
 1444بهار  ،(24پیاپی ) اول شماره ،همیازد سال ،قدرت نرممطالعات  علمی فصلنامه

 53-11 صص

 قابلیتهای استراتژیک با استفاده از ظرفیت هوشمندی استراتژیک توسعه 
 DOR:  20.1001.1.23225580.1400.11.1.2.0                                                       پژوهشی :قالهنوع م

 2هرابی یورتچیبابک س، 1امین حکیم

 23/45/1444تاریخ پذیرش:                                   11/44/1538تاریخ دریافت: 

 چکیده
 و جدیادتر مفهاوم شود. در این میاانمی شناخته رقابتی برتری و قدرت اصلی ابزار و مرجع عنوان به امروزه اطلاعات     

 محای  پرشاتا  و مساتمر تغییارات واقاع، ساخته است. به برجسته را خود اهمیت هوشمندی، نامبه کاراتری از اطلاعات

 یکادیگر به آنها وابستگی و ارتباط بعلاوه ها،آن اختیار تحت منابع کیفیت و کمیت همچنین هادولت و هاسازمان فعالیت

 تغییر را اقدام و میمتص تفکر، نحوه بایستمی راستا همین در. دهدمی محیطی افزون روز ابهام از سخن جهانی، سطح در

 است. شده طراحی در چنین شرایطی با هدف افزایش قدرت نرم پشتیبانی و کمک برای استراتژیک هوشمندی که داد

 از پشاتیبانی و رساانی اطلاا  در مهام ابازاری عناوان باه کاه اسات ناوینی راهکارهاای جمله از استراتژیک، هوشمندی

 هوشامندی. باشدمی مطرح اجرا تا گیریتصمیم و استراتژی تدوین ختلفم مراحل در استراتژیک مدیریت هایفعالیت

 باه اساتراتژیک، هاوش و اطلاعاات تولیاد منظاور باه پیوسته و سیستماتیک فرایند یک عنوان؛ به توانمی را استراتژیک

 بار مارور. نستدا رقابتی همچنین بازدارندگی مزیت و منافع به دستیابی و گیریتصمیم تسهیل راستای در عملی صورت

 مندی از قدرت نرمگیری استراتژیک و بهرهتصمیم از پشتیبانی رویکرد که دهدمی نشان هانهادها و دولت فعالیت تجربه

 و گیاریتصامیم تاوان باشد چرا که به واسطه ایان مهام،مزیت رقابتی عجین می و ملی منافع تأکید است و با مورد بسیار

 در راستای رو این از .شودسلب و امکان بازدارندگی را میسر می رقبا از را العمل عکس درتق و یافته ارتقاء ریزیبرنامه

و پاسخ به ایان  اهداف تامین به نسبت کیفی تحقیق هایروش از استفاده با استراتژیک، هوشمندی برای چارچوبی ایجاد

اسات، مقالاه حا ار  استراتژیک چگونه دیهوشمن مدیریت ظرفیت از استفاده استراتژیک با قابلیتهای توسعه سوال که؛

 جواناب اساتراتژیک و هوشامندی ظرفیات از اساتفاده مربوطاه و قابلیتهای از کاملی چارچو  آن نتایج ارائه شده و در

 . است شده کشیده تصویر به با رویکرد قدرت نرم، آن بر متصور

یت اساتراتژیک، قادرت نارم، ، مادیرگیری استراتژیکهوشمندی استراتژیک، تصمیم  کلیدی: گانواژه

 .های استراتژیکقابلیت
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 مقدمه

گیران در مدیران و تصمیم های اصلیجزئی از نقش ریزی استراتژیکو برنامه گیریتصمیم     

است که افراد  یامقوله ک،یاستراتژ یریگمیشکست در تصمباشد و سطوح ملی و سازمانی می

های ها در محی ها و دولتدر شرای  فعلی، سازمان دارند. زیها به شدت از آن پرهو سازمان

کنند و این امر مستلزم آن است که همواره هوشیار بوده گرفته و رشد میمتلاطم و پرابهام شکل

ها باشند و بر اساس ها و فرصتترین علائم از تغییرات و تهدیدو در جستجوی یافتن کوچک

 یهامیتصم زیماوجه ت انیم نیدر انمایند.  گیریتصمیم زنی وها شرو  به تحلیل، گمانهاین یافته

هوشمندی سازمانی در چنین  !ست؟یخو ، چ جیبد با نتا یهایریگمیبد، از تصم جیخو  با نتا

کننده، غیردقیق شود تا بتواند حجم بالای اطلاعات موجود که اکثرًا گمراههایی پدیدار میمحی 

 پردازش قرار دهد. شده هستند را موردبندیو غیرزمان

به طور تاریخی به منظور ایجاد بینش، بصیرت و دانش در رابطه  هاها همچنین دولتسازمان     

اند. یکی با عملیات و روندهای فعلی و آتی خود از رویکردهای مختلف متعددی استفاده نموده

را تحت تاثیر قرار  روزترین این رویکردها که قدرت نرم آنهاترین و بهاز مهمترین، کاربردی

جستجو، پردازش،  اتیاز عمل یامجموعه؛ عنوانبه است، که کیاستراتژ یهوشمنددهد، می

گذاردن آن در دسترس فرد مناسب  اریبه منظور در اخت ینشر و حفاظت از اطلاعات و هوشمند

 د.باشیممورد توجه  یم یا اقدام،تصم کیاتخاذ  یدر زمان مناسب در راستا

به منظور توسعه  کیاستراتژ یهوشمند هایمعرفی ظرفیتدر  یسع در مقاله حا ر منظور نیبد     

، دیدگاهی کلانو هدف بر آن است که  بوده ها بویژه در نهادهای حاکمیتی و قدرت نرمقابلیت

با توجه به سوال اصلی  رهگذر نیارائه شود تا از ا ،ها در این حوزهتوانمندیکامل و برخاسته از 

 گاهی، جاشده مبنی بر ارائه الگوی هوشمندی استراتژیک و هدف اشاره شده تحقیق مطرح
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 یهوشمند یجهت طراح یمناسب یوشده و الگ فیدر کشور، تعر یبه درست کیاستراتژ یهوشمند

 . ردیقرار گ نفعانیذ اریدر اخت کیاستراتژ

 ی آنسابقه مطالعاتاهمیت موضوع و 

به عنوان عامل کلیدی در کسب و حفظ مزیت  کیراتژاست یبا توجه به اهمیت هوشمند     

مستلزم  ،ییابیم که داشتن هوشمنددرمی گیری،بازدارندگی و تصمیم رقابتی و استراتژیک،

باشد که در قالب وجود سیستمی توانمند با قابلیت کسب، پالایش، حفظ و نگهداری و انتشار می

ها از سیستم زهدر واقع این حو(. 2448، 1اولدت )مککرده اس داینمود پ کیاستراتژ یهوشمند

در هر سطح با  یم با هوشمندأابزاری را که باعث گردیده اطلاعات تو-بستری از قابلیتهای علمی

ترین )در عالی رانیگامنیت، سهولت، دقت و سرعت در اختیار کاربران و تصمیم ت،یفیکمال ک

قرار  مهای لازریزین انجام برنامهموقع، همچنیهای صحیح و بهگیریسطح( جهت تصمیم

 ت.گیرد، فراهم ساخته اس

کنترل  نیهمچن ک،یاستراتژ یهامیو تصمدر حوزه سازمانی  یزیربرنامه گاهیو جا تیاهم     

، (2411، 2)سیتوویرتاآنها یو اثربخش نانیو بالا بردن سطح اطم هامیموجود در تصم یهاسکیر

. در بخش سازندیم انیا نمارحوزه این و پژوهش در  قیقکه لزوم تح است یاز جمله موارد

 راتییاست که نرخ تغ ایو پو دهیچیپ یبه قدر  یو مح لیمسا زین حاکمیتی و از نگاه قدرت نرم

آمده،  رورت  شیپ تیسرعت مناسب در پاسخ به موقع نیمتنو  آن، همچن یرهایو متغ

ی و قاتیحقتاز سوابق  یبرخدر ادامه به  .سازدیرا برجسته م کیاستراتژ یاستفاده از هوشمند

 اشاره شده است. مطالعاتی مرتب  با این حوزه
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 شناسیروش

ها برخاسته از داده هیبوده و از روش نظر یفیها؛ کداده یوراز منظر نحوه گردآ قیروش تحق     

 کیتوان را دارد که  نیها ابرخاسته از داده هی. نظردیجویو ارائه چارچو  بهره م لیتحل یبرا

چارچو   دهد. خبرگان ارائه یِبراساس نظرات بخش حوزه ناشناخته کیجامع از  ریتصو

 که نشانگر باشدی میمتشکل از چهار مرحله اصل ،آورده شده استدر ادامه کار که  ییاجرا

مند و مرحله دوم: مطالعه روش، مرحله اول: بررسی و تدوین مبانی نظریاست؛  پژوهش ندیفرآ

 نیچهارم: تدو مرحله ی،ها و کدگذارداده ریو تفس لیسوم: تحل مرحله، هاداده یآورجمع

 .کیاستراتژ یهوشمند یچارچو  طراح

 ژیک به مثابه یک ضرورت هوشمندی استرات

 دیبه منظور تول وستهیو پ کیستماتیس ندیفرا کی"به عنوان  توانیرا م کیاستراتژ یهوشمند     

کرد  فیتعر "در بلندمدت یریگمیتصم لیتسه یراستادر  یبه صورت عمل ک،یهوش استراتژ

، 1ِایآید )جینباشیم کیاستراتژ یریگمیدر تصم ریافراد درگ زیکنندگان آن نو استفاده

ارشد و  رانیمد یها، کار را برانه تنها سرعت و شتا  حرکت سازمان(. در این میان 2444

 زین یطیمح راتییو پاسخ به تغ رینظارت، تفس زان؛یکرده، بلکه به همان م ترمشکل رانیگمیتصم

 ندیفرا کی گاهیدر جا ک،یاستراتژ یهوشمند  یشرا نیاست. در ا افتهی ییبسزا تیاهم

در  کیارتباط اطلاعات استراتژ یو برقرار لیو تحل هیتجز ،یآوربه منظور جمع کیستماتیس

اِی، آی)جی دیرا فراهم نما کیاستراتژ یریگمیتصم یورودمحرک و  تواندیسازمان، م

از آنجا که خمیر مایه استراتژی )اعم از ملی، نظامی، سیاسی، تجاری یا ...(  جه،یر نت(. د2444

پذیر که سازمان بتواند، است از ایجاد مو عی چنان توانمند، برگزیده و انعطافعبارت 

                                                           
1 . GIA 
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بینی نیروهای درونی و بیرونی، عملا در های غیر قابل پیشها یا حرکتگیریرغم مو ععلی

 کیاستراتژ ی، هوشمند(1384، 1د )کوئینهای خود برسزمان خود تعامل نشان دهد و به هدف

تلاشی منظم و سازمان یافته در جهت  ک،یاستراتژ یاطلاعات و هوشمندبا فراهم نمودن بستر 

خطرات ناشی از  کاهشخود باعث کنترل و  نیکه ا دهدیها را شکل ماتخاذ تصمیم

 .شودیم و برتری در قدرت نرم های نامطلو گیریتصمیم

 من آن که  دنباشیمن یها مستثنمقوله و چالش نیاز ا زین رانیما ا کشور های سازمانیحوزه     

حوزه را  نیدر کشور  رورت پرداختن به ا کیاستراتژ یکردهایرو یو عمل یتوسعه نظر

 یعلم تیفعال ایحوزه تا کنون پژوهش  نیبودن مباحث ا نی. البته با توجه به نوسازدیبرجسته م

آن در  هگایجا نیمو و  همچن نیا یبالا تینشده است و اهم جامان نهیزم نیدر اقابل توجهی 

 نیموجود، باعث بوجود آمدن ا یو اطلاعات یو خلاء مطالعات کیاستراتژ یهایریگمیتصم

 تصویریمنظور هدف بر آن است که  نیبدید. مو و  پژوهش گرد یریگدغدغه و شکل

از آنجا که اطلاعات هوشمندانه در سطوح  ن،یشود همچن جادیا ازها،یو ن اتیبرخاسته از مقتض

 کیاستراتژ یمطمح نظر هوشمند ک،یاستراتژ یهامیتصم ینظور ارتقابه م کیاستراتژ

و ارتقاء  کیاستراتژ یهامیمها و تصبرنامه یموجبات اثربخشبتواند  شدهرویکرد ارائه باشد،یم

 .آوردفراهم نیز را  قدرت نرم
 

 هوشمندی استراتژیک

د و در انتهای جنگ جهانی دوم، انجام نشده بو 1341های اطلاعاتی هوشمندانه تا سال فعالیت     

هاربر در که در فکر حمله غافلگیرکننده ژاپن به بندر پرل 2جمهور وقت امریکا، ترومنرئیس

بود، تصمیم گرفت که یک آژانس اطلاعاتی )هوشمندی( ایجاد کند که مستقل از  1341سال 

                                                           
1 . Quinn 
2. Harry S. Truman 
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در دسترس را به  های مسئول رواب  خارجه یا حفظ دفا  ملی باشد و تمامی هوشمندیسازمان

صورت یکپارچه در اختیار دولت قرار دهد و تحلیلی از میزان دستیابی به هدف را نیز برای آن 

همانطوری که توس  ترومن مشخص شده  1اطلاعات فراهم سازد. گروه هوشمندی مرکزی

های عملیاتی دفتر خدمات استراتژیک را حفظ کرده بود )دفتر خدمات بود، بسیاری از ویژگی

های جاسوسی پنهانی را در طول جنگ بر عهده داشت(. در ستراتژیک مسئولیت انجام فعالیتا

، کنگره آمریکا قوانینی را به منظور مشخص نمودن و آرایش سازمان دفا  ملی در 1341سال 

ایجاد شده بود و وظیفه مدیر این  2دوره پس از جنگ و ع نمود. در بخشی از این قوانین، سیا

ها ها و آژانسبود که هوشمندی حاصل شده توس  عناصر هوشمندی سایر بخشسازمان این 

 (. 2441، 5را با یکدیگر یکپارچه سازد )لوچ

هوشمندی چیست؟ این عبارت به طور متداول هم به تشریح فرایند )فرایند تبدیل اطلاعات      

پردازد. اکثر تعاریف خام به موارد کاربردی و معنادارتر( و هم محصول نهایی این فرایند می

کنند این عبارت را به نحوی تشریح کنند که شامل هر دو بعد گردد. در هوشمندی تلاش می

به کل فرایند تبدیل اطلاعات محی  داخلی و خارجی به هوشمندی، توان گفت؛ همین راستا می

(. اما هوشمندی استراتژیک چیست؟ 2441، 4شود )خو و ِکیفعالیت هوشمندی گفته می

 یبزرگ اطلاعات یهاتیقادر هستند کم شرفته،یپ یاطلاعات یهاستمیاطلاعات و س یامروزه فناور

  ،یمح راتییتغ زین یکنند. از طرف یمناسب سامانده تیفیمتنو  را با سرعت و ک یرهایو متغ

امر باعث  نیکه ا کندیم لیتحم ک،یاستراتژ یریگمیرا به حوزه تصم یشتریب تیعدم قطع

 یامدهایو پ هانهیهز میتا قادر باش میکن دایپ ازین ایپو یو ابزارها هاتیقابل کردها،یه روب شودیم

                                                           
1. Central Intelligence Group 
2. Central Intelligence Agency (CIA) 
3 . Loch 
4 . Xu and Kaye 



 0211بهار  ،(42پیاپی ) اول شماره ،یازدهم سال ،مطالعات قدرت نرم علمی /   فصلنامه   24

 

داده کاهش بویژه در بخشهای حاکمیتی و استراتژیک را  کیاستراتژ یاز خطاها ینامطبو  ناش

 و به بیانی دیگر قدرت نرم را افزایش دهیم.

، ی در فضای سازمانیهوشمند یتسن یهاستمیسدر همین خصوص قابل ذکر است که      

و  یمربوط به نگهدار یهابودند که از تلاش ییهایو معمار یلیتحل یهایکننده فناورمنعکس

 کیاستراتژ یهوشمنددر این میان، نشأت گرفته بودند.  یلادیم 1384ها در دهه انبار داده

آن را در سه  توانیمو  باشدیمسازمانی  یمدرن هوشمند یبسترها یدهنده شالوده اصلنشان

ی )گنزالس و همکارتعامل و  ی،دسترس تیقابل ی،کپارچگی نمود: یبندجمع زیمتما یژگیو

 (.2448، 1زایما

جستجو، پردازش، نشر و حفاظت از  اتیاز عمل یامجموعه"عنوان به کیاستراتژ یهوشمند     

مناسب در زمان مناسب در گذاردن آن در دسترس فرد  اریبه منظور در اخت یاطلاعات و هوشمند

 یبه واقع کارکرد اصل(. 2441و همکاران،  2د )توبکهباشیم "میتصم کیاتخاذ  یراستا

 یکاربرد یهابوده و برنامه( 2411، 5ی )سیتوویرتاریگمیاز تصم یبانیپشت ک،یاستراتژ یهوشمند

متشکل از  -ینیبشی: پرندیگیدر ادامه را در بر م شده حیهمچون موارد تشر ییکردهایآن رو

شده و در  ندهیآ یهااز برنامه هیاول ییشناسا کیکه منجر به   ،ینظارت مستمر از تحولات و شرا

  یمنابع مح لیو تحل هیمتشکل از تجز -ریتاث یابی. ارزباشدیبالقوه م یهاییناتوا یابیارز یراستا

 تیحما یبرا یجیردن نتابا هدف به دست آو دیکه از تحولات جد یرونیب یهالیو پتانس یداخل

بوجود  یهااز فرصت یبهره بردار یالگوها  برا نیو به منظور توسعه بهتر یریگمیتصم ندیاز فرا

 یگسترده است و برا اریمفهوم بس کی که –یو آمادگ نیتمر ینیبشی. پدیجویآمده، بهره م
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و مراحل  شودیفاده ماست یمل ایکلان  یریگمیمربوط به تصم یهااستیاز س یبانیو پشت تیحما

ل و انتخا ، انتقال و عم لیو تحل هیتجز نده،یآ یسازآن عبارتند از: فهم، سنتز و مدل یاساس

 یخود برا یهاتیو محدود هاتیمز یدارا کیاستراتژ یهوشمند یهابرنامه(. 2441، 1)ساریتاش

اتخاذ شده و  یکردهایاز رو یممکن است ناش نیو ا باشندیم یریگمیاز تصم یبانیو پشت تیحما

 (.2441و همکاران،  2د )برتونو مقررات با اهداف باش نیتناسب قوان

از  یبانیو پشت یاستراتژ نیدر تدو کیاستراتژ ینقش هوشمند د،یکه اشاره گرد همانطور     

که بر همین اساس ساختارهای استراتژیک و قدرت نیز  است یاتیح اریبس کیاستراتژ یهامیتصم

 تیو کم تیفیک شیو افزا هامیتبعات تصم نهیو هز سکیکاهش رباشند. قوله مستثنی نمیاز این م

 تیکه اهم باشدیمها در این حوزه کیاستراتژ یهوشمند یایاز مزا یاخذ شده، بخش یهامیتصم

 . کندیبرجسته مبخشهای استراتژیک سازمان، در  یریگمیتصم بانیپشت ستمیس کیآن را به عنوان 

 ی استراتژیک در عصر اطلاعاتهوشمند

ها و های مرتب  آن، موجب افزایش توانایی سازمانها در فناوری اطلاعات و حوزهپیشرفت     

 گیریها و عملیات آنها در سطح جهان و به تبع آن شکلکشورها برای مرتب  ساختن فعالیت

آوری ش زمان جمعهای اطلاعاتی پیچیده شده است. این امر به نوبه خود موجب کاهشبکه

ها را قادر ساخته تا در عملیات خود در سطح جهان به اطلاعات گردیده است و سازمان

. 5(2443؛ پیرس و رابینسون، 2441؛ لاودن و لاودن، 2443هماهنگی بیشتