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 مزایای اثر مدل برای را هایینتایج مطالعه مقیاس .بررسی و تائید شدندشرکت هوش رقابتی 
ERP  هایظرفیتبر CI .ارائه کرده است 

(، مطالعه موردی شرکت CI) رقابتی(، هوش ERPمنابع سازمان ) ریزیبرنامه :واژگان کلیدی
 بیمه معلم، منابع اطالعات.
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 مقدمه

 نیتریرقابتو  نیتردهیچیپکه در این عصر در حال فعالیت هستند، با  ییهاسازمان
بزرگ دنیا  یهاسازمان .(454::010سو و یانگ هستند ) محیط نسبت به گذشته مواجه

 اندکردهباال هستند و تالش  یریپذانعطافبرای غلبه بر این شرایط به دنبال چاالکی و 
های سازمانی خود به سامانه وکارکسبتا برای مواجهه با تغییرات داخلی و خارجی 

 توانیمهای سازمانی وجود دارد که از آن جمله روی بیاورند. انواع متفاوتی از سامانه
( 441::001مولر،کرد )( اشاره ERP) 5منابع سازمان یزیربرنامههای هبه سامان

اطالعاتی در  یهاسامانهنقطه اوج و تکامل  درواقعمنابع سازمان  یزیربرنامه یهاسامانه
 یهابخشباعث شده که عالوه بر  هاسامانهاین  یهاتیقابلعصر حاضر هستند. 

اقدام کرده و زمینه  هاآنز جهت استفاده از دولتی و غیرانتفاعی نی یهاسازمانتجاری، 
کنونی  یهایازمندین(. یکی از 441::5هولساپلئا،کنند )بهبود خدمات مشتریان را فراهم 

 یهاسامانهاست که  یریگمیتصمو آینده مدیریت سازمان، پشتیبانی از فرآیند 
واقعی خود یعنی مکانیزاسیون،  یهاهدفمنابع سازمان باید عالوه بر  یزیربرنامه

(. عدم 55: 445:شیلدز،دهند )را نیز پوشش  هایازمندینیکپارچگی و بهبود فرآیند این 
قطعیت و پویایی محیط ممکن است اثر منفی روی هر سازمانی داشته باشد ولی اگر 

 مثبت ارزیابی شود. پذیرش و تنظیم محیط تواندیمصحیح مدیریت شود این اثر  طوربه
های اولیه یک سازمان است و برای انجام چنین کاری مشاهده رقابتی یکی از نقش

ای و فرآیند آنالیز باید وجود داشته باشد که نتیجه آن حمایت و پشتیبانی محیط سامانه
است و شامل  شدهشناختههوش رقابتی  عنوانبهاست، این فرآیند  یریگمیتصم

البته مربوط به مدیریت است تا مدیر سازمان به  اطالعاتی در محیط خارج از سازمان و
کند که احتمال اثر آن بر روی توسعه و رقابت  لیوتحلهیتجزکمک آن، رویدادهایی را 

 های اخیر،سال خالل در (.00:5:04سازمان وجود دارد )اسکندری و بیک زاد،
های کترقابتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با فرهنگ شر هوشمندی

هایی در محیط رقابتی برنده خواهند بود که از پیشرو عجین گشته است. امروزه سازمان
های تری داشته باشند و برای خود مزیتحوزه فعالیت خود درك و ارزیابی عمیق

 تکیه رقابتی بیشتری فراهم کنند. در دنیای امروز با ویژگی بازارهای روبه رشد سریع،
پیشروی سازمان منجر  هایفرصتبر اطالعات قدیمی به کاهش بینش و از دست دادن 
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هایی است که بصیرت و کار از آن سازمانوموفقیت فردا در عرصه کسب .شودمی
کاتلر و ) باشنداطالعات بیشتری نسبت به خود و محیط رقابتی داشته 

سازمان، ابزارهای قدرتمندی را منابع  یزیربرنامه یهاسامانه(. 5:54::51آرمسترانگ،
 (.440::5تاور های کند )عملیات سازمانی پیشنهاد می یریگاندازهجهت کنترل و 

مجهز شوند، ارزش بسیار باالتری را  5هوش رقابتی یهاسامانهاین ابزارها به  چنانچه
اطالعات ارزشمندی در  توانیماز این ابزارها  یریگبهرهکنند. با برای سازمان ایجاد می

 دست آورد. و رقبا به هاآنمشتریان سالیق و رفتارهای  یازهاینخصوص بازار، 
اند، سازی کردهریزی منابع سازمان را نصب و پیادههای برنامهکه سامانه ییهاسازمان

ها متوقع بوده و انتظار دارند که این سامانه توجهقابلنسبت به آثار گسترده و مزایای 
سیستم مرتفع شود. در عمل با توجه به  یسازادهیپبا  هاآنبسیاری از مشکالت 

موجود، برآورده ساختن تمامی این انتظارات مشکل بوده و دستیابی به  یهایدگیچیپ
سیستم همواره  یسازادهیپمدت میسر نیست. البته در کوتاه شدهعنوان یهاتیمزتمام 

افزایش کیفیت اطالعات و بهبود مکانیزاسیون را به همراه خواهد  ازجملهآثار مثبتی 
کند رضایت مدیران را جلب  ییتنهابهداشت، لیکن ممکن است این موارد نتواند 

های دنیا به سمت و سازمان هاشرکتبا توجه به حرکت اکثر  حال .(4:: 445:شیلدز،)
یه و برطرف نمودن توقعات مدیریت ریزی منابع سازمان و نیاز به توجبرنامه هایسامانه

-یک سیستم برنامه یهایژگیوو  ازیموردن یهاتیقابلنیاز به انجام تحقیقی در زمینه 

گیری مدیریت و های تصمیمریزی منابع سازمان در جهت پاسخگویی به نیازمندی
مدیریت  یریگو موضعگیری جهت پشتیبانی تصمیم ازیموردنهای قابلیت درواقع

 شود.در برابر محیط بیرونی و رقبا احساس میسازمان 
است که ادامه حیات این نوع  توجهقابلکوچک و متوسط نیز این نکته  یهابنگاهدر 

بر  یریگمیتصمپشتیبان  یهاسامانه نیزکارها بهبود کیفیت اطالعات دریافتی و وکسب
 مبنای این اطالعات است.

