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صنعت توزیع و پخش دارو به عنوان یکی از مهمترین بخشهای زنجیره تامین دارو ،در محیطی قررار
گرفته که از یک سو عوامل داخلی و از سوی دیگر رقابت با شرکتهای بررر ننرلملیتی ،آن را در
معرض ریسکها و خطرات متعلدی قرار داده است .بررسی تاثیرگرااری متغیرهرای مختلرد درون
سازمانی و متغیرهای برون سازمانی ،کمک میکنل ،کارایی و توان رقابتی شرکتهرای فعراد در ایرن
صنعت ،افرایش یافته و موفق به کسب مریت رقابتی گردنل .به منظور پیشبرد اهلاف رقابتی سازمان-
های فعاد توزیعکننله پخش دارو ،تجریه و تحلیل دقیق محیط کسب و کار توسرط نیرروی انسرانی
متخصص و هوشمنل ،همچنین رصلکردن منطقی رقبا ،از موثرترین و راهبردیترین اقلامات اسرت.
لاا هلف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش بازاریابی و هوش کسب و کرار برر کسرب مریرت
رقابتی در صنعت توزیع دارو با در نظر داشتن نقش تعلیلگر هوش رقابتی بوده است .جامعره آمراری
تحقیق شامل ملیران ارشل ،میانی و عملیاتی شرکتهای پخش و توزیع دارو در تهران است که نعلاد
آنان  620نفر میباشل .بر اساس جلود مورگان حجم نمونه بایل  030در نظر گرفته شود که با توجره
به اهمیت و حساسیت موضوع تحقیق و همچنین پیشبینی نرخ بازگشرت پرسشرنامههرا ،برا روش
نمونهگیری تصادفی ساده ،تعلاد  380پرسشنامۀ محققساخته که روایی و پایایی آن تاییل شله بود،
توزیع گردیل .از این میان  373پرسشنامه جمعآوری گردیل .با توجه به غیر قابل استفاده بودن برخی
از پرسشنامهها ،در نهایت  333پرسشنامه مورد تجریه تحلیل قرار گرفرت .بررای تجریره و تحلیرل
دادهها ازملد سازی معادالت ساختاری به کمک نرم افرار لیررد استفاده شل .نتایج تحقیق حراکی از
آنست ،در شرکتهای پخش دارو ،اطالعات (نوع اطالعات تناوب استفاده از اطالعات منابع اطالعرات ،
خالقیت و ،IQ3بر افرایش هوش بازاریابی تاثیر میگاارد .هوش بازاریابی نیر بر هوش کسب وکار تاثیر
مثبت دارد .و همچنین هوش کسب و کار با تاثیری که از متغیر تعرلیلگر هروش رقرابتی مریگیررد،
موجب کسب مریت رقابتی در صنعت توزیع و پخش دارو شله است.
کلیل واژهها :هوش بازاریابی ،هوش رقابتی ،کسب مریت رقابتی ،توزیع دارو
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به مقابله با آنان خواهناد باود .باه هماین دلیال اسات کاه
مدیریت شرکتهای توزیع دارو نیااز باه ارزیاابی کامال از
میی داخلی و خارعی خود دارند به نیوییه ناه تنهاا باا
نیازهای بازار داروی کشور همسو باشند بلیه یا برتاری
نسبی نیز در قباال رقباا ،در باازار ایجااد نمایناد .بناابراین
اهمیت موتوع تیقیس حاتر بدان عهت است کاه کساب
مزیت رقابتی در صنات توزیاع دارو ایان امیاان را فاراهم
میآورد که ی شرکت توزیعکنناده دارو ،مسایر اقتصاادی
خاص خودش را طی کند و امیاان تقلیاد رقباا را میادود
نماید .که در اینصورت عایگاه بهتری را در بازار به دسات
خواهد آورد.
به همین منظور حضور عواملی همنون هوش بازاریابی
و تقویت آن از اهمیات بسازایی برخاوردار اسات .هاوش
بازاریابی اطالعات کساب و تیلیال تغییارات هار روزه در
میی بازاریابی است که به مدیران در آمادهسازی و تطبیاس
برنامههای بازاریابی کم میکند (کنوال و ساین.)2102 ،2
در واقع سیستم هوش بازاریابی مشتص میکند که چه نوع
هوشی مورد نیاز ساازمان اسات .آن را از میای دریافات
کرده در اختیار سازمان قرار میدهد (رتاایی دولاتآباادی
زینلاای و شاایرچیزاده .)0131 ،در ایاان راسااتا کسااب
اطالعاات از بااازار از اهمیات ویا هایای برخااوردار اساات.
هرچقدر ساازمانها و افاراد بیشاتر اطالعاات کساب کنناد،
هوش بازاریابی آنها به همان نسبت افزایش مییابد .باید در
نظر داشات ناوع اطالعاات در دساترس و یاا نیاوه ارائاه
اطالعات میتواند در ایجاد مزیت رقابتی مو ر باشد .مناابع
تامینکننده این اطالعات و اینیاه در چاه زماانهاایی ایان
اطالعات باید در اختیار شرکتهای توزیع کننده دارو قارار
گیرد مجهولهای است که شرکتهای پتش دارو به عنوان
حلقااه واساا باااین تااامینکننااادگان (تولیدکننااادگان و
واردکنناادگان) بااا مشااتریان (داروخانااههااا و مراکااز علااوم
پزشیی بیمارستانها و مصار کننادگان نهاایی) باا یاافتن
پاسخهای بهینه برای آنان میتوانند مزیت رقابتی خود را در
بازار حفظ کنند (گودرزی و گودرزی.)0131 ،
در بیث تجارت و بازاریابی اطالعات به هار ناوع داده
عمعآورى شاده باا اساتفاده از روشهااى متتلفان نظیار

