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آشنایی با مبانی هوشمندی رقابتی

دکتر حمید کاظمی 1
 افسانه سلطانی 2

 دکتر علیرضا نوروزی 3

چكیده
از آنجا که بسیاری از افراد در درک مفهوم هوشمندی رقابتی مشکل دارند، این پژوهش به منظور دست یافتن به درک 
درستی از مفهوم هوشمندی رقابتی در شرکت ها تدوین شده است. این مقاله به سوال هایی ازقبیل اینکه هوشمندی 
رقابتی چیست؟ و چه فرایندهایی در آن صورت می گیرد؟ و از چه ابزارها و فنونی استفاده می شود؟ پاسخ می دهد. مدیران 
با بهره گیری از ابزارها، روش ها و فنون خاص ، نقاط قوت و ضعف رقبا را شناسایی می کنند و با اتخاذ تصمیم های 

درست و راهبرد مناسب قادر به پیشی گرفتن از رقبای خود می شوند. 
کلیدواژگان: هوشمندی رقابتی، ابزارهای هوشمندی، سیستم های اطالعاتی.

مقدمه
با تغییر عصر صنعتی به عصر اطالعات، اقتصاد دیجیتال ایجاد شد و مفاهیمی مثل جهانی شدن و 
رقابت را به وجود آورد. در عصر حاضر سازمان هایی می توانند خود را با شرایط و تغییرات و تحوالت 
اساسی تطبیق دهند و باقی بمانند که مدیران و رهبران کارآمد داشته باشند. در سال های اخیر یکی 
از مفاهیم مطرح »هوشمندی رقابتی 4« است که با فرهنگ شرکت های پیشرو عجین شده است. 
هوشمندی رقابتی امکان تفکر خالقانه تر را برای مدیران فراهم می کند تا با ارائه اطالعات محیط 

kazemi.hamid@nrisp.ac.ir  1 . استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
تهران؛  دانشگاه  مدیریت،  دانشکده  دانش شناسی،  و  اطالعات  علم  گروه  اطالعات،  مدیریت  ارشد  کارشناسی  دانشجوی   .  2

afsanehsoltani@ut.ac.ir
noruzi@ut.ac.ir 3 . استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران؛

4. Competitive Intelligence )CI(
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هر صنعتی،  در  واقع  در  کنند.  عمل  بهتر  سازمانی  تصمیم گیری های  در  رقبا  تحلیل  و  کسب وکار 
فقدان  بیفزایند.  سازمان  دانش  به  و  کنند  جمع آوری  خارجی  محیط  از  را  اطالعات  باید  شرکت ها 

اطالعات از محیط خارجی می تواند منجر به ضعیف شدن عملکرد کسب وکار شود.
 در چرخه تولید و توزیع دانش، ابتدا داده های موجود گردآوری و تلفیق می شوند و اطالعات به دست 
می آید، سپس اطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و تبدیل به هوش یا هوشمندی می شود 
که روی تصمیم های مدیران سازمان می تواند تأثیرگذار باشد، و این چرخه به همین صورت در سازمان 

اجرا می شود. 
تقریباً تمام اطالعات مورد نیاز برای جمع آوری اطالعات از طرق منابع اطالعات منتشر شده، انجام 
مصاحبه و روش های استاندارد دیگر مشابه آنچه روزنامه نگاران و پژوهشگران انجام می دهند؛ به دست 
می آیند و سپس  با استفاده از ابزار تحلیلی یک متخصص هوشمندی رقابتی ماهر می توان شکاف های 

اطالعاتی مورد نیاز را پر کند.

تعریف هوشمندی رقابتی
انجمن متخصصان هوشمندی رقابتی 1 آن را به عنوان فرایند مدیریتی می داند که به طور نظام مند 
می تواند برنامه های شرکت، عملیات و تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار دهد. هوشمندی رقابتی مدیر 
ارشد شرکت را در همه ابعاد برای تصمیم گیری بدون ساختار درباره همه چیز از بازاریابی گرفته تا 

تحقیق و توسعه و تاکتیک های سرمایه گذاری درازمدت در استراتژی سازمان کمک می کند.
بر اساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه 2، هوشمندی رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع آوری، 
و ذخیره سازی اطالعات، به  منظور دسترسی و استفاده کارکنان در تمام سطوح سازمان، تا ضمن 
شکل دادن به آینده سازمان از وضعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کند. از دیدگاه این 

دانشکده هوشمندی رقابتی به چهار مقوله اصلی قابل تقسیم است:
آگاهی تجاری )بازاریابی(: که شامل اطالعات مشتریان، تأمین کنندگان، خریداران و توزیع کنندگان 

و تجزیه و تحلیل آنها می شود.
آگاهی از وضعیت رقبا: متمرکز بر مسائلی از قبیل سیاست های قیمت گذاری، محصوالت جانشین 

و سیاست های توسعه رقباست.
آگاهی فناوری و تكنیكی: با پژوهش های پایه و کاربردی، فرایندها، هنجارها و حق ثبت اختراع 

ارتباط دارد.
آگاهی راهبردی و اجتماعی: به مسائلی از قبیل قوانین، مسائل مالی و مالیاتی، مسائل سیاسی و 

1. SCIP )www. Scip.org(

2. GTILAB
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اقتصادی و جنبه های اجتماعی و منابع انسانی می پردازد )مرام، اسکندری و مولوی، 1388(.
شامل  را  آن  مشترک  به صورت  شده  بیان  رقابتی  هوشمندی  از  که  گسترده ای  تعاریف  در     
انتشار و دسترسی عمومی می دانند، که این اطالعات به طور  انتقال، تجزیه و تحلیل،  جمع آوری، 

اخالقی و قانونی به دست آمده است و به عنوان نوعی تولید دانش عملی است.
   هوشمندی رقابتی مفهومی چندوجهی است که می توان آن را به عنوان یک فرایند یا یک کارکرد 

.)Gilad & Gilad, 1988( یا یک محصول و یا ترکیبی از هر سه آنها دانست
   در یک جمع بندی می توان گفت ازآنجا که هدف اصلی شرکت های تجاری، تولیدی، خدماتی و 
... افزایش سهم خود از بازارهای ملی و بین الملل است؛ بنابراین یکی از مهم ترین راه های رسیدن به 
این هدف، هوشمندی رقابتی است. هوشمندی رقابتی، یک برنامه نظام مند، و اخالقی برای گردآوری، 
تجزیه و تحلیل و مدیریت اطالعات بیرونی است که می تواند برنامه ها، تصمیم ها و عملکردهای 
)اینترنت، شبکه های  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  بر  مبتنی  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  شرکت 
اجتماعی،...( رایج است. در این برنامه نظام مند اخالقی 80  تا 90 درصد از اطالعات، دانش عمومی 
)دسترس پذیری عمومی( است که از طریق آن می توان اقدام ها و فعالیت های رقبا، تغییرات بازار، 

بازارهای جدید، قوانین جدید، فناوری های جدید و رقبای جدید را شناسایی کرد.
   در واقع هوشمندی رقابتی، بخشی از مدیریت اطالعات استراتژیک سازمان است و مرزهای بین 

.)Bergeron & Hiller, 2002( مدیریت اطالعات و هوشمندی رقابتی هم پوشانی زیادی با هم دارند
   چه در متون انگلیسی زبان و چه در نوشته های فارسی هیچ توافقی روی اصطالحات هوشمندی 
رقابتی، هوشمندی تجاری/تجارتی، و هوشمندی کسب  و کار یا پویش محیط وجود ندارد؛ اما با تمرکز 

روی هر یک تفاوت هایی با هم دارند و معنای خاص خود را می توانند داشته باشند.