 پیشینه پژوهش

 هوش رقابتی

گسترده مورد پذیرش  طوربهامروز  هایسازماناهمیت دستیابی به هوش رقابتی در 

                                                                                                                            
5. Competitive Intelligence 



 019  ...منابع سازمان یزیربرنامه یریبکارگ تاثیر

 ترسریع گیریتصمیمقرار گرفته است. هوش رقابتی موجب افزایش کیفیت اطالعات، 
های سازمانی و بهبود کارایی سازمانی، کاهش هزینه، افزایش فرآیند سامانمندو ارتقای 

موجود  هایفرصتتهدیدات و  ترسریعو شناخت انتشار اطالعات، صرف زمان کمتر 
 سامانمندرقابتی به معنای فرآیندی  هوش (.450::555شود )استفانیکووا، سازمان می

و تحلیل اطالعات مربوط به رقبا و محیط اجتماعی و  آوریجمعبرای دستیابی و 
(. هدف اصلی 455::5555سیاسی و محیط اقتصادی سازمان است )کوالکگلو، 

افزایش قدرت  منظوربههوش رقابتی استفاده از منابع اطالعاتی متفاوت  هایمهبرنا
نظارت بر محیط  و (:44::0)ویلیام،رقابت سازمان در شرایط کاهش مزیت رقابتی رقبا 

سازمان است )چن و  گیریتصمیم فرآیندهایبیرونی سازمان برای اطالعات مربوط به 
قانونی  هایروشاز  ایمجموعهیک فرآیند،  انعنوبه(. هوش رقابتی :44::5همکاران،

کمک در دستیابی به  منظوربهو اخالقی یک شرکت برای بهره بردن از اطالعات 
یک محصول،  عنوانبهموفقیت در بازارهای رقابتی جهانی است. هوش رقابتی 

رقبا از منابع عمومی و خصوصی و محدوده حال حاضر  هایفعالیت یدربارهاطالعاتی 
، محصوالت و بازارهاجدید،  هایفنّاوری، مشتریان، کنندگانتأمینرقبا،  یآیندهرفتار و 

بزرگ  هایسازمان اکثر (.455::4کوالکگلو، ) است وکارکسبخدمات و محیط 
 دهیسازمانرسمی و  واحدهایدارای  General Motorsو  Ernst & Youngهمچون، 

 یدرباره یاآگاهانه هاییمتصمتا  سازدیمکه مدیران را قادر  هستند CIشده 
راهبردی  یزیربرنامه، بازاریابی و گذارییهسرماهمچون  وکارکسبموضوعات کلیدی 

از منابع مختلف  آمدهدستبهاز اطالعات  یامجموعهداشته باشند. هوش رقابتی تنها 
 یهایتفعال یدرباره گیرییمتصمنیست بلکه به سازمان برای تحلیل اطالعات و 

شامل شناسایی،  CIمعمول  یندهایفرآ .کندیمارتقای وضعیت سازمان کمک 
 ، ارتقا، تحلیل و انتشار اطالعات است:یآورجمع

  ،و سایر عوامل محیطی که باید زیر نظر  کنندگاننیتأمشناسایی رقبا، بازار، مشتریان

 شود. یآورجمعگرفته شوند و شناسایی اینکه چه اطالعاتی باید 

  اطالعات از آن منابع. یآورجمعشناخت منابع ممکن اطالعات و 

  شدهیآورجمعارزیابی اعتبار، قابلیت اطمینان و سودمندی اطالعات. 

 هاآن یسازکپارچهیاز منابع مختلف و  آمدهدستبهاطالعات  یآورجمع. 

  و  یریگجهینتتاکتیکی و راهبردی و  یهاهدفتفسیر و تحلیل اطالعات برای
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 مربوطه. یهاتیفعالشنهاد پی

  به مدیریت. هالیوتحلهیتجز یهاافتهیانتشار و ارائه 

  (.:44::5چن و همکاران،) یریگمیتصمبرای پشتیبانی از  سؤاالتپاسخ به 

درك بهتری از  کنندمیکه از یک برنامه هوشمندی رقابتی استفاده  هاییشرکت
برای  هاییبرنامهراهبردهای مدیریتی،  سویبهحرکت  با ورقابتی دارند  اندازچشم

 (.5:44::5و همکاران، آبادیدولت) کنندمیافزایش مزیت رقابتی ایجاد 

 و مزایای آن منابع سازمان یزیربرنامه یهاسامانه

 یهاشرفتیپاطالعاتی و ارتباطی که حاصل  یهایفناور یرمنتظرهیغ یتوسعه
افزارها است، بر روی کلیه افزارها و نرم، سختوترهایکامپ کرویم ینهیدرزم یتوجهقابل

بسیار  وکارکسبهمزمان محیط  طوربهفرایندهای محاسباتی سازمان اثر گذاشته است. 
یک ضرورت جهت  عنوانبهو اطالعات  داده یهاانیجرپیچیده شده است و برقراری 

ت تصمیم گرفتن، تدارکات منظم، مدیریت موجودی و توزیع خدمات و محصوال
اطالعاتی کارایی  یهاسامانهنیازمند  هاسازمان. در چنین محیطی مدیریت اندشدهمطرح

را از طریق کاهش هزینه و ارتقا لجستیک سازمان بهبود دهند.  یریپذرقابتهستند که 
 نیتأمکه توانایی  اندکردهبزرگ، متوسط و کوچک درك  یهاسازماندر کل جهان، 

آورد به ارمغان  وکارکسبمنافع بسیاری را در محیط  تواندیماطالعات در زمان مناسب 
هستند که در ارتباط با تعامل  ییهاسامانهاطالعاتی،  یهاسامانه(. :44::5رشید،)

