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 مدیریت بازار ونقش هوش رقابتی وسازمانی دربازاریابی نوین 

 مهدی محمدی دوست 

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد مشهد

mahdiemailbox@gmail.com 

  طاهره علیزاده

 دانشجوی کارشناسی مدیریت بیمه موسسه آموزش عالی کاویان مشهد

asalemailbox@gmail.com 

 :چکیده

مقاله بررسی هوش رقابتی و هوشمندی سازمانی در بازاریابی نوین میباشد،با توجه به اینکه عصرر ااررر عصرر    هدف این 

وسازمانها گسترده تر می شود بازار یابی دراین عرصره بسریار    ها شرکتی باشد وهر روزه ارتباط بین ارتباطات و اطالعات م

ها مشکل می گردد ،برای فایق آمردن برر مشرکالت بازاریرابی     رقابتی خیلی سخت وبدست آوردن سهم از بازار برای شرکت

که این برنامه باید با اطالعرات درسرت ودقیرق و برهایره شناسرایی و      برنامه ریزی دقیق وهوشمندانه بسیار رروری است ،

زمان تجزیه وتحلیل رفتار رقبا در بازار ونحوه تعامل  یرا تهراجم برا رقبرا براسراس هروش رقرابتی مردیران وکارکنران سرا          

هرووهش ااررر   .وهوشمندی سازمانی صورت بگیرد تا نتیجه این رقابت مطلوب ومنجر به اخذ امتیاز بررای شررکت گرردد   

رمن معرفی انواع هوش مرتبط با رقابت و همچنین بیان هوشمندی سازمانی ،ررورت لرزو  هروش رقرابتی وهوشرمندی     

  .سازمانی دربازاریابی کنونی را بیان می نماید

 :کلید واژه ها 

  هوشمندی سازمانی  ،رقابتیهوش  هوش، بازاریابی،

 :مقدمه

برخری از شررکتها   امروزه با توجه به اینکه ارتباطات، بسیار گسترده شرده ،هررروش نروینی کره درعرصره رقابرت توسرط        

وسازمانهای رهبر وفعال ابداع می گردد درکمترین زمان ممکن بقیه رقیبان مطلع گشرته وبرا ک ری بررداری نرر  افرزاری       

شد رباعث ن، جهانی شدت و طالعار انفجاومهندسی معکوس سخت افزاری باعث رایع شدن مزیت رقرابتی مری شروند ، ا   

 هرایش به ر مجبورا مر شرکتها ا ایرن که  دیدهگرر کاو کسب زه اودر  قابتر یدشد یشافزت و اطالعااسترسی به دیع سر

هرروش تولیررد  . ستده انموه مرروز تهدیررداتو فرصت ها ل قبادر  سررریعکنش و واتصررمیم ذ تخار، اکاو کسب محرریط 
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ناد هوش مری توانرد بره اسرت    .توانمندی وآگاهی می کند،روابط علی میان مسایل وهدیده ها را شناسایی وتحلیل می نماید

هوش ،درنقش گیرنده بررای تردابیر عقالنری عمرل مری      .زمینه های اطالعات ،علم ودانش شما،نتیجه گیری منطقی نماید

 (61 ، 991 ، گلمن.)شناخت هیامدهای مطبوع ونامطبوع از جلوه های هوش است.کند

قابت ر محریط د و نسبت به خو بیشرتری گاهی و آ بصریرت ست که ا هرایی نمازسار از آن کاو عرصه کسب دا در فر موفقیت

هروش ،جلروه اسرتعدادهای خرا      .میزان زیرکی ،عقل ،فهم وتحلیل انسان براساس هوش سنجیده می شود. شته باشنددا

هراندازه که عقل بارورشود،سطح اکمت ،دانایی وخرد ورزی ارتقاء مری  .عقل از دریچه هوش خودنمایی می کند.شماست 

امیردی  .)سیت شما را نسبت به مورروع یرا مسراله ای همررا برا دقرت نشران دهرد        انتظار می رود هوش سطح اسا.یابد

 (26 ، 191 زاده،

با بررسی هوش سازمانی می توان ورعیت سازمان را از لحاظ میزان هوشمندی یعنی توانایی سازگاری وقابلیت انطباق برا   

،فناوری اطالعات وارتباطات واافظره   روایهمحیط ،چشم اندازها ،یادگیری وبه کارگیری دانش،ساختار وعملکرد سازمانی ،

سازمانی شناسایی وبا تمرکز برتوانایی ها وبرنامه ریزی برای برطرف کرردن ررعه هرا،بهره گیرری از کرارآیی وایربخشری       

 .(44، 111 جعفری وفقیهی،.)سازمان را ارتقاء بخشید

ها را تهدید می کنرد  تحرو ت و تغییررات     های اخیر که تغییرات سریع محیطی، ایات بسیاری از سازمان در خالل سال

ر محریط رقرابتی کنرونی    سریع فناوری و انفجار اطالعات باعث گردیده که سازمان ها فشار بیشتری را برای باقی مانردن د 

که امکان تولید انبوه ،زمینه افزایش عرره نسبت به تقارا را فراهم کرده است، بررای تولیدکننردگان    "ااخیر.دمتحمل شون

در هر گوشه از جهران صرنعتی امرروز کره اقتصراد رقرابتی، ف رای        . چاره ای جز کسب ررایت مشتری باقی نمانده است

ن کسب و کار تلقی شده و عد  رعایرت  انحصاری را در هم می شکند، نگرش مشتری مداری و کسب ررایت مشتری، قانو

هوشمندی رقابتی به سازمان ها امکان می دهد ترا از طریرق تجزیره و تحلیرل     . این قانون سبب اذف از صحنه بازار است

ارکات رقبا بتوانند قبل از آنکه مشتریان تحت تاییر محیط رقابتی هیرامون قرارگیرند، نسبت به توسعه برازار خرود اقردا     

 .کنند

سر دو ست که ا اجرایری  سیکل یکشتندابه ط منوری تجادی و قتصاا موفقیتوز، مرانوین  مدیریتدر ن اساس چون برای

ی ت مشتریرارئه خدمت سبب جلب ارا فرآینرد در  نهایتدر جی ها وخرو ها و ورودیهد دمی تشکیلی مشترآن را قطر 

 ..وتحلیل آنها دربازاریابی نوین می هردازد مقاله اارر به بررسی نقش هوش رقابتی وهوش تجاری وتجزیه.دد میگر

 بازاریابی

 (1، 191 هوراسینی،)بازاریابی عبارت است از فعالیتی انسانی درجهت ارراء نیازها وخواسته ها از طریق فرایند مبادله 
                                                           
1 Golman 
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ومبادلره کرا     اجتماعی تعریه می شودکه افراد وگروههای اجتماعی از طریق تولید -بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی

 (41، 191 میرک زاده،.)به تامین نیازها وخواسته های خود اقدا  می کنند

ریه قدیم بازاریابی،فرایند برنامه ریزی ومدیریت بازار شامل تولید،قیمت گذاری،ترویج وتوزیع کا ها،ایرده هرا وخردمات    تع

د ایجراد،اطالع رسرانی وارائره ارزش بره مشرتریان      وتعریه جدید بازاریابی،فراینر .به منظور مبادله ررایت فردی وسازمانی 

 ( 2، 111 شفیعی،.)ومدیریت رابطه با مشتری به گونه ای که برای مشتریان وسایر ذی نفعان سازمان فایده ایجاد کند

ی برنامه ریزی راهبردی بازاریابی ،یک فرآیند منطقی،نظا  مند وبرنامه ریزی شده برای تحقق اهداف وراهبردهرای بازاریراب  

برا تحلیرل   "است که چارچوبی را برای تدوین برنامه بازاریابی وبرنامه  راهبردی بازاریابی فراهم می کند،این فرایند معمو 

