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چکیده
رقابتپذیری مفهومی پیچیده و چند سطحی است و توانایی کسب بازخور با کیفیت از محیط را دارد؛ این پژوهش با هدف ارتقاء
قابلیت رقابتپذیری طراحی گردید؛ زیرا رقابتپذیری نقش مهمی در بهرهوری سازمان ایفاء مینماید .برای دستیابی به هدف
تحقیق از قابلیت پیچیدگی شناختی که یک مفهوم راهبردی است و دو جنبة کلیدی آن یعنی حسگری بازار و روانشناسی مشتری
استفاده شد .همچنین نقش هوش بازاریابی و ابعاد سه گانه آن به عنوان متغیر میانجی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
جمعآوری دادهها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با جامعة آماری متشکل از دانشجویان دانشکده هنرهای نمایشی و
موسیقی دانشگاه تهران تا رسیدن به سطح اشباع ادامه یافت .دادههای گردآوری شده با هدف پیشبینی رفتار آتی متغیرها به روش
پویائی سیستمها تحلیل شدند .برای این منظور  2سناریو با استفاده از نرمافزار  Vensim PLEشبیهسازی گردید؛ در سناریوی
اول حس گری بازار با ایجاد بستر الزم برای ایجاد هوشمندی و انتشار آن منجر به بروز نوآوری راهبردی شد و در سناریوی دوم
روانشناسی مشتری به عنوان عامل موثر در پاسخگوئی به بازار و ایجاد شایستگی شناخته شد .نتایج نشان داد در سناریوی دوم
اندکی بهبود در روانشناسی مشتری ،شایستگی ادراکی بیشتری در ذهن به وجود می آورد .به سازمانها پیشنهاد میشود برای
درک و تفسیر محیط پیچیده ،سازمان اطالعاتی هوشمند و منسجمی طراحی نمایند زیرا برای بهبود ظرفیت رقابتپذیری ،دستیابی
همزمان به نوآوری راهبردی و شایستگی سازمانی ضروری است.
واژههای کلیدی :پیچیدگی شناختی راهبردی ،حسگری بازار ،رقابتپذیری ،روانشناسی مشتری ،هوش بازاریابی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
سااازمانهااا بااا قابلیااتهااای راهبااردی پیشاارفته توانااائی
رقابتپذیری خود را بهبود مایدهناد؛ باه کاارگیری داناش،
مهارت و منابع سازمان جهت بارآوردن تقاضااهای رقاابتی و
پاسخ به نیاز های مارتبط باا باازار برخای از ایان قابلیاتهاا
مایباشند (تسیوتسو .)2585 ،8قابلیت راهبردی یک سازمان

بازتااابی از توانااایی آن سااازمان در متمااایز ساااختن کاااال و
خدماتش از رقباا اسات کاه باه واساطة آن تواناایی رقابات،
حاشیة سود و عملکاارد افاازایش مااییابااد (امیناای خیابااانی،
 .)8901همچنین قابلیتهای رقابتی عالوه بر متمایز ساختن
محصوالت و خدمات در بازار رقابت ،در تحقایق بازار و ارضاء

1

نیازهای مشتری ،ایجاد ایدههای جدید و افزایش سرعت
معرفی محصول جدید و هماهنگ کردن عملیات شرکت با

. Tsiotsou
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تغییرات سریع بازار موثر است (ژرمن و زاورسنیک.)2550 ،2
طبق تﺌوری مبتنی بر قابلیت ،سازمانها از طریق قابلیت-
هایی چون پیچیدگی شناختی راهبردی مزایایی به دست
میآورند و باید برای حفﻆ و توسعة این قابلیتها و
جلوگیری از تقلید رقبا ،به طور مداوم سارمایهگاذاری کنند؛
زیرا سازمانی که قابلیت پیچیدگی شناختی قاوی دارد،
میتواناد باا نشان دادن برتاری خود در شناساایی نیازهای
مشتریان و درک عوامل تﺄثیرگذار بر رفتار آنان ،به اهداف و
موقعیات برتار خود در بازار دست یابد (چیو ،یان و چه،9
 .)2551قابلیت پیچیدگی شناختی مختص به سازمان بوده،
از سطح باالی دانش ضمنی برخوردار میباشد و برای
افزایش سهم بازار حیاتی است (دیوتا ،ناراسیمان و راجیو ،
 .)8000ادبیات در حوزه رقابتپذیری تقریباً غنی است
(تسیوتسو )2585 ،ولی مطالعه عناصر پیچیدگی شناختی
راهبردی که با عوامل روانشناختی انسانی مبتنی بر
هوشمندی ،یکپارچه و مدون شده باشد نیاز به بررسی بیشتر
و توسعه علمی منسجمتری دارد .این پژوهش در صدد پاسخ
به یک پرسش اساسی است؛ آیا تعامل پیچیدگی شناختی
راهبردی و هوش بازاریابی به بهبود توان رقابتپذیری منجر
میشود؟ نوآوری این پژوهش در شناسایی ،توسعه و کاربرد
حسگری بازار و روانشناسی مشتری به عنوان ابعاد
پیچیدگی شناختی راهبردی است .در عین حال نقش هوش
بازاریابی در ارتقاء قابلیتهای رقابتی سازمان بررسی
میگردد .از این حیث تالش شد مفهوم هوش بازاریابی که
سهم آن در موضوعات برترین مجلههای بازاریابی جهان در
سالهای اخیر کمتر از  0درصد است (نظری ،)8900 ،با
شناسایی شاخصهای کلیدی و تﺄثیرگذار آن بر پیچیدگی
شناختی راهبردی و رقابتپذیری سازمانی گسترش داده
شود تا ضمن یکپارچهسازی عناصر مرتبط با حوزه این
پژوهش ،تعامالت و روابط میان آنها در قالب یک مدل
منسجم تبیین گردد .در ادامه ابتدا به مبانی نظری و پیشینه
تحقیق پرداخته خواهد شد؛ سپس روششناسی پژوهش
معرفی میگردد؛ در بخش بعدی یافتههای پژوهش با تاکید
.Jerman & Zavrsnik
.Chew, Yan & Cheah
4
.Dutta, Narasimhan & Rajiv
2
3