م دمه
در سالهای گذشته تاامین داروی ماورد نیااز عامااه از
دغدغههای اصلی نظام عمهوری اسالمی ایران بوده اسات.
بر همین اساس اگرچاه حاواد ی همناون عنام تیمیلای
هشت ساله و میدودیتهایی همنون تیریمهای اقتصادی
تا یرات مثبت و منفای متااددی بار وتاایت اقتصاادی و
اعتماعی ایران گذاشته است ولی در ساتتتارین شارای
تامین منابع مالی مورد نیاز بتش دارو متصوصاا در زمیناه
توزیع و پتش آن از اولویتهای نظاام عمهاوری اساالمی
ایران چه در بتش دولتی و چه در بتش خصوصای باوده
است(گودرزی و گودرزی.)0131 ،
صنات توزیع دارو کاه ییای از مهمتارین بتاشهاای
زنجیره تامین دارو است در مییطی قرار گرفته کاه از یا
سو عوامل داخلی و از سوی دیگر رقابات باا شارکتهاای
بزرگ چندملیتی آن را در مارض ریس های متاددی قرار
داده است(عزیزی یوسفوناد .)0131 ،بررسای متغیرهاای
متتلف درون سازمانی در کنار متغیرهاای بارون ساازمانی،
کم میکند ،کارایی این شرکتها در بازار رقابتی افازایش
یابااد و بتواننااد موفااس بااه کسااب مزیاات رقااابتی گردنااد
(روتیمل.)2102 ،0
در حال حاتر بیش از هشتاد شرکت توزیع کننده دارو
در ایران فاالیت مایکنناد باه نیاوی کاه در حاال حاتار
011درصد توزیاع و پتاش دارو در باازار دارویای کشاور
توس شرکتهای پتش انجاام مایشاود (دنیاای اقتصااد،
22شهریورماه  .)0132این شارکتهاا آننناان باا تغییارات
سریع و پیوسته در بازار فروش مواعه هستند کاه اگار هار
لیظه به مطالااه و بررسای خاود و میای پیراماون خاود
نپردازند بقای آنان در مارض خطر خواهد بود .با توعه باه
پایین بودن حاشیه سود و وعود یا میای رقاابتی پویاا
دستیابی به مزیت رقابتی در این بازار مساتلزم اعارای راه-
حلهای عدید و در نظر گرفتن عوامل تا یرگاذار احتماالی
در این حوزه است .در واقع ،مشیل اساسی اینسات کاه باا
در نظر داشتن 'توافس برعام' و احتمال رفع موانع تیریم در
کشور و اعالم آمادگی شرکتهاای بازرگ بارای سارمایه-
گذاری در ایران و پیشبینی حضور شرکتهای پتش بین-

مطالاه بازار ،مشاهدۀ بازار و سایر موارد دیگر اطالق مای-

المللی در کشور ،شرکتهای داخلی پتش دارویی مجباور
Rotheamel

Kanwal & Singh
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تأثیر هوش بازاريابي و هوش کسب و کار بر کسب مزيت رقابتي در صنعت توزيع دارو با در نظرداشتن نقش تعديلگر هوش رقابتي

گردد .در واژه "اطالعات" بار مانائن از قبل تاریف شاده-
اى در رابطه با کیفیت ماتبر بودن و یا صایت داده وعاود
نداشته و امیان برخورد با اطالعات ماتبر غیرماتبار واقاان
نادرسااات صااایی و گماااراهکنناااده وعاااود خواهاااد
داشت(ساااااادتمند و امیرخااااانی( .)0131 ،چناااادرا و
همیارانش )0332(0در تیقیقات خود اطالعاات بازاریاابی
را در سه باد؛  -0نوع اطالعاات باه ماناای میازان مارتب
بودن انواع اطالعات به نیازهای شرکت -2 ،تناوب اساتفاده
از اطالعات به مانای دفاات استفاده از اطالعات مورد نظر
برای شرکت -1 ،منابع اطالعات باه ماناای میازان مارتب
بودن منابع اطالعات مورد نظر به نیازهای شرکت ،تقسایم-
بندی کردند
2
سالچ و همیارانش ( )2102دریافتند ارائاه تیقیقاات
صاایی و غناای از بااازار ،موعااب کشااف رواباا میااان
رویدادهای بازار در یا زمیناه خااص ،قضااوت درسات
نمودن و امیان برنامه ریزی با تریب خطاای انادم مای-
گردد نتایج تیقیقات آنان نشان داد که اطالعات مو س و باه

تجارت است (دانم و همیاران .2)2102 ،بر همین اسااس
خالق بودن و خالقیات در میای کساب و کاار متغیار و
رقابتی ،ی ترورت اسات (کاربات .)2112 ،2اولادهام و
کامینگز )0332( 2در مطالاات خود دریافتند خالقیت افاراد
ییی از مو رترین راهها در کساب مزیات رقاابتی در باازار
است .این بدان ماناست که سازمان و افراد خالق آن مای-
توانند تا یر مثبتی در به وعاود آوردن هاوش بازاریاابی آن
سازمان داشته باشند .بر هماین اسااس فرتایه دوم مطارح
میگردد.
فرگوسن )2101( 8در تیقیقات خود که در قالاب یا
کتاب منتشر گردید ،اذعان داشت هوش ذاتی افراد ( )IQدر
تقویت هوش بازاریابی ،تا یر بسزایی دارد .به نیوی کاه در
فاالیتهای بازاریابی ،افراد باا تاریب هوشای بااال بسایار
ماهرانهتر و خالقانهتر عمل خواهناد کارد .همنناین نتاایج
تیقیقات فاریابی و همیارانش ( ،)0131نشان داد افاراد باا
هااوش ذاتاای و هااوش هیجااانی باااالتر ،قااادر بااه دریاقاات
اطالعات بیشتری از بازار هستند و به راحتای ان اطالعاات

موقع میتواند تاا یر بسازایی در افازایش هاوش بازاریاابی
داشته باشد .بنابراین فرتیه اول بیان میشود.

را تجزیه تیلیل مینمایند .بر همین اسااس فرتایه  1بیاان
میگردد.
3
از سوی دیگر احمد ( ،)2102با ارائه مادلی از هاوش
تجاری ،اذعان داشت عواملی همنون فرهنام ساازمانی و
راهبردهای بازاریاابی در کساب و کاار بار توساا هاوش
تجاری و مزیت رقابتی تا یر دارد .یو و کرونیاوز)2101( 01
نیز در تیقیقات خود دریافتند ،الزم دستیاابی باه ساط
بااالی هااوش تجاااری ،قابلیات تجزیااه و تیلیاال پیشاارفت
اطالعات و تقویت هوش بازاریابی است .در هماین راساتا
فرتیه چهارم بیان میشود.
از طر دیگر سیستمهای هوش کسب و کار به عناوان
ی عامل بسیار کلیدی در ایجااد و توساا مزیات رقاابتی
نقش اساسی دارند (ناصری اصافهانی و همیااران.)0131 ،
هوش کساب و کاار عبارتسات از مجموعاهای از مفااهیم،
روشها و فرایندها که هد آن نه فق اصاالح تصامیمات
تجاری ،بلیه حمایات از تیقاس اساترات ی شارکت اسات

به عقیده کاتلر هوش بازاریابی ،اطالعات مناساب و باه
موقع در ارتباط با بازار است کاه بارای ساازمانهاا بسایار
حیاتی است (کاتلر و کلر .)2112 ،1مانند تمام فاالیتهاا و
مفاهیم مدیریتی ،این فاالیت نیز باید توس افرادی مااهر و
متتصص انجام شود (فاریابی و همیاران .)0131 ،افارادی
که ناه تنهاا بایاد دارای تتصاص و مهاارتهاای خااص
بازاریابی باشند ،بلیه باید دارای وی گیهای فردی خالقاناه
برای اعرای موفقیتآمیز این سیستم نیز باشاند (بارتلات و
گشتال .)2112 ،1فوالدوند و همیارانش خالقیات را ارائاه
فیر و طرح نوین برای بهباود و ارتقااک کمیات یاا کیفیات
فاالیتهای سازمان اعم از فاالیتهای انساانی ساازمانی و
تجاری تاریف کردهاند (فوالدوند منصوری و میمادیفار،
 .)0131خالقیت فردی که منجر به خالقیت سازمانی مای-
شود عامل مو ری در تقویت و رشد دادن اناواع هاوش در
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(بیمونته و بوسید .)2102 ،0وظاایف اصالی کاه بار عهاده
سیستمهاای هاوش کساب و کاار اسات شاامل شناساایی
هوشمندانه ییپارچهسازی تجمیع و تیلیل چندبادی داده-
های به دست آمده از منابع داخلی و خارعی اسات (تاباان
شارفی میمادی و ویسااه .)0131 ،از ساوی دیگار مزیاات
رقابتی عبارت است از میزان فزونی عاذابیت پیشانهادهای
شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشاتریان اسات (گرناان،2
 .)2101در واقع مزیت رقابتی تماایز در وی گایهاای یا
شرکت است که آن را قادر به ارائاه خادمات بهتار از رقباا
(ارزش بهتر) به مشتریان مایکناد (سالطانی زارع و پرنیاان
خوی .)0131 ،در تیقیس حاتر مزیت رقابتی گویاای ایان
است که ارتبااط مساتقیم ارزشهاای ماورد نظار مشاتری،
ارزشهای عرته شده شرکت و ارزشهاای عرتاه شاده
توس رقبای شرکت ،الزامات و ابااد مزیت رقابتی را تایین
میکند .سازور و همیارانش ( )0131دریافتند هوش کسب
و کار ،به عنوان ایزاری پایشگر و تیلیلگر ،تاا یر مانااداری
بر برتری رقابتی در صنات بیمه الیترونیا دارد .بناابراین

میتوان فرتیه ششم را ارائه نمود.
با توعه به بررسای پیشاین نظاری و تجربای موتاوع
تیقیس و باا مشاتص شادن موتاوع تیقیاس و برقاراری
ارتباااط میااان متغیرهااای تا یرگااذار ،ماادل و چهااارچوب
مفهومی تیقیس حاتر ارائه میشود

منبع :محقق ساخته

فرضوویه  :1اطالعااات بازاریااابی باار افاازایش هااوش
بازاریابی تا یر مثبت میگذارد.
فرضوویه  1ال و  :منااابع اطالعااات باار افاازایش هااوش

می توان نتیجاه گرفات کاه هاوش کساب و کاار باا ارائاه
اطالعات تجاری بازار و رقبا موعب کسب مزیات رقاابتی
برای سازمانی تجاری میشود (رونقی و رونقی .)0131 ،بر
همین اساس فرتیه پنجم ارائه میشود.
باید توعه داشات بیاارگیری یا برناماه هوشامندی
رقایتی در سازمانها ،با تییه بر تقویت هوش کسب و کاار،
موعبات درم بهتر از چشمانداز رقاابتی مایشاود(رایت و
کالو  .)2112 ،1انجمن تتصصای هوشامندی رقاابتی در
سال  2118هوشمندی رقابتی را فراینادی نظااممناد بارای
عمعآوری تجزیه و تیلیل و مدیریت اطالعات خارعی که
بر برنامهها تصمیمات و عملیات شارکت تاا یر مایگاذارد
تاریف نموده است .در واقع هوش رقابتی ابزاری راهبردی
است که به مدیریت ارشد اعازه میدهد از طریس تمرکز بر
میی بیرونی و پیش بینی مسیر آینده بازار ،مزیات رقاابتی
سازمان و حتی عوامل ماو ر بار مزیات رقاابتی ساازمان را
بهبااود بتشااد(رونقی و رونقاای .)0131 ،در واقااع هااوش
رقابتی باه صاورت مثبتای در دساتیابی باه مزیات رقاابتی
سازمان سهیم است(رساتگار و همیااران .)0131 ،بناابراین

بازاریابی تا یر مثبت میگذارد.
فرضیه  1ب :تناوب اساتفاده از اطالعاات بار افازایش
هوش بازاریابی تا یر مثبت میگذارد.
فرضیه  1ج :نوع اطالعات بر افزایش هاوش بازاریاابی
تا یر مثبت میگذارد.
فرضیه  :2خالقیت بر افزایش هاوش بازاریاابی تاا یر
مثبت دارد.
فرضیه  IQ :3بر افزایش هوش بازاریابی تاا یر مثبات
دارد.
فرضیه  :4هوش بازاریابی بر هوش کسب و کار تاا یر
دارد.
فرضیه  :5هوش کسب و کار بر کسب مزیت رقاابتی
تا یر مثبت دارد.
فرضیه  :6هوش رقابتی تا یر هوش کساب و کاار بار
کسب مزیت رقابتی را تادیل میکند.
در ادامه به روششناسی تیقیس و مباحث آزمون مدل و
تجزیه و تیلیل نتاایج پرداختاه شاده اسات .در پایاان نیاز
مطالب عمعبندی و پیشنهادهای مبتنای بار آزماون فرتایه
های و پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است.