ورعیت وبررسری محریط بازاریرابی سرازمان وتردوین ماموریرت آن شرروع مری شرود وبرا طرااری اهرداف وراهبردهرای              

هذیرد،برای تعیین کارآمدی فرایند برنامه ریزی راهبردی بازاریابی از چهار  بازاریابی،برنامه عملیاتی ،اجرا وکنترل هایان می

گذاری،تجزیره وتحلیرل وررعیت،تنظیم اهرداف      عامل یا عنصر اساسی به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده می شرود،هدف 

 (11، 191 ممدوای،)وراهبردها وتخصیص منابع ودرنهایت اجرا ونظارت

 د یل هوشمندی بازاریابی

 :چهار مدل بازاریابی مبتنی بر هوش که برهایه بازاریابی الکترونیکی صورت می گیرد عبارتند از

تعیین کامل بخشی از بازار که مورد هدف سرازمان اسرت وتسرلط بررآن وتوسرعه محصرو ت وخردمات بررای         :تملک بازار

 .ارتباط عمیق با مشتری  خدمات دهی به این بخش خا  از بازار تعیین استاندارهایی درآن بازار وایجاد

باید مشتری را با فرایندهای طراای خدمات ومحصو ت مرتبط کرد تا ت مین شود که محصرول برا   :بازار یابی دانش مدار

نیازها،امیال وراهبردها ی مشتری گره خورده اسرت ، ز  اسرت یرک تفکرر نفروذی ایجراد شرود وبررای مشرخص کرردن           

ت آورد،دانش شرکت به کار گرفته شود،زیر ساختهای تامین کنندگان ،شرکتهای هرم  بخشهایی از بازار که می توان به دس

 .هیمان،شرکا وکاربرانی را توسعه دادکه به تقویت وامایت ادود بخش بازارسازمان کمک می کنند

به اگراهی از   باید برای مشتری وقت گذاشت،رقبا را زیر نظر گرفت وتحلیل بازخوردهای اطالعاتی که:بازار یابی تجربه مدار

 .بازار ،رقبا ومحصول مربوط می شود را توسعه داد

سراختار سرازمانی وسربک عملیراتی کره بررای       )،انعطراف هرذیری  (کانالهای ارتباطی وبرازخورد )اساسیت :بازاریابی سازگار

 (1، 111 اامدی ،()درس گرفتن از اشتباهات)وجهش(فرصتهای جدید ااصل از باز خوردها بوجود می آورند

 بازاریابی نوین ررورت
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گسترش روابط اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی میان کشورها و وجود ارتباط میان ملتهرا موجرب شرکل گیرری تقاررا هرای       

متنوع برای کا ها وخدمات گوناگون شده است،از آنجا که هاسخگویی به این تنوع از توان هرکشور به تنهایی خارج اسرت  

ها وامکانات کلی کشرورها اجتنراب ناهرذیر مری باشرد،بنابراین      ،یافتن روشها وراههای مناسب جهت بهره گیری از توانایی 

مدیران بازار یاب باید سعی کنند با مفاهیم جدید بازاریابی آشنا شوند وراههای ورود به بازارهای بین المللی را بشناسند تا 

 (. ، 112 ی،صدوق شهمیرزاد.)موفق باشند ودر تجارت جهانی سهمی بدست آورندبتوانند درعرصه بازارهای جهان 

  هوش

کرل  "واژه ای است که اغلب مرد  آن را درمحاوره های روزمره خود مورد استفاده قررار مری دهنرد وآن را معمرو      هوش 

روانشناسان ،هنوز تعریه قابل قبولی از هوش ارائه نداده اند ،ولری همره آنهرا درایرن متفرق القرول       .استعداد فرد می دانند

نی موجود زنده می باشد که به وی امکان می دهد خودرا برا محریط سرازگار سرازد ودر     هوش فعالیت قوای ذه:هستند که

 (21، 4 2،21رپ .)موقعیت های مختله محیط ،از خود رفتارهای خاصی را نشان دهد 

هوش عبارت است از استعدادی که به فرد امکان می دهد تا از خود رفتاری بروز دهد که آن رفتار ،اورا برا محریط سرازش    

به بیان بهتر هوش جریان هدایت ،ترکیب دانش ،تجربره  .وبتواند مسائل ومشکالت جدیدی که هیش می آید ال کند دهد

 (61، 191 ،1رابرت کیوساکی) .واطالعات دریافتی درجهت یک اقدا  است

ی برای جلروه  اگر چه فطرت انسانها،بذر تلقی می شود که جریانهای آتی زندگی آن بذرها را آبیاری ورشد می دهند ونماد

 .استعدادها تلقی می شود لیکن هوش هم با چهار ویوگی زیر،به دوازده نوع تفکیک می شود

هوش ،جلروه اسرتعدادهای خرا  شرما     .میزان زیرکی ،عقل ،فهم وتحلیل انسان براساس هوش سنجیده می شود:ویوگیها

ح اکمت ،دانرائی وخررد ورزی ارتقراء مری     هراندازه که عقل بارور شود ،سط.عقل از دریچه هوش خود نمائی می کند.است

امیردی  . )انتظار می رود هوش سطح اساسیت شما را نسبت به موروع یا مساله ای همراه با دقت نظر نشران دهرد  .یابد

 (26 -24 ، 191 زاده،

جنبره   اگر چه هوش یگانه ویک ارچه ای را درافراد نمی توان هیدا کرد ،لیکن می توان طیه گسرترده ای از آن را کره هرم   

برای آشنایی با طیه گسترده هوش جدول زیر برا  (994 دیوید سون،)مستقل دارد و از یکدیگر نیز متمایز ند مشاهده کرد

 .دوازده نوع هوش وقابلیت واستعداد بارز ارایه می گردد

                                                           
1
 intelligence 

2 Adam rapp 
3 Kiyosaki robert 
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 :انواع هوش 

 (21 ، 191 امیدی زاده،)انواع هوش ،قابلیت واستعداد های مربوطه( )جدول 

 واستعدادقابلیت  هوش 

 (                فاصله ای وف ایی)بصری وتجسمی 

 جسمانی وفیزیکی

 

 (درون روانی)ادراکی وشهودی

مهارتهرررررای اجتمررررراعی وبرررررین  فرررررردی                                  

. 

 موسیقی وریتم هردازی 

 کالمی وزبان شناختی 

 

 منطقی و ریاری 

 

 موفقیت

 هیجانی 

 ارفه ای 

 عاطفی 

 

 واعتقادی ایمانی

 تکیه بر اس بینایی وتوانایی دیدن واهمیت دادن به جلوه هدیده ها واشیاء

 قابلیت عملیاتی کردن ارکات فیزیکی ومسایل معقول بدن،با  بودن توانایی تقلید کردن

توانمندی هوشیار بودن وشناخت روابط درونی هدیده ها ووقایع ودرک ااساسات خود نسبت به نوع 

 انارتباط با دیگر

 توانایی برقراری ارتباط بین فردی ومناسبات اجتماعی ،عالقه مند بودن به فهم افراد ورفتار آنان

 قوه تشخیص دهنده الگوی آهنگها ،صداها،رربه ها و ریتمها

توانایی سروکار داشتن با لغات وزبان نوشتاری وگفتراری ،توانمنردی مطررر کرردن د یرل وایبرات       

 نظرات وتحلیل های خود

توانایی استنباط واخذ نتیجه از وقایع وعالقه مند بودن به ارزیابی مراال زنردگانی خرود ودیگرران    

 درگذشته ،اال وآینده

توانایی همزیستی با محیط ،شکل دهی وانتخاب محیط مرورد نظرر ورغبرت نشران دادن بره اتمرا        

 مطلوب وررایت بخش کارها

 وهیجانها قوه تشخیص دهنده ی هیامهای برخاسته از ااساسات

 توانایی شناخت رموز کار مورد عالقه وجدیت درتحقق اهداف کار مذکور

 توانایی هوشیار بودن براساس هیا  ها والهامات درونی وقدرت شناخت هیدا کردن برآن اساس

 .نیل به دیدن وقایع بر هایه سطح اعتقادات وتصویر هردازی واقعیات برآن اساس
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 :ابعاد ومنشاء هوش 

 .این ساختار سه بعد عصبی،تجربه ای واندیشه ای دارد.دارای ساختار مشخصی است هوش 

 .این ابعاد از منابع خاصی نشات می گیرد که ااصل کارکرد آنها است

 (26 ، 191 امیدی زاده،)ابعاد ومنشاء:هوش (2)جدول

 منشاء بعد هوش 

 عصبی

 تجربه ای 

 اندیشه ای 

 ااصل کارکرد سیستم عصبی فرد

 یادگیری ،تجربه وزندگی روزانه فردااصل 

 ااصل تفکر وایفای نقش اافظه درهدایت موروعها

 

هوش مری توانرد   .هوش تولید توانمندی وآگاهی می کند،روابط علی میان مسایل وهدیده ها را شناسایی وتحلیل می نماید

قرش گیرنرده بررای تردابیر عقالنری      هوش ،درن.به استناد زمینه های اطالعات ،علم ودانش شما،نتیجه گیری منطقی نماید

 (61 ، 991 ، گلمن.)شناخت هیامدهای مطبوع ونامطبوع از جلوه های هوش است.عمل می کند 

 :ویوگیهای هوش

 .ویوگیهای هوش درسه دسته مفهومی ،تعاملی ورشد طبقه بندی می شوند

توانائیهرای شرما برر اسراس     .نشان مری دهرد  این ویوگی عملکرد ذهنی شما را برهایه شیوه های مهارتی ورفتاری : مفهومی

 .شدت،مدت دوا  واا ت هیجانی ونحوه اداره هیجاناتتان سنجیده می شود

تعامرل دو وچنرد   .هوش هیجانی ،از مجموعه توانائیهای همبسته و وابسته با دیگرمهارتهای هوشی شکل مری یابرد  : تعاملی

 .ه گیری از هوش چند سویه برایتان فراهم می شودسویه بین مهارتهای هوشهای شما بوجود می آید وشرایط بهر

این ویوگی نشانگر آن اسرت کره هروش برا گرذر زمران وکسرب تجربره از دوران کرودکی ترا بزرگسرالی رشرد مری              : رشد

 (11 ، 191 امیدی زاده ،).یابد

                                                           
1 golman 
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بررای تهیره داده   استفاده اخالقی وقانونی از منابع اطالعاتی قابرل دسرترس   :عصاره هوشمندی رقابتی دوچیز بیش نیست 

های مرتبط با رقبا،رقابت وشرایط محیطی وتبدیل داده ها به اطالعات قابل اسرتفاده بررای هشرتیبانی از تصرمیمات بهترر      

 (11، 119 ررائیان،.)

ارز هوش هیجانی از ادراک ،ارزیابی وبیان هیجان ،تنظیم وکنترل هیجان وبهره گیری از هیجران شرکل یافتره    توانائیهای ب

ه گیری از هیجان ،این توانایی،نشانه ی برنامه ریزی انعطاف هذیر است ومی تواند به شرما دراسرتفاده از هیجران    بهر .است

زمرانی کره شرما از نظرر عراطفی      .ایر آیینه ای ،جلوه ای از تاییر گذاری شرما برر دیگرران اسرت     .درال مساله کمک کند

دراین تعامل  ارفری زد وبردل نمری شرود بلکره      .ی کنیدوهیجانی قوی تر هستید خلق وخوی خود را به دیگران منتقل م

با با  رفتن همبستگی گروه،ااساسات نیز .سکوت ااکم است،اتی کلمه ای بیان نمی شود اما تاییرگذاری تحقق می یابد

قویتر می شود، هوش هیجانی با استفاده از جنبه های اجتماعی خود به خصیصه های شخصیتهای برترر اشراره مری کنرد     

افرررادی بررا شخصرریت برتررر نمررود بررارز   .ه هررای برتررر شخصرریت ،جلرروه هررای موفقیررت زنرردگانی هسررتند   ،خصیصرر

 (11 ، 191 امیدی زاده،). هشتکار،مقاومت،انگیزه وروایه تالشگر هستند

دراین صورت همه چیز را با دقرت  .با ارزیابی اس بینایی وتوانایی دیدن می توانید به قوه بصری وتجسمی خود تکیه کنید

ذهن ،اشیاءوهدیده ها را بره طریرق   .به شکل اجسا  توجه کنید.کنید،اندازه های مشابه وهمگون را تشخیص می دهیدنگاه 

به این نروع هروش   .این ذهن قادر است تصورات ذهنی را به عمل تبدیل کند.هندسی،تصویری ونموداری نمایش می دهد 

،تصاویر ذهنی را برایتان شکل می دهد ،تصویر بوجود این نوع هوش درشما . ،هوش فاصله ای وف ائی هم اطالق می شود

می آورد،به دیدن فیلم وهنر عالقه نشان می دهد وتوجه شما را به خود جلب می کند ودرشما عالقه کسب آگاهی بیشرتر  

،می شما با داشتن این نوع هوش ،قادر خواهید بود با استفاده از فهرسرت ،خریرد کنیرد   . دراین عرصه ها را بوجود می آورد

هوش جسمانی وفیزیکی،با ارزیابی میزان تمایرل بره ارکرات    . توانید به خوبی تصورات ذهنی برای خودتان به وجود آورید

دراین صورت ذهن وبدن خرودرا  .فیزیکی ومسایل معقول بدن می توانید به قوه جنبشی جسمانی وفیزیکی خود تکیه کنید

سرعی مری کنیرد اعمرال     .د کنید،دارای توانرائی تقلیرد کرردن هسرتید    دوست دارید ارکات را تقلی.با هم مرتبط می بینید

فردی عالقه مندید تراهم درشررایط آمرادگی قبلری وهرم برا       .ووظایه بدن خود را اصالر کنید،به کنترل ارکات ب ردازید

کرات  این هوش درشما،توجه تان را به بافت ،نروع ار . ،آمادگی کنونی ،اساسیت وهوشیاری کل بدن خودرا افزایش دهید

وارارت بدن جلب می کند واز نحوه ی دستیابی به آرامش آگاهی دارد، این توانمندی را درخرود مری بینیرد کره هنگرا       

 (41 همان منبع،) .مواجهه با تشویش ودلهره ،آرامش را برای خود به ارمغان آورید
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شما با داشتن این نوع هوش ،قادر خواهید بود به هیامهایی که ارکات ورفتارها دارند توجه کنید و از این که این هیامها را 

هروش شرهودی وادراکری    . می فهمید لذت  می برید ،سعی می کنید تصمیم های خود را بر هایه این هیامهرا اتخراذ کنیرد   

درایرن  . امها والهامات درونی می توانید به قوه ادراک وشهود خود تکیه کنید ،باارزیابی استعداد هوشیاری خود نسبت به هی

صورت به سادگی می توانید با آگاهی از ورعیت درون روانی خود روی چیزهایی که می خواهید تمرکز یابید ،ذهرن خرود   

دراین صورت ،شما فرردی  .را با ارتباطات چند جانبه مشغول کنید واواس خود را به طور همزمان به چند چیز جلب کنید

هستید که دوست دارد افکار خود را ارزیابی کند،از ااساسات خرود آگراهی داشرته باشرد،به آگاهیهرایی توجره کنرد کره         

با ایرن نروع هروش    .شما درخود قدر مسلم نیاز به بیان ااساسات را اس کرده اید .ااساسات شما برایتان بوجود می آورد

قدرت فکرکرردن واسرتد ل   . باط با دیگران از را بیان ااساسات منظور خودرا مطرر کنیددوست دارید هنگا  برقراری ارت

به این .تالش دارید سطور عالی فکر واستد ل را درمبااث مربوط به وقایع وهدیده ها به وجود آورید.خود را با  می بینید

فردی ،برا ارزیرابی اسرتعداد رابطره برین      هوش مهارتهای اجتماعی وبین . نوع هوش ،هوش درون روانی هم گفته می شود

اس همکاری .افراد،برقراری ارتباط با دیگران وروابط اجتماعی به قوه  مهارتهای اجتماعی وبین فردی خود تکیه می کنید

شخصریتی داریرد کره مسرائل را     .شما با ست ودوست دارید با دیگران همکاری کنید واز این نوع همکاری امایت نمایید

گران درنظر می گیرد وبه نظرات آنها اهمیت می دهد،با گروه همکاری می کنرد برین مررد  تمرایز قایرل مری       ازدیدگاه دی

این هوش ،برایتان توانایی دیدن به وجود مری آورد ومطرابق آن مری    . شوید ،ترجیح می دهید وقتتان را بادیگران بگذرانید

ابید چه چیزی موجب برانگیختن آنها مری شرود،چگونه کرار    توانید مطالب را به خوبی بفهمید از این طریق می توانید دری

 (41 همان منبع،). می کنند،چگونه می توانید با آنها کارمشترک انجا  دهید

 

این نروع هروش برا    .برای ایجاد وتقویت هوش بین فردی ودرون فردی ،ااساسات ،تفکرات وهیجانات ایفای نقش می کنند

بیشتر ااساسات وعواطه خویش ،سازگاری شما را با محیط ومرد  بره وجرود    توانائی درک خود ودیگران ،شناخت هرچه

هوش مذکور برایتان ظرفیت نشان دادن ااساسات وتوانرایی تکیره کرردن برآنهرا را بره وسریله درک وراهنمرائی        .می آورد

درت تشرخیص  هوش موسیقی وریتم هرداز،باارزیابی اسی الگوهرای آهن،،صدا،ررربه وریرتم وقر    . رفتاری بوجود می آورد

دراین صورت ،اس درک کیفیت آهنر، صردا در   .ورعیت آنها ،می توانید به قوه موسیقی وریتم شناختی خود تکیه کنید

قدرت تشخیص ریرتم  .فردی عالقه مند به تولید ملودی هستید.شما با ست وتفاوتهای جزئی آهن، را تشخیص می دهید

خرود را فرردی مری    .زیر وبم صرداهایتان خروب اسرت    .ز هم تمییز دهیدها درشما با ست وبه خوبی می توانید ریتمها را ا

هوش کالمی وزبان شناختی ،باارزیابی اسرتعداد لغرت   . بینید که می تواند نسبت به کنش از خود واکنش خوبی نشان دهد
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وانیرد بره   درایرن صرورت مری ت   .شناختی ،زبان نوشتاری وگفتاری می توانید به قوه کالمی وزبان شناختی خود تکیه کنید

فرردی شروط طبرع    .اسرتعدادبه خراطر سر ردن مکالمرات درشرما با سرت       .تجزیه وتحلیل نحوه استفاده از زبان ب ردازیرد 

هستیدودر برقراری ارتباط کالمی با دیگران از لطافت بیانی سود می جوئید، قدرت توریح مطالب مرورد نظرر خرود را بره     

تالش می کنید دربیان مطالب به دیگرران جنبره هرای آموزشری     .  ستتوانمندی آموزش دهی ویادگیری با.دیگران دارید

بدهید واز ارتباط خود با دیگران درآموزی می کنید،درواقع هر ارتباطی را یک درس تلقی می کنیرد وبره آمروختن برر آن     

برنرد اهمیرت    به درک مفهو  لغات توجه می کنیدوبه بار معنایی کلماتی که دیگران درمکالمات بکرار مری  .تکیه می ورزید

توانائی متقاعد کردن .دربکار گیری از لغات براساس معنایی که هریک از آنها دارند،به آنها توجه می کنید.خاصی می دهید

دربرقراری ارتباط کالمی وزبانی با دیگران از آهن، ،لحن،وزن وسررعت صردا   . دیگران را درمبااثات دو وچند طرفه دارید

وریاری،با ارزیابی استعداد استنباط ونتیجه گیری خود می توانید به قوه منطقی وریاری هوش منطقی . استفاده می کنید

قدرت درک وفهرم خروبی داریرد و در    .در این صورت ،توانایی تشخیص الگوهای محاسباتی وخشک رادارید.خود تکیه کنید

فراد را به سادگی می توانید تشرخیص  ارتباط میان هدیده ها،اشیاء وا.مبااث خود از استد لهای منطقی استفاده می کنید

ذهرن شرمارش گرر    .قابلیت برقراری ارتباط دارید لذا به رااتری برا دیگرران وهدیرده هرا ارتبراط برقررار مری کنیرد         .دهید

دوست دارید شناخت خود از هدیرده هرا را   .توانمندی انجا  محاسبات هیچیده را دارید واعداد را به خاطر می س ارید.دارید

هروش  . استد ل های شما جنبره عملری دارنرد واز نظرم میران هدیرده هرا هیرروی مری کنیرد          .ات قرار دهیدبر هایه ریاری

موفقیت،باارزیابی قدرت سازگاری با محیط وانتخاب گزینه مناسب می توانید به قوه موفقیرت وتوفیرق طلبری خرود تکیره      

نظر خرود را درچرارچوب باورها،ارزشرها     دراین صورت ،توانایی همزیستی با محیط ،شکل دهی وانتخاب محیط مورد.کنید

این هوش مستلز  شناخت شما از میزان درک نقراط ررعه   .واعتقادات برای دستیابی به هدفهای شخصی واجتماعی دارید

زمرانی کره   . این هوش برایتان انگیزه توفیق طلبی را درکارها تقویرت مری کنرد   .وقدرت است تا به رفع نقاط رعه ب ردازد

ه می کنید ویا تجربه ای را مرور می نمائید به دنبال نکاتی می هردازید که موفقیت ها را شکل می دهنرد  داستانی را مطالع

از مطالعره سرنوشرت افرراد لرذت مری بریرد،از       . ،شکستها را بوجود می آورند وراه های خروج از شکست رادنبال می کنید

معتقدیرد کره مری توانیرد جریران      .ازآن افراد باشیدشخصیت موفق وکارآفرین الگو می گیرید ودوست دارید خودتان یکی 

از سر ری کرردن اوقرات    . سازی کنید،محیط خود را شکل دهید،مهارت تغییر موءلفه های محیطی را درخود سراغ داریرد 

فراغت خود به بطالت گریزانید،سعی می کنید وقت خود را با ارف زدن با این وآن تله نکنید،برای کارهای روزانه برنامره  

از اندیشیدن راجرع بره وررعیت زنردگی شرغلی      .ید،سعی می کنید آینده را معماری کنید،اعتقاد به ساخت اینده داریددار

عالقه مندید ورعیت کنرونی زنردگانی خرود را بررای رسریدن بره آینرده ای بهترر         .وخانوادگی خود درآینده هراس دارید 

تحول را دوست دارید منشا تحرو ت را  .سودمند تغییر دهید برمبنای برنامه ریزی واستفاده از تجربیات موفق ودیدگاههای
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دررمیر خود وهدیده ها جویا می شوید ومعتقدید که برای دستیابی به موفقیت باید ررمیر وجروهره خرودرا هررورش داد     

ایرن  .هوش عاطفی ،نشانه ی سطح ومیزان بهره گیری از عقل ،فهم،زیرکی،آگاهی ،شعور وفراست شما اسرت . وهدایت کرد

هروش عراطفی   .بوجرود مری آیرد   (انسران،هدیده وشریء  )هوش از برانگیخته شدن شور وجوشش اعتقادی نسبت به چیزی 

هوش عاطفی ،هیوند عقل برا عواطره وفطررت اسرت کره ادراک      . ،استعداد، توانایی وقابلیت تحلیلی شما را تعیین می کند

هوش عاطفی برهایه طرز تفکر شرکل  .قل کور استعواطه بدون ع. بوجود می آورد،عقل بدون عواطه وفطرت نابارور است

شخصیت وتوانائی ذهنی نیز هوش عراطفی افرراد را   .طرز تفکر دردوره های مختله زندگی تغییر وتحول می یابد.می گیرد

 .شکل می دهند

ما را ااساسات قلبی عرفران شر  .الهامات قلبی ،سطح عرفان شما را نشان می دهد.عواطه بر هایه فطرت شما بروز می کند 

این هوش .نامیده می شود "هوش عاطفی"هیامهایی که شما می توانید از رمیر وفطرت خود دریافت کنید.شکل می دهد 

هوش عاطفی دراوزه آداب ،سنن،ارزشها،باورها وجهران بینری وطررز فکرر شرما      . ،مانند روایه ای برای عواطه شما است

این هوش روایه دوران سازندگی .ب تجربیاتتان رشد می کننداست ونگرشی تولید می کند که دردوران مختله درچارچو

منشراء ایرن   .هوش عاطفی جلوه ای از طرزتلقی واستنباط فرد است .است وبر هایه ااساسات وطرز تفکر سنجیده می شود

هوش سطح عاطفه ،قلب ،ادراک وفطرت است ونوع نگرش مثبت به عد  اطمینانهای آینده بر مبنای این هروش مشرخص   

این هوش ااصل فرایند فکرکردن فرد است وهایه های آن را آگاهی ،ارزشها ،باورها ،نگرشها ،استعدادها ووسرعت  .ود می ش

هوش عاطفی ،قابلیتهای تخصصی وفنی شرما را کنرار زنردگی شرغلی     . اعتقادات وتوانمندی جذب هیامها را شکل می دهد

. با باورهایتان شکل می دهید،بخش مهم شخصیت شما اسرت  اا تی که تجربه می کنید الگوهایی که.تان  بکار می گیرد

تفکری که عاطفه نداشته باشرد فراینرد تصرمیم    .رفتار هوشمندانه از مولفه های شناختی ،اجتماعی وعاطفی شکل میگیرد

ا با هوش عاطفی بهتر می توانیرد هایرداری خرود رادر رویرارویی برا ناکامیهر      . گیری ررایت بخش برایتان بوجود نمی آورد

تقویت کنید اا ت روای وخلق وخوی خود را تنظیم نمائید،بر نفس خود تسلط یابیرد،بر وسوسره هرای آن غلبره کنیرد      

،اررای نیاز زودگذر را به تعویق اندازید واز غرق شدن درمسائل ناراات کننرده اجتنراب نمائیردوبا دیگرران هرم صرحبت       

ایرن  .راز می دارند دررویارویی با مشکالت موفق تر عمل می کنندافرادی که با دقت ،اا ت عاطفی خود را درک واب. شوید

هروش  . افراد می دانند چگونه وچه وقت ااساس خود را بیان دارند واا ت خلقی خودرا به گونه ای کارآمد تنظیم کننرد 

جنبره ای از  هروش عراطفی ،  .عاطفی از ساز وکار کنترل فشار روانی ،التهاب وتوانایی انطباق هذیری بهره گیرری مری کنرد   

هروش عراطفی مری توانرد اعتقرادات      .این هوش توانائی هیش بینی برای رفتارهرای بوجرود مری آورد   .هوش اجتماعی است

این زمینه ها تفکرر شرمارا هردایت    .وباورهای شما را درارتباط با رفتار دیگران کنترل کند وزمینه های مساعد بوجود آورد 

زیرکی ،شعور،فهم ودوراندیشی می توانید به فرایند قوه برانگیختره شردن شرور    هوش هیجانی،با ارزیابی قابلیت . می کنند
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دراین صورت اس درک ااساسرات را درخرود برا  مری بینیرد      .وجوشش نسبت به چیزی وکسب آگاهی از آن تکیه کنید

طررز فکرر   قدرت شکل گیری ااساسات و هیجانات درشما با ست ومری توانیرد   .ودرچارچوب تدبیر آن را هذیرا می شوید

افراد را تشخیص دهید دربرقراری ارتباط با دیگران سعی می کنید هدف از برقراری این ارتباط را توسط دیگران تشخیص 

دهید وبرای خود درهر ارتباطی هدفی متصور می شوید به منافع ااصل از هدفها توجه می کنید ومحرک هدفها را منرافع  

ای مختله نگاه می کنید وجنبه های مطبوع ونامطبوع تجربره هرا را اسرتخراج    به تجربه ها به عنوان درسه. هم می بینید

قابلیرت شرناخت نروع ااساسرات     . کرده وبه خاطر می س ارید وبر نحوه شکل گیری وبروز آنها دقت  ز  مبذول می دارید

را یک دوره ی مطالعاتی زندگی را کالس درس تلقی می کنید،هر ارتباطی .،هیجانات وعواطه افراد رادرخود با  می بینید

هوش ارفه ای ،با ارزیابی استعداد توانایی شرناخت رمروز کرار مرورد     . درنظر می گیرید وبرآموختن از آن تاکید می ورزید

دراین صورت ،توانایی تشرخیص  .عالقه وجدیت درتحقیق اهداف آن کار می توانید به قوه هوش ارفه ای خود تکیه کنید 

محوله را خواهید داشت قدرت درک  وفهم خوبی برای شرناخت فراینردها وشریوه هرای انجرا       ساختار وسازوکارهای امور 

ارتباط میان ارفه خود را با دیگر ارف تشخیص می دهیدواز اسن ظرن وتردبیر خرود    .کارهای مورد عالقه خود را دارید

روی آن ارفه قررار گرفتره    برای هیشبرد اهداف کار با شناخت جوانب محیطی آن ،شناخت فرصتها وتهدیدهایی که هیش

دوست دارید همواره سرگر  انجا  امور محوله باشید وبررای هیشربرد آن   .ذهن اشتیاق به کار دارید .،استفاده خواهید کرد 

اهداف کارها را بخوبی برای خود شناسایی وارزیابی می کنید ،برای اهداف سلسله مراترب در نظرر   .،اولویت بندی می کنید

کنید اهداف را درچا چوب سیاستهای تصمیم گیری ،عملیاتی کنید وعملکرد های خرود را برر اسراس    سعی می .می گیرید

درانجا  امور،مشورت می کنید واز مشاوره ها برای خود عالئمی را اسرتخراج  .به امور،مدبرانه می نگرید. اهداف شکل دهید

برای تحقق اهرداف سلسرله مراتبری ارفره     .تان باشدمی کنیدکه می تواند راهنمای هیشبرد امور مرتبط با کار مورد عالقه 

برای هرکاری زمان در نظر می گیریدوهس از اتما  آن کار ،بره کرار دیگرری مری     .خود ،زمان ومنابع  ز  درنظر می گیرید

تجربیات ااصل از انجا  کارهای گذشته خود را برای بهترر انجرا  دادن کارهرای آتری ،مرورد اسرتفاده قررار مری         .هردازید

سطح موفقیت ویا شکست درکیفیت انجا  امور ارفه خود را می شناسیدواز آنهرا  .درانجا  امور،شجاعت مدبرانه دارید.ددهی

هروش ایمرانی واعتقادی،برا ارزیرابی اسرتعداد وتوانرایی شرناخت        . برای کسب موفقیت آتی درآن ارفه استفاده می کنیرد 

وقایع وهدایت آنها،واصول به نتیجه مطلوب ،مری توانیرد بره قروه     اعتقادات وباورهای خود وبهره گیری از آنها برای دیدن 

ذهنیت شما نسبت به وقایع تابع تصاویری است که از واقعیت آن وقایع برای خرود  .هوش ایمانی واعتقادی خود تکیه کنید

تصراویر  .برد تصاویر ذهنی شما براساس جهان بینی والزاماتی که نوع نگرش شما به هستی می سازد،شکل می یا.می سازید

باورهرا ،در طری   .ذهنی ،نقشه های ذهنی شما رابرای هر واقعه ای که هیش روی شما قررار مری گیرنرد ،شرکل مری دهرد      

سرطح ومیرزان   .باورها،دریچه ارتباط با واقعیات ووقرایع هریش روی هسرتند   .تجربیات دوران مختله زندگی شکل می یابند
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تفاوت شما با دیگران درنوع ایمران واعتقراد ومیرزان هایبنردی بره آن      .ستایمان واعتقاد ،متمایز کننده افراد از یک دیگر ا

با اعتقادات،انسانها اوج می گیرندو مسیر ارکات آتی خود را هایره ریرزی   .ایمان نگهدارنده انسانها هنگا  لغزشها ست.است 

یمران انسرانها سراخته مری     ارزشها ،سازنده کیفیت زندگی شخصی وارفه ای است ،کیفیت ارزشها از اعتقادات وا.می کنند

هرقدر میزان اعتقاد وایمان قوی تر باشد،میزان استواری انسان درانجا  امور وال کردن سرختی هرای کارهرا بیشرتر     .شود

اعتقادات ،خطوط راهنمای شخص هستند،انسران برا ایمران    .استحکا  ودوا  انسان به اعتقادات وی بستگی دارد.خواهد بود

هرمیزان که اعتقادات وایمان اشخا  عمیق ترر شرود ،کیفیرت انجرا      .ی وارفه ای با ئی دارد،هایبندی به ارزشهای انسان

ایمان واعتقادات برای انسانها ،قلمرو بره  . دوا  وطول عمر انسان به نوع ایمان واعتقاد وی بستگی دارد.امور آنها با  می رود

ه انجا  دهند،چه چیزهرایی را مری تواننرد ببیننرد،با چره      وجود می آورند وبه او می فهمانند که چه کارهایی را مجاز ند ک

کسانی می توانند ارتباطات عمیق برقرار کنند،با چه کسانی می توانندهمزیستی داشته باشند،با چه کسانی می تواننرد بره   

، 191 امیردی زاده، .)چه میزان اطمینان کنند،درجه صداقت افراد به سطح وکیفیت ایمان واعتقادات آنهرا بسرتگی دارد  

 42- 6 ) 

 

 

 

 هوش رقابتی

هوش رقابتی فرایندی تحلیلی است که اطالعات هراکنده مربوط به رقیبان ومشتریان را به دانش استراتویک دقیق ومفیرد  

مرک  .)تبدیل می کند تا بدینوسیله اطالعاتی کاربردی درمورد تکامل بازار وفرصت ها وتهدیدات کسرب وکرار ایجراد شرود    

 (996 ، مستر

رقابتی فرآیند جمع آوری اطالعات علمی درمورد رقبا وکاربرد آن دریک طرر استراتویک بلند مردت وکوتراه مردت    هوش 

 (12، 119 بیک زاده ،اسکندری،.)می باشد

                                                           
1 Mc master 
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به وسیله هوش رقابتی ،سازمانها می دانندکه چه رقابتهایی باید دراولویرت قرارگیرد،وااردهای هروش رقرابتی درواقرع بره       

سازمان می هردازند،این واادها از برنامه ریزی وتصمیم گیری اسرتراتویک امایرت مری کنندوفرصرتها     تحلیل رقبای یک 

 ( 2، 2111 هلتونیمی،ووریه،.)هشدار می دهند"وتهدیدات تجاری را سریعا

هوش رقابتی به شرکتها درتعریه وتوصیه صنعت وکار خودشان وهمچنین تعیین کردن نقاط ررعه وقروت رقبرا کمرک     

گرگروری  .)درمقابل ارکات رقبا غرافلگیر نشرده وهمچنرین زمران هاسرخگویی آنهرا بره رقبرا کوتراه ترر شرود            می کند تا

 ( ، 2،2111،تیلور

 

 :د یل استفاده از هوش رقابتی

درخالل سالهای اخیر،هوشمندی رقابتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده وبا فرهن، شرکتهای هیشررو عجرین   

افزایش هوشمندی رقابتی موجب می گردد سازمانها اطالعات محیط اطراف خود را سریعتر وبا دقت بیشرتری   .گشته است

تجزیه وتحلیل کرده ونتایج ااصل را به طریق سودمند ذخیره ودرمواقع مقت ی دردسترس تصمیم گیرندگان قرار دهنرد  

ه وایر بخشی فرایند تفکر وتصمیم گیری جمعی را به این امر جریان تبادل اطالعات ودانش را دربستر سازمان تسریع کرد.

بدین ترتیب مدیران اجرایی با درک بهتر رقبا ومحیط هرچالش رقابت می توانند با تکیه . نحو چشمگیری بهبود می بخشد

نسربت  بر ابزارها وتکنیک های خا  ،اطالعات مرتبط با قابلیتها ،نقاط قوت ورعه ونیات رقبا را مورد بررسری قررارداده و  

رقابت درمحیط فعلری عبرور از جهرانی شردن بررای       .به انتخاب راهبرد مناسب اقدا  وهمواره یک گا  از رقبا جلوتر باشند

بنابراین دراین دوره هوش رقابتی هیچیده ای به عنوان یک رویکرد جامع برای رقابرت  .مبارزه با همه ابزار امکان هذیر است

با نظارت دقیق بر رقبا توسعه یافته که شامل (CIعنوان با ترین سطح از هیچیدگی به )مرکز هوش رقابتی .مورد نیاز است

کاربردی درشرکت شما نیازمند بره ایجراد یرک شربکه سرازمان      "کامالCIبرای .شبکه های اطالعاتی وخبر چین می باشد

 (616، 1 1،21لوبیکا.)یافته خوب از کارشناسان بر روی بخشهای مختله از مراال دارید

 

 

                                                           
1 Peltoniemi&vouri 
2 Gregory&taylor 
3
 lvbyka 
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 مفهو  هوشمندی رقابتی

براساس تعریه جامعه کارشناسان هوشمندی رقابتی ،برنامه سیستماتیک واخالقی است برای جمع آوری ،تجزیه وتحلیرل  

بره عبرارت دیگرر    . ومدیریت اطالعات بیرونی سازمان که برنامه ها ،تصمیمات وعملیات شرکت را تحت تاییر قرار می دهد

هوشرمندی رقرابتی   "خصوصا. ش توان رقابتی بازار از طریق درک رقبا ومحیط رقابتی استهوشمندی رقابتی ،فرآیند افزای

عبارت است از جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطالعات درخصو  قابلیتها ،نقاط رعه ونیات رقبای تجاری که با اسرتفاده از  

رقابتی مدیران ارشد سرازمان هرا را   هوشمندی . هایگاه های اطالعاتی ومنابع آزاد واز طرق قانونی واخالقی کسب می شود

درهر اندازه ای که باشند قادر می سازد تصمیمات خود را برر اسراس آگراهی از اطالعرات برازار ،بخرش تحقیرق وتوسرعه،         

هوشمندی رقابتی بخش جدائی ناهذیر از هدیرده رو بره ظهرور    .تاکتیکهای سرمایه گذاری درکسب وکار وغیره ،اتخاذ کنند

براساس تعریه دیگری ،هوشمندی رقابتی فرایندی است تحلیلری بررای گرردآوری اطالعرات درزمینره      . اقصاد دانائی است

فعالیتهای رقبا وتبدیل آن به دانش هدفمند،به هنگا  وراهبردی که بتواند به تصمیم گیری مردیران اجرائری بررای برنامره     