بر  0محور تعیین عناصر و مفهومسازی سیستم ،توسعه
فرضیات پویا ،مدلسازی ،ارزیابی اعتبار مدل و شبیهسازی و
تحلیل سناریوها بحث و بررسی خواهند شد؛ در انتها نیز
ضمن بیان محدودیتها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی،
پژوهش با بحث و نتیجهگیری جمعبندی میشود.
 -2مبانی نظری و پیشینه
رقابتپذیری ناشی از پیچیدگی شناختی راهبردی:
پیچیدگی شناختی ،توانایی سازمان در استفاده از
محرکهای گوناگون برای ایجاد تمایز است (داورتی،0
 )8002که باه منظاور اساتفاده از توانائی و امکانات جمعی
سازمان برای تﺄمین تقاضای بازار ،در جهت ایجاد ارزش
افزوده به کاالها و خدمات و سازگاری با شرایط محیطی
طراحی میشود (گنزی و ترویلو2551 ،0؛ اوکاس و انگو،1
 .)2588از منظر راهبردی ،سازمانهای پیچیده محیط
اطراف خود را تجزیه و تحلیل میکنند و این توانایی را دارند
که اطالعات پیچیده را تفسیر نمایند؛ این قابلیت راهبردی و
چند بُعدی در تحلیل محیط پیچیدگی شناختی راهبردی
نام دارد (هیوت ،رینگن ،رونچتو .)8011 ،1ارتباطات متقابل
و تحلیل قلمروهای محیطی باعث پیچیدگی در پردازش
اطالعات و شکلگیری هوش بازاریابی میگردد (نیل ،مک
کی و گریگوری )2551 ،0ولی سازمانهایی که پیچیدگی را
جذب نموده و یا کاهش میدهند میتوانند راهحلهای
رقابتی چندگانهای را اجرا میکنند (پورصادق8902 ،؛
جلمن .)800 ،85پیچیدگی شناختی راهبردی دو رویکرد
اساسی دارد :حسگری بازار (نیل ،مک کی و گریگوری،
 )2551و روانشناسی مشتری (مریلیس ،راندل تیل و الی،88
2588؛ نیل ،مک کی و گریگوری .)2551 ،این رویکردها
امکان بهرهبرداری از پایگاه دادهها نظیر منابع مالی و پایگاه
مشتریان موجود برای افزایش فروش با هدف ایجاد تﺄثیر
مثبت بر عملکرد شرکت از طریق افزایش تقاضا یا از طریق
.Dougherty
.Guenzi & Troilo
7
.O’cass & Ngo
8
.Hutt, Reingen & Ronchetto
9
. Neill, McKee & Gregory
10
. Gell-Mann
11
. Merrilees, Rundle-Thiele & Lye
5
6
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مشتریانی که تمایل به پرداخت برای محصوالت شرکت را
دارند فراهم مینماید (مریلیس ،راندل تیل و الی.)2588 ،
حسگری بازار ساختاری است که به شناخت بهتر بازار منجر
میشود و با جمعآوری اطالعات ،تفسیر و کاربرد آنها
الگویی را برای بهبود رقابتپذیری فراهم مینماید
(اریکسون2558 ،82؛ توماس ،کالرک و جایویا.)8009 ،89
حسگری شامل پردازش اطالعات ،مدیریت دانش و تمام آن
چیزی است که یک سازمان باید درباره بازار بداند (ویک،
ساتکالیف و اوبستفلد  .)2550 ،8قابلیت حسگری باعث
برقراری ارتباط با بازار و دریافت اطالعات میشود (کراش،
اگنیوتری ،ترینر و ناولین2589 ،80؛ یورگنسن ،جوردن و
مایترهافر .)2582 ،80سازمانهای پیچیده با قابلیت
حسگری در محیطهای پویا درگیر میشوند ،اطالعات الزم
را از محیط کسب مینمایند (کاردون ،استیونس و پوتر،81
 )2588و به وسیله آن به تجربیات خود مفهوم میدهند
(آدوبور .)2550 ،81بُعد دیگر پیچیدگیشناختی راهبردی،
روانشناسی مشتری است که یک سازمان به وسیله آن
میتواند در پاسخگوئی به فرصتها و تهدیدات بهتر عمل
کند ،و برای کشف و دستیابی به ایدههای نوآورانه از طریق
تحقیقات بازار ،ایدههای نوآورانه مشتریان را جمعآوری،
پاالیش و قابل استفاده نماید (رستگار ،سلطانی و فارسیزاده،
8900؛ پاتریوتا و براون .)2588 ،80این سازمانها با برقراری
روابط بلندمدت با مشتریان در بازار رقابتی به نیازهای آنان
پاسخ مناسبی میدهند (کاردس ،کرونلی و کالین،25
 .)2588شناخت تفاوتهای فردی مشتریان در درک بهتر
ماهیت مصرفکننده موثر است (هاوت وت ،هر و کاردس،28
 )2551و علیرغم مطالعات گسترده در این حوزه ،نیاز به