منابع  یزیربرنامههستند. یک سیستم اطالعاتی شامل یک سیستم  یفنّاوراشخاص و 
و طراحی، تولید اطالعات مفید برای پشتیبانی از راهبرد، عملیات، تحلیل  5سازمان

 (.445::00:ناه و همکاران،است )در سازمان  یریگمیتصممدیریت و عملکرد 
ارائه شده است که برای نمونه در  یاگانهسهمنابع سازمان مزایای  یزیربرنامهبرای 

 :شودیمادامه به چند مورد اشاره 
 یزیربرنامهسیستمی مبتنی بر فناوری اطالعات است و ابزاری برای  حلراه کی .5

دقت و  و با با سرعت، وستهیپهمبهکه منابع سازمان را توسط یک سیستم  IT یراهبرد
مناسب  طوربهدهد تا با کیفیت باال در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می

 (:5:0543 ،کازرونی)دیریت کند و عملیات سازمان را م یزیربرنامهفرآیند 
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تا به امور زنجیره  کنندیمسازمانی که به سازمان کمک  یهادادهمدیریتی  یابزارها .:
تولید،  یزیربرنامهمشتری،  یهاسفارشتأمین، دریافت، مدیریت موجودی، مدیریت 

، حسابداری، مدیرت منابع انسانی و سایر عملیات تجاری خود رسیدگی ونقلحمل
 (:5:0539 ،سامر. )کنند

است که  یاشده یبندبیترکاطالعات  یهاسامانهمنابع سازمان، بسته  یزیربرنامه. :
های کارکردی و خارج از آن در اطالعات و فرآیندهای مبتنی بر اطالعات را در حوزه

 (:5:4425 ،احسانی. )کندیمیک سازمان ادغام 
. کندیم، مدیریت و استفاده از کلیه منابع را در تمام سازمان یکپارچه یزیربرنامه .0

اطالعات کارکردی یک  یهاانیجرو  هابخشتمامی  یسازکپارچهیهدف عمده آن 
شرکت، به شکل یک سیستم کامپیوتری واحد است که قادر به برطرف کردن تمامی 

 (:5:0519 ،وترب. )نیازهای سازمان است
 یهاسامانهجدیدی بنام  یافزارنرم یهاسامانه 5444و ابتدای دهه  5404در اواخر دهه 

 یهاسازمان یدهیچیپ وکارکسبمنابع سازمان وارد بازار شدند که عمدتاً  یزیربرنامه
قوی، گران و پیچیده، نیازمند حضور  یهاسامانهبزرگ را هدف قرار داده بودند. این 

خاص بودند.  یهایژگیودر یک سازمان با  یسازیسفارشو  یسازآمادهمشاور جهت 
فرآیندهای خود را  هاسازمانکه  شدندیمموجب  هاسامانهدر بسیاری از موارد این 

سطوح گوناگون از  بر ERP(. اجرای سیستم ::: 445:شیلدز،کنند )مهندسی مجدد 
بطه با عملیات سطوح عالی مدیریت تا سطوح پایین که شامل کاربرانی است در را

داشت خواهد  اثرعملیاتی سازمان  یواحدهاروزانه خود با سیستم در ارتباط هستند و 
در  یافزارنرمیک سیستم  مثابهبهمنابع سازمان  یزیربرنامه(. :45::1:5ماتنده و اوگائو،)

یکپارچه و جامع، سازمان را قادر به  حلراه یارائهاست که از طریق  وکارکسب یحوزه
سازد یمو کارآمد از منابع )مواد، نیروی انسانی، سرمایه، اطالعات( خود  مؤثراستفاده 

طیف وسیعی از  منابع سازمان یزیربرنامه(. مفهوم سیستم 445::04:ناه و همکاران،)
و  ردیگیم ررا در ب شودیممختلفی که به بهبود عملکرد سازمان منتهی  یهاتیفعال

کاربردی که شامل چندین زیر برنامه کاربردی دیگر است پشتیبانی  یهابرنامهتوسط 
 یک سازمانی، عمناب یزیربرنامهسیستم (. 54:5:04عالم تبریز و همکاران،شود )یم

 تا بتوانداست طراحی شده  یاگونهبهسیستم محاسباتی یکپارچه سازمانی است که 
 طوربهیک شرکت را  یهابخشبین تمام  در مالی منابع و عاتاطال جریان مواد اولیه،

 داون پورت(. 454::055سو و یانگ،کند )بت ثیک پایگاه داده مشترك  در خودکار و
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 مزایای بسیاری را برای سازمان به همراه دارد. ERP یهاسامانه یریبکارگ ،معتقد بود
آوردن سریع اطالعات  به دست جریان اطالعات، بهبود ،5زمان یچرخه کاهش ازجمله

داون سازمانی )جدید  راهبردهایکمک به توسعه  و الکترونیک وکارکسبمالی، ارتقا 
عملکرد مناسب، تقاضا برای ورود  منظوربه ERPسیستم  یک (.5440:::پورت،

 کردهکارکردهای مختلف شرکت را مجتمع  کهییازآنجا اطالعات را افزایش داده است.
سیستم توسط  یروزرسانبهتأخیر در  کند،های چندین بخش استفاده میاست و از داده

ها داشته باشد به همین دلیل باقی بخش اثر مستقیمی روی عملیات تواندیمیک بخش 
 سامانهشفافیتی که  در کنارمختلف شرکت، نظم اعمال شود، که  با توجه به عملیات باید

کوگت ساخت )ر و کارآمدتر خواهد کل عملیات شرکت را مؤثرت ،کندمیارائه 
 موفقیت در دادهنشان  ERPارزیابی کارایی مزایای  یدر پ زابوف (.445::::5سیدیس،

جهت خودکار  ERPسیستم به گرایش شرکت برای استفاده از  ERP یسازادهیپ و اجرا
 (.0:5401زابوف، دارد )بستگی  شیهاتیفعال ساختنمتحول  کردن و علمی کردن،
در مزایای بنیادی  :کردندبه پنج گروه تقسیم  را ERPمختلف وسدون مزایای  شانگ
و مزایای مدیریتی، مزایای راهبردی  مزایای کاربردی، ،ITاطالعات فناوری  حوزه

 یهایستگیشااز  یاکپارچهی( مدل مفهومی 444::4:،شانگ وسدونسازمانی ) یایمزا
ERP یزیربرنامه مختلف سازمانی ازجمله: یهاییتوانااین مدل شامل  .ارائه دادند 

 مربوط به فرایند یهامهارت ،IT یهامهارت ،پروژه، مدیریت ییتعهد اجرا راهبردی،
 که بودند معتقد هاآنیادگیری است.  برای تغییر و آمادگی ،ERPآموزش  ،وکارکسب

زیت که بتوانند م شوند ایو مهکنترل  یاگونهبهیک شرکت باید  ERP یهایستگیشا
 شانگ (.:44::551،راث واستارت باشند )داشته  به همراهرقابتی را برای آن شرکت 

اینترنت راجع به  در منتشرشدهداستان  بر اساس ERPمزایای  از ینیک لیستووسد
با انجام مصاحبه با آن  کردند.تهیه  استفاده کرده بود، ERP موفقیت یک فروشنده که از

پنج گروه متفاوت  در را ERPمزایای مختلف  عملکرد وی، لیوتحلهیو تجزفروشنده 
راث هشت مزیت مهم را  واستارت . (444::4:،شانگ وسدونکردند ) یبندطبقه

ویجی وماری  .(:44::555،راث واستارت کردند )تعریف  ERPنظری برای  طوربه
ارائه  ERPیای را برای هریک از مزا یریگو اندازهاز ابزارهای اولیه  یامجموعه یاوپالو

 (.445::::)ویجی و همکاران، ضمیمه(دادند )

                                                                                                                            
5. cycle time 
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 کوچک و متوسط وکارکسب

 معیار و ندارد وجود متوسط و کوچکی وکارهاکسب از یکسانی و دقیق تعریف
 موجود معیارهای. است متفاوت مختلف، کشورهای در هاآن برای شدهارائه تعریف
 میزان کارکنان، تعدادمانند  مواردی متوسط و کوچکی وکارهاکسب تعریف جهت

 تعداد زن، کارکنان تعداد گردش، در سرمایه به فروش نسبت رفته، بکاری هاییدارا
 و فروش میزان و کارکنان تعداد دارایی، ارزش و پول گردش دارایی، ارزش و کارکنان
 تعداد که صنایعی نیز ایران در آمار مرکز تعریف طبق[ 5. ]است دارایی ارزش

 توانیم ولیشوند می تلقی کوچک صنایع عنوانبهاست  نفر 4 از کمتر کارکنانشان
و  کوچکی وکارهاکسب عنوانبه نفراست، 14زیر  هاآن کارکنان تعداد که را صنایعی
 (00:5:50ایمانی راد،.)آورد حساببه متوسط

 هاهیفرضمدل تحقیق و 

 مدل تحقیق

 هایخروجیهوش رقابتی مربوط به سازمان و  هایمؤلفه یدهندهنشان 5 شکل
شامل سه  ERP یسازیادهپ خروجی مؤلفهدر سه گروه است. سه گروه  ERP سازیپیاده

 یزیربرنامهکار و مزایای وحوزه مزایای عملیاتی، مزایای مدیریتی و فرایند کسب
هوش رقابتی شامل،  یچهار حوزه (.444::5455شانگ و سدون،است ) IT راهبردی

 آگاهی و یفنآگاهی از وضعیت بازار، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناوری و 
 (05:5541نایاك و همکاران،است ) اجتماعیو  راهبردی
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 مقاله یشنهادشدهپمفهومی  مدل .1شکل 

 هوش رقابتی هایمؤلفه

 1بازار )هوش بازار( وضعیت از آگاهی

و  هاقهیسلنقشه راهی برای تمایالت و نیازهای حال حاضر و آینده مشتریان و 
 و تغییرات عمده در بازاریابی و توزیع. هافرصتخالق  یبندمیتقسبازارهای جدید و 

 2رقبا )هوش رقابتی( وضعیت از آگاهی
زین ارزیابی و بررسی تکامل استراتژی رقابتی از طریق تغییرات در ساختار رقبا، جایگ

 جدید به صنعت. یهایورودمحصول جدید و 

 و تحلیل هزینه( یفن)هوش  9یفن و فناوری آگاهی
آینده  یهایورافن ینیبشیپحال حاضر و جدید و  یهایورافن و سود هانهیهزارزیابی 

 .ازیموردن

 هوش اجتماعی() 4اجتماعیو  راهبردی آگاهی

                                                                                                                            
5. Market Intelligence 

:. Competitor Inteligence 

:. Technological Intelligence 

0. Social Intelligence 
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مالیاتی و اقتصادی و موضوعات مربوط به ، موضوعات مالی، هانامهنییآشامل قوانین و 
 (445::110منابع انسانی و اجتماعی. )روآچ و سانتی،

 ERP مزایای

 ERPمزایای عملیاتی 

 Cross خودکاراز فرآیندهای  گرفتهنشأت ERP یهاسامانهمزایای عملیاتی 

Functional  روی و مدیریت بهتر محصوالت، نی یزیربرنامهو استفاده از اطالعات برای
و منابع فیزیکی و نظارت و کنترل بر روی عملکردهای مالی،  هایموجودانسانی، 

 و مناطق جغرافیایی است. وکارکسب، خطوط هایمشترمحصوالت، 
Ha1 :آگاهی از بازار ارتباط دارد. مؤلفهمزایای عملیاتی، با  مؤلفه 
Ha2 :آگاهی از رقبا ارتباط دارد. مؤلفهمزایای عملیاتی، با  مؤلفه 
Ha3 :دارد. ارتباط یفن و فناوری آگاهی مؤلفهمزایای عملیاتی، با  مؤلفه 
Ha4 :آگاهی راهبردی اجتماعی دارد. مؤلفهمزایای عملیاتی، با  مؤلفه 

 وکارکسبمزایای مدیریت و فرایند 

تقای پاسخگویی همچون ار بلندمدتبلندمدت(، مزایای  اثر)با  یندهافرآارتقای روزانه 
 .گیرییمتصمو ارتقای  موقعبهبه مشتریان، رضایت مشتری، تحویل 

Hb1: آگاهی از بازار ارتباط دارد مؤلفهبا  وکار،مزایای مدیریت و فرایند کسب مؤلفه. 
Hb2 :آگاهی از رقبا ارتباط دارد. مؤلفه با وکار،مزایای مدیریت و فرایند کسب مؤلفه 
Hb3: ارتباط یفن و فناوری آگاهی مؤلفهبا  وکار،مزایای مدیریت و فرایند کسب مؤلفه 
 دارد.
Hb4: آگاهی راهبردی اجتماعی  مؤلفه با وکار،مزایای مدیریت و فرایند کسب مؤلفه

 ارتباط دارد.

 IT راهبردی یزیربرنامه

، وکارکسبسیستم برای حمایت از رشد  هاییتوانمندبر روی مزایای برخاسته از 
قدیمی و استفاده از مزایای تسهیل یادگیری  یهاسامانهکاهش هزینه نگهداری 

)سو و روحیه کارکنان و رضایت کارکنان با افزایش تفویض اختیار  یشافزا ،وکارکسب
 (.454::5یانگ،
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Hc1: راهبردی یزیربرنامهمزایای  مؤلفه IT،  آگاهی از بازار ارتباط دارد مؤلفهبا. 
Hc2: راهبردی یزیربرنامهای مزای مؤلفه IT،  آگاهی از رقبا ارتباط دارد. مؤلفهبا 
Hc3: راهبردی یزیربرنامهمزایای  مؤلفه IT،  ارتباط دارد. یفن و فناوری آگاهی مؤلفهبا 
Hc4: راهبردی یزیربرنامهمزایای  مؤلفه IT،  آگاهی راهبردی اجتماعی ارتباط  مؤلفهبا
 دارد.

 طراحی تحقیق

 و پیمایشطراحی ابزار 

 پرسشنامه در این تحقیق از روش پرسشنامه استفاده شده است. هاداده یآورجمعبرای 
است که در خصوص  ییهاپرسشنامهطراحی شده برای این تحقیق برگرفته از 

در پرسشنامه آورده  با نظر نخبگان ییهاسؤالپژوهش موجود بوده همچنین  هایمؤلفه
و ارزیابی هوش رقابتی با توجه به مزایای  شد و شامل دو بخش اطالعات فردی

نفر از اساتید  :5در سازمان است و روایی محتوای پرسشنامه توسط  ERP یسازادهیپ
 دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه تهران سنجیده شد.

 داده یآورجمعجامعه آماری و 

با توجه به تعداد کارکنان و میزان فروش و ارزش دارایی، شعب مختلف شرکت بیمه 
کوچک و متوسط برگزیده شد. در کلیه  وکارکسب عنوانبهمعلم در سطح استان تهران 

 ERPکوچک و متوسط برگزیده شد. در کلیه شعب سیستم  وکارکسب عنوانبهشعب 
ابتی بیمه در ایران، مدیران عالی این شرکت برقرار است و همچنین با توجه به بازار رق

اهتمام در بکارگیری هوش رقابتی جهت مدیریت صحیح اطالعات رقبا و همچنین 
در جهت ورود به بازار کشورهای همسایه  گرابرون راهبردی یهاهدفدستیابی به 
تا از مزایای هوش رقابتی که در صنعت بیمه شامل آشکارسازی  اندکردهمانند عراق 

 شوند. مندبهرهشرکت در این صنعت و همچنین رفتار رقبا  یریپذبیآس یهانهیزم
در این شرکت توجه به فرآیندهای درونی و  موردنظرهوش رقابتی  هایمؤلفه درواقع

آماری تحقیق حاضر،  جامعه بیرونی سازمان و ارضای نیازهای مشتری است.
شعب نمایندگی استان تهران  یورزدادهکارشناسان و متخصصان بخش بازاریابی و 

 موردنظرشعبه و تعداد کارشناسان  5:1 هایندگینماهستند که تعداد  شرکت بیمه معلم
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بار  و پس از چند شدپرسشنامه برای تمامی شعب سازمان ارسال  .هستندنفر  04:
 عودت داده شد. پرسشنامه 45:مراجعه و پیگیری، 

 دهندگانپاسخجامعه  تیوضع .1جدول 

 مشخصه تعداد درصد

 کل 45: 55%

 واحد بازاریابی 05 04%

 یورزدادهواحد  5:4 54%

 میانگین سابقه )سال( 5651

 میانگین سن 461:

 هادادهتحلیل 

 یریگاندازهمدل 

 یهادادهاست که همبستگی را بر اساس  ینا پارامتر یروش 5اسپیرمنضریب همبستگی 
روشی است که در آن هیچ فرض  ینا پارامتر روش .دهدیمقرار  موردمحاسبه یارتبه

همبستگی اسپیرمن الزم نیست تا همه متغیرها دارای  روش درخاصی وجود ندارد. 
از  آمدهدستبه یهاداده ،یارتبه یهادادهبرای  توانیمتوزیع نرمال باشند. از این روش 

شرط  گونهچیه. بکارگیری این روش مستلزم دارا بودن کرداستفاده طیف لیکرت 
 ست.ینخاصی 

 میکنیم، از ضریب همبستگی استفاده CIو  ERP هایمؤلفهآزمون ارتباط بین  منظوربه
از  ست،ینرمال ن هادادهو در پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است و توزیع 

استفاده  CIو  ERP هایمؤلفه ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون ارتباط بین
 .میکنیم

 پایایی و اعتبار ابزار

در سازمان از طریق  جادشدهیادر تحقیق، بر اساس مزایای  شدهاستفادهپرسشنامه 
مزایای موجود، بر روی هوش رقابتی سازمان تهیه شده  اثرو میزان  ERP  یسازادهیپ

                                                                                                                            
5. Spearman Correlation Coefficient 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 SPSS افزارنرماستفاده از  با 5پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ. است
بیشتر شده است و  465آلفا از ، مقدار 5در جدول  آمدهدستبهنتایج  طبق شد. محاسبه

آشنا  از خبرگانبا نظرخواهی  در ضمن .شودیمپایایی پرسشنامه در حد خوب ارزیابی 
 شده است. دییتأو هوش رقابتی، اعتبار پرسشنامه  ERP یحوزهبه 

 پایایی پرسشنامه سنجش .2جدول 

Reliability Statistics 
N of Item Coronbach`s Alpha 

:5 46515 

 ساختار مدل 2.9

 هاآنو مفاهیم  قیتحق یهاشناسهمعرفی 

 مفاهیم خالصه .9جدول 

 نام مفهوم مفهوم یشناسه
EOP  منابع سازمان یزیربرنامهمزیت عملیاتی 

EBPM  منابع سازمان یزیروکار برنامهکسبمزیت مدیریتی و فرآیند 

ESIP  راهبردی یزیربرنامهمزیت IT منابع سازمان یزیربرنامه 
CMI آگاهی از بازار 

CCI آگاهی از رقبا 
CTI  یفنآگاهی فناوری و 

CSI آگاهی راهبردی اجتماعی 
 

که  اندشدهکاری شرکت بیمه معلم ایران طراحی  یحوزهپرسشنامه با توجه به  سؤاالت
و مزیت مدیریتی و  CI یفنمزیت عملیاتی و آگاهی فناوری و  یمؤلفهدو  در
کاری  یحوزهدر  مربوط یسؤال CIو آگاهی رقابتی  ERP وکارکسب یندهایفرآ

مربوط به ضرایب  یهاسلول جهیدرنتدر نظر گرفته نشده است  بیمه معلم شرکت
 همبستگی اسپیرمن این دو متغیر، خالی مانده است.

                                                                                                                            
5. Alpha 
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 نتایج آماری

 :اندداده CIو  ERP هایمؤلفهبه  دهندگانپاسخاز امتیازاتی که  آمدهدستبهنتایج آماری 
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 آماری امتیازات جینتا .4جدول 

Maximum Minimum Variance Std. 
Deviation 

Mean  
:5 55 56:54 :6540 :561: EOP 

CMI 
1 5 46004 46455 :600 EOP 

CCI 
1 : 46144 46545 :60 EOP 

CSI 
5: 0 0654: :6405 565: EBPM 

CMI 
1 : 46:5: 461:: :655 EBPM 

CTI 
5: 5 :600: 56011 5465: EBPM 

CSI 
1 5 46555 460:: :61: ESIP 

CMI 
1 : 4604: 46401 :650 ESIP 

CCI 
54 5 16:0: :6:55 5:61: ESIP 

CTI 
1 : 46054 46450 :65: ESIP 

CSI 
      

 
 در هوش رقابتی شرکت بیمه معلم ERPسهم مزایای  یارهیدا. نمودار 2شکل 

آماری  افزارنرمکه از طریق  CIو  ERP هایمؤلفهضرایب همبستگی اسپیرمن برای 
SPSS است: آمدهدستبه 
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 هاداده. نتایج 2 جدول

 متغیر دوم

CSI CTI CCI CMI ضریب همبستگی اسپیرمن 

46450 * 46014 46440 EOP 

 EBPM 465:5 * 46404 46410 متغیر اول

4645: 46451 4640: 46055 ESIP 

 

  مزایایERP  آگاهی از بازار هوش رقابتی  یمؤلفهبر رویCI دارد. اثر 

آگاهی از بازار  مؤلفهبا  ERP، میان مزایای آمدهدستبهضرایب همبستگی اسپیرمن  طبق
CI .ارتباط وجود دارد و این ارتباط، ارتباطی مستقیم و مثبت است 
  مزایایERP  آگاهی از رقبا هوش رقابتی  یمؤلفهبر رویCI دارد. اثر 

آگاهی از  مؤلفهبا  ERP، میان مزایای آمدهدستبهضرایب همبستگی اسپیرمن  طبق
 ارتباط وجود دارد و این ارتباط، ارتباطی مستقیم و مثبت است. CIرقبا هوش رقابتی 

  مزایایERP  هوش رقابتی  فنیآگاهی فناوری و  یمؤلفهبر رویCI دارد. اثر 
 فنیفناوری و  مؤلفهبا  ERP، میان مزایای آمدهدستبهضرایب همبستگی اسپیرمن  طبق

 ارتباط وجود دارد و این ارتباط، ارتباطی مستقیم و مثبت است. CI هوش رقابتی
  مزایایERP  آگاهی راهبردی اجتماعی هوش رقابتی  یمؤلفهبر رویCI دارد. اثر 

آگاهی  مؤلفهبا  ERP، میان مزایای آمدهدستبهضرایب همبستگی اسپیرمن  طبق
ارتباط وجود دارد و این ارتباط، ارتباطی مستقیم و  CIراهبردی اجتماعی هوش رقابتی 

 مثبت است.
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 هاهیفرض جینتا .9شکل 

بر  ERPاثر مثبت مزایای  یدهندهنشان هاداده لیوتحلهیتجزاز  آمدهدستبهنتایج 
و  فنیدر آگاهی از بازار، آگاهی از رقبا، آگاهی فناوری و  قابلیت هوش رقابتی سازمان

قرار  دییتأما را مورد  یهاهیفرضهمه  اساساًآگاهی راهبردی اجتماعی است. این نتایج 
خالصه، مزایای عملیاتی  طوربهاست.  هانهیهز. حاصل این بهبود، کاهش دهندیم

ERP ،و خطا و کاهش هزینه را توجیه  یکاردوباره، کاهش ینداردسازاستا، فرایندها
، از محیط بیرونی سازمان ERPاین مزایای  لهیوسبه توانندیم هاشرکت. کنندیم

 یارهیدانمودار  طبقبگیرند.  در نظرمناسبی را  یریگموضعداشته باشند و  یخودآگاه
بیشترین سهم را در استقرار هوش رقابتی شرکت بیمه  ERPسازمان، مزیت عملیاتی 

دومین رتبه را در استقرار  ERP وکارکسب فرآیند معلم داشته است. مزیت مدیریتی و
کمترین سهم را در  IT راهبردی یزیربرنامههوش رقابتی سازمان داشته است و مزیت 

 استقرار هوش رقابتی شرکت بیمه معلم داشته است.

 یریگجهینت

 یریگجهیتن

باشد و یا ارزیابی  وکارکسبهدف کارکردهای هوش رقابتی خواه گسترش بازار 
قرار بگیرند، برای کارشناسان  هاشرکترویاروی  توانندیمو تهدیدهایی که  هافرصت

 میدان رقابتی، اهمیت دارد. یهاچالشآینده در  اندازچشمهوش رقابتی، ترسیم 
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در مقاالت ایرانی تنها به مقاالت مربوط به مدیریت دانش  دواژهیکلاین  یجستجو
به دستاوردهای هوش رقابتی در عرصه  هیتوجکمشاید دلیل این  شودیممنتهی 
بهبود  منظوربه یریگبهرهکوچک و متوسط و  یهابنگاه خصوصاًداخلی  یوکارهاکسب

آیا سیستم  عملیات شرکت باشد. در طی فرآیند پژوهش این پرسش مدنظر بود که
ERP را ایفا کند و شرکت را  یاکنندهتیتقودر جهت ابعاد هوش رقابتی نقش  تواندیم

 ؟کنددستیابی به سطح باالتری از مزایای هوشمندی رقابتی یاری 
 سازه چهار و ERP مزایای برای اصلی سازه سه شناسایی با را مفهومی مدل مقاله ینا

 که دهدمی نشان و کندیم توجیه تجربی طوربه CI در شرکتی هاتیظرف برای اصلی
 .دهندمی افزایش را CI در شرکتی هاتیظرف ،ERP مزایای به مربوطی هاسازه تمام

 مهم نظر این از تحقیق مدل کلی دییتأ که میریگیم نتیجه ،آمدهدستبه نتایج بر اساس
 CI در شرکتی هاتیظرف بر ERP یایمزا واقعیاثر  بر مبنی را عملی شواهد که است
 برای شدهاستفاده متغیرهای اعتبار نکهیباا پژوهش، این نتایج به توجه با .دهدمی ارائه

از شرکت بیمه  شدهیگردآوری هاداده مبنای بر CIی هاییتوانا و ERP یایمزا سنجش
 شمولجهان تواندیم موردنظر عوامل ماهیت که رسدیم نظر به اما شده، دییتأ معلم
 پژوهش این. است شده دییتأ پژوهش این دری ریگاندازه ابزار اعتبار و پایایی باشد.

 .داده است ارائه CIی هاتیظرف بر ERP یایمزا اثر مدل برای رایی هااسیمق
کوچک و متوسط در کشورمان به دالیل متعدد  یوکارهاکسبنرخ عدم موفقیت 

مرتبط به رقبا، هوشمندی فناورانه )تحلیل  یهوشمند عدم هوشمندی بازار، ازجمله
هزینه( و هوشمندی اجتماعی و راهبردی که همگی از انواع هوش رقابتی محسوب 

 دهدیمباال است. مقاله با انجام پژوهشی کاربردی نشان  یتوجهقابلبه میزان  شوندیم
کپارچگی ی یهاتیمز، سازمان عالوه بر آنکه از ERPصحیح سیستم  یسازادهیپکه با 

از مزایای هوش رقابتی  یمندبهرهدر زمینه  شودیمبرخوردار  وکارکسبسیستم و بهبود 
نیز تقویت گشته و امکان موفقیت و رشد را در صنعت مورد فعالیت خود افزایش 

 .دهدیم
  



 39تابستان  ،8، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   008

 هاهیفرض. نتایج 10جدول 

 نتیجه هافرض

Ha1: آگاهی از بازار ارتباط دارد. مؤلفهمزایای عملیاتی، با  مؤلفه 

Hc1: راهبردی ریزیبرنامهمزایای  مؤلفه IT آگاهی از بازار ارتباط دارد مؤلفه، با. 

 رد نشد.

 رد نشد.

Ha2 :آگاهی از رقبا ارتباط دارد. مؤلفهمزایای عملیاتی، با  مؤلفه 

Hb2 :آگاهی از رقبا ارتباط  مؤلفه با وکار،مزایای مدیریت و فرایند کسب مؤلفه

 دارد.

Hc2: راهبردی ریزیبرنامهمزایای  مؤلفه IT آگاهی از رقبا ارتباط دارد. مؤلفه، با 

 رد نشد.

 رد نشد.

 رد نشد.

Hb3 :فنی و فناوری آگاهی مؤلفه با وکار،مزایای مدیریت و فرایند کسب مؤلفه 

 دارد. ارتباط

Hc3: راهبردی ریزیبرنامهمزایای  مؤلفه IT، فنی و فناوری آگاهی مؤلفه با 

 ارتباط دارد.

 رد نشد.

 رد نشد.

Ha4 :آگاهی راهبردی اجتماعی دارد مؤلفهمزایای عملیاتی، با  مؤلفه. 

Hb4: آگاهی راهبردی  با مؤلفه وکار،مزایای مدیریت و فرایند کسب مؤلفه

 اجتماعی ارتباط دارد.

Hc4: راهبردی ریزیبرنامهمزایای  مؤلفه IT، آگاهی راهبردی اجتماعی  مؤلفه با

 ارتباط دارد.

 رد نشد.

 رد نشد.

 رد نشد.

 پژوهش هایمحدودیت

شعب تهران شرکت بیمه  هاینمایندگیدر این پژوهش،  مورداستفاده. جامعه آماری 5
نتایج آن را به کل  تواننمی شدهانتخابدلیل محدودیت جغرافیایی ه معلم بوده و ب

 جامعه فعال در صنعت بیمه تعمیم داد.
توسط پرسشنامه و توسط کارشناسان و متخصصان بخش  هاداده آوریجمع. :

 داریجانب سؤاالتو ممکن است در پاسخگویی به  گرفتهانجام ورزیدادهبازاریابی و 
عیارهای عینی نیز در را رعایت کرده باشند بنابراین بهتر است در مطالعات تکمیلی از م

 کنار پرسشنامه برای سنجش متغیرها استفاده شود.
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 برای تحقیقات آینده هاییپیشنهاد

موفق  سازیپیادهعوامل محیطی و عوامل سازمانی در  اثربر روی  توانندمی. محققان دیگر 5

ERP  کنندپژوهش. 

نیل به روایی بیشتر، یکی از  منظوربهجغرافیایی  هایمنطقه. انجام تحقیق در صنایع و سایر :

 گران است.های دیگر برای فعالیت پژوهشزمینه

. این عوامل با عنوان پذیردمی اثر( از عوامل مختلف داخلی و خارجی CI) رقابتی. هوش :

 شودمیپیشایندها و شامل عوامل محیطی کالن و خرد و عوامل داخلی سازمان است. توصیه 

 قرار گیرد. وردبررسیمدر تحقیقات آتی این عوامل 
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 منابع

 دانش نگار.نشر " یاطالعاتی هاسامانهی راهبردی زیربرنامه"،(5:44) ر،ح.  احسانی،

ابزار حمایتی در فرآیندهای  عنوانبههوش رقابتی "(، 5:04اسکندری، کریم، بیک زاد، جعفر، )
 :1نشریه میثاق مدیران، شماره  " رانیمدی ریگمیتصم

نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه : طرح مطالعاتی "( 5:50)ی، مرتض ایمانی راد،
 ،چاپ اول ،"ی جهت گسترش صادرات گذاراستیسصادرات کشور، پیشنهاد روش و 

 .صنایع وزارت صنایع کوچک، تیریمد
بررسی میزان اثر "(، 5:44ی، حسین، زینلی، زهرا، شکرچی زاده، زهرا، )آباددولترضایی 

 .1مدیریت بازرگانی، شماره  اندازچشمنشریه  " یرقابتایجاد مزیت هوشمندی رقابتی در 

 .انتشارات بصیر " یسازمانی منابع زیربرنامه"،(5:05)، م سامر،

ی منابع سازمان. ترجمه پیام حنفی زیربرنامه(. تجارت الکترونیک و 5:05.)شیلدز، مورل جی
 زاده و علی پارسائیان. ترمه.

ارزیابی اجرای راهبردی "(، 5:04عالم تبریز، اکبر، مطهری فریمانی، ناصر، یزدانی، حمیدرضا، )
نشریه مطالعات مدیریت  "متوسط ی کوچک و هاشرکتی منابع سازمان در زیربرنامه

 .:راهبردی، شماره 

 نادبستا علی پارسائیان. ترجمه (. اصول بازاریابی.5:54آرمسترانگ )ی گر فیلیپ کاتلر،

 نشر ذره. "اطالعات ی مبتنی بر فناوری هاحلراهی درپیپای آر "، (5:05) ك،ا.  کازرونی،

در اقتصاد  هاسازمانی هایدگرگونفناوری اطالعات در مدیریت "،(5:05) ت،ا.  وترب،
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 ERPمزایای 

 ERP. مزایای 11جدول 

 ERPمزایای عملیاتی 
 گذاری کمترتر، سرمایهبندی پیچیده، سیکل زمانی کوتاهطبقه کاهش سیکل زمانی

 زمان و خطای کمتر در فرآیند سفارش دادن کاهش خطا

جهت ارتقا فرایند  cross-functionalاستقرار و استانداردسازی فرایندهای  استانداردسازی
 پر کردنسفارش گذاری و فرآیند 

کمک  های عملیاتیوکار، کاهش هزینههای کسببه کنترل بهتر هزینه ERP هزینه عملیات
 کندمی

 صورت پویا و کاراترتوجه به نیاز مشتری به رضایت مشتری

 وکار منعطفختن کسببندی تعمیران و تحویل برای سابهبود زمان پذیریانعطاف

 ERP وکارکسبمزایای مدیریتی و فرایندی 
و  سازیسفارشی

 مدیریت منابع

و بهبود  ی محصوالت جهت هماهنگی با نیازهای خاص مشتریانسازمناسب
 ی.سازیسفارشمدیریت منابع برای حمایت 

 گیری کاراتر توسط کارکنان.تصمیم گیریتصمیم

 بهبود یافته است. ERPی کنندگان ی تهیهکارایی شبکه مرتبط سازی

 ی کیفیت.مدیریت و کنترل بهبودیافته مدیریت کیفیت

 جهت افزایش سهم بازار و افزایش ارزش بازار. بهتر بینیپیش

دهد تا مزایای رقابتی را با توجه به نیازهای مشتری به کاربران اجازه می بندیزمان
 ی کنند.بندبندی و طبقهزمان

 ERPدر  IT یزیربرنامهو  راهبردیمزایای 
 موجود دوباره طراحی شده و تغییر میابند. شرایطدر مواجه با  IT هایبرنامه ریزیبرنامهتغییرات و 

 و ایجاد تمایز در محصول. وکارکسبنوآوری در  وکارکسب هاینوآوری

 افزایش سهم بازار. وکارکسبرشد 

 وکار.شراکت( با مشتریان و حمایت از پیوستگی کسب) همکاری وکارکسبپیوستگی 

جهت حمایت از  ITی زیرساختی هاتیقابلو افزایش  ITهای کاهش هزینه قابلیت زیرساخت سازی
 وکار.ی کسبسازیجهان

 و کارا از فرآیندهای اطالعاتی. موقعبهحمایت پیوسته و  مدیریت اطالعات
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