1

Bimonte & Boussaid
Gernnan
3 Wright & Calof
2
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بر همین اساس ،به ترتیب شش پرساش بارای انادازه-
گیری هوش رقابتی ،برگرفته از پ وهشهای صورت گرفته
توس برادفورد )2112( 1و بوسه ،)2118( 1چهاار پرساش
برای سنجش نوع اطالعاات ،پانج پرساش بارای سانجش
منابع اطالعات ،شش پرسش برای سنجش تناوب اطالعات
اقتباس شاده از مطالااات ساالچ و همیاارانش 2در ساال
 ،2102سه پرسش برای انادازهگیاری متغیار خالقیات ،بار
اساس تیقیقات رادسپ )0333( 2و چهار پرسش برگرفتاه
شده از تیقیقات گاردنر 2در سال ( )2111برای اندازهگیری
هوش ذاتی ،درنظر گرفتاه شاد .بارای انادازهگیاری متغیار
هوش کسب و کار و متغیر کسب مزیت رقابتی ،به ترتیاب،
پنج پرساش از تیقیقاات ساامون و همیاارانش 8در ساال
 0381و پنج پرساش از تیقیقاات پاورتر 3در ساال ،0331
استتراج شد.
الزم به ذکر است با آنیاه ساواالت پرسشانامه توسا
صاحبنظران ارائه شده و در تیقیقات متتلاف بارهاا ماورد
استفاده قرار گرفته است ،پس از ترعمه و به ناوعی باومی-
سازی ،به کم نرمافزار ،هر ی از آنان با مجموع سواالت
دیگر ،در رابطه گذاشته شاد و از روی میازان همبساتگی و
هماهنگی آنان با سایر سواالت ،پایاداری و مناساب باودن
آنان تشتیص داده شد .بدین صورت که نرم افزار آماری با
استفاده از تیلیل و حذ برخی از سواالت و بررسی تا یر
حد آنان بر روی بهبود آلفای کرونباخ ،کم شاایانی باه
صیت پرسشنامه تیقیس کرد .بنابراین میتوان گفت گویاه-
هااای منتتااب ،تاامن میاادود بااودن ،توانااایی ساانجش
متغیرهای تیقیس را دارد.
با توعه به آنیاه از پرساشناماههاای اساتاندارد بارای
سنجش متغیرها استفاده شد ،ابتدا سواالت مورد نظر ترعمه
شااد و سااپس بااا مراعاااه بااه خبرگااان اماار ،تغییاارات و
اصالحات الزم صاورت گرفات .ساپس پایاایی متغیرهاای
تیقیس توس شاخص کرونباخ با میزان استاندارد باالی ./2
استفاده شد .تریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها باالتر
از  1/2میاساابه شااد .بنااابراین پایااائی پرسشاانامه مطلااوب

روش شعاسی تح یق
روش تیقیس بر حسب روش توصایفی-پیمایشای و از
نظر هد کاربردی است .با توعه به نقش مو ر و بیبادیل
مدیران ارشاد و مادیران میاانی در تصامیمگیاری و ارائاه
برنامههای مدتدار تجاری بهوی ه در شرکتها و ساازمان-
های بازرگانی کاه در حاوزه پتاش و توزیاع میصاوالت
غااذایی و دارویاای فاالیاات ماایکننااد (ساایدا و همیاااران،
 ،0)2102عاماه آماری تیقیس حاتر شامل مدیران ارشد و
مدیران میانی و مدیران عملیاتی شرکتهای پتش و توزیع
دارو در تهران است که تاداد آنان  212نفار مایباشاد .بار
اساس عادول کرعسای و مورگاان( )0321باا خطاای %2
حداقل حجم نمونه باید  212انتتاب شود که با توعاه باه
اهمیت و حساسیت موتوع تیقیس ،میقس حجم نموناه را
به  182نفر ( 021نفر بیشتر) افزایش داد .با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده 181 ،پرسشنامه توزیع گردید کاه
از این میان به  120پرسشنامه پاسخ داده شد که با توعه باه
غیاار قاباال اسااتفاده بااودن برخاای از پرسشاانامههااا110 ،
پرسشنامه مورد تجزیه تیلیل قرار گرفت.
به منظور عمعآوری ادبیات تیقیس از منابع دسات دوم
شامل کتاب مقاالت و مناابع اینترنتای و بارای عماعآوری
دادههااای آماااری تیقیااس ،از روش گااردآوری اطالعااات
بصورت میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده اسات.
بتش عظیمی از تیقیقاات دانشاگاهی در سراسار عهاان،
مشتص ااب بااا هااد طراحاای و ساااخت پرسشاانامه انجااام
میشود .ی یا چند میقس ،ماهها و سالها تیقیقات انجاام
میدهتد و پرسشنامهای را طراحای مایکنناد کاه ماتقدناد
میتواند برای سنجش متغیری خااص ماورد اساتفاده قارار
گیرد .بتشی دیگر از میققین دانشگاهی ،از پرسشنامههاای
استاندارد 2استفاده میکنند .در واقع ،این میققان ،باه سارا
دستاوردهای گروه اول میروند و پس از اطمینان از صیت
و کارایی و اعتبار و روایی پرسشنامه ،از آن بارای سانجش
ی یا چند وی گی در عاماه آماری مد نظر خاود اساتفاده
می کنند .در تیقیس حاتر نیز برای سنجش متغیرهای مورد
بررسی از پرسشنامههایی استفاده شد کاه توسا میققاین
برعسته طراحی شده و بارهاا در مطالااات متتلاف ماورد
استفاده قرار گرفته است.
Saida et al.
Standard Questionnaires

3

Bradford
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5 Celuch et al
6 Raudsepp
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ارزیابی گردیده است.
جدول  .2آلفاي کرونباخ پرسشنامه
تتدار گویهها

شماره سواالت

آلفای سرونباخ

ابتار (عاملها)

اطالعات بازاریابی

02

 2تا 20

1/802

نوع اطالعات

1

 2تا 01

1/221

منابع اطالعات

2

 00تا 02

1/222

تناوب استفاده از اطالعات

2

 02تا 20

1/213

خالقیت

1

 22تا 21

1/222

IQ

1

 22تا 28

1/222

هوش بازاریابی

2

 22تا 28

1/231

هوش کسب و کار

2

 23تا 11

1/281

ماخذ یافتههای آماری تیقیس

جدول  .1آزمون نرمال بودن دادهها
تعاوب اسیفاره

اطالعات

نوع

از اطالعات

بازاریابی

110

110

110

110

110

میانگین

1/223

1/312

1/812

1/802

1/822

1/821

انحراف معیار

1/221

1/212

1/218

1/128

1/211

1/228

1/228

1/022

1/011

1/013

1/121

1/083

1/081

1/010

اطالعات
N

آماره

معابد اطالعات

هوش

هوش

بازاریابی

سبو و سار

110

خالقیت

IQ

110

110
1/811

1/230
1/221
1/022

)(Kolmogorov–Smirnov test

معناداري

1/182

1/132

1/122

تیریف رخ میدهد .قبل از انجام تیلیلهای آمااری تا -
متغیره و چندمتغیره باید برقراری پیش فارضهاای آمااری
آزموده شود.
نرمال بودن ،اساسی ترین پیش فرض تیلیل چندمتغیره
است .اگر این فرض برقرار نباشد ،برخی آزمونهای آماری
مشتص ،غیرماتبار باوده و قابال اساتفاده نیساتند (هیار و
دیگران.)2101،
براساااس نتااایج آزمااون کولمااوگرو -اساامیرنو در
تمامی موارد مقدار ماناداری بزرگتر از ساط خطاا()1/12
بدست آماده اسات .بناابراین توزیاع دادههاا نرماال اسات
(عدول .)1