.Ericson
.Thomas, Clark & Gioia
14
.Weick, Sutcliffe & Obstfeld
15
. Krush, Agnihotri, Trainor & Nowlin
16
. Jørgensen, Jordan & Mitterhofer
17
. Cardon, Stevens & Potter
18
. Adobor
19
. Patriotta & Brown
20
. Kardes, Cronley & Cline
21
. Haugtvedt, Herr & Kardes
12
13
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گسترش دانش و شناخت مسائلی نظیر تمایل مشتریان به
حسگری و درگیری ذهنی با دنیای اطراف وجود دارد
(پاساواک ،کاردس و هافلر.)2582 ،22
 -3هوش بازاریابی؛ از ایجاد و انتشار هوشمندی تا
پاسخگوئی:
هوش بازاریابی به طور کامل به سرمایه انسانی یک سازمان
مرتبط است زیرا منابع فنی و تکنولوژیکی با توانائیهای
انسان و دانش او شکل میگیرند (طباطبایی مزدآبادی،
890؛ امینی خیابانی .)8901 ،هوش بازاریابی نتیجهای
است که از ترکیب دادههای پراکنده برای تولید دانش
تجاری و به منظور پاسخگوئی به مسائل به دست میآید
(جمیل )2589 ،29و شامل مجموعهای از باورها است که
مشتریان را در مرکز توجه قرار میدهد ،بر ایجاد کسب و کار
اثربخش و کارا و کسب مزیت رقابتی تاکید میکند و البته
سودآوری بلندمدت شرکت را تضمین مینماید (تسیوتسو،
 .)2585هوش بازاریابی عامل ایجاد هوشمندی در سراسر
سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری ،انتشار
هوشمندی در بین بخشهای مختلف سازمان و مسﺌولیت
نسبت به آن هوشمندی است (مورای ،ژائو و کوتاب ،2
 .)2588این تعریف مشتمل بر سه عنصر کلیدی است :ایجاد
هوشمندی ،انتشار هوشمندی و پاسخگوئی به بازار .شرکت-
های هوشمند اطالعات بیشتری در مورد مشتریان خود
دارند و در این حالت قادر به درک بهتر راهبردهای رقبای
خود خواهند بود (مورگان ،وورهیس و میسون.)2550 ،20
ایجاد هوشمندی شامل بررسی دقیق اعمال رقبا ،درک
شرایط حاکم بر محیط و تجزیه و تحلیل نوآورانه نیروهای
محیطی جهت ارائه ارزش مورد انتظار مشتری است؛ انتشار
هوشمندی پاسخ موثر به نیاز بازار است که مستلزم نگرش
نوآورانه تمام بخشهای سازمان میباشد .به منظور انطباق با
نیازهای بازار و ایجاد ارزش افزوده ،هوش بازاریابی باید به
همه بخشها و افراد منتقل شود (مورای ،ژائو و کوتاب،
 .)2588پاسخگوئی به بازار به معنی پاسخ منعطف از طریق
. Posavac, Kardes & Hoeffler
. Jamil
24
.Murray, Gao & Kotabe
25
. Morgan, Vorhies & Mason
22
23
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هوشمندی ایجاد شده و نشر یافته در بازار است .پاسخگوئی
به شکل انتخاب بازار هدف ،طراحی و ارائه محصوالت و
راهبردی،
نوآوریهای
اساس
بر
خدمات
تواناییها و شایستگیهای شرکت است که با نیازهای فعلی و
آتی مشتریان همراستا و سازگار باشد (مورای ،ژائو و کوتاب،
 .)2588سازمانهایی که در عملکردهای حسگری و
پاسخگوئی همراستا هستند در مشتریمداری چابکتر
خواهند بود و در نتیجه از مزایای رقابتی بیشتری استفاده
خواهند کرد (رابرتز و گراور.)2582 ،20
 -4نوآوری راهبردی و شایستگی سازمانی؛ تبیینی از
شاخصهای رقابتپذیری:
رقابتپذیری و ارتقاء عملکرد کسب و کار همواره یکی از
مهمترین مسائل مورد توجه مدیران کسب و کار بوده است.
بدیهی است که فقدان جو رقابتی از اصلیترین آسیبهای
یک صنعت به شمار میرود (پورصادق .)8902 ،در این رابطه
دیدگاههای مختلفی وجود دارد که از آن جمله میتوان به
دیدگاه محیطی ،دیدگاه مبتنی بر منابع ،دیدگاه مبتنی بر
نوآوری راهبردی و دیدگاه مبتنی بر قابلیتها اشاره کرد.
نگرش مبتنی بر قابلیتها یکی از جامعترین دیدگاهها در
زمینه رقابتپذیری است و بر اساس آن هر سازمان میتواند
از طریق در اختیار گرفتن قابلیتهای متمایز به مزیت
رقابتی پایدار دست یابد (اوکاس و ویراواردنا.)2550 ،21
قابلیتهای رقابتی ،پوششدهنده تغییرات بازار ،اقدامات
رقبا ،و همچنین توسعه فناوریهای جدید است که برتر از
رقبا باشند و ارزش مورد انتظار مشتری را ایجاد نمایند
(روزنباخ ،برینکمن و بوش .)2585 ،21محیط رقابتی باعث
میشود که شرکتها راههای نوآورانهای را برای ایجاد ارزش-
های باالتر برای مشتریانشان دنبال کنند (ویراواردنا ،اوکاس،
جولیان .)2550 ،20مزایای رقابتی عمدتاً بر اساس ارزش
مشتری
پایهگذاری شدهاند که ناشی از ارزیابی مشتری از هزینهها و
منافع کسب شده از خرید یک محصول یا خدمت است

(چنگ ،الی و وو .)2585 ،95رویکرد شایستگی ناشی از
رقابت این است که شرکتها یاد بگیرند چگونه بر چالشهای
رقابتی موجود غلبه کنند و قابلیتهای ارزشمند بالقوهای را
ارائه دهند (اوکاس و ویراواردنا .)2550 ،شایستگی در بر
گیرنده دانش ،مهارت ،توانائی و دیگر ویژگیهایی است که
به صورت هماهنگ برای ایجاد عملکردی برجسته یکپارچه
شدهاند (چنگ ،الی و وو .)2585 ،شایستگیها باید قابل
مشاهده ،باثبات ،قابل اندازهگیری و تکرارپذیر باشند و این
دقیقاً همان چیزی است که در محیطهای رقابتی اهمیت دو
پیدا
چندانی
میکند؛ به عبارت دیگر ،شایستگی سازمانی الگوئی برای
عملکرد موفق و موثر سازمان است و قابلیتهای رقابتی در
این سطح برای ارائه ارزش به بازار هدف به کار میروند
(وورهیس و مورگان .)2550 ،98مطالعات مختلف در حوزه
نوآوری ،مفهوم نوآوری راهبردی را به عنوان یک راهبرد
توسعه دادهاند (چنگ ،الی و وو .)2585 ،به عالوه ،اخیراً
طبقهبندیهای مختلف نوآوری راهبردی مانند نوآوری
سازمانی ،نوآوری بازار ،نوآوری فرآیند ،و نوآوری محصول از
طرف محققان و استراتژیستها پیشنهاد شده است (استاب،
کایناک و گوک .)2580 ،92نوآوری راهبردی به منظور
دستیابی به اهداف و توسعه مزایای رقابتی مورد استفاده
سازمانها قرار میگیرد .این مزایا میتواند از امکانات و
قابلیتهای یک سازمان برای متمایز سازی کاال و خدمات
ناشی شود (هیدالگو و دی آلوانو .)258 ،99نوآوریها به طور
معمول به ارائه ارزشهای جدید نسبت به رقبا ،تعامل با
مشتریان در فضاهای متفاوت و استفاده از شیوههای رقابتی
نو منجر میشوند .اما ،نوآوری راهبردی زمانی محقق میشود
که سازمان بتواند ایدههای کسب شده از بخشهای مختلف
محیط را ترکیب و به بهترین شکل بهرهبرداری نماید
(اندریوا و کیانتو 2588 ،9؛ مارکوس و سایمون.)2550 ،90
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ایدههایی که به گسترش خالقیت و ارزش در بازار با هدف
کسب مزایای رقابتی کمک مینماید (محمدی ،شرفی و
ویسی .)8900 ،در این پژوهش کوشش میشود با تمرکز بر
دو بُعد حسگری بازار و روانشناسی مشتری ،نقش
پیچیدگی شناختی راهبردی را در رقابتپذیری یک سازمان
تبیین نموده و در عین حال نقش هوش بازاریابی را در بهبود
این روابط بررسی نماییم .در جدول ( )8خالصهای از
تحقیقات انجام شده در این حوزه منعکس شده است:
جدول  .1مروری بر تحقیقات در زمینه پیچیدگی
شناختی و رقابتپذیری
نویسنده (گان)

وی و وانگ ()2588

اوکاس و انگو ()2588
کراش
()2589

و

پاتریوتا
()2588
کالری
( )800

حسگری زمینه انجام ساختارهای رفتاری
گسترده مانند اقدامات راهبردی را فراهم
میکند و به نوبه خود به مزیت رقابتی تبدیل
میشود.
نوآوری و ریسک پذیری منابع مهمی برای
ساخت ،حفﻆ و نیرومندسازی قابلیت های
رقابتی هستند.

همکاران

حسگری فرم اصولی نقشه با پیچیدگی
شناختی صحیح است تا راه رقابت بدون از
دست رفتن اطالعات ضروری طی شود.

براون

به منظور کسب آگاهی از ادراکات مشتریان و
ایجاد توانایی رقابتی ،قابلیت حسگری بازار
ضروری است.

همکاران

پیچیدگی شناختی توانایی یک سازمان در
محیطهای مملو از ابهام است تا رقابت پذیری
خود را حفﻆ نمایند.

و

و

یافتهها

کورسیو ()2585

دنیل و ون جستل
()2585

پیچیدگی شناختی با تفکیک نمودن
دیدگاههای بدیل از یکدیگر و یکپارچه نمودن
آنها به منظور اتخاذ یک تصمیم همه جانبه
بر قابلیتهای سازمانی تاثیر میگذارد.
سازمان ها با قابلیت پیچیدگی شناختی
میتوانند یک موقعیت یا محیط مسﺌله را از
جنبههای مختلف مورد تحلیل قرار داده و به
یک تصمیم واحد دست یابند.

 -5روششناسی
این پژوهش به روش پویایی سیستمها اجرا گردید .در
مطالعات مبتنی بر روش پویائی سیستمها فرض بر این است
که تعامالت سیستمها و تغییرات اجزاء هر سیستم دارای
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قابلیتهایی است که باید آنها را شناخت و سپس مسیر
تحوالت را پیمود .رویکرد پویایی سیستمها شیوهای است که
امکانات الزم برای شناسایی این توانمندیها را در اختیار
پژوهشگر میگذارد .در این روش برای حل مسائل باید آنها
را به شکل متغیرهایی با مقادیر مشخص تعریف نمود به
نحوی که تغییرات آنها در طی زمان مشخص قابل پیش-
بینی باشد .به اعتقاد فارستر سیستمهای پویا که در طی
زمان تغییر مییابند ،نوعی سلسله مراتب چهارگانه دارند؛
مرزهای بسته ،حلقه بازخور ،متغیرهای حالت (سطح) ،و
متغیرهای نرخ .روش پویائی سیستمها شیوهای برای تشریح،
کشف ،و آنالیز سیستمهای پیچیده میباشد (شبابی ،یحیی-
زادهفر ،راسخی و شیرخدایی8901 ،؛ فارستر .)8018 ،90این
تکنیک به وسیلة نرمافزار ،به شبیهسازی سناریوهای
گوناگون میپردازد ،تا رفتار سیستمهای پیچیده را بهینه-
سازی کند .در این مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانهای
اطالعات اولیه مرتبط با متغیرهای پژوهش گردآوری گردید
با این حال به منظور تشریح روابط بین متغیرها از شبیه-
سازی استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش دانشجویان
مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران است که همه آنها در رشتة آهنگسازی
تحصیل میکردند .علت انتخاب این جامعه پیوند قوی میان
حوزه فعالیت حرفهای این گروه از افراد با ابعاد متغیر مستقل
پژوهش یعنی حسگری بازار و روانشناسی مشتری است.
فعالیتهای هنری جنبهای از خدمات است که عمیقاً با
روانشناسی مشتری در ارتباط بوده و مبتنی بر درک پویائی-
های بازار (حسگری) میباشد و انتظار بر این است که داده-
های گردآوری شده از جامعه آماری مذکور مقوله پیچیدگی
شناختی راهبردی را به بهترین وجه تبیین نماید .ضمن
اینکه عواقب رفتاری سیستم مورد مطالعه عمدتاً تحت تﺄثیر
عوامل درون زا بود و به نوبه خود استفاده از روش پویایی
سیستمها را توجیه پذیر نمود (سوشیل .)8009 ،91برای
دستیابی به مفاهیم واقعی در این پژوهش از روش تحلیل
مضامین استفاده شد .با استفاده از این روش محقق میتواند
مشاهدات و نتایج مطالعه خود را به دیگران منتقل کند و
. Forrester
. Soshil
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ضمناً امکان تبدیل دادههای کیفی به کمی وجود دارد
(براون و کالرک .)2550 ،91روش تحلیل مضامین با استفاده
از الگوی براون و کالرک در  0مرحله به شرح زیر اجرا
گردید )8( :شناخت دادههای اولیه ( )2کدگذاری دادهها و
مرتب کردن دادههای مرتبط با هر کد ( )9تطبیق دادههای
مرتبط با مضامین کلی ( ) ایجاد ارتباط بین کدهای
مستخرج با مضامین کلی (سطح  )2و مجموعه دادهها
(سطح  )8و نهایتاً طراحی شبکه تحلیل مضمون ( )0پاالیش
جامع دادهها و نامگذاری هر یک از نقل قولها ( )0تحلیل
نهایی دادههای مستخرج از مصاحبه و طراحی یک گزارش
مدون .روش پویائی سیستمها مراحل مشخصی برای شبیه-
سازی دارد2( :و )8تعیین عناصر و مفهومسازی سیستم؛ در
این مرحله زمینه رفتار متغیرهای اصلی مدل ترسیم شده ،و
پس از بیان فرضیات پویا ،هدف از توسعه مدل تبیین می-
گردد ( )9مرحله کمیسازی (توسعه مدل)؛ چارچوب اصلی
مدل که در مرحله پیش ترسیم شد ،در این مرحله به شرایط
واقعی پدیده مورد مطالعه نزدیکتر میگردد ،به نحوی که
بتوان آن را با کمک یک نرمافزار شبیهساز اجرا نمود .به
همین منظور در این مطالعه روابط معادالتی متغیرها به نرم
افزار  Vensimداده شد ( ) ارزیابی اعتبار مدل و شبیه-
سازی؛ در این مرحله فرضیات پویا پس از گذر از مراحل
کمیسازی رایانهای مجدداً به مرحله مفهومی باز میگردند و
بدین ترتیب آگاهی محقق را نسبت به مسﺌله افزایش می-
دهند ( )0تحلیل سیاست (سناریو) ها (سوشیل.)8009 ،

مصاحبهشوندگان در خصوص موضوع مطالعه وجود داشت.
دادههای این پژوهش از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با
90
 81متخصص موسیقی جمعآوری گردید .به اعتقاد وارفیلد
(  ،)801تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه با 80
الی 25نفر در روش تحقیق کیفی کافی است .از  81مصاحبه
شونده 88 ،نفر معادل  % 0 /1کل نمونه مرد و  0نفر معادل
 % 90/9کل نمونه زن بودند 1 .نفر معادل  % 8/2کل نمونه
کمتر از  20سال 0 ،نفر معادل  % 90/9کل نمونه بین  20تا
 95سال و نفر معادل  % 29/0کل نمونه بیش از  95سال
سن داشتند .برای افزایش اعتماد نتایج ،پروتکل مصاحبه با
تمرکز بر روش آرامش در آغاز مصاحبه ،کنترل بحث اصلی و
هدایت سواالت تدوین شد و در اختیار پژوهشگر قرار گرفت
تا پراکندهگوئی در حین مصاحبهها پیش نیاید .به عالوه
موضوعات اصلی مصاحبه مشخص ولی محقق در طرح
سواالت از آزادی عمل در چارچوب هر محور برخوردار
گردید .مصاحبهکننده ضمن رعایت اصول اخالقی و با
رضایت کامل مصاحبهشوندگان ،مصاحبهها را ضبط نمود؛ در
این مرحله که اولین مرحله از اجرای استراتژی تحلیل
مضامین است تمام مصاحبهها به متن نوشتاری برگردانده
شد و سپس کدگذاری به صورت پاراگراف به پاراگراف
صورت گرفت .جدول ( )2نمونهای از عبارات مصاحبه-
شوندگان در مصاحبهها و نحوه دستیابی به مفاهیم را نشان
میدهد.

