خرد سازمانی منجر میشود .یادگار ( )9312تأثیر هوش رقابتی بر تعهد سازمانی
کارکنان را تأیید کرده و بیان میکند دو بعد استتراتژی رقتابتی و ستاختار رقتابتی تتأثیر
مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی میگذارد .مرادی ( )9312نین یافتتس استت کتس ابعتاد
هوش رقابتی شام آگاهی راهبردی و اجتماعی در اویویت اول تأثیرگذاری بر اثربخشی

1

نوظهور ،داده سازمانی ،ایمنی ،گرداوری داده ،فعاییت کسبوکار ،تحقیتق کستبوکتار)
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تحقیقات انجام گرفتس درباره این موضو بسیار اندك است ،ویی متیتتوان گفتت چتون

سیست های اطالعاتی مدیریت است و بعد از آن ،بس ترتیب اویویتت آگتاهی فنتاوری و
تتنیتی ،و آگاهی از وضتعیت رقبتا عوامت دوم و ستوم تأثیرگذارنتد .آگتاهی تجتاری
(بازاریابی) آخرین اویویت تأثیرگذار در اثربخشی سیست های اطالعاتی مدیریت استت.
موسوی و همتاران ( )9314در مقایسای بس سنجش و ارزیابی خرد ستازمانی و متدیریتی
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در سطوح مختلن سازمانهای دویتی با نگرشی بس ابعتاد فلستفی پرداختنتد .در تحقیتق
آنها با نگاهی خردگرایانس بس مدیریت و سازمان سعی شتده استت در ستطوح مختلتن
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فردی ،بینفردی ،سازمانی و راهبردی این موضو بررسی شود .نتایج تحقیق آنها نشان
داد ابعاد فلسفی خرد در سس سطح بینفردی ،سازمانی و راهبردی اثر مثبت و معنتاداری
بر خرد مدیریتی و سازمانی میگذارند ،امتا ابعتاد فلستفی خترد در ستطح فتردی تتأثیر
معناداری بر خرد مدیریتی و سازمانی نمیگذارد .پیرایش و علتیپتور ( )9319یافتتسانتد
مؤیفسهای هوش رقابتی شام فرصتهای بازار ،آگاهی از آسیبپذیری کلیدی ستازمان،
آگاهی از مخاطرات رقبتا ،آگتاهی از تهدیتدات رقبتا بتس ترتیتب بیشتترین تتأثیر را بتر
اثربخشی بازاریابی گذاشتساند .استیونن ( )4199در تحقیقی خترد را بتسعنتوان ستازهای
سازمانی بررسی کرد و بس این نتیجس رستید کتس خترد در ستبك رفتتار و تفتتر رهبتران
رسمی و غیررسمی سازمان وجود دارد.
بنابراین ،با توجس بس اینتس صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه ستاییانس ضتررهای متادی و
غیرمادی زیادی از نادیدهگرفتن خرد سازمانی کارکنان خود در سطوح مختلتن متحمت
شده است و بس همین دیی با این مسئلس بسعنوان یك نقطس ضعن اساستی و چتایش در
سند راهبردی توسعس در نظر گرفتس شده است و تصمی بس انجامدادن یك تحقیق علمتی
و آموزشی برای آسیبشناسی موضو یادشده و ارائس راهتارهای علمی برای حت ایتن
چایش با بسکارگیری بررسی نقش هوش رقابتی گرفتس شد .بنابراین ،در این مقایس پس از
مرور مبانی نظری و پیشینس پژوهش بس دنبال بررسی این موضو هستی کس بس چس مینان