ری اطالعات از ابزارها وتکنیک هرای قرانونی   دراین فرایند،برای جمع آو.ریزی جهت دستیابی به اهداف سازمان کمک کند

 ( 19 ماهنامه تدبیر،نجفی اقی،.)واخالقی استفاده می شود

 

 

 طبقه بندی هوشمندی رقابتی 

جدیرد بررای    این االت سازمان بسیار هیش فعال است و مدیریت دائما بره دنبرال شرکار فرصرتهای     در: روایه مبارزه جو

 .از محیط است سرمایه گذاری و جن، علیه عد  آگاهی

بره دنبرال کسرب اطالعرات      در این االت نیز سازمان بسریار فعا نره عمرل مری کنرد و مردیرت آشرکارا       : تهاجمی روایه

 .استراتویک تجزیه و تحلیل و استفاده از آن است

شررکت   معمولی است و سیستم اطالعراتی  در این االت مدیریت همواره به دنبال اطالعات راهبردی از منابع: روایه فعال

 .است اطالعات  گردآوری  ابتدای استقرار یک شبکه عملیاتی هنوز کامال شکل نیافته و یا سازمان در

 طلبری  فرصرت  از و شرود   سازمان زمانی عکس العمل نشان می دهد که از خارج مورد امله و تهدید واقع: انفعالی روایه

 .شود می استفاده اطالعات کسب برای
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مدیران ترسری از رقابرت بره دل راه     در این االت سازمان عالقه ای به هوشمندی رقابتی ندارد و: در خواب رفتگان روایه

 (2، 191 منتخبی،.)عد  آگاهی است نمی دهند که البته این امر بیشتر ناشی از

 ارزیابی هوشمندی رقابتی

ییر آن بر سازمان بره دقرت امکران    مطالعات انجا  یافته نشان می دهد اندازه گیری ارزش ویا میزان هوشمندی رقابتی وتا

 . هذیر نیست ولی درعین اال راه های ساده وعملی تر نیز وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد

 

 (2 ، 119 تارط،)سلسله مراتب هوش  - شکل 

هوش وروابط بین فردی درواقع توانایی درک دیگر مردمان است،اینکه چه چیزی آنها را برانگیخته می سازد ،چگونره کرار   

می کنندوچگونه می شود با آنها همکاری کرد ،فروشندگان ،سیاستمداران، معلمان،هزشکان،ورهبران مذهبی موفق همگری  

یاز با ئی دارند،هوش درون فردی توانایی بهم هیوسته ای است که افرادی هستند که درزمینه هوش وروابط بین فردی امت

به طرف درون باز می گردد ودرواقع ظرفیت فرد برای خلق الگویی صادقانه ودقیق از خود است ،الگرویی کره از آن بتروان    

ن ویوگری اسرت   درجای دیگر گاردنر اشاره می کند که هسته هوش درون فردی شامل ای.بطور مویر درزندگی استفاده کند

که بتوانیم خلق وخو،روایه،تمایالت وعوامل برانگیختگی را دردیگر مردمان تشخیص داده وبطور مناسرب بره آنهرا هاسر      

 خرد

 خبرگی

 دانش

 اطالعات

 داده
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گوییم وبتوانیم ااساسات وعواطه را دردسترس خود نگه داریم وآنها را بخوبی تشخیص دهیم وطوری تنظیم شان کنریم  

 (11-12، 192 ، گلمن.)که رفتار مان را هدایت کنند

آنقدرکره قاعرده را   -این قاعده که بهره هوشی با ،موفقیت آدمی را درزندگی ت مین میکند دارای استثناهای فراوانی است

درصددرموفقیت فرد نقش داشرته باشرد   21به زیر سوال می برد دربهترین االت ،هوش واستعداد فقط می تواند به اندازه 

بوسریله عرواملی دیگرر غیرر از     "شود بدین ترتیب موفقیت فرد درجامعه نهایترا  درصد بقیه به عوامل دیگر مربوط می11و

 (64، 192 گلمن،.)تعیین می شود-هوش واستعداد از طبقه اجتماعی گرفته تا شانس واقبال

به عنوان .به خاطر اینکه موجب درک عادی وشهودی درانسان می شود نمی توان نادیده انگاشت"اما هوش فردی را اساسا

را توصیه کنند اکثرر آنهرا   "آد  باهوش"،هنگامی که رابرت استنبرگ روانشناس از دانشگاه ییل،از مرد  خواست که مثال 

هوشریاری  :اکثر تحقیقات استنبرگ اورا به همران نترایج تورانردایک رسراندند    .برمهارتهای عملی افراد دست گذاشته بودند

اییهای تحصیلی وآموزشی فرد ندارد وبخش مهمی از قابلیتهایی اجتماعی مجموعه ای از مهارتهاست که هیچ ربطی به توان

درسالهای اخیرر  . به شمار می رود که باعث می شوند مرد  درموارد عملی زندگی خیلی خوب از عهده وظایه شان برآیند

محردوده   گروه هیشرفته ای از روانشناسان نظر گاردنر را دراین مورد هذیرفتند که مفاهیم قردیمی بهرره هوشری برر ارول     

خاصی از مهارتهای زبانی وریاری می چرخد وتستهای بهره هوشی دراالت مطلوب می توانند میزان موفقیتهای تحصیلی 

ایرن  .یا دانشگاهی را تخمین بزنند ولی هیچگونه شناختی از تواناییهای فرد درعرصه های مختله زندگی ارائه نمری دهنرد  

اهی گسترده تر به هوش آدمی نگریسته اند وتالش دارند آن را بره عنروان   از دیدگ-منجمله استنبرگ وسالوی-روانشناسان

 (11-16، 192 گلمن،.)عاملی که موجب موفقیت فرد درسراسر زندگی می شود معرفی کنند

آشنایی با ویوگیهای انواع هوش نه تنها بخشی از امور  ز  برای آگاهی از توانمندیهای شخصی وخویشتن شناسری اسرت   

هرچه میرزان آگراهی از قابلیتهرا واسرتعدادهای     .گری از خواسته ها ،آگاهیها،واراده فرد را نیز شکل می دهدبلکه بخش دی

امیردی  .)هوشهای فردی بیشتر باشد اسرتواری فررد دربهرره گیرری از سرازوکارهای آن هروش مری توانرد بیشرتر شرود          

 (66 ، 191 زاده،

از داده شود ،هوش رقابتی اطالعات مربوطه را به سرعت شناسرایی  مزایای استفاده از هوش رقابتی به سختی می تواند امتی

می کند ودرانتخابهای فنآورانه ی موفق کمک می کند وهمچنین شانس تایید یبت اختراع را افزایش مری دهردوهمچنین   
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ازار را دارائیهای فنی وعلو  شرکتها را ممیزی می کند وآنهرا را برا رقیبران مقایسره مری نمایرد وتهدیردات وفرصرتهای بر         

 (111،  211،  رواچ.)تشخیص می دهد واستراتویهای برد درمناطق ناشناخته را شناسایی می کند 

زمانی که توجه خود را از یک چیز به چیز دیگر تغییر می دهید باید بدانید که مراله بهره گیری از زمینره هرای هوشری    

ی توانید با مهارت وسرعت  ز  برا خصیصره هرای هروش در     با تجدید نظر درنوع توجهات بروقایع م.خود را تغییر داده اید

زندگی خود را با قابلیت واستعداهای یک نوع هوش هیش "مرد  عموما. موقعیتهای ویوه آشنا شده وبر تقویت آنها بکوشید

را کنتررل  فردی را نمی توان یافت که فقط با استفاده از قابلیتهای یک نوع هوش خود بتواند رویدادهای زنردگی  .نمی برند

مرد  مری تواننردمیان انرواع خصیصره هرای هوشری خرود درانتخراب امروری کره بایرد انجرا  دهنرد تروازن برقررار                .کند