 -6یافتههای پژوهش:
تعیین عناصر و مفهومسازی سیستم:
در این پژوهش نمونهها به روش نظری و مبتنی بر مفاهیم
حاصل از تحلیل دادهها رشد نمودند .ابزار اصلی گردآوری
اطالعات در این مطالعه مصاحبه بود و سواالت مصاحبه
پیرامون عوامل تبیین کننده ابعاد پیچیدگی شناختی ،رقابت
پذیری و هوش بازاریابی طراحی گردید .در این مطالعه از
روش مصاحبه نیمه ساختار یافته برای استخراج مضامین
استفاده شد زیرا عالوه بر تبادل نظر ،امکان هدایت مصاحبه
به سمت هدف اصلی پژوهش و پایش احساسات و اعتقادات
. Braun & Clarke
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در مرحله کدگذاری ،کدها به صورت گزینش شده با هر
داده مرتبط گردید .در ابتدا ،کدهای مشابهی وجود داشت
که پس از بازبینی و تعیین تفاوتها و تشابهها در یکدیگر
ادغام و با یک کد منحصر به فرد نامگذاری شد .سپس
مولفههایی که قدرت مفهومی بیشتری داشتند و متضمن
خرده مفاهیم بودند گزینش شدند .در این گام 90 ،کد در
 1قلمرو اصلی (جدول  )0به دست آمد .سپس محقق با
استفاده از اصطالحات فنی که از مبانی نظری پژوهش به
دست آورده بود و به کمک سازههای حسی و شعوری
خود و ادبیات مصاحبهشوندگان ،یافتهها را به مقولههای
سطح دوم مرتبط نمود .پس از دستیابی به کفایت نظری،
هسته مرکزی شاخصهای چارچوب کلی سیستم شکل
فرمول ()8
گرفت .به منظور سنجش پایایی پژوهش 2 ،مصاحبه به
بار از دستیابی به مفاهیم از طریق دادهها
نمونهای
جدول .2
هفته 2
عنوان نمونه انتخاب و در فاصله زمانی 2
کدگذاری شدند .در این مصاحبهها ،کدهای مشابه را
کد
ارجاعات
نقل قول
موافق و آنهایی که غیر مشابه نمونه
ماخذ
ناموافق نامیدیم.
بودند را
روش سنجش پایایی طبق فرمول ( )8و نتایج آن طبق
حسگری 2
9
یک سازمان باید جایگاه خود را میان رقبا بداند
مصاحبه شونده 9
جدول ( )9میباشد؛ بر این اساس ،پایایی کل پژوهش
ایجاد هوشمندی 9
2
مهممحیط
احتمالی
همچنینتغییرات
گرفت.ها به درک
قرارسازمان
رابطه با
متغیرهای
شونده 0مورد تایید
مصاحبه %00و
میکند
مدل ،واحد اندازهگیری و روابطکمک
میان آنها در
ریاضی
شونده ( )88نشان
مصاحبهجدول
نوآوری استراتژیک
0
است:باید روالهای جاری خود را بازنگری
شدهنوآور
دادههای
سازمان
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مرکزی شاخصهای چارچوب کلی سیستم شکل گرفت .به
منظور سنجش پایایی پژوهش 2 ،مصاحبه به عنوان نمونه
انتخاب و در فاصله زمانی  2هفته  2بار کدگذاری شدند .در
این مصاحبهها ،کدهای مشابه را موافق و آنهایی که غیر
مشابه بودند را ناموافق نامیدیم .روش سنجش پایایی طبق
فرمول ( )8و نتایج آن طبق جدول ( )9میباشد؛ بر این
اساس ،پایایی کل پژوهش  %00و مورد تایید قرار گرفت.
همچنین متغیرهای مهم مدل ،واحد اندازهگیری و روابط
ریاضی میان آنها در جدول ( ) نشان داده شده است:

کنند

مفهوم اولیه
درک موقعیت گروه در یک سیستم بزرگتر
قدرت تحلیل
به چالش کشیدن باورهای فعلی

2
جدول  .3پایایی پژوهش

ردیف

شماره مصاحبه

مجموع کدها

موافقها

ناموافقها

پایایی

8

مصاحبه 9

80

1

2

855%

2

مصاحبه 1

88

0

0

%08

مجموع

2

21

89

1

%00

جدول  .4برخی متغیرها و روابط ریاضی میان آنها
متغیر

نوع

واحد

فرمول بندی

روانشناسی مشتری

نرخ

%

روانشناسی مشتری ( = Logتعیین اهداف ارزشمند از دید مشتری)

پاسخگوئی به بازار

نرخ

%

پاسخگوئی سازمان (= INTEGافزایش عملکرد کانال توزیع در واحد زمان)

شایستگی سازمانی

نرخ

%

شایستگی سازمانی تابعی از شناسایی نقاط ضعف است و به کمک تابع تقریبی  LOOKUPمحاسبه
گردید.
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شناختی راهبردی ،هوش بازاریابی ،و رقاباتپاذیری قابال
تبیین میباشند .جزئیاات مفهاومساازی سیساتم شاامل
تعیین عناصر ،تعیین مرز مادل ،و چاارچوب سیاسات در
جدول شماره ( )0قابل مشاهده است:

 -7مفهوم سازی عناصر و مرز سیستم

گردآوری دادهها تا رسیدن به نقطة اشباع ادامه یافت و
بدین ترتیب  90مولفه سطح سوم استخراج گردید.
مولفههای مذکور در  1عنوان اصلی به عنوان مرز سیستم
طبقهبندی شدند که تحت چارچوب کلی پیچیدگی
شناختی راهبردی ،هوش بازاریابی ،و رقابتپذیری قابل
جدول  .5جزئیات مفهوم سازی سیستم
تبیین میباشند .جزئیات مفهومسازی سیستم شامل
مرز مدل
چارچوبهای کلی سیستم
مدل ،و چارچوب سیاست در
تعیین عناصر ،تعیین مرز
جدول شماره ( )0قابل مشاهده است:
حسگری بازار

عناصر سیستم
درک پویائیهای محیط داخلی و خارجی
درک موقعیت گروه در یک سیستم بزرگتر
شناسایی وقایع تکرار شونده در محیط
بهرهگیری از وقایع گذشته
شناخت اولویتهای بازار

تجربه ،مهارت شغلی و محیطی و دیدگاههای متنوع
پیچیدگی شناختی راهبردی

مشارکت مشتری در طراحی محصول یا خدمت
توجه به خواستة مشتری (مخاطب)
برقراری مکانیزمهای مشوق
روانشناسی مشتری

صداقت با مشتری
نقش مشتری در فرآیندهای گروه
تعیین اهداف ارزشمند از دید مشتریان
راههای خالقانه جهت دستیابی به رضایت مشتری
توانائی طرح مفروضات خوب
استفاده از مفاهیم شناختی

ایجاد هوشمندی

قدرت تحلیل
هوشیاری نسبت به رقبا
درک فضای صنعت
تصمیمگیری از طریق آگاهیها

هوش بازاریابی

انتشار هوشمندی

طراحی ساختار مناسب
طراحی فرآیندها و مکانیزمهای مطلوب
فرهنگ گروهی (سازمانی) خالق
بازنگری راهبردها
طرح گزینههای مختلف در مواجهه با شرایط جدید

پاسخگوئی

توانایی ارائه راهحلهای متعدد برای یک مسﺌله
تغییر نگرش
توجه به زنجیرة ارزشآفرین
تجسم آیندهای مطلوب
خلق چشم انداز قابل تحقق

دیدگاه مبتنی بر شایستگی سازمانی

شناخت نقاط ضعف گروه (سازمان)
آگاهی از نقاط قوت گروه (سازمان)

رقابت پذیری

ارزیابی محیط داخلی و خارج
تفکر جانبی و شهودی
دیدگاه مبتنی بر نوآوری راهبردی

به چالش کشیدن باورهای فعلی
توسعه راهحلهای خالقانه
توانائی بازنگری مدلهای شناختی
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 -8توسعه فرضیات پویا:
فرضیة  :8اعضای سازمان به منظور ارتقاء توان رقابتپذیری،
قابلیتهای پیچیدگی شناختی خود شامل حس ناشی از ارتباط
عمیق درونی با بازار ،و روانشناسی مشتریان را به طور مستمر بهبود
میدهند.
فرضیة  :2هوش بازاریابی با ایجاد هوشمندی ،انتشار هوشمندی ،و
پاسخگوئی به بازار به سازمان در افزایش توان رقابتی کمک مینماید.
فرضیة  :9نوآوری راهبردی و شایستگی سازمانی دو شاخص کلیدی
در توسعه توان رقابتی محسوب میگردند.
مدلسازی:
در این مرحله به منظور تبیین روابط علی و کمیسازی سناریوهای
مختلف نمودار جریان سیستم ترسیم شد .پویایی در سیستمها از
تاثیر متقابل دو نوع حلقه ,حلقه مثبت (خود تقویت کننده) و حلقه
منفی (خود اصالح کننده) به وجود میآید .به منظور شناخت بهتر
ساز و کار مدلسازی ،دیاگرام علت و معلولی تغییر نگرش –
شناسایی نقاط ضعف – شایستگی سازمانی به عنوان مثال ارائه می-
گردد (شکل .)8
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در نمودار علی فوق ،رابطه تغییر نگرش و شناسایی نقاط
ضعف در یک حلقه مثبت واقع شده بدین معنی که با تغییر
و اصالح نگرش ،یک سازمان میتواند به واقعیتهایی درباره
نقاط ضعف خود پی ببرد .رابطه شناسایی نقاط ضعف و
شایستگی سازمانی نیز در یک حلقه مثبت قرار دارد یعنی یک
سازمان با شناسایی نقاط ضعف خود و اصالح آنها میتواند به
شایستگی دست یابد .اما رابطه شایستگی سازمانی و شناسایی
نقاط ضعف در یک حلقه منفی و خود اصالح کننده است؛ به
عبارت دیگر یک سازمان شایسته باید بازخورهایی از عملکرد یا
نقاط ضعف خود دریافت نماید .همچنین رابطه شناسایی نقاط
ضعف و تغییر نگرش نیز در یک حلقه مثبت قرار دارد که به
معنی لزوم تغییر و بهبود نگرش با شناخت نقاط ضعف و تقویت
ساز و کارهای سازمانی است .نمودار جریان سیستم با در نظر
گرفتن روابط افقی و عمودی میان عناصر با رعایت اصل انتقال-
پذیری شکل میگیرد .طبق اصل انتقالپذیری در تﺌوری گراف
صرفاً روابط مستقیم دو سطح متوالی ،و روابط افقی درون یک
سطح رسم میشود و روابط مستقیم سطوح غیرمتوالی بر اساس
مجموع زنجیرههای غیرمستقیم تضمین میگردد .شکل ()2
نمودار جریان سیستم است که در آن روابط میان متغیرهای
کمکی ،متغیرهای سطح (اصلی) ،و متغیرهای نرخ با استفاده از
معادالت ریاضی فرمول بندی شده است.

شکل  .1نمودار علی و معلولی

شکل  .2نمودار جریان سیستم
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در مدل ارائه شده با توجه به نوع جریان سه نوع متغیر سطح
وجود دارد :پیچیدگی شناختی راهبردی که متغیر سطح
خروجی است و مشتمل بر روانشناسی مشتری و حسگری
بازار میباشد .هوش بازاریابی که متغیر سطح واسط است و
جریان روابط علی پیچیدگی شناختی راهبردی به رقابت-
پذیری را شکل میدهد و شامل ایجاد هوشمندی ،انتشار
هوشمندی و پاسخگوئی به بازار است .رقابتپذیری که متغیر
سطح ورودی است و متﺄثر از نوآوری راهبردی و شایستگی
سازمانی میباشد.
یک دسته دیگر از متغیرهای مهم مدل ،متغیرهای نرخ است.
این متغیرها شدت و جهت جریان را در متغیرهاای ساطح و
همچنین میان متغیرهای هم سطح نشان میدهند .به عنوان
مثال در متغیر ساطح روانشناسای مشاتری ،تعیاین اهاداف
ارزشمند از دید مشتریان به عنوان متغیر نرخ در نظر گرفتاه
شده است و برخی سازمانها از این نقطه روانشناسی مشتری
را آغاز مینمایند و از طریق برقاراری مکاانیزمهاای مشاوق،
راههای خالقانهای جهت دستیابی به رضایت مشتریان تعریف
میکنند .سازمانهاا باا در اولویات قارار دادن خواساتههاای
مشتری سیاست مشارکت مشاتری در طراحای محصاول یاا
خدمت را به اجرا در میآورناد کاه خاود باه تعیاین اهاداف
ارزشمند از دید مشتریان کمک میکناد .همچناین راههاای
خالقانه جهت دستیابی به رضاایت مشاتریان و دیادگاههاای
متنوع رابط میان دو متغیر هم سطح روانشناسای مشاتری و
حسگری بازار میباشد که ارتباط دو طیف فعالیت را همتراز
مینماید .متغیرهای کمکای جهات جریاان باین متغیرهاای
سطوح متوالی را نشان میدهند .به عنوان مثال ارتباط میاان
پیچیدگی شناختی راهبردی و هوش بازاریابی کاه دو متغیار
دو سطح متوالی هستند از طریاق دو متغیار کمکای تعیاین
اهداف ارزشمند از دید مشتریان و شناخت اولویتهای باازار
شکل میگیرد.
 -9ارزیابی اعتبار مدل و شبیهسازی:
بعد از ترسیم نمودار جریان باید سناریوهای مختلفی با هدف
تحلیل سطوح رقابتپذیری تبیین گردد (فیض و شهابی،
 .)8908مدلهای سیستمهای پویا را میتوان با استفاده از
دادههای میدانی یا با کمک ادبیات موجود تعدیل نمود تا
سناریوهای مختلف و شبیهسازیهای گوناگون توسعه یابند

(ایوانز ،منایر ،دی کاسترو ،بروندیزو و مک کراکن.)2558 ، 5
شبیهسازی سیستم پویا پیشبینی کمی آینده نیست بلکه به
دنبال دست یافتن به دانش وسیع در مورد ارتباطات پویا
متقابل میان سیستم میباشد (فیض و شهابی .)8908 ،مدل
پیشنهادی به صورت سنتی با استفاده از قابلیت شبیهسازی
آن در پیشبینی رفتار تجربی متغیرهای سیستم آزمون
میشود (مورکرافت .)8011 ، 8به طور کلی به منظور
اعتبارسنجی مدل آزمونهای مختلفی نظیر تست حد نهایی
و تست حالت تعادل انجام میشود ولی در این پژوهش تست
حالت تعادل اجرا شد و نتیجه سناریوی اول در شکل ( )9و
نتیجه سناریوی دوم در شکل ( ) نمایش داده شده است:

شکل  .3شبیهسازی سناریوی اول

شکل  .4شبیهسازی سناریوی دوم

نتایج حاکی از رفتار منطقی مدل در هر دو سناریو اسات .در
ضمن رفتار مدل به مقادیر اولیه متغیرهاای اصالی حسااس

40

& . Evans, Manire, De-Castro, Brondizio
McCrachen
41
. Morecroft
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نیست و با تغییر در آنها صارفاً دامناه نمودارهاا یاا میازان
شیب آن تغییر میکند .با تعیین حدود تعادلی کلیه متغیرها
و وارد کردن اطالعات آنها در مدل ،رفتار مدل شبیهساازی
و سپس عملکرد منطقی آن مشاهده شد .عالوه بر این نتاایج
شبیهسازی سیستم به کمک تعدادی از خبرگاان دانشاگاهی
نیز بررسی گردید .این نتاایج باا تجربیاات آنهاا در دنیاای
واقعی منطباق باود و نتاایج ماورد انتظاار خبرگاان حاصال
گردید.
-11تحلیل سیاستها (تحلیل سناریوها):
رقابتپذیری متاثر از نوآوری راهبردی و شایستگی سازمانی
است لذا با هدف دستیابی به نوآوری راهبردی و شایستگی
سازمانی دو سناریو شبیهسازی شد .بر اساس سناریوی اول
سازمانهای حسگر اطالعات بازار را کسب مینمایند و با
خلق و توزیع هوشمندی برای دستیابی به رقابتپذیری به
نوآوری راهبردی میپردازند .حسگری فرآیند پردازش
اطالعات است و سازمانهای حسگر بر مبنای محتوای
اطالعات به هوشمندی بازار دست مییابند .در سناریوی
دوم سازمانهای مشتری مدار ،با روانشناسی مشتری که
عامل موثر در پاسخگوئی به بازار و ارائه ارزش مورد انتظار
مشتری است و بر اساس رویکرد مشتریمحوری ،عملکرد
سازمان را با آن ارتقاء میدهند.
یافتهها اولین فرضیة پویای پژوهش را تایید مینماید و
نمودار جریان سیستم ایجاد هوشمندی ،انتشار هوشمندی ،و
پاسخگوئی به بازار را به عنوان اجزاء بازاریابی هوشمند تایید
نمود .هوشمندی قابلیت متمایز و منحصر به فردی است که
به سادگی قابل تقلید نیست .دستیابی به هوشمندی توان
رقابتی را افزایش میدهد و بدین ترتیب دومین فرضیة
پویای پژوهش نیز تایید گردید .بر اساس یافتههای این
پژوهش ،رقابتپذیری مبتنی بر نوآوری راهبردی و
شایستگی را در سه محور میتوان تشریح نمود؛ محور اول
کیفیت محیط کسب و کار میباشد که ترکیبی از نهادهها،
قوانین ،و انگیزهها است و به طور مشخص از مشتریان و بازار
تاثیر میگیرد .محور دوم خوشههای اقتصادی است و منظور
از آن تجمیع گروهها و بنگاهها ،یا ارائهدهندگان خدمات و
محصوالت میباشند .محور سوم پیشرفته بودن عملکرد
بنگاههاست که اشاره به توانمندیها ،ظرفیتها ،مهارتها ،و
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تصمیمهای مدیریتی بنگاه دارد .بر اساس جریان سیستم
علی ،باید گفت صرف نظر از شرایط محیطی و فضای کسب
و کار و ترکیب خوشههای اقتصادی ،این بنگاهها هستند که
توان رقابتپذیری خود را تعریف مینمایند و نقش نهایی در
تحقق یا عدم تحقق بهرهوری دارند .این یافتهها سومین
فرضیة پویای پژوهش را هم تایید مینماید .در هر صورت،
سازمان میتواند با آگاهی از نقاط قوت خود ،بررسی و
شناخت نقاط ضعف ،و ارزیابی محیطی داخلی و خارجی
آینده ای مطلوب را تجسم کند و چشم انداز قابل دستیابی را
خلق نماید و شایستگی خود را نشان دهد.
 -11بحث و نتیجهگیری:
هدف از انجام این مطالعه ،ارائه مدل علی در تبیین رقابت-
پذیری ناشی از پیچیدگی شناختی راهبردی و همچنین
بررسی نقش میانجی هوش بازاریابی در این فرآیند بود .برای
این منظور با استفاده از مصاحبههای عمیق نیمه ساختار
یافته با جامعه آماری مولفههای تشکیل دهنده هر یک از
متغیرها استخراج و دو سناریو طراحی شد .در سناریوی اول
حسگری بازار ،با ایجاد هوشمندی و انتشار آن در محیط به
نوآوری راهبردی کمک میکند .حسگری بازار یک ویژگی
شناختی است که به ایجاد هوشمندی و انتشار هوشمندی
میپردازد .هوشمندی در گروه (سازمان) با استفاده از
مفاهیم شناختی و قدرت تحلیل شکل میگیرد و مالک آن
هوشیاری نسبت به رقبا میباشد .هوشمندی ایجاد شده با
طراحی مناسب فرآیندها و تصمیمگیری آگاهانه در محیط
منتشر میشود .هر چه سازمان مفروضات بهتری طرح نماید
و با توسعه تفکر ،باورهای فعلی را به چالش بکشد آنگاه
میتواند از طریق نوآوری راهبردی قابلیت رقابتپذیری خود
را بهبود بخشد .با وجود این که در هر دو سناریو با تغییر
میزان متغیرهای اصلی ،شیب یا دامنه نمودارها تغییر می-
کند و موید رفتار منطقی مدل میباشد ،ولی در سناریوی
اول اندکی بهبود در متغیرهای اصلی منجر به افزایش بیشتر
متغیر نرخ (شایستگی سازمانی) میگردد .در سناریوی دوم
روانشناسی مشتریان بستر الزم برای پاسخگوئی به بازار را
فراهم میآورد که به نوبة خود منجر به افزایش شایستگی
سازمانی میگردد .روانشناسی مشتری با توجه به خواسته-
های او آغاز شد و با شناسایی ارزشهای مورد نظر وی ادامه
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پیدا نمود .برخی سازمانها مشتریان را در ارائه پیشنهادات
مشارکت میدهند و به این ترتیب خواستههای آنها را به
شکل مناسبتری برآورده میکنند .هنگامی که سازمان
بتواند نیازهای مشتری را به خوبی پاسخ دهد ،در ذهن
مشتری جایگاه شایستهای نسبت به رقبا به دست میآورد.
در پاسخ به پرسش اساسی پژوهش میتوان گفت که
پیچیدگی شناختی راهبردی در رقابتپذیری موثر است و
افزون بر این ،پیچیدگی شناختی راهبردی به صورت یک
سیستم هوشمند به ارتقاء توان رقابتی منجر میشود.
یافتههای این پژوهش با مطالعات کراش ،آگنیوتری ،ترینر و
نولین )2589( 2و پاتریوتا و براون )2588( 9که قابلیت
حسگری را در بهبود عملکرد سازمان مورد تایید قرار دادند
همخوانی دارد .همچنین دستاوردهای این پژوهش با
اظهارات چسبرف ( )2559که شایستگی و نوآوری را تحت
عنوان عوامل رقابتی معرفی نمود در یک ردیف قرار میگیرد.
این پژوهش مثل بسیاری از پژوهشهای حوزه علوم انسانی
با محدودیتهایی روبه رو بود،
منابع
 .8امینی خیابانی ،غالمرضا ( .)8901تبیین نقش
قابلیتهای استراتژیکِ حسگری محیط و کارآفرینی
محوری بر عملکرد سازمانی .توسعه سازمانی پلیس،
شماره  ،0صفحات .88-91
 .2پورصادق ،ناصر ( .)8902بررسی رابطه بین سبک
های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های
کوچک و متوسط .دو فصلنامه نوآوری و ارزشافرینی.
شماره  80و  ،25صفحات .99- 0
 .9رستگار ،عباسعلی؛ دهقانی سلطانی ،مهدی؛ فارسی
زاده ،حسین ( .)8900تاثیر سرمایه اجتماعی خریدار/
فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش
مشتری و تعهد به نوآوری ( .)8900دو فصلنامه نوآوری و
ارزشآفرینی ،شماره  ،0صفحات .09-12
 .طباطبایی مزدآبادی ،سید محسن (  .)890بررسی
نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحول
سازمانی .دو فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،شماره ،1
42
. Krush, Agnihotri, Trainor & Nowlin
صفحات .850-880
43
.Patriotta & Brown
.Chesbrough