1 Stevens

هوش رقابتی بر خرد سازمانی کارکنان صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه تأثیر میگذارد؟
براساس تعرین براون ،)4116( 9خرد شش بعد دارد:
 خودشناسی :موفقیت و توانایی حفی اعتبار شخصی در محتواهای مختلن ،درك
عمیقی از ارزشهای هدایت کننده ،استعدادها ،عالیتق ،هویتتهتای چندگانتس و
اخالق اطمینان و خودکارآمدی شخصی.
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 درك دیگران :درك عمیق از طیتن گستتردهای از افتراد در محتواهتای مختلتن
اصلی در یادگیری در مورد آنها و تمای بس کمك آنها.
 قضاوت :توانایی جذ  ،یتپارچگی و پذیرش اطالعات زندگی فرد.
 دانش زندگی :ادراك متداول فرد ،روشنفتربودن و درك واقعیتهای زندگی.
 مهارتهای زندگی :تخصتص در تعتادل بتین نقتشهتای چندگانتس ،اداره امتور
روزانس ،پیشبینی مشتتالت ،غلبتسکتردن بتر موانتع ،داشتتن ابنارهتای عملتی و
استراتژیهای برخورد با محتوای چندگانس زندگی.
 تمای بس یادگیری :اعتماد بس آنچس فرد میداند.
بیشتر امور بشر از طریق سازمانها انجام میگیرد و برای اینتس سازمانها در ختدمت
رشد و تعایی مادی ،روحی و معنوی انسان ها و جوامع قرار گیرند و بس گسترش عدایت
اجتماعی کمك کنند ،باید پیامدهای تصمی های سازمانی آنها در اجتما و زندگی بشر
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فردی ،گروهی و سیستمی .توانایی درگیرشدن آن ها ،قابلیت درك آنهتا ،توجتس

1

در قایب تصویر کالن و در طول زمان دیده شود .از این رو ،برای اداره بهینس ستازمانهتا
فراتر از دانش و فناوری ،بس خرد نیاز است تا عالوه بر مدیریت منابع فینیتی ستازمان و
مدیریت منابع اطالعات و دانش ،مدیریت اخالقی و معنوی سازمانی ارتقا داده شود .بتا
خرد سازمانی توانایی آیندهنگری و انجامدادن عم درستت بتسدستت متیآیتد و بترای
1 Brown

دستیابی بس خرد سازمانی متناسب با ماهیت منابع سازمان ،باید عالوه بر هتوش فینیتتی
و هوش محاسباتی ،از هوش عاطفی و هیجانی ،هوش معنوی و تعام آنها با یتتدیگر
بهره گرفت (فرهادی.)9313 ،
نظریسها و مقیاسهایی کس در زمینس خرد و خرد ستازمانی تتاکنون مطترح شتدهانتد،
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عبارتاند از مقیاس خودارزیابی خرد وبستر (4113؛  ،)4117مقیاس خترد ستسبعتدی
آردیت ( ،)4113مقیاس خرد کی و نایتت ( ،)4191مقیتاس توستعس خترد بتراون و
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گرین ( ،)4116مقیتاس ارزش بنیتادی جیستون و همتتاران ( ،)4119مقیتاس خترد
نوجوانی پتروژه نورتلنتد پتری و همتتاران ( ،)4114مقیتاس خترد یانتگ (،)4119
پرسشنامس خودتعایی بنرگستایی یونستون ،جنینگتن ،ایتدوین و شیرایشتی (،)4111
مقیتتاس ختترد ستتازمانی اشتتمیت ،مویتتدون و پانتتدرز ( ،)4194پتتارادای ختترد بتتریین
استادینگر  ،اسمیت و بایتن ( ،)9112و نظریس توازن استترنبرگ (9110؛ .) 4113
)1 Self-Assessed Wisdom Scale (SAWS
2 3D-WS
3 3D-WS-K
4 Kim & Knight
5 WDS
6 Brown
7 Greene
8 FVS
9 Jason
10 Perry
11 Yang
12 ASTI
13 Levenson, Jennings, Aldwin & Shiraishi
14 Schmit, Muldoon & Pounders
15 Staudinger
16 Smith
17 Baltes
18 Sternberg

عالوه بر این مدلهایی نین در این زمینس ترسی شدهاند کس عبارتاند از مدل توسعس خرد
بیگلو ( ،)9114مدل آموختن از زندگی گرین و براون ( ،)4111متدل تجتار

زنتدگی

مور (تعام منابع و تجربیات زندگی در توسعس خترد) گتالك و بتالك ( ،)4193متدل
خرد مبرم باست ( ،)4191مدل چهار رکنی خترد :آمتوزش بترای توستعس پایتدار ینتدر
( ،)4197مدل خرد سازمانی پینهیرو ،راپوسو و هرناندز ( ،)4194متدل خترد ستازمانی
اکگون و کرکوایی ( ،)4191مدل پویای خرد ستازمانی هیتن ( ،)4110متدل اکوسیستت
نقشهای مدیریتی رنجان چاترجی ( ،)4111و مدل ترکیبتی خالقیتت ،هتوش و خترد
(ویتس) استرنبرگ (( )4113شوقی .)9316 ،در این پژوهش مدل آمتوختن از زنتدگی
گرین و براون ( )4111بسکار گرفتس شد.
براساس آنچس گفتس شد فرضیسهای پژوهش بس شرح زیر پیشنهاد میشود:
فرضیس اصلی عبارت است از:
 هوش رقابتی بر خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه تأثیر میگذارد.
فرضیسهای فرعی عبارتاند از:
 .9آگاهی از رقبا بر خرد سازمانی صنایع فلتنی شتهر صتنعتی کتاوه تتأثیر معنتادار
میگذارد.
 .4سبك مدیریت بر خرد سازمانی صنایع فلنی شتهر صتنعتی کتاوه تتأثیر معنتادار
میگذارد.
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خرد (سیست انطبتاقی پیچیتده) هیتن ( ،)4191متدل خترد هفتترکنتی :کت گرایتی در
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1

1 Bigelow
2 Glück & Bluck
3 Lander
4 Pinheiro, Raposo & Hernández
5 Akgun & Kircovali
6 Ranjan Chatterjee
7 WICS

 .3سطح رقابت بر خرد سازمانی صتنایع فلتنی شتهر صتنعتی کتاوه تتأثیر معنتادار
میگذارد.
 .2آگاهی از مشتریان بر خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه تتأثیر معنتادار
میگذارد.
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 .1اطال رسانی بر خرد سازمانی صتنایع فلتنی شتهر صتنعتی کتاوه تتأثیر معنتادار
میگذارد.
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 .6تحقیق در رقابت بر خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کتاوه تتأثیر معنتادار
میگذارد.
 .7آگاهی محیط بر خرد سازمانی صنایع فلتنی شتهر صتنعتی کتاوه تتأثیر معنتادار
میگذارد.
 .0آگاهی بازار بر خرد ستازمانی صتنایع فلتنی شتهر صتنعتی کتاوه تتأثیر معنتادار
میگذارد.
 .1تبلیغات بر خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه تأثیر معنادار میگذارد.
با توجس بس فرضیس های یادشده ،مدل مفهومی پژوهش بس شرح شت  9ترستی شتده
است:









خرد سازماني
خودشناسی
مدیریت هیجانات
نو دوستی
ایهامبخشی
قضاوت
دانش زندگی
مهارت زندگی
تمای بس یادگیری












هوش رقابتي

آگاهی از رقبا
سبك مدیریت
سطح رقابت
آگاهی از مشتریان
اطال رسانی
تحقیق در رقابت
آگاهی محیط
آگاهی بازار
تبلیغات

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش

 .4روششناسی پژوهش
روش پژوهش برحسب هتد

کتاربردی ،از نظتر روش گتردآوری دادههتا توصتیفی-

همبستگی ،از نظر نو کمی ،از نظر زمان گردآوری دادهها ،از نو مقطعی است .جامعتس
آماری پژوهش شام کارکنان شاغ در شرکتهای صنایع فلنی شتهرك صتنعتی کتاوه
در سال  9316بود کس تعداد آنها حدود  2711نفتر استت .شترکتهتای صتنایع فلتنی
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شتتهرك صتتنعتی کتتاوه ( 36شتترکت) بتتس چهتتار خوشتتس (شتترکتهتتای توییتتدی فلتتنی
نمونسگیری تصادفی خوشتسای 94 ،شترکت از میتان  36شترکتی کتس در صتنایع فلتنی
فعاییت دارند ،بسعنوان نمونس انتخا

شد .سپس بتا استتفاده از فرمتول کتوکران ،حجت

نمونس برای جامعس  2711نفری تعیین شد .در ایتن فرمتول ( p=q= %11براستاس روش
احتمایی)؛  zآماره استاندارد توزیع نرمال است کس در سطح اطمینان  11درصتد برابتر بتا
 9/16است؛  dحداکثر خطای مجاز است کس برابر با  1درصد در نظر گرفتس شتده استت
و  Nنین تعداد کارکنان ک شرکتها است.
=n

براساس فرمول یادشده با توجس بس جامعتس  2711نفتری 311 ،نفتر بتسعنتوان نمونتس
آماری انتخا

شد .در مرحلس آخر نین ،با توجس بس تعداد کارکنتان هتر شترکت و نمونتس

است تعداد  371پرسشنامس توزیع شد کس تعتداد  361پرسشتنامس تتمیت و تحویت داده
شد (نرخ بازگشت  17درصد) کس از این تعداد نین پنج پرسشنامس بس علتت نتاقصبتودن
کنار گذاشتس شد .در نتیجس ،بررسیها با  311پرسشنامس انجام گرفت.
در جدول  ،3نمونس از منظر جمعیتشناختی بسطور خالصس بیان شده است.

1

ک  ،تناسب گرفتس شد و نمونس هر شرکت بسطور جداگانتس محاستبس شتد .الزم بتس ذکتر

تأثیر هوش رقابتي بر خرد سازماني (مورد مطالعه :صنايع فلزي شهر صنعتي کاوه)

آیومینیومی ،فلنی غیرآیومینیومی ،یوازمخانگی و ختودرو) تقستی شتد .از طریتق روش

جدول  .3اطالعات جمعیتشناختي نمونه
ويژگي جمعیتشناختي

طبقه

فراواني

درصد

مرد

329

16

زن

92

2

دیپل و زیر دیپل

69

97

کاردانی

941

31

ییسانس

922

29

فوقییسانس و باالتر

41

7

زیر  31سال

01

42

 31تا  31سال

917

31

 31تا 21

916

41

 21تا 11

21

94

 11سال و باالتر

97

1

 1-9سال

77

44

 91-1سال

929

30

 91 -91سال

04

43

 91سال و باالتر

11

97

جنست
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تحصیالت

سن

سابقس کاری

بر مبنای جدول  2 ،3درصد زن و  11درصد پاسخگویان زن بودند .بیشترین درصتد
از افراد مورد مطایعس در محدوده سنی  31تا  31سال و کمترین درصد مربتوط بتس افتراد
 11سال و باالتر بودند .همچنین ،بیشترین حج پاسخگویان تحصیالت ییسانس داشتتس
و سابقس کاری بین  1تا  91سال دارند.
در این پتژوهش بترای گتردآوری دادههتا ،دو پرسشتنامس استتاندارد هتوش رقتابتی
پوردجام و همتاران ( )9311و خرد سازمانی براون و گرین )4116( 9بسکار گرفتس شتد.
1 Brown & Greene

این پرسشنامسها بس ترتیب ،با  24و  31گویس و با مقیاس پنجدرجسای ییترت (خیلی کت
=  ،9ک =  ،4تا حدودی =  ،3زیاد=  2و خیلی زیاد=  )1تنظی شدهاند .بسمنظور تعیتین
روایی محتوا پرسشنامس بس تأیید چند تن از استتادان دانشتگاه رستید و اصتالحات الزم
انجتتام گرفتتت .دربتتاره روایتتی ستتازه نیتتن روش کمتتترین مربعتتات جنئتتی و نتترمافتتنار
 SmartPLSبسکار گرفتس شد .روایی سازه با روایی همگرا بررسی شد .با توجس بس اینتتس
در این تحقیق شاخص میانگین واریانس استخراجشتده 9بترای همتس متغیرهتای تحقیتق
پایایی 4و آیفای کرونباخ برای سنجش پایایی باالی  1/7بتسدستت آمتد کتس نشتاندهنتده
پایابودن ابنار اندازهگیری است (جدول .)4
جدول  .2نتايج بررسي روايي و پايايي ابزار تحقیق
بعد

منبع

متغیر
آگاهی از رقبا

تعداد
گويهها

3

1

2

سبك مدیریت

پوردجام و

1

هوش

سطح رقابت

رقابتی

آگاهی از مشتریان

6

اطال رسانی

()9311

آلفاي

واريانس

پايايي

کرونباخ استخراجشده
1/011

1/697

ترکیبي
1/711

6

1/712

1/603

1/009

2

1/710

1/663

1/799

6

1/011

1/697

1/711

1

1/771

1/660

1/016

2

1/741

1/601

1/733

)1 Average Variance Extracted (AVE
)2 Composite Reliability (CR
3 Knowing the opponent
4 Management style
5 Competition level
6 Knowing customers
7 Research in competition

1

تحقیق در رقابت

7

همتاران

ضريب

میانگین

ضريب

تأثیر هوش رقابتي بر خرد سازماني (مورد مطالعه :صنايع فلزي شهر صنعتي کاوه)

بیش از  1/1بسدست آمد ،روایی همگرای سازههای مدل تأییتد شتد .همچنتین ،ضتریب
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بعد

منبع

متغیر
آگاهی محیط
آگاهی بازار
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تبلیغات

9

4

2
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خرد
سازمانی

کرونباخ استخراجشده
1/096

1/640

ترکیبي
1/772

2

1/772

1/619

1

1/611

1/693

1/711

1/731

1/107

1/044

3

1/072

1/666

1/111

6

3

1/710

1/793

1/009

7

ایهامبخشی
قضاوت

1

آلفاي

واريانس

پايايي

1/000

1

مدیریت هیجانات
نو دوستی

گويهها
3

3

خودشناسی

تعداد

ضريب

میانگین

ضريب

0

دانش زندگی

براون و گرین

2

1/731

1/117

1/749

()4116

1

1/771

1/616

1/001

1

2

1/610

1/091

1/606

91

2

1/611

1/647

1/714

مهارت زندگی

تمای بس یادگیری

99

7

1/092

1/761

1/014

در نهایت ،باید گفت در مرحلتس تجنیتسوتحلیت و تفستیر دادههتا آمتار توصتیفی و
استنباطی شام فرایند تجنیسوتحلیت ستاختارهای کوواریتانس (متدلستازی معتادالت
ساختاری) بسکار گرفتس شد.
1 Environment awareness
2 Market awareness
3 Advertisement
4 Self-Knowledge
5 Emotional management
6 Altruism
7 Inspirational engagement
8 Judgment
9 Life knowledge
10 Life skills
11 Willingness to learn

 .5تحلیل دادهها
در این مرحلس رابطس علت و معلویی بین هوش رقابتی و مؤیفسهای آن با خترد ستازمانی
صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه در قایتب بختش متدل ستاختاری ستنجیده شتده استت.
همانطور کس در شت  4مشخص است ،تأثیر هوش رقتابتی بتر خترد ستازمانی صتنایع
211

فلنی شهر صنعتی کاوه معنادار است.

تمای بس یادگیری

0/51

سبك مدیریت

مهارت زندگی

0/65

سطح رقابت

دانش زندگی

0/63

0/61
0/25

مدیریت هیجانات
خرد سازمانی

اطال رسانی

خودشناسی

0/22

قضاوت

0/62

ایهامبخشی

0/61
0/21

تحقیق در رقابت

آگاهی محیط

آگاهی بازار

تبلیغات

شکل  .2ضرايب تأثیر در مدل ساختاري

هوش رقابتی

1

نو دوستی

آگاهی از
مشتریان

تأثیر هوش رقابتي بر خرد سازماني (مورد مطالعه :صنايع فلزي شهر صنعتي کاوه)

0/52

آگاهی از رقبا

براساس شت  ،4فرضیس اصلی و فرضیسهای فرعی تحقیق تأیید شد .از آنجا کس همس
مقادیر تی بیش از  9/16بسدست آمد ،همس فرضیسها تأیید میشوند.
جدول  .4نتايج آزمون فرضیههاي پژوهش
فرضیسها
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ضرایب
استانداردشده

آماره تی نتیجس

پژوهشهاي روانشناختي در مديريت /سال سوم /شماره اول /بهار و تابستان 1316

هوش رقابتی← خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه

1/63

97/44

تأیید

آگاهی از رقبا ← خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه

1/74

90/11

تأیید

سبك مدیریت ← خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه

1/79

90/67

تأیید

سطح رقابت ← خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه

1/67

97/09

تأیید

آگاهی از مشتریان ← خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه

1/69

96/11

تأیید

اطال رسانی ← خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه

1/17

96/11

تأیید

تحقیق در رقابت ← خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه

1/14

91/09

تأیید

آگاهی محیط ← خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه

1/64

97/19

تأیید

آگاهی بازار ← خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه

1/61

90/11

تأیید

تبلیغات ← خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه

1/11

96/09

تأیید

 .6بحث و نتیجه
بیشك دنیای امروز پر از پیچیدگیهایی است کس شرکتها و ستازمانهتا را در صتنایع
مختلن در زمینس رشد و تعایی با مشتالت عدیدهای روبتسرو کترده استت و متدیران و
تصمی گیرندگان را در همس سطوح بسعنوان برنامتسریتنان ،ستازماندهنتدگان و رهبتران
حوزههای مختلن با چایشهای فراوان روبسرو کرده استت .در ایتن شترایط استتفاده از
هوش رقابتی مناسب برای بهبود و ارتقای خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کتاوه
میتواند راهگشا باشد .در همین راستا ،پژوهش حاضر نین درصدد بررسی تتأثیر هتوش
رقابتی در ارتقا و بهبود خرد سازمانی بود تا بتواند پاسخگوی نیازهای آتی صنایع فلتنی
شهر صنعتی کاوه باشد .نتایج تجنیسوتحلی دادههای پژوهش نشان داد هوش رقابتی بتر

خرد سازمانی صنایع فلنی شهر صنعتی کاوه تأثیر معناداری میگذارد .بدین معنا کتس بتا
ترویج و استفاده از هوش رقابتی مطلو

و ارتقای ابعاد آن شام آگاهی از رقبا ،ستبك

مدیریت ،سطح رقابت ،آگاهی از مشتتریان ،اطتال رستانی ،تحقیتق در رقابتت ،آگتاهی
محیط ،آگاهی بازار و تبلیغات در صنایع فلنی شهر صنعتی کتاوه شتاهد افتنایش خترد
سازمانی و ابعاد آن شام خودشناسی ،مدیریت هیجانتات ،نتو دوستتی ،ایهتامبخشتی،
قضاوت ،دانش زندگی ،مهارت زندگی و تمایت بتس یتادگیری در حتوزه متورد مطایعتس
نامطمئن ،مشت و مه مرتبط با مفهوم و هتدایت زنتدگی در ستازمان اشتاره متیکنتد.
بنابراین ،هوش رقابتی می تواند زمینس و بستر الزم برای بهبود خرد سازمانی را با عرضتس
اطالعات مناسب فراه کند .این یافتس از مجمو نس فرضیس فرعتی استتنباط شتد کتس در
ادامس تبیین و تفسیر شده است.
نتایج تحلی دادهها نشان داد آگاهی از رقبا بر خرد سازمانی تأثیر مثبتت متیگتذارد.
بسعبارتی  ،وقتی در سازمان اطالعتات مناستب در زمینتس رقبتا وجتود دارد ،بتروز خترد
سازمانی در میان کارکنان و مدیران امری قاب انتظار است ،زیرا شاهد توسعس و اتتتا بتر
مرکن درونی موفقیت و توانایی حفی اعتبار شخصی در محتواهای مختلن رقبا است کس
الزمس خرد سازمانی است.
بیشك هر فعاییتی برای بهبود و ارتقای خرد سازمانی در هر سازمانی بتدون عتنم و
اراده مدیریت آن سازمان کاری عب

و بیهوده است ،بنابراین ،تأثیر بسدستآمتده ستبك

حمایتکننده است کس درك عمیقتی از ارزشهتای هتدایتکننتده ،استتعدادها ،عالیتق،
هویت های چندگانس و اخالق ،همچنین ،اطمینان و خودکارآمدی شخصی در کارکنان را
فراه و کنترل می کند ،بنابراینن نقش سبك مدیریت بتر خترد ستازمانی انتارناشتدنی
است.
از طرفی ،نتایج نشان داد سطح رقابت و تحقیق در رقابت بر خرد ستازمانی اثرگتذار

1

مدیریت بر خرد سازمانی بدیهی است .در واقع ،این ستبكهتای متدیریتی مشتارکتی و

تأثیر هوش رقابتي بر خرد سازماني (مورد مطالعه :صنايع فلزي شهر صنعتي کاوه)

خواهی بود .در واقع ،خرد سازمانی بس دانش تخصصی و قضاوت دربتاره پرستشهتای
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است .در واقع ،در این زمینس می توان اذعتان کترد ستطح رقابتت ،تحقیتق و اندیشتس در
رقابت زمینس و بستتر مناستب قضتاوت را بترای کارکنتان و متدیران ستازمانهتا بترای
تصمی گیری های اثربخشتر فراه میکند و در پتی آن توانتایی جتذ  ،یتپتارچگی و
پذیرش اطالعات بسراحتی امتانپذیر می شود و در نتیجس ،خرد سازمانی رشد و ارتقتای
211

قاب مالحظسای مییابد .همچنین ،آگاهی از مشتریان ،آگاهی از محیط و آگتاهی از بتازار
نین درك عمیق از طین گستردهای از مشتریان در طبقسبندیهای مختلن فردی ،گروهی
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و سیستمی را ذهن تصمی گیران سازمان و شرکتهای فعال در صنعت را تداعی میکند
و منجر میشود خرد سازمانی بس سطح مطلو

و قاب قبول برسد.

اطال رسانی و تبلیغات ه از دیگر مؤیفس های هوش رقابتی بود کس اثتر آن در خترد
سازمانی تأیید شد .بسعبارتی ،اطال رسانی بس پیشبینی مشتالت ،غلبسکتردن بتر موانتع،
داشتن ابنارهای عملی و استراتژیهای برخورد با محتتوای چندگانتس زنتدگی مشتتریان
کمك میکند و در نتیجس ،خرد سازمانی ارتقا مییابد.
در نهایت ،یافتسهای این پژوهش با نتایج پژوهشهتای محققتانی ماننتد پوردجتام و
همتاران ( ،)9311فرهادی ( )9313و استیونن ( )4199همخوانی و مطابقت دارد.
بر مبنای یافتسهای تحقیق حاضر پیشنهاد میشود کار تیمی و همتارانس ترویج یابد تا
بدینوسیلس مهارتهای هوش رقابتی نهادینس شده ،و زمینس و بستر الزم برای بهبود خترد
سازمانی فراه شود ،زیرا یتی از نتایج اثباتشده کار تیمی ،افتنایش هتوش استت کتس
میتواند در افنایش خرد سازمانی تأثیرگذار باشد .همچنین ،پیشنهاد متیشتود جلستات
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هوش رقابتی در آنها ایجاد شود .در نهایتت ،برگتناری
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