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خالصه
مقدمه :تحقیقات نشان داده است که فرآیند جهاني شدن ،پیشرفتهای سریع و بنیادین تكنولوژیک،
پیشرفتهای جدید در زمینه فناوری اطالعات ،افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا،
منابع انرژی ،کمبود منابع و هزینه های باالی آن منوط به یک سری قابلیت ها هستند ،در همین راستا

 1گروه مدیریت صنعتي ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد

هدف این پژوهش ،بررسي نقش هوشمندی کسب و کار بر پیاده سازی مولفه های مدیریت استراتژیک

اسالمي ،تهران ،ایران

در صنعت دارویي کشور مي باشد.

 2گروه مدیریت صنعتي ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
 3گروه مدیریت صنعتي ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،تهران ،ایران

روش کار :روش تحقیق توصیفي – همبستگي مي باشد .از پرسشنامه استاندارد  27گویه ای هیل و
جونز( )2007جهت جمع آوری داده ها استفاده شد که روایي آن مجددا با استفاده از نسبت روایي
محتوی تایید شد ،همچنین پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار
گرفت .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با  0/79بود که حاکي از پایایي مناسب ابزار پژوهش
بود .جامعه آماری این پژوهش  ،کلیه مدیران ارشد فروش ،بازاریابي و فناوری شرکت های دارویي

Email: Meh.minouei@iauctb.ac.ir

استان البرز و تهران ( 360مدیر) بود که از این تعداد 275 ،نفر به روش نمونه گیری در دسترس ،انتخاب
و مورد بررسي قرار گرفتند .از آزمون تحلیل واریانس چندگانه ( مانوا) و نرم افزار  SPSSجهت تجزیه
و تحلیل داده استفاده گردید.
نتایج :نتایج تحقیق نشا ن داد که سازمان هایي که از سطح هوشمندی باالتری برخودارند ،نسبت به سایر
سازمان ها در پیاده سازی مولفه های مدیریت استراتژیک موفق تر عمل مي کنند (.)P≤ 0/001
نتیجهگیری :به نظر مي رسد هوشمندی کسب و کار نقش معناداری در اتخاذ تصمیمات صحیح و به
موقع و همچنین پیاده سازی مدیریت استراتژیک در سازمان ها ایفا کند.
کلمات کلیدی :مدیریت استراتژیک ،هوشمندی کسب و کار ،صنعت دارو
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مقدمه
بدون شک سازمان های امروزی پیوسته با امواج سهمگیني از

– قانوني  ،عوامل فناوری ،عوامل رقابتي و عوامل بین المللي

تغییرات دائمي رو به رو هستند و مدیریت استراتژیک یكي از

تقسیم مي شود .در بررسي محیط داخلي نقاط قوت و ضعف

بهترین ابزارها برای آن هایي است که درصددند بدون تسلیم در

سازمان مورد ارزیابي قرار مي گیرد .این عوامل ماهیتا بر عملكرد

برابر تغییر ،با حضوری آگاهانه و موفقیت آمیز در صحنه رقابت،

سازمان تاثیر مي گذارند و تحت کنترل سازمان هستند .برای

سرنوشت خود را رقم زنند و آینده را تحت کنترل درآورند.

تحلیل محیط داخلي از اطالعات و داده های تولید شده در داخل

مدیریت استراتژیک به سازمان ها این امكان را مي دهد که با شیوه

کسب و کار استفاده مي شود .از جمله این عوامل مي توان عوامل

ای خالق و نوآور عمل کنند و برای شكل دادن به آینده خود منفعل

مدیریتي ،منابع انساني ،مالي و حسابداری ،R&D ،تولید و

نباشند .این شیوه باعث مي شود که سازمان دارای ابتكار عمل بوده

عملیات سیستم های اطالعات مدیریت را نام برد ()3

و فعالیت هایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید ،نه این که
تنها در برابر کنش ها ،واکنش نشان دهد (.)1

الزم به ذکر است که مدیریت استراتژیک ،سیستمي است که
برای سرعت بخشیدن به مدیریت و اجرای تصمیمات استراتژیک

به طور کلي ،مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین ،اجرا و

طراحي شده است و این نقش ،چشم انداز استراتژیک سازمان را

ارزیابي تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر مي

ایجاد مي کند .تصمیم استراتژیک شامل ایجاد ،تغییر یا نگهداری

سازد به مقاصد خود دست یابد .مدیریت استراتژیک شامل سه

و حفظ یک استراتژی است .چشم انداز استراتژی ،نگاهي به

بخش اصلي برنامه ریزی استراتژیک (تدوین) اجرا و ارزیابي

استراتژی های آینده ،تعدیل و تنظیم استراتژی ها است .یكي از

استراتزی مي باشد .این سه بخش  ،ارتباطي تنگاتنگ و متقابل

نقش های مهم سیستم مدیریت استراتژیک کسب و کار ،عالوه

دارند .در برنامه ریزی استراژیک با شناخت محیط داخلي

بر اخذ تصمیمات استراتژیک،سرعت بخشیدن به آن تصمیمات

وخارجي ،فرصت ها ،تهدیدها ،قوت ها وضعف های سازمان

است .در واقع ،شناسایي نیازها برای انجام یک واکنش و ارائه

مشخص مي شودو بر اساس آن ها مأموریت ،اهداف و راهبردهای

یک پاسخ استراتژیک ،مرحله بحراني ،حساس و همیشگي است.

مختلف سازمان تعیین مي گردد ( .)2به طور کلي ،محیط خارجي

اشتباهات استراتژیک غالبا به دلیل تصمیم اشتباه روی نمي دهند

شامل متغیرهایي از نوع فرصت یا تهدید است که خارج از سازمان

بلكه به دلیل طي نشدن کامل فرآیند مدیریت استراتژیک اتفاق

وجود دارند و از حیطه کنترل مدیریت سازمان خارج است .تیم

مي افتد .برای تسلط بر پیچیدگي های استراتژیک و واکنش سریع

برنامه ریزی باید فرصت ها و تهدیدها را به خوبي شناسایي و تعیین

نسبت به تهدیدها و فرصت های محیطي ،تصمیمات استراتژیک

کند .برنامه ریزی راهبردی ،مدیر را وا مي دارد درباره آنچه انجام

به سرعت عمل و برنامه ریزی دوره ای مبتني بر محیط خارجي

خواهد دارد و آنچه انجام نخواهد داد دست به انتخاب بزند.

نیاز دارند ( ،)4همچنین ،در سالهای متمادی در صنعت و حاصل

مطالعه محیط خارجي و ارزیابي آن برای بهتر شناختن فضایي

شدن تجربیات گوناگون در حوزه جمعآوری و ذخیرهسازی و

است که در آن فعالیت مي شود .هدف اصلي در تحلیل محیط

بازیابي اطالعات ،موضوع «معنا بخشیدن به دادهها» و آسان کردن

خارجي ،شناخت فرصت ها و تهدیدهاست .هر موقعیتي که به

فرآیند «تصمیمسازی» همزمان در مرکز توجه کارشناسان و

حرکت و پیشرفت سازمان کمک کند ،فرصت و هر موقعیتي که

متخصصان علم و مدیریت و کسب و کار قرار گرفته است(.)5

در عملكرد سازمان مانع ایجاد کند ،تهدید نامیده مي شود .عوامل

یكي از عواملي که به نظر مي رسد بتواند نقش مهمي در اتخاذ

خارجي که باید در این مرحله مورد بررسي قرار گیرند به شش

تصمیمات صحیح و سریع ایفا کند و موجب بهبود مدیریت

گروه عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعي ،فرهنگي ،عوامل سیاسي

استراتژیک شود ،هوشمندی کسب و کار مي باشد.
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مریم قاسمی همکاران

منظور از هوشمندی کسب و کار تجزیه و تحلیل داده های

احمد ( )9در پژوهشي تحت عنوان« کسب و کار هوشمند برای

آماری مربوط به وضعیت کسب و کار و محیط پیرامون سازمان

ایجاد مزیت رقابتي پایدار» به بررسي تاثیر عوامل تعدیل کننده(

است .هوشمندی کسب و کار عاملي موثر برای تحلیل هدفمند

مانند استراتژی و فرهنگ سازماني و  )...بر توسعه کسب و کار

کسب و کار و تحلیل رقبای سازمان به منظور اخذ تصمیمات

هوشمند و مزیت رقابتي کسب و کار پرداخته است .نتایج این

راهبردی و حتي چرخشهای آني مي باشد .منظور از هوش کسب

تحقیق حاکي از آن بود که سازمان هایي که کسب و کار هوشمند

و کار همه راهكارها و ابزارهایي است که با هدف معنا بخشي به

را با حمایت مالي و اخالقي مدیریت ارشد پیاده سازی کرده اند،

دادهها و فرآیند تصمیمسازی ،طراحي و پیشنهاد شدهاند .مفهوم

فرصت بیشتری را جهت پیشرفت و ارتقا در دست دارند .و در

«تصمیمسازی» متفاوت از فرآیند «تصمیمگیری» است.

نهایت ،البشیر و همكاران ( )10در پژوهشي تحت عنوان «اندازه

تصمیمسازی بهمعنای ساختن و پیشنهاد کردن انواع تصمیماتي

گیری اثرات سیستم های کسب و کار هوشمند :رابطه بین فرآیند

است که در شرایط خاصي ميتوان اتخاذ کرد ،در حالي که

کسب و کار و عملكرد سازماني» به بررسي تاثیر عملكرد

تصمیمگیری نوعي عمل است و باید از میان راهکارهای موجود

فرآیندهای کسب وکار بر روی عوامل فرآیندی و عملكرد

یكي را برگزید .هوش کسب و کار در کسب و کار به دنبال چنین

سازماني پرداخته اند .در این تحقیق ،اندازه و زمان به کارگیری به

هدفي است .هوش کسب و کار ميکوشد با استفاده از

عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد .این محققان ،با استفاده

تكنیکهای پیشرفته ارزیابي و تحلیل دادهها ،مفهوم یا معنایي را

از تحلیل عامل تاییدی و تجزیه و تحلیل مسیر به این نتیجه رسیدند

از دل آنها بیرون بكشد .هوش کسب و کار بهمعنای تعریف

که بین عملكرد فرآیندهای کسب و کار با عوامل فرآیندی و

کردن «بافت» و  Contextبرای دادههاست ( .)6در پژوهشي

عملكرد سازماني رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.

تحت عنوان« هوش تجاری به عنوان منبع مزیت رقابتي در

الزم به ذکر است که امروزه باقي ماندن و موفقیت در فضای

بنگاههای اقتصادی :یک مرور سیستماتیک» نشان داد که

رقابتي در ایران  ،یكي از دغدغه های بسیار مهم مدیران سازمان

هوشمندی کسب و کار ،عاملي مهم در مزیت رقابتي پایدار

ها ( )11از جمله شرکت های دارویي است .به عبارتي ،فرآیند

بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ،محسوب مي شود .وایدر

جهاني شدن ،پیشرفتهای سریع و بنیادین تكنولوژیک،

و اوسیمیتز ( )7در پژوهشي تحت عنوان« تأثیر هوش تجاری بر

پیشرفتهای جدید در زمینه فناوری اطالعات ،افزایش تغییرات

کیفیت تصمیم گیری  -یک مدل میانجي» به بررسي اثرات

سریع در الگوهای مصرف و تقاضا ،منابع انرژی ،کمبود منابع و

مستقیم و غیرمستقیم کیفیت مدیریت سیستم های هوشمند کسب

هزینه های باالی آن ،چالشهایي هستند که بنگاه ها و صنایع

و کار بر کیفیت تصمیم های مدیریتي پرداخته است .نتایج حاصل

مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبه رو

از نظرسنجي مدیران ارشد فناوری اطالعات استرالیا  ،حاکي از

هستند و ادامه حیات آنها ،منوط به تصمیم گیری درست و به

این بود که کیفیت مدیریت سیستم های هوشمند بر کیفیت

موقع در برابر این تغییرات است ( )12و برای باال بردن توان رقابتي

تصمیمات مدیریت نقش مستقیم و غیرمستقیم اعمال مي کند.

شرکت های دارویي ،اعمال مدیریت استراتژیک و اتخاذ

همچنین ،دینچردن ( )8در پژوهشي تحت عنوان«نقش هوشمندی

تصمیمات راهبردی و صحیح از اهمیت ویژه ای برخودار است و

کسب و کار بر مدیریت استراتژیک شرکت ها» نشان داد که

بر همین اساس شناسایي عواملي که مي تواند نقش مهمي بر بهبود

ابزارهای هوشمند کسب و کار ،همه حوزه های مربوط به تجزیه

مدیریت استراتژیک ایفا کند ضروری است .با توجه به مطالب

و تحلیلها و فرآیندهای تجاری را سازماندهي کرده و بر سطح

گفته شده سوال اصلي که پژوهش در پي پاسخگویي به آن مي

مدیریت ارشد سازمان ها و مدیریت استراتژیک تأثیر مي گذارد.

باشد ،این است که «آیا بین میزان کاربست و پیاده سازی مولفه
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های مدیریت استراتژیک (هدف گذاری ،تحلیل محیطي ،تنظیم
استراتژی ،اجرای استراتژی و ارزیابي استراتژی) بر اساس سطوح
مختلف هوشمندی کسب و کار در میان شرکت های داروسازی
استان البرز و تهران و بر اساس تحلیل واریانس ،تفاوت معناداری

نتایج

وجود دارد؟»

به منظور مقایسه میزان کاربست و پیاده سازی مولفه های مدیریت
استراتژیک(هدف گذاری ،تحلیل محیطي ،تنظیم استراتژی،

روش کار

اجرای استراتژی و ارزیابي استراتژی ) بر اساس سطوح مختلف

این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد

هوشمندی کسب و کار  ،از نرم افزار  SPSSو تحلیل واریانس

آوری اطالعات ،تحقیقي توصیفي  -همبستگي است .کاربردی به

چند متغیره استفاده مي شود .الزم به ذکر است که قبل از اجرای

این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصي درباره

تحلیل واریانس  ،سطح هوشمندی کسب و کار شرکت در سه

فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد ،دنبال ميکند .توصیفي از

سطح (کم ،متوسط و زیاد) محاسبه شد .به همین منظور ،ابتدا

آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر ميکند و به

میانگین وانحراف معیار هوشمندی کسب و کار محاسبه گردید و

شرایط یا روابط موجود ،عقاید متداول ،فرآیند های جاری ،آثار

جهت تعیین نقطه برش یک انحراف استاندارد باال و پایین میانگین

مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد .همبستگي هم به

به عنوان نقطه برش انتخاب گردید که در جدول  1نشان داده شده

آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل

است.

مي کند چرا که رابطه همبستگي زماني وجود دارد که تغییرات
یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد .همچنین از آنجا که
پژوهشگر در شرایط واقعي در یک سازمان( شرکت های فعال در
صنعت دارویي) حضور دارد ،این پژوهش در زمره مطالعات
میداني قرار گرفته است .جهت تدوین پیشینه از شیوه اطالعات
کتابخانه ای و برای ارزیابي فرضیه ها از پرسشنامه استاندارد 27
گویه ای هیل و جونز( )2007استفاده شد که روایي آن مجددا با
استفاده از نسبت روایي محتوی تایید شد ،همچنین پایایي

جدول .1میانگین و انحراف معیار هوشمندی کسب و کار
انحراف معیار
هوشمندی کسب و کار
حد باالی هوشمندی

میانگین

شرح

3/33

0/969

3/33+ 0/969=4/29

>4/29
حد متوسط هوشمندی
حد پایین هوشمندی

 2/36الي 4/29
3/0-33/969=2/36

<2/36

پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار
گرفت .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با  0/79بود که

بر این اساس ،تمامي سازمان هایي که میزان هوشمندی آن ها

حاکي از پایایي مناسب ابزار پژوهش بود .جامعه آماری این

کمتر از حد پایین هوشمندی ( )2/36به دست آمد ،دارای

پژوهش  ،کلیه مدیران ارشد فروش ،بازاریابي و فناوری شرکت

هوشمندی کسب و کارپایین ،سازمان هایي که میزان هوشمندی

های دارویي استان البرز و تهران(  360مدیر) بود که از این تعداد،

آنها بین  2/36تا  4/29قرار گرفت ،در حد متوسط هوشمندی و

 275نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسي

شرکت هایي که میزان هوشمندی آنها بیشتر  3/48بود ،از نظر

قرار گرفتند و سپس داده های پژوهش با استفاده از تحلیل

هوشمندی کسب و کاردر سطح باالیي قرار داشتند .در نهایت

واریانس چندگانه( مانوا) و نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار

الزم به ذکر است که در صورتي محقق مي تواند از تحلیل

گرفتند.

واریانس چند متغیره استفاده کند که شرایطي همچون سطح اندازه
گیری نسبي یا فاصله ای ،توزیع نرمال ،همگني ماتریس واریانس-
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کوواریانس ،معني داری اثر گروه و برابری واریانس ،برقرار باشد

آنچناني در محاسبات ایجاد نميکند .در این پژوهش نیز با توجه

و جهت بررسي برقراری مفروضه های تحقیق از آزمون های

به اینكه میزان حجم نمونه برابر با  275نفر ،مي باشد ،از بررسي

کلموگروف-اسمیرنوف ،آزمون باکس ،المبدای ویلكز و آزمون

این فرض چشم پوشي مي کنیم.
پیش فرض همگنی ماتریس واریانس – کوارریانس:

لون به شرح زیر استفاده شد:
آزمون کلموگراف -اسمیرنوف( :)KSاین آزمون

به همین منظور برای بررسي پیش فرض همگني ماتریس واریانس

جهت بررسي ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک

 -کوواریانس مولفه های مدیریت استراتژیک در گروه های مورد

متغیر کمي مورد استفاده قرار ميگیرد.

پژوهش نیز از آزمون باکس استفاده شد.

در حالت کلي اگر تعداد دادهها به اندازه کافي زیاد باشد
(بیشتر از  30یا  40مشاهده) ،تخطي از فرض نرمال بودن مشكل
جدول  .2نتایج آزمون باکس جهت پیش فرض همگني ماتریس واریانس -کواریانس در مولفه های مدیریت استراتژیک
BOX SM

Fمقدار

سطح معناداری

21/2

1/856

0/063

جدول  2ن شان مي دهد مقدار سطح معناداری از  0/05بی شتر مي

تعیین معني داری اثر گروه بر مولفه های مدیریت اسدددتراتژیک ،

باشدددد که گویای آن اسدددت شدددرط همگني ماتریس واریانس –

از آزمون المبدای ویلكز استفاده شد که نتایج حا صل در جدول

کواریانس به خوبي در هر سدده گروه رعایت شددده اسددت .برای

 3گزارش شده است.

جدول .3نتایج آزمون المبدای ویلكز در تحلیل واریانس چند متغیره مولفه های مدیریت استراتژیک
ارزش

آزمون
المبدا ویلكز

مقدار F

0/446

درجه آزادی خطا

درجه آزادی اثر

536

10

26/665

مجذور ایتا

سطح معناداری

0/332

0/000

نتایج آزمون المبدای ویلكز نشان مي دهد که بین سه گروه

فرض برابری واریانس های مولفه های مدیریت استراتژیک در

حداقل در یكي از مولفه های مدیریت استراتژیک(هدف

گروه های مورد پژوهش نیز از آزمون لون استفاده شد .نتایج

گذاری ،تحلیل محیطي ،تنظیم استراتژی ،اجرای استراتژی و

آزمون لون در جدول  4گزارش شده است.

ارزیابي استراتژی ) تفاوت معنادار وجود دارد .برای بررسي پیش
جدول  .4نتایج آزمون لون جهت بررسي پیش فرض برابری واریانس های مولفه های مدیریت استراتژیک

متغیرها

مقدار F

Df1

Df2

سطح معناداری

هدف گذاری

1/717

2

272

0/178

تحلیل محیطي

1/210

2

272

0/097
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تنظیم استراتژی

1/205

2

272

0/083

اجرای استراتژی

1/609

2

272

0/163

ارزیابي استراتژی

1/486

2

272

0/158

جدول فوق گویای آن اسدددت که واریانس های همه مولفه های

اجرای ا ستراتژی و ارزیابي ا ستراتژی ) بر ا ساس سطوح مختلف

مدیریت اسدددتراتژیک سددده گروه با هم برابر بوده و با یكدیگر

هو شمندی ک سب و کار در میان شرکت های دارو سازی ا ستان

تفاوت معني داری ندارند ،که این یافته ،پایایي نتایج بعدی را

تهران و البرز و بر اساس تحلیل واریانس ،تفاوت معناداری وجود

نشان مي دهد.

دارد؟

آیا بین میزان کاربسدددت و پ یاده سدددازی مول فه های مدیریت
اسدددتراتژیک(هدف گذاری ،تحلیل محیطي ،تنظیم اسدددتراتژی،
جدول .5نتایج تحلیل واریانس چند متغیره اثرات گروه بر مولفه های مدیریت استراتژیک
منابع

متغیر وابسته

گروه

مجموع

df

مجذورات

خطا

میانگین

F

مجذورات

سطح معني

مجذور ایتا

داری

هدف گذاری

22/804

2

11/402

58/442

0/000

0/301

تحلیل محیطي

22/814

2

11/407

54/149

0/000

0/285

تنظیم استراتژی

18/123

2

9/062

52/954

0/000

0/279

اجرای استراتژی

33/463

2

16/732

75/367

0/000

0/357

ارزیابي استراتژی

80/081

2

40/040

61/155

0/000

0/310

هدف گذاری

53/067

272

0/195

-

-

-

تحلیل محیطي

57/298

272

0/211

-

-

-

تنظیم استراتژی

46/864

272

0/172

-

-

-

اجرای استراتژی

60/385

272

0/222

-

-

-

ارزیابي استراتژی

178/087

272

0/655

-

-

-

با تو جه به ن تایج به دسددددت آ مده از آزمون های باکس،

بین سطوح مختلف هوشمندی کسب و کار (کم ،متوسط ،زیاد)

المبدای ویلكز و لون ،تحلیل های مربوط به اثرات بین آزمودني

در مول فه هدف گذاری ت فاوت مع ناداری وجود دارد 58/442

ها مورد بررسددي قرار گرفت که نتایج به دسددت آمده در جدول

=( 272و  F)2و  .P>0/05به این صورت که نمره هدف گذاری

شماره ( ) 6قابل مشاهده است.

در سازمان هایي با سطح هوشمندی زیاد نسبت به سایر سازمان

براسدداس جدول( ، )6بین سددطوح مختلف هوشددمندی کسددب و

ها بیشدددتر مي باشدددد .متغیر گروه  30/ 1درصدددد واریانس هدف

کار(کم ،متوسط  ،زیاد) در همه مولفه های مدیریت استراتژیک

گذاری را تبیین مي کند.

 ،به شرح زیر تفاوت معنادار وجود دارد:

بین سطوح مختلف هوشمندی کسب و کار (کم ،متوسط ،زیاد)
در مول فه تحل یل محیطي ت فاوت مع ناداری وجود دارد 54/149
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=( 272و  F)2و  .P>0/05به این صدددورت که نمره تحل یل

اهداف بلند مدت شرکت و طراحي استراتژی های عملیاتي که

محیطي در سازمان هایي با سطح هو شمندی زیاد ن سبت به سایر

شرکت انتخاب مي کند ،مي تواند مفید واقع شود .این مرحله به

سازمان ها ،بی شتر مي با شد .متغیر گروه  28/ 5در صد واریانس

پشتیباني نرم افزارهای عملیات مدیریتي یا همان میزان هوشمندی

تحلیل محیطي گذاری را تبیین مي کند.

کسب و کار وابسته است( .)13به بیان دیگر ،هوشمندی کسب و

بین سطوح مختلف هوشمندی کسب و کار (کم ،متوسط ،زیاد)

کار با ایجاد قابلیت هایي همچون درستي اطالعات خروجي ،و

در مولفه تنظیم اسدددتراتژی تفاوت معناداری وجود دارد 52/954

یكپارچگي داده های پراکنده در سازمان تحت یک پایگاه داده

=( 272و  F)2و  .P>0/05بدده این صدددورت کدده نمره تنظیم

تحلیلي  ،بازیافت ،پاالیش و آنالیز و داده کاوی داده ها ،ابزاری

استراتژی در سازمان هایي با سطح هوشمندی زیاد نسبت به سایر

دقیق برای تحلیل کارآیي کارکنان و سازمان فراهم ساخته و به

سازمان ها ،بی شتر مي با شد .متغیر گروه  27/9در صد واریانس

حوزه هدف گذاری مدیریت استراتژیک کمک کند .به عبارتي

تنظیم استراتژی را تبیین مي کند.

مدیریت مي تواند با استفاده از ابزارهای هوشمندی ،از کارایي

بین سطوح مختلف هوشمندی کسب و کار (کم ،متوسط ،زیاد)

کارکنان ،آگاهي دقیق تری کسب کند و بر همین اساس ،معیارها

در مولفدده اجرای اسدددتراتژی تفدداوت معندداداری وجود دارد

و جهت هایي که کارکنان بایستي طي کنند را مشخص ساخته؛

 272(=75/367و  F)2و  .P>0/05به این صدددورت که اجرای

اهداف سازماني ،فعالیت ها و انتظارات مختلف افراد را مشخص

اسددتراتژی در سددازمان هایي با سددطح هوشددمندی زیاد نسددبت به

و آنها را جهت تعقیب اهداف شغلیشان ترغیب سازد ( .)14در

سددایر سددازمان ها ،بیشددتر مي باشددد .متغیر گروه  35/ 7درصددد

حوزه تحلیل محیطي نیز ،با استفاده از تحلیل های گرافیكي و

واریانس اجرای استراتژی را تبیین مي کند.

خروجي های صحیحي که ابزارهای هوشمند از محیط کسب و

بین سطوح مختلف هوشمندی کسب و کار (کم ،متوسط ،زیاد)

کار در اختیار مدیریت قرار مي دهند ،مدیران مي توانند محیط

در مولفه ارزیابي ا ستراتژی تفاوت معناداری وجود دارد 61/155

خارجي کسب و کار خود را بهتر شناخته و فرصت ها ،تهدیدات،

=( 272و  F)2و  .P>0/05به این صدددورت که نمره ارز یابي

نقاط قوت و ضعف سازمان را دقیق تر مورد بررسي قرار دهندو با

اسددتراتژی در سددازمان هایي با سددطح هوشددمندی زیاد نسددبت به

بهره گیری از فرصت ها جهت بهبود نقاظ ضعف ،و استفاده از

سایر سازمان ها بی شتر مي با شد .متغیر گروه  31در صد واریانس

نقاط قوت جهتي خنثي سازی تهدیدات ،در زمینه تحلیل محیطي

ارزیابي استراتژی را تبیین مي کند.

مدیریت استراتژیک ،اثربخش تر عمل کنند .همچنین در حوزه
انتخاب استراتژی  ،مدیریت با شناخت دقیق تر محیط سازمان با

بحث و نتیجهگیری

استفاده از ابزارهای هوشمند موجود ،قادر خواهد بود که

نتایج پژوهش حاکي از این بود که بین میزان کاربست و پیاده

استراتژی هایي صحیح تر و دقیق تر که شامل اهداف ،برنامه ها و

سازی مولفه های مدیریت استراتژیک بر اساس سطوح مختلف

طرحهای سازماني است و مبتني بر تجزیه و تحلیل محیط بیروني

هوشمندی کسب و کار ،تفاوت معناداری وجود دارد و سازمان

است ،انتخاب کند .در حیطه اجرای استراتژی نیز الزم به ذکر

هایي که از سطح هوشمندی باالتری برخوردارند در پیاده سازی

است که مدیریت با استفاده از ابزارهای هوشمند کسب و کار و

مولفه های مدیریت استراتژیک موفق تر عمل مي کنند .در تبین

خروجي و اطالعات دقیق حاصل از آن  ،اطالع بیشتری از منابع

این مطلب الزم به ذکر است که هوشمندی کسب و کار ،

و نقاط قوت سازمان به دست آورده و در صورت کمبود در این

اطالعات مدیران را برای آگاهي از اینكه چه خبری در کسب و

زمینه ،مي تواند مهارت ها ،منابع و توانمندی های الزم جهت

کار آن ها وجود دارد ،فراهم کرده و در طرح ریزی ماموریت و

اجرای استراتژِی را فراهم سازد .و در نهایت در بخش ارزیابي
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استراتژی ،مدیریت بر اساس تحلیل های ساالنه ارائه شده توسط

صحیح در یک حوزه بازار خاص کمک کند .الزم به ذکر است

ابزارهای هوشمند در زمینه میزان کارایي و اثربخشي سازمان  ،مي

که نتایج حاصل از این پژوهش همسو با یافته های وایدر و

تواند به ارزیابي استراتژی سازمان و مقایسه نتیجههای مورد انتظار

اوسیمیت )7(2؛ دینچردن ( )8مي باشد.
در نهایت ،با توجه به نقش مهم هوشمندی کسب و کار بر

با نتیجههای واقعي سازمان بپردازد.
بنا به تعریفي دیگر ،هوشمندی کسب وکار  ،یک اصطالح

پیاده سازی مولفه های مدیریت استراتژیک ،پیشنهاد مي گردد که

فراگیر است که ترکیبي از معماری ،ابزار ،پایگاه های داده ،ابزار

مدیریت سازمان ،نقش فعاالنه ای در ایجاد دیدگاه و شكل دهي

تحلیلي ،برنامه های کاربردی و روش ها مي باشد .این هوشمندی،

به استراتژی هایي برای استفاده از سیستم های کسب وکار

با فراهم ساختن دسترسي آسان به داده ها ،مدیران را در انجام

هوشمند ایفا کرده و از استفاده از سیستم های کسب وکار

تجزیه و تحلیل ها ،توانا مي سازد .همچنین هوشمندی کسب و

هوشمند در سازمان پشتیباني و حمایت کند ،در فراهم سازی

کار ،با امكان پذیر ساختن تبدیل داده ها به اطالعات مفید و سطح

مهارت های فني ،مدیریتي و دیگر مهارت های مورد نیاز برای

مناسبي از آگاهي  ،سازمانها را قادر مي سازد که تصمیماتي سریع

استفاده از سیستم های هوشمند کسب و کار ،تالش الزم اعمال

و منطقي اتخاذ کنند .به بیاني دیگر ،سازمان ها به منظور افزایش

کند و همچنین تامین منابع کافي و الزم همچون منابع مالي  ،منابع

سرعت و اطمینان قابلیت های تصمیم گیری کارکنان خود ،از

تكنولوژی و  ...برای پذیرش سیستم های هوشمند ،مورد توجه

سیستم های هوشمند کسب وکار استفاده مي کنند ( .)15به گفته

قرار گرفته و تالش های الزم جهت ایجاد میل ورغبت در

ناواز )16( 1نیز ،سیستم های هوشمند کسب و کار تلفیقي از جمع

کارکنان( به عنوان ایفاکنندگان نقش تحول) درجهت استفاده از

آوری داده ها ،ذخیره سازی داده ها و مدیریت داده ها در یک

سیستم های هوشمند در کسب وکار ،اعمال شود.

سیستم مدیریت دانش است که همراه با ابزارهای تحلیلي ،امكان
ارائه اطالعات داخلي و خارجي پیچیده به برنامه ریزان و تصمیم
گیرندگان را فراهم مي سازد .به طور کلي ،هوش تجاری بر
اساس یک دسته بندی گسترده از برنامه ها و فن آوری ها برای

تشکر و قدردانی
نویسددندگان این مطالعه از تمامي کسدداني که در این راسددتا با
محقق همكاری نمودند کمال تشكر را دارد.

جمع آوری داده های خاص ،تجزیه و تحلیل این داده ها از طریق
نرم افزار تجزیه و تحلیل خودکار و در نهایت ارائه نتایج حاصل
از تحلیل داده ها در یک فرم تفسیری است که مي تواند به

تعارض منافع
این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.

تصمیمات گیرندگان و بازاریابان جهت تصمیم گیری های

Nawaz

1

Wieder & Ossimitz

2
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Abstract
Introduction: Research has shown that the process of globalization, rapid and
fundamental technological advances, new advances in information
technology, rapid changes in consumption and demand patterns, energy
resources, scarcity of resources and high costs depend on a series of
capabilities. In this regard, the purpose of this study is to investigate the role
of business intelligence on the implementation of strategic management
components in the pharmaceutical industry.
Methods: The research method is descriptive-correlation. The standard 27item questionnaire of Hill and Jones (2007) was used to collect data, the
validity of which was reaffirmed using the content validity ratio, and the
reliability of the questionnaire was tested using Cronbach's alpha coefficient.
Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was equal to 0.79 which
indicated the appropriate reliability of the research tool. The statistical
population of this study was all senior managers of sales, marketing and
technology of pharmaceutical companies in Alborz and Tehran provinces
(360 managers), of which 275 people were selected by available sampling
method. Multiple analysis of variance (MANOVA) and SPSS software were
used for data analysis.
Results: The results showed that organizations with a higher level of
intelligence are more successful than other organizations in implementing
strategic management components (P≤0.001).
Conclusion: It seems that business intelligence plays a significant role in
making correct and timely decisions as well as implementing strategic
management in organizations.
Keywords: Strategic Management, Business Intelligence, Pharmaceutical
Industry

63  سال،4 شماره،99 آبان-مهر

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-2687

References
1. Ansoff HI, Kipley D, Lewis A, Helm-Stevens R, Ansoff R. Implanting strategic management: Springer;
2018.
2. Alkhafaji A, Nelson RA. Strategic management: formulation, implementation, and control in a dynamic
environment: Routledge; 2013.
3. Steiner GA .Strategic planning: Simon and Schuster; 2010.
4. Bryson JM, Edwards LH, Van Slyke DM. Getting strategic about strategic planning research. Taylor &
Francis; 2018.
5. Mabry PL. Making sense of the data explosion: the promise of systems science. American journal of
preventive medicine. 2011;40(5):S159-S61.
6. Negash S, Gray P. Business intelligence. Handbook on decision support systems 2: Springer; 2008. p.
175-93.
7. Wieder B, Ossimitz M-L. The impact of Business Intelligence on the quality of decision making–a
mediation model. Procedia Computer Science. 2015;64:1163-71.
8. Dinçerden E. The Effects of Business Intelligence on Strategic Management of Enterprises . Economics.
2016;4(2):60-5.
9. Ahmad A. Business intelligence for sustainable competitive advantage. Sustaining competitive advantage
via business intelligence, knowledge management, and system dynamics: Emerald Group Publishing
Limited; 2015.
10. Elbashir MZ, Collier PA, Davern MJ. Measuring the effects of business intelligence systems: The
relationship between business process and organizational performance. International journal of accounting
information systems. 2008;9(3):135-53.
11. Karami G, Moradi MT, Moradi F, Mosalla Nejad A. Investigation of linear and nonlinear relationships
between financial ratios and stock returns in Tehran Stock Exchange. Accounting and auditing reviews.
2016;13(46):19-36.
12. Ergashev I, Farxodjonova N. Integration of national culture in the process of globalization. Journal of
Critical Reviews. 2020;7(2):477.
13. Chaudhuri S, Dayal U, Narasayya V. An overview of business intelligence technology. Communications
of the ACM. 2011;54(8):88-98.
14. Jourdan Z, Rainer RK, Marshall TE. Business intelligence: An analysis of the literature. Information
systems management.12131:)2(25;2008 .
15. Shahid SS, Tavallaee R, Shobeiri SH, editors. The human factors affecting the acceptance of business
intelligence us behavioral ing the behavioral model of reasoned action theory. 2017 9th International
Conference on Information and Knowledge Technology (IKT); 2017: IEEE.
16. Nawaz A. The Perceiced Impact of Business Intelligence Tools on Marketing Success. 2015.