فیض ،داود؛ شهابی ،علی ( .)8908مدلسازی نقش
کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط
دانشگاه و

44

شاید یکی از مهمترین این محدودیتها تمرکز بر گروه مورد
مطالعه بود که باعث چشمپوشی از بررسی امکانات ،قابلیت-
ها ،ظرفیتها و توانمندیهای گروهها و سازمانهای دیگر
حوزهها گردید .به منظور کاربرد یافتههای این تحقیق به
بنگاهها پیشنهاد میشود سازمان خود را به سیستمهای
اطالعاتی مجهز نمایند .هدف از سیستمهای اطالعاتی،
فرآیندهای پیچیده که درک آنها دشوار باشد و اجرای
راهبردها را در محیط واقعی بازار با مشکل مواجه کند
نیست ،بلکه سیستمی است منطبق با شرایط واقعی محیط،
به منظور درک پویائیهای بازار و تجزیه و تحلیل منطقی
آنها ،که با هدف دستیابی به اهداف اصلی بنگاه استقرار
یابد .همچنین برای تحقیقات آتی به محققین پیشنهاد می-
گردد یافتههای این تحقیق را در گروههای مختلف تحت
مطالعه تطبیقی قرار دهند و دادههایی را در سیکلهای
زمانی پیوسته و منقطع گردآوری و ارزیابی کنند تا نتایج این
مطالعه با شناسایی عوامل زمینهای ،به دیگر بخشها قابل
تعمیم گردد.
سازمانی .دو فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینای ،شاماره ،1
صفحات .850-880
 .0فیض ،داود؛ شهابی ،علی ( .)8908مدلسازی نقش
کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط
دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم .دو فصلنامه
نوآوری و ارزشآفرینی ،شماره 81و ،81صفحات .90- 0
 .0شبابی ،هومن؛ یحییزادهفر ،محمود؛ راسخی ،سعید؛
شیرخدایی ،میثم ( .)8901بررسی رابطه متغیرهای
اثرگذار بر توسعه علم ،توسعه فناوری و رشد اقتصادی در
ایران با رویکرد پویایی سیستمها .دو فصلنامه نوآوری و
ارزشآفرینی ،شماره  ،89صفحات .00-11
 .1نظری ،محسن ( .)8900موضوعات و عناوین پژوهش-
های بازاریابی در تحقیقات اخیر (تحلیل محتوای مقاالت
منتشر شده در سه مجلة برتر بازاریابی دنیا) .فصلنامه
مدیریت بازرگانی .سال نهم ،شماره  ،2صفحات .8-0
 .1محمدی ،اسفندیار؛ شرفی ،وحید؛ ویسی ،سعید
( .)8900تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید
مشتری :نقش تعدیلگری قابلیتهای نوآوری .دو فصلنامه
نوآوری و ارزش آفرینی ،شماره  ،82صفحات .18-01
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