تكامل هوشمندی رقابتی

مختلف  شاخص های  و  شواهد  با  که  گرفت  شدت   1994 سال  از  رقابتی  هوشمندی  به  توجه 
اندازه گیری شده است، از قبیل: تعداد نشریه ها در این موضوع، افزایش برگزاری کارگاه ها و سمینارها 
در این حوزه موضوعی، رشد سریع تعداد مشاوران در این زمینه، ظهور دوره های هوشمندی رقابتی در 
مقطع کارشناسی ارشد. برخی از صاحبنظران در این زمینه از جمله پروساک، برژرون، ساتون معتقدند 
اثر مدیریت استراتژیک مایکل پورتر نقش کاتالیزور را در ایجاد عالقه به هوشمندی رقابتی در دهه 
1980 ایفا کرده است. از جمله این تأثیرات ایجاد انجمن متخصصان هوشمندی رقابتی در سال 1986 
و انتشار مجله تخصصی هوشمندی رقابتی در سال 1990 است . پرسکات و بارویج 1 )1995(، چهار 

مرحله در تکامل هوشمندی رقابتی را شناسایی کرد:

1. Prescott & Bhardwaj
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● جمع آوری داده های رقابتی )قبل از 1980(؛
● تجزیه وتحلیل رقابتی )1980-1987(؛ 
● هوشمندی رقابتی )از 1988 تا 2000(؛

● مرحله نهایی )آینده( هوشمندی رقابتی به عنوان یک قابلیت هسته )مرکزی( در شرکت.

   هوشمندی رقابتی یک فرایند یادگیری سازمانی است که جدا از داده ها و اطالعات در ایجاد دانش 
و در فعالیت های تصمیم گیری منحصر به  فرد یک سازمان دخیل است و همیشه در حال تکامل نظرات 
خود هستند. تحوالت جدید مربوط به هوشمندی رقابتی اغلب مربوط به تغییر در فناوری اطالعات 
و ارتباطات استفاده از اینترنت، غنای منابع ثانویه و از تکنیک های تحلیلی بازاریابی، مدیریت و علم 

اطالعات اقتباس کرده است.

اهداف و فواید
به طور کلی هدف از اجرای فرایند هوشمندی رقابتی پاسخ گویی به چهار پرسش زیر است: ما چه 
چیزهایی نیاز داریم که بدانیم؟ چرا و به چه منظور باید آن را بدانیم؟ چه تصمیم ها و اقدام هایی از این 
دانسته ها گرفته می شود. در واقع، اهمیت وجود هوشمندی رقابتی در اهداف آن نهفته است. به طور 
خالصه برخی از اهدافی که با مرور متون به دست آمده است عبارت اند از: شناسایی فرصت ها، نیروها 
و خطرات موجود در بازار )McGonagle & Vella, 2002; Prescott & Bhardwaj, 1995(؛ پردازش و 
ترکیب داده ها و اطالعات و ایجاد دانش جدید از رقبا و مشتریان و تأمین کنندگان به منظور پیش بینی 
از تحوالت محیط کسب  و کار و همچنین تأثیرات ایجاد شده ناشی از تغییرات سیاسی؛ به حداکثر 
رساندن درآمد و به حداقل رساندن هزینه ها؛ توسعه برنامه های مناسب برای موفقیت در رقابت؛ تهیه 
اطالعات مفید و حمایت از فرایند تصمیم گیری استراتژیک و کاهش زمان تصمیم گیری، شناسایی 
حرکت های بالقوه که امکان دارد یک شرکت رقیب به عمل آورد و موجب به خطر افتادن موضع یا 

پایگاه یک شرکت در بازار خاصی شود )بیک زاد و اسکندری، 1389(.
   از مزایای حاصل از اجرای هوشمندی رقابتی می توان به مواردی از جمله، افزایش مهارت های 
تحلیلی برای مدیران و توانایی پیش بینی حرکات رقبا در محیط کسب وکار، به اشتراک گذاری ایده ها و 
دانش در سازمان به منظور ایجاد ایده ها و دانش جدید در سازمان، کشف رقبا و مشتریان بالقوه جدید 
و حمایت از شروع کسب وکارهای جدید، شناسایی و تحلیل فناوری های جدید، ارائه بنیان هایی برای 

بهبود مستمر، و مشخص کردن استراتژی رقابتی اشاره کرد.
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اهمیت و ضرورت
از دهه 1980 اهمیت هوشمندی رقابتی در صنایع بیشتر شد، از جمله دالیلی که متخصصان کسب  و 
کار را به سوی هوشمندی رقابتی کشاند عبارت اند از: تغییرات مداوم در محیط رقابتی )افزایش سطح رقابت، 
افزایش رقبا و تنوع کاالها و خدمات ارائه شده( توسعه فناوری اطالعات و نقش اینترنت در این فناوری؛ 
اهمیت یافتن هوشمندی رقابتی )افزایش تعداد همایش ها، کتاب ها، مقاله ها ومطالعه مروری( و نقش انجمن 

 :)Andrea Saayman et al., 2008( هوشمندی رقابتی و ایجاد دوره های آموزشی دانشگاهی در این زمینه
   از جمله ضرورت های به  کارگیری هوشمندی رقابتی در سازمان ها: دالیل اقتصادی، افزایش 
رقابت ها، کاهش هزینه ها، نیاز به تجزیه و تحلیل عملیات سیستم، صحت و دقت اطالعات حاصل 
از سیستم، تجارت الکترونیکی، جلب مشتریان بیشتر، جلب رضایت مشتریان در مقایسه با کاالهای 

مشابه، و دسترسی به داده ها و اطالعات روزآمد شده است.

فرایندهای هوشمندی رقابتی
فرایند هوشمندی رقابتی چرخه مداومی است که به طورکلی شامل چهار مرحله اساسـی است 

:)Andrea Saayman et al., 2008(

برنامه ریزی 1: مهم ترین مرحله به شمار می آید )Marceau & Sawka, 1999; Rouach& Santi, 2001(که 
شامل شناسایی هوش )خرد( مورد نیاز، منابع الزم برای کل فرایند، و انواع مجموعه ها برای اجرا، جنبه های 
این مرحله توسط تصمیم گیرندگان مورد بحث و اعتبار سنجی قرار می گیرد. در واقع، از این مرحله 

فرایندهای هوشمندی آغاز می شود.
منابع  از  مفید  اطالعات  اخالقی(: شامل جمع آوری  و  قانونی  )به صورت  اطالعات     جمع آوری 
مختلف است از قبیل منابع منتشر شده و منتشر نشده، منابع انسانی و غیره. با توجه به متون مختلف، 
اطالعات در سه دسته طبقه بندی می شوند: اطالعات سفید )اطالعات منبع سفید 3(، اطالعات خاکستری 

)اطالعات حوزه خصوصی 4( و اطالعات سیاه 5 )اطالعاتی که غیرقانونی به دست آمده است(.
تجزیه و تحلیل 6: هسته مراحل هوشمندی رقابتی است، که شامل خلق هوش از داده های جمع آوری شده 
.)Andrea Saayman et al., 2008; Muller, 2003( به منظور حمایت تاکتیکی و استراتژیک از تصمیم گیرندگان است

1. Planning

2. Collection

3. Open-source Information

4. Private Domain Information

5. Illegally Obtained Information

6. Analysis
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انتشار/ ارتباط 1: در این مرحله اقدام ها به کاربر نهایی تحویل داده می شود. به عنوان  مثال، نتایج 
فرایندهای هوشمندی رقابتی با تصمیم گیرندگان مکاتبه می شود. نتایج به دست آمده در قالب یک 

گزارش، یک جلسه، اعالن )آگاهی رسانی 2(، رایانامه، سخنرانی، یادداشت های ویژه ارائه می شود.

شكل )1( چرخه هوشمندی رقابتی

البته در برخی از متون این فرایندها به پنج یا شش مرحله تقسیم می شوند که مرحله بازخورد 3 
تصمیم گیرندگان را به عنوان مرحله نهایی می شناسند. اما رایج ترین مراحل هوشمندی رقابتی که 

در اکثر منابع آمده همان چهار مرحله ذکر شده در باالست که در شکل )1( نیز قابل مشاهده است.
برخالف مدیریت دانش داخلی، هوشمندی رقابتی بر روندها و رویدادهای خارجی تمرکز دارد. یک 
هدف اصلی آن اطالع رسانی )آگاهی رسانی( به موقع است تا تصمیم گیرندگان بتوانند با اقدام های 
هوشمندانه به مزیت رقابتی دست یابند. به طور خالصه هوشمندی رقابتی به مدیریت اجازه می دهد تا 

تغییرات بازار را به سرعت کشف کند و یک موقعیت استراتژیک را برای سازمان ایجاد می کند.

فنون، روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل
مرحله تجزیه و تحلیل در قلب هوشمندی رقابتی قرار گرفته است و ارزش افزوده ای است که به موجب 
آن روند تبدیل اطالعات به هوش عملی یا دانش تبدیل می شود Bergeron & Hiller, 2002.   هوشمندی 
رقابتی تا حدودی ریشه آن در استراتژی نظامی است، به صورت آزادانه اصول، فنون و روش ها و بینش 

1. Communication/Dissemination

2. Alerts

3. Feedback

 

 انتشار/ ارتباط

تجزیه و 
 نحلیل

 جمعآوري اطالعات

 برنامه ریزي
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خود را از رشته های مختلف از قبیل: بازاریابی، مدیریت، اقتصاد، و علم اطالعات وام گرفته است. برخی 
از محبوب ترین و مشهورترین تحلیل های تکنیکی عبارت اند از: 

شناسایی قوت ها و ضعف ها 1: هدف آن بررسی و شناسایی محیط رقابتی سازمان که در مقابل آن 
رقبا وجود دارند )نقاط ضعف و قدرت سازمان در پرتو فرصت ها و تهدیدها در آن محیط(.

الگوبرداری  : یکی از بهترین ابزارهای اندازه گیری که به یک سازمان اجازه می دهد تا خودش را 
در مقابل رقبای شناخته شده ارزیابی کند و یا حوزه های مفیدی برای بهبود عملکرد سازمان مشخص 

می شود. 
برنامه ریزی مبتنی بر سناریو 3: مدل پیش بینی موفقی است که هدف آن مطابقت دادن مجموعه ای 
از گزینه های خاص با طیف وسیعی از پتانسیل، شرایط قابل قبول، نتایج یا سناریوهاست؛ به عبارت 
دیگر، تکنیک تمرین مقابله با سناریوهای رقابتی متغیر، برای آزمایش اینکه در مسیر پیشرفت اگر 
چنین کاری کنیم چه اتفاقی می افتد )یا دیگران با حرکاتشان چه تغییراتی به وجود می آورند و برای 

ماندن در این محیط چه باید کرد.
که  می شود  )وانمود  رقیبان  باالی  سطح  تصمیم های  دادن  جلوه  وارونه  برای  محیط  :  تحلیل 

تصمیم های آنها صحیح نبوده و در آینده دچار مشکل می شوند.
تكنیک پیشرو بودن در فناوری: از طریق آشکارسازی مسیر، ردیابی ثبت اختراعات و  استفاده از 

سایر ابزارهایی که حرکت رقیبان را آشکار می کند و یا آنها را از سر راه برمی دارد؛
تكنیک داده کاوی و کنكاش داده های گذشته: که در بایگانی های عملیاتی موجود است و می تواند 

برای امور تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد؛
.)Miller, 2001( تکنیک جلوه دادن توانمندی های خاص تجاری از طریق ارائه همایش

سیستم های هوشمندی رقابتی
هوشمندی رقابتی از پیشرفت زیرساخت های فناوری اطالعات و اوج مدیریت دانایی استفاده کرد و به 
یک عملکرد مشترک برتر دست یافته است. از این گذشته، برایند مدیریت دانایی در سراسر ساختارهای 
سازمانی در راستای باال بردن آگاهی و شناخت در خصوص ارزش هوشمندی رقابتی است. دانش باید 
بعد از همه و قبل از اینکه مخابره و مدیریت شود، تولید و تجزیه و تحلیل شود )به اطالعات مفید تبدیل 
شود(، این کار نه تنها باعث افزایش دانش درون سازمانی می شود؛ بلکه به هوشمندی تبدیل می شود 
 که محیط پیرامون شرکت )آن سوی دیوارها( را بررسی و موانع سر راه تصمیم گیران را آشکار می سازد.

1. SWOT

2. Benchmarking

3. Scenario planning

4. Environmental analysis
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تاکنون، هوشمندی رقابتی در اکثر شرکت ها جزء فرهنگ کاری نبوده است و تعداد خیلی کمی در چارچوب 
کاریشان از فناوری اطالعات و ارتباطات به نحو بهینه بهره می گیرند. برخالف ادعای تولیدکنندگان هیچ 
سیستمی که فرایند هوشمندی رقابتی را به طور خودکار انجام دهد وجود ندارد و هنوز هم  نیاز به دخالت 
انسان برای تبدیل اطالعات به دانش عملیاتی است )Bergeron & Hiller, 2002(.  فرایندهای جمع آوری 
اطالعات، انتشار اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات به وسیله بسیاری از ابزارهای فناوری اطالعات 
کسب  و  کار انجام می شوند. از جمله این ابزارها و نرم افزارهای: پایگاه های داده آنالین، سیستم های 
اطالعات وب )از قبیل اینترانت، اکسترانت، اینترنت(، سیستم مدیریت اسناد، ابزارهای تجزیه و تحلیل 
و بازیابی متن، سیستم های انبار داده 1، شیرپوینت 2، مدیریت ارتباط با مشتریان 3، مدیریت متمرکز منابع 

سازمان 4، مدیریت زنجیره فراهم کنندگان 5، می توان اشاره کرد.  

نتیجه گیری
امروزه ایجاد و استفاده از هوشمندی رقابتی به یک استراتژی کلیدی در دانش اقتصاد تبدیل شده 
است. فقط یک حرکت اشتباه در دنیای کسب  و  کار ممکن است منجر به نابودی شرکت یا سازمان 
شود. بنابراین، سازمان یا شرکت باید به دنبال راه های جدید به منظور تصمیم گیری و سازگاری با 
تغییر محیط باشند. در حال حاضر داشتن اطالعات صحیح و با کیفیت بسیار مهم است و اینکه چگونه 
آن تجزیه و تحلیل می شود مهم تر است. تبدیل داده ها و اطالعات خام به هوش عملی )هوشمندی 
رقابتی( گاهی به عنوان مهم ترین ابزار مدیریت در کسب و کار به شمار می آید. هوشمندی رقابتی به 
عنوان روند جمع آوری اطالعات عملی در محیط رقابتی یک شرکت تعریف شده است و برای بررسی 
و نظارت فرصت ها و تهدیدات به منظور جلوتر بودن از رقبا به کار گرفته می شود. نیاز به گردش سریع 
اطالعات برای رقابتی پویا و تجارتی هوشمند، اجتناب ناپذیر است. بنابراین، شرکت های حرفه ای و 
واحدهای هوشمندی رقابت، در صددند تا ابزارهای مورد نیاز شرکت هایی را که می خواهند سریع، 
متمرکز، و منعطف باشند و موقعیت و مزیت رقابتی آنها حفظ شود را مهیا سازند. در نتیجه، مدیران 
امروزی با تلفیق و استفاده از این اطالعات در دسترس و اتخاذ تصمیم های درست و به موقع می توانند 
به اهداف شرکت دست یابند. پس می توان گفت مدیری موفق است که هوشمندی رقابتی دارد و در 

تصمیم گیری از عناصر رقابتی بهره می برد. 

1. Data Warehouse:
 انبار داده مجموعه ای از داده هایی است که از سیستم های عملیاتی گوناگون استخراج شده، برای سازگار شدن با داده ها 

تبدیل شده و به منظور تحلیل بارگذاری شده است.
2. Office SharePoint
3. CRM

4. Enterprise Resource Planning: ERP

5. Supply Chain Management: SCM
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