درهراال نقش وکارایی هوشها را درهیشبرد عملیات نبایرد دسرت کرم گرفرت ،بایرد برا شرناخت عمیرق نشرانه هرا           .کنند

ها برای مسیر های هرر تالطرم زنردگی وشررایط تروا  برا عرد         وقابلیتهای انواع هوشها ،مهارت خود را در بهره گیری از آن

 (61 ، 191 امیدی زاده،.)اطمینانهای آتی با  برد

 هوشمندی سازمانی

هوش سازمانی ،قابلیت یک سازمان به عنوان یک کل ،درگردآوری اطالعات،نوآوری،تولید دانش وعمل مویر بر هایه دانرش  

 (996 ،2مک مستر.)ایجاد شده می باشد

سازمانی مفهو  جدیدی دراوزه سازمان ومدیریت به شمار می رود وبه عنوان یک مفهو  نظری ،به طور روز افزونی  هوش

 (1،2111سیمیک ایوانا.)اهمیت بیشتری درتئوری سازمان هیدا می کند

تنتاج اافظره سرازمانی،دانش سرازمانی،یادگیری سرازمانی،ارتباطات سرازمانی واسر      :هوش سازمانی شامل هنج جزء اصرلی  

 (994 ،4اونلندآر.))سازمانی می باشد

هوش سازمانی ،توانایی فکری یک سازمان برای ال مسایل سازمانی است وتاکید هوش سازمانی بر یک ارچگی توانائیهرای  

فنی وانسانی برای ال مسائل است،به طور دقیقتر هوش سازمانی شامل تمامی اطالعات ،تجربره ،دانرش وفهرم از مسرائل     

 (992 ،1ماتسودا.)تسازمانی اس
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هوش سازمانی عبارت است از توانایی یرک سرازمان بررای شرکل دهری وتغییرر محریط وتطرابق برهایره اهرداف وتوانرایی            

 (996 ، وبروهمکارن.)هایش

هوش سازمانی به صورتهای مختلفی به کار رفته است ،توصیفی از قابلیتهای هردازش اطالعات ونیرز نتیجره ایرن هرردازش     

 (996 ،2گلین.)ش افراد ونیز تجمیع هوش آنها و استعاره ای برای سازمان و ویوگیهای سازمانوتوصیفی از هو

 هوشمندی سازمانی ررورت 

سازمانها اطالعات مختله وبسیار زیادی را درون خود جای داده اند ولی این اطالعات به رااتری ترکیرب وبره هوشرمندی     

 :راه هوشمندتر شدن قد  بردارند کافیستسازمانها می توانند در .سازمانی ختم نمی گردند

 آنچه را که موجب کند ذهنی سازمان می شود تشخیص داده واز میان بردارند. 

 آنچه را که موجب هوشمندی سازمان می گردد مشخص وتقویت کنند. 

 ساختارها وفرآیندهای رروری برای ارتقای هوشمندی سازمان را توسعه دهند. 

بره واسرطه تسلطشران    "با هوش را از نوع صحبت کردن وعملشان تشخیص می دهیم نا الزامادر زندگی روزمره ،انسانهای 

 :درال معما وتستهای تشخیص بهره هوش،یک انسان با هوش دارای سه ویوگی است

  توانائی استثنائی درکسب اطالعات از محیط اطراف خود. 

 توانائی استثنائی در هاس  مناسب به این اطالعات. 

 ری سریعتوانائی یادگی. 

برخی از سازمانها بسیار کند ذهن هستند ،آنهرا  .سازمانها نیز همانند انسان درجه ای از هوشمندی را به نمایش می گذارند

اتی نمی توانند سیگنالهای بسیار قوی از تغییرات محریط خرود را تشرخیص دهنرد ودر هاسر  بره ایرن محرکهرا بسریار          

 .یرند وبدون هیچگونه درک وبینش ،اشتباهات قبلی خود را تکرار می کننداین سازمانها به آرامی یاد می گ.ناتوانند

برای ایجاد یک سازمان هوشمند تنها استخدا  افراد با هوش وقرار دادن دفتر مجلل،شبکه و رایانره هرای قروی دراختیرار     

 .ایشان کافی نیست
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ش وهماهن، ساختن کرار برا دیگرران از توانرایی     افراد با هوش اغلب دربرقراری ارتباط با همکاران ،به اشتراک گذاردن دان

 . ز  برخوردار نیستند

هرفرد ممکن است اشتباه خاصی را یک بار انجا  دهد،اما اگر هرسنل با یکدیگر ارتباط برقرار نکننرد ممکرن اسرت همران     

 (21، 194 محمدی دوست،(.اشتباه ،ده ها بار تکرار شود بدون اینکه به یادگیری سازمانی ختم گردد

 :اجزای اصلی تشکیل دهنده هوشمندی سازمانی

هنگا  ارزیابی هوشمندی سازمانی ،هنج اوزه را می توانیم درنظر بگیریم که درتما  موارد ،اشاره به سازمان مری شرود نره    

 :اع ای آن ،این هنج اوزه عباتند از 

 :ادراک(اله

 .کند ط اطرافش را تجزیه وتحلیل میسازمان ،اطالعات مربوط به خود ومحی

 :اافظه(ب

 .سودمند وقابل دسترس ذخیره می کندسازمان تجربیات خود را به طریق 

 :یادگیری(ج

 .وجود خودرا توسعه وبهبود می بخشدسازمان دانش ،قابلیتها وفرایندهای م

 :تبادل اطالعات(د

 .تبادل دانش واطالعات می هردازند افراد سازمان به

 :استد ل(ه

 (2112، آلبرخت(.جمعی درسازمان ایر بخش استم گیری فرایند تفکر وتصمی
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براساس مطالعه نتیجه مقا ت هووهشی مرتبط با موروع این مقاله می توان بین هوش رقابتی وایر بخشی بازاریابی رابطره  

مثبت ومعناداری را عنوان کرد به این معنی که هرچه هوش رقابتی افزایش یابد میزان ایر بخشی بازاریابی نیز افزایش می 

ید تالش کنندتا چالشها وفرصتهای بازار را به واسرطه هروش رقرابتی وهوشرمندی     ،بنابراین می توان گفت سازمانها بایابد 

 .سازمانی خود شناسایی ودر جهت ایجاد مزیت رقابتی وافزایش ررایت مشتریان خود گا  بردارند

اسرت  هیشنهاد می شود از آنجا که استفاده از هوش رقابتی درتغییر محصو ت،فرایندها ،ساختار و فرهن، سرازمانی مرویر   

لذا سازمانها باید تالش کننداز طریق ایجاد واادهای ویوه هوش رقابتی بتوانند درجهت بهبود کسب وکار رقابتی گا  های 

مویری بردارند واز طرفی با عنایت به اینکه درعرصه رقابت اطالعات عامل اصلی قدرت است سازمانها با استفاده از فنراوری  

یندهای ساده وبدون تشریفات برونرد ترا از برترری رقرابتی نسربت بره دیگرر سرازمانها         های نظا  اطالعاتی به استقبال فرا

 .وشرکتها برخوردار شوند
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Abstract: 

The purpose of this article is a review of enterprise competitive intelligence and 

intelligent in modern marketing, given that the present era of communication and 

information, she is fasting the relationship between companies and organizations be more 

extensive marketing in this highly competitive arena in the meantime very hard bringing 

the share of the market for companies can be difficult, to overtop the marketing problems, 

very clever and careful planning it is essential that this programme should be based on 

accurate and true information and identification And analysis of the behavior of the 

competitors on the market and how to interact with competitors competitive intelligence 

based on the invasion or managers and staff of the Organization and the organizational 

intelligence for war as a result of this competition and to receive points for the company. 

the study also introduces a variety of related intelligence with the competition as well as 

the expression of the intellectual enterprise, the necessity of competitive intelligence and 

Enterprise intelligence necessary in current marketing speech. 
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