تجزیه و تحلیل اطالعات

با توعه به آنیه از اطالعات عمایت شاناختی 0عاماا
آماری ،برای ارائه پیشنهاد استفاده نشده است ،از ذکار آناان
خودداری میگردد.
آمار اسیعباطی
آزمون نرمال بورن رارهها

پیش فرض های آمااری ،پایاه بسایاری از آزماونهاای
آماری ت متغیری و چنادمتغیری اسات .شارای مهام و-
اساسی برای تیلیل دادههای چندمتغیری ،برقاراری پایش-
فرض های نرمال بودن ،خطّی باودن و ییساانی پراکنادگی
دادههاست .چناننه ی یا چندتا از این مفروتههاا نادیاده
گرفته شود ،در این صورت ،در نتایج آمااری ساوگیری یاا
Demographic

1/120

1/023

1/001

1/131

1/182

مدلسازی متارالت ساخیاری

در این بتش نتست روابا باین متغیرهاای مشااهده
شده با متغیرهای مینون بررسی شده و بارهای عاملیای که

1
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مانیدار نباشند حذ

گردیده است.
جدول  .4مخفف اسامی متغیرهاي مدل مفهومی تحقیق
میغیر مدل
HOSH BAZ

توصی

میغیر مدل
MANBA

میغیر

هوش بازاریابی

توصی

میغیر

منابع اطالعات

KAR

کسب و کار

TANAVOB

تناوب استفاده از
اطالعات

MAZIAT

مزیت رقابتی

NOE

نوع اطالعات

ROGHABA

هوش رقابتی

.
نمودار  .1تحلیل عاملی متغیرهاي تحقیق و ابعاد آن در حالت تخمین استاندارد

را در حالت تتمین استاندارد 0بر اساس عوامل پنهان نشان
میدهد .بارهای عاملی مادل در حالات تتماین اساتاندارد

مدل اندازهگیری

نمودار( )0تیلیل عاملی تاییدی شاخصهای پرسشنامه

Standard Solution

022
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برای بررسی درستی فرتیه های فرعی پ وهش ،مدل
ساختاری به صورت نمودار ( )2نشان داده شده است.

میزان تا یر هر کدام از متغیرها و یا گویهها را در توتای و
تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد.
بررسی ررسیی فرضیه های فرعی پژوه

نمودار  .2تحلیل عاملی متغیرهاي تحقیق و ابعاد آن در حالت معنیداري ضرایب بار عاملی

نمودار  .3تحلیل عاملی متغیرهاي تحقیق و ابعاد آن در حالت تخمین معناداري

مناسب است.

بر اساس نمودارهای فوق مدل مورد نظر دارای برازش

جدول  .5شاخصهاي برازش مدل اندازه گیري

022

T-Value
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RMR

GFI

1/122

0/92

AGFI

CFI

1/90

0/94

RMSEA
0/023

منبع یافتههای تیقیس

جدول  .6تاثیرپذیري متغیرها از یکدیگر بر اساس فرضیه هاي تحقیق
میغیر مبی ل

میغیر
تتدیلگر

میغیر واببیه

آماره آزمون

بار عاملی

نییجه فرضیه

متعیراری

نوع اطالعات

×

هوش بازاریابی

1/12

1/22

تایید

تناوب اطالعات

×

هوش بازریابی

2/12

1/22

تایید

منابع اطالعات

×

هوش یازاریابی

2/22

1/22

تایید

فرتیه دوم

خالقیت

×

هوش بازاریابی

2/12

1/20

تایید

فرتیه سوم

IQ

×

هوش بازاریابی

2/82

1/22

تایید

فرتااااااایه
چهارم

هوش بازاریابی

×

هوش کسب و کار

2/22

1/81

تایید

فرتیه پنجم

هوش کسب و کار

×

کسب مزیت رقابتی

2/21

1/22

تایید

فرتیه ششم

هوش کسب و کار

هوش رقابتی

کسب مزیت رقابتی

1/03-2/22

-1/22
1/22

تایید

فرتیه اول

منبع یافتههای آماری تیقیس

همانطورییه مشاهده میشود  0RMSEAبرابر با
و کمتر از  0/08بوده و نسبت کای دو به درعاه آزادی نیاز
برابر با  1/714است 2RMR .مالم بدی برازش مدل اسات
کاه بایاد کمتار از  1/12باشاند .همنناین 1GFI - 1CFI-
2AGFIمالمهای خوبی بارازش مادل هساتند و میازان آن
بهتر است بیشتر از  1/31باشد و در کل هر چقدر به مقادار
ی نزدی تر باشند بهتر است.
مقادیر آزمون ماناداری بزرگتر از  0/32یاا کاوچیتر از
 -0/32نشاندهنده ماناداری بودن رواب است .مبنای تائیاد
یا رد شدن فرتیه های (ماناداری رواب ) بررسای مادل در
حالت ترایب مانااداری اسات .در ساط خطاای  1/12و
آزمون دوطرفه (پیش فرض نرمال) مقاادیر بیرانای اعاداد
 0/32و -0/32می باشند .چناننه ترایب ماناداری بیشاتر
از  0/32و یا کوچیتر از  - 0/32باشند فارض صافر رد و
فرض ی یانی وعود ارتباط ماناداری تائید میشود.
0/023

از آزمون فرضیه های تح یق
با توعه به اهمیات داشاتن مزیات رقاابتی در صانات
توزیع دارو ،هد مطالاه حاتر بررسی تا یر عوامال ماو ر
بر کسب مزیت رقاابتی در صانات توزیاع دارویای ایاران
است .بر اساس تیقیقات انجام شده در حوزههای متتلف،
عواملی همناون هاوش بازاریاابی ،هاوش کساب و کاار،
اطالعات ،هوش رقابتی و ...در کسب مزیت رقاابتی نقاش
مهمی را ایفا میکنند .به همین دلیل تیقیس حاتار عوامال
مهمی که در تیقیقات گذشته (در حوزه توزیع دارو) کمتار
مورد توعه بودهاند را مورد بررسی قارار داده اسات .بارای
سنجش تا یر متغیرهای تیقیس از ییدیگر از مدل مااادالت
ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده گردیده است.
بر اساس نتیج آزمون فرتیه اول تیقیاس (عادول ،)2
تا یر مثبت و مانادار اطالعات بازار (نوع اطالعات ،تنااوب
اسااتفاده از اطالعااات ،منااابع اطالعااات) باار بهبااود هااوش
بازاریابی تایید شد .این نتیجه نشاان مایدهاد دساتیابی باه
اطالعات مفید بازار ،که دائما از منابع مو س دریافت میشود
در بهبود هوش بازاریابی نقش مهمای دارد .ایان نتیجاه باا

نییجهگیری و پیشعهارهای مبیعی بر نیایج حاصل
1

Root Mean Square Error of Approximation
Root Mean square Residual
3 Goodness of Fit Index
4 Comparative Fit Index
5 Adjusted Goodness of Fit Index
2

نتااایج حاصاال از تیقیقااات چناادرا و همیاااران ( )0332و
028
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ابراهیمی و یانم ( 0)2102هم راستا است.
همننین نتایج آماری نشان دهندۀ تاییاد فرتایه دوم و
سوم میباشند .بدین مانا که خالقیات و  IQنیاز در بهباود
هوش بازایابی نقاش ماو ری دارناد .ایان نتاایج باا نتاایج
تیقیقات استرنبرگ ( ،2)2102ترینور و همیااران (1)2101
و دانم و همیاران ( )2102همتوانی دارد.
بر اساس اطالعات مندرج در عدول  ،2فرتیه چهاارم
نیز تایید شد .کاه تاییاد شادن آن نشاان از تاا یر مثبات و
مانادار هوش بازاریابی بر بهبود هوش کساب و کاار دارد.
این نتیجه نیز با نتاایج تیقیقاات کناوال و سااین (،)2102
فاریااابی و همیاااران ( ،)0131رایاات و کااالو (،)2112
ایسی و همیاران ( 1)2101همراستا است.
با توعه به نتایج آزمونهای آمااری ،فرتایه پانجم نیاز
تایید شد .این نتاایج باا تیقیقاات گرناان در ساال ،2101
رونقی و رونقای در ساال  ،0131گااردا و همیاارانش 2در
سال  2101همراستا است .این نتایج گویاای آن اسات کاه
هوش کسب و کار تا یر مثبت و مانااداری در دساتیابی باه

کسب شده با نوع فاالیتشان ،تداوم و تنااوب در کساب
اطالعااات از میاای بااازار و متصوص اأ انتتاااب منااابع
اطالعااتی مناسااب ،توعااه زیااادی داشااته باشااند .انجااام
تیقیقااات بازاریااابی ناکااارا و عمااعآوری انبااوهی از
اطالعات باضاب غیرمفید ،بهرهوری فاالیتهای تجااری را
کاهش میدهد .در عین حال تلتیص اطالعات و تفسایر
دقیس آنها ،موعبات افزایش هوش عملیاتی را در ساازمان
فراهم میآورد .کاه در راساتا مایتاوان از نارمافزارهاای
خاص مربوط استفاده کرد.
 به مدیران ارشاد کاه وظیفاه تصامیمگیاری کاالن را درصنات توزیع دارو بر عهده دارند پیشانهاد مایشاود باه
منظور موفقیت در بازار و افازایش تاوان بازاریاابی خاود
زمینه باروز خالقیات را در ساازمان باه وعاود آورناد .از
آنجاییکه خالقیت در عوی پرورش مییاباد کاه کشاف
نظریههای عدید و راههای نوین انجام کار تشاویس مای-
شود الزم است مادیران باا اساتفاده از روشهاای ایجااد
خالقیت همانند تیارم ذهنای فرآیناد گروهای فرتای

مزیت رقابتی در صنات توزیاع دارو دارد .بادین ماناا کاه
هرچقدر هوش کسب و کار بیشتر بهبود یابد ،دساتیابی باه
مزیت رقابتی در صنات توزیع دارو سهلتر میشود.
فرتیه ششم نیز تایید گردید .میقس باه دنباال دانساتن
این نیته بوده است که آیا بهبود هوش رقابتی ،تا یرپاذیری
مزیت رقابتی از بهبود هوش کسب و کار را تغییر مایدهاد
یا خیر ،که نتایج آزمونهای آمااری نشاان داد بهباود هاوش
رقابتی ،تا یرگذاری هوش کسب و کار بر دستیابی به مزیت
رقابتی ،در صنات توزیع دارو را افزایش میدهد .این نتیجه
گیری با نتایج حاصل از تیقیقات کالو و همیارانش 2در
سااال  ،2102همتااوانی دارد .بطااور کلاای تیقیااس حاتاار
تا یرپذیری متغیرهای مدل مفهومی بر کسب مزیت رقاابتی
را تایید مینماید.
بنابراین با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون فرتایه
های ،پیشنهادات تیقیس ،ارائه میگردد
 -پیشنهاد میشود مدیران بازار باه مارتب باودن اطالعاات

همتاسازی و تصمیمگیری گروه خالق ،به رشد خالقیات
در افراد فاال در این این صنات کم نمایند و با توعاه
به اینیه امور خالقیت بیشتر اکتساابی هساتند تاا فطاری
میتوان با آموزشهایی این توانایی را در سازمان افازایش
داد.
چراکااه تیقیقااات انجااام شااده نشااان داده اساات کااه
سازمانها با استفاده از سیستمهای توزیع خالق باه طارزی
باورنیردنی باه مزیات رقاابتی دسات یافتاه اناد .بناابراین
مدیران ارشد در صنات توزیع دارو ،میتوانند با اساتفاده از
شیوههای توزیع خالق همانند توزیع مویرگی به بتشهای
کم دسترس بازار دسترسی داشته باشند.
 پیشنهاد میگردد صنات توزیع دارو در کشور ،باا کمامشاوران روانشناسی اقدام به انجام تستهای هوش مانند
تستهای گلماان ریاون وکسالر نماوده و بادین وسایله
افرادی را برای فاالیتهای بازاریابی و یا تجزیاه تیلیال
کانالهای توزیع و حتی فرآیند بازارشناسی انتتاب کنناد
که از بهره هوشی باالیی برخوردار باشند.
 -به سازمانهای توزیع دارو پیشنهاد میشاود باا اساتفاده از
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Ebrahimi & Young
Sternberg
3 Trainor et al.
3 Isik et al.
2

Guarda
Calof et al.

تمام مولفههای هوش بازاریاابی و تیقیقاات بازاریاابی و
به کم پشتیبانی مدیران و نظارت بار عملیارد شارکت
اقدام به شناسایی نیازها و خواستههای مشتریان شاناخت

5
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تأثیر هوش بازاريابي و هوش کسب و کار بر کسب مزيت رقابتي در صنعت توزيع دارو با در نظرداشتن نقش تعديلگر هوش رقابتي

نقاط قوت و تاف سایر کاناالهاای توزیاع و همنناین
بهینهسازی فاالیتهای بازاریابی وکسب و کار گاردد کاه
نتیجه آن کسب مزیت رقابتی در پتش دارو است.
 با توعه به آنیه به کارگیری مفهاومی چاون هوشامندیکسب و کار به دلیل ایفای نقش در تصمیمگیری سازمانی
و ارتقاای بهارهوری و کساب مزیات رقاابتی در صانایع
متتلف بسیار ماورد توعاه اسات و سیساتم هوشامندی
کسب و کار موعب ارتقاک ارزشی اطالعات در آغاز یا
زنجیره اطالعاتی میشود که باا اساتفاده از فنااوریهاای
متتلف موعب عمعآوری و ساختارمند کاردن دادههاا و
تبدیل آنها به اطالعات میشود ،پیشنهاد میشود شرکتهای
توزیع دارو ،با استقرار و به کارگیری ی سیستم هوشمند
کسب و کاار باه طارق متتلاف موعاب بهباود گاردش
اطالعات در سازمان شوند .چرا کاه شاناخت و ارزیاابی
عوامل مؤ ر در پیشرفت و عملیرد سیستمهای هوشمندی
کسب و کار در سازمان بسیار حائز اهمیت است.
 -تایید نقش تادیلگری هوش رقابتی بر تا یرپذیری مزیات

تقویت هوش بازاریابی آنان بسیار ماو ر اسات ،بناابراین
مدیران فاال در صنایع پتش و توزیع ،باید با توعاه باه
وی گیهای کارکنان و مهارتهای مورد نیاز ایجاد هوش
بازاریابی ،آنان در پستهای مناسب سازمانی قارار داده و
به این ترتیب تاهد کافی بارای کساب هاوش بازاریاابی
فراهم آورند.
 با توعه به شرای موعود ،ماو رترین اساترات ی رقاابتی،استرات یهای کااهش هزیناه و ایجااد تماایز مایباشاد،
بنابراین به مدیران ارشد شرکتهای پتش و توزیع کااال
پیشنهاد میگاردد کارکناان خاود را از میاان افارادی کاه
نگرش هوش رقابتی آنان ،تهاعمی است ،انتتاب نمایند.
 از آنجایییه نتایج پ وهش نشان میدهد هوش بازاریاابیو هوش کسب و کار بر مزیت رقابتی تا یر دارد ،باید باه
بهبااود و رویااههااای تصاامیمگیااری راهبااردی در زمین ا
توانمندسااازی هااوش بازاریااابی و هااوش کسااب و کااار
مدیران و کارکنان توعه وی ه نمود .بنابراین شارکتهاای
توزیع و پتش کاال به منظور کسب مزیت رقابتی با یا

رقااابتی از هااوش کسااب و کااار نشااان دهنااده اهمیاات
شناسایی و تجزیه و تیلیل ابااد مارتب باا فاالیاتهاای
رقبااا در عرصااه توزی اع دارو اساات .چراکااه در صااورت
باهوشتر بودن رقبا در این زمینه ماادالت از پیش تایاین
شده به درستی باه نتیجاه مطلاوب نتواهاد رساید .لاذا
پیشنهاد میشود با برطر کردن تافهاای مرباوط باه
رقابتگرایی در حوزه بازار گرایی از طریاس پاساتگویی
به اعمال رقبا شناسایی اساترات یهاای رقباا و شناساایی
فرصتهای بازار بار اسااس تاوان رقاابتی در بااال باردن
قدرت رقابتی شرکت نقش مو ری ایفا شود.
نتایج این تیقیس برای هم شرکتهای فاال در حاوزۀ
توزیع و پتش ،قابال اساتفاده اسات .بناابراین پیشانهادات
کاربردی زیر را میتوان برای اینگونه شرکتها و سازمانها
ارائه کرد
 پیشنهاد میشود اینگونه سازمانها با آموزش تینی هاایخالقیت مانند تینیا باارش فیاری ،تینیا اسایمیر،
تینی شش کاله تفیر و یا تینی چرا ... ،و همننین با
اعطای اختیاار و آزادی عمال بیشاتر باه کارکناان خاود،

روییرد آیندهنگرانه در بودعهریزی حوزۀ مناابع انساانی،
میبایسات موعباات توانمندساازی کارکناان و مادیران
سطوح متتلف خود را ،در این حوزه فراهم آورند.
معابد
تابان ،میمد؛ شرفی ،وحید؛ اسافندیاری ،میماد و ویساه،
سیدمهدی ( .)0131مطالاه رابطه میان هاوش کساب و
کار عاذابیت و قابلیاتهاای درونای بانا باا رقابات
پذیری آنها (مورد مطالاه بان های دولتی استان ایالم).
مجلااه علماای پ وهشاای ماادیریت بازرگااانی ،دوره ،2
شماره .218-211 ،1
رستگار ،عباسالی؛ دهقاانی سالطانی ،مهادی؛ فارسایزاده،
حساین و بلااوچی ،حسااین ( .)0131تبیاین ا اار هااوش
سااختاری-سااازمانی باار کساب مزیاات رقااابتی نقااش
میااانجی هااوش رقااابتی .فصاالنامه علماای پ وهشاای
تیقیقات نوین بازاریابی ویا هناماه نتساتین کنفارانس
ملاای بازاریااابی خاادمات (بااا تاکیااد باار چالشااها و
راهیارهای بازاریابی در صنات بیمه).22-82 ،

موعبات خلس و اعرا نمودن ایادههاای عدیاد را فاراهم
آوردند
 -تیقیقات ابت کرده است کاه پسات ساازمانی افاراد در

رتایی دولتآبادی ،حسین؛ زینلی ،زهارا و شایرچیزاده،
زهرا ( .)0131بررسی میزان تا یر هوشمندی رقاابتی در
011
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ایجاد مزیت رقابتی ،مجله علمی پ وهشای چشاماناداز
مدیریت بازرگانی ،دوره  ،01شماره .3-22 ،2

گودرزی ،مهدی و گودرزی ،مریم ( .)0131بررسی فرایناد
تجاریسازی زیستداروها درسهاایی بارای صانات
دارویی ایران .فصالنامه رهیافات ،ساال ،02شاماره ،22
.21-12

ساااازور ،اعظااام؛ حساااینی ،میرزاحسااان و فرهمناااد،
م گان( .)0131ارایه الگویی برای بهبود هاوش تجااری
در بازاریابی صنات بیمه الیترونی (مطالاه موردی در
شاب بیمه نوین در شهر تهران .مجله علمی-پ وهشای
بهبود مدیریت ،سال پنجم ،شمارۀ (1پیاپی.21-11 ،)01

ناصااری اصاافهانی ،شااهیده؛ صاافائی پااور ،هاادی و تااارخ،
میماادعافر( .)0131بااهکااارگیری هااوش تجاااری و
مدیریت ارتبااط باا مشاتری در شاهرداری الیترونیا
(مطالاهی موردی سازمان فنّاوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری اصفهان ،دادههای بتش عوارض و نوسازی).
مجله علمای-پ وهشای مهندسای صانایع و مادیریت
(.88-80 )0 2

رونقی ،میمدحسین و رونقی ،مرتیه ( .)0131ارائاه مادل
بلو هوشمندی کسب و کار در بین سازمانهای ایرانی.
فصلنامه تتصصی پارمها و مراکز رشاد ،ساال دهام،
شماره .11-11 ،18

ساااادتمند ،الهااام و امیرخااانی ،امیرحسااین ( .)0131نقااش
ماادیریت در سیسااتم اطالعااات دو سااازمان دولتاای و
خصوصی در صانات هاوا فضاای کشاور بار کیفیات
تصمیمات کاربران ،فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش
شناسی ،سال دوم ،شماره اول.22-88 ،

& implementation, International Journal of Data
Warehousing & Mining, 12(4); 75-99, 86-101.
Ahmad, A. (2015). Business intelligence for
sustainable
competitive
advantage, in
)Mohammed Quaddus, Arch G. Woodside (ed.
Sustaining
Competitive Advantage
Via
Business
Intelligence,
Knowledge
Management,
and System
Dynamics
(Advances in Business Marketing and
Purchasing, Volume 22A) Emerald Group
Publishing Limited, 220-2123.

ساالطانی ،مرتضاای؛ زارع ،حمیااد و پرنیااانخااوی ،میساان
( .)0131بررسی و تیلیل نقش قابلیتهای فردی منابع
انسانی در ایجاد مزیت رقاابتی؛ باا باه کاارگیری مادل
 .VRIOمجلااه علماای پ وهشاای ماادیریت فرهناام
سازمانی ،دوره  ،01شماره .131-101 ،2

Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (2002). Building
competitive advantage through people. MIT
Sloan management review, 43(2), 34.

عزیزی یوسفوند ،رقیاه ( .)0131نقاش مادیریت ریسا
زنجیره تامین بر کارایی شرکتهای توزیع دارو .پایاان-
نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیساتم و
بهرهوری دانشگاه تربیت مدرس.

Bimonte, S. & Boussaid, O. (2016). Business
intelligence indicators: Types, models
Bose, R. (2008). Competitive Intelligent process
and Tools for Intelligence Analysis, Journal of
Industrial Management & Data Systems,
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شرکت تا چه اندازه به تنوع میصوالت توس شرکتهای رقیب اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به کبفیت میصوالت ارائه شده توس شرکتهای رقیب اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به شیوههای تامین مالی تبلیغ شده و نشده توس شرکتهای رقیب اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به نگرش مشتریان نسبت به میصوالت ارائه شده توس رقبا اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به عملیرد رقبا اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به استرات ی کنونی و آینده رقبا اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به کسب اطالعات از مشتریان خود نسبت به میصوالت ارائه شده اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به مفید و مورد نیاز بودن اطالعات حاصله اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به کسب اطالعات از تامین کنندگان میصوالت ارائه شده اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به کسب اطالعات در خصوص پیشبینی کسب درآمد و ارائه خدمات رقبا اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به کسب آگاهی از شیوههای ارائه میصول و خدمات رقبا اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به سیستم اطالعات رقبا اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به صیت و اعتبار اطالعات از مشتریان خود نسبت به میصوالت ارائه شده اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به تیلیل و تفسیر اطالعات دریافت شده اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به منبع اطالعات اهمیت میدهد؟
شرکت بطور متناوب به کسب اطالعات در اینترنت و فضاهای مجازی اهمیت میدهد؟
شرکت بطور متناوب به فن آوری تیقیس و توساه اهمیت میدهد؟
شرکت دائما از اطالعات حاصله در عهت ارتقا عملیرد خود اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به برنامههای روا ب عمومی عهت مارفی میصول وارائاه خادمات در راساتای اطالعاات
حاصله اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به حضور در نمایشگاههای متتلف عهت مارفای میصاول در راساتای اطالعاات حاصاله
اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به فرایند استفاده از اطالعات با استفاده از فناوری نوین اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به بیارگیری ایدههای عدید پرسنل اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به افیارو رفتار خالقانه پرسنل اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به ایجاد فضای بارش افیار مانند ایجاد اتاق فیر برای پرسنل اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به تریب هوشی هیجانی کارکنان اهمیت میدهد.
شرکت تا چه اندازه به تریب هوشی فرهنگی کارکنان اهمیت میدهد.
شرکت تا چه اندازه به تریب هوشی منطقی کارکنان اهمیت میدهد.
شرکت تا چه اندازه به تریب هوشی عاطفی کارکنان اهمیت میدهد.
شرکت تا چه اندازه به درم فرایندهای کلیدی کسب و کار توعه میکند؟
شرکت تا چه اندازه به تاهد و پشتیبانی مدیران ارشد عهت فرایند کسب و کار توعه میکند؟
شرکت تا چه اندازه به نظارت بر عملیرد فرایند کسب و کار توعه مییند؟
شرکت تا چه اندازه به وفاداری مشتریان نسبت به میصوالت ارائه شده اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به نگرش مشتریان نسبت به میصوالت ارائه شده اهمیت میدهد؟
شرکت تا چه اندازه به کسب مزیت رقابتی بانوان اهدا میان مدت و بلند مدت توعه مییند؟
شرکت تا چه اندازه به ایجاد اناطا پذیری در چالشها و تغییرات مییطی عهت کساب مزیات رقاابتی توعاه
مییند؟
شرکت تا چه اندازه به تدوین ی برنامه ریزی دقیس و سنجیده عهت کسب مزیت رقابتی توعه مییند؟
شرکت تا چه اندازه به افزایش توان سیستم مدیریت دانش عهت کسب مزیت رقابتی توعه مییند؟
شرکت تا چه اندازه به استفاده از متتصصان فن اوری و اطالعات( )ITعهت کسب مزیت رقابتی توعه مییند؟
شرکت تا چه اندازه به بازبینی ارائه میصول با استفاده از فناوری نوین عهت کسب مزیت رقابتی اهمیت میدهد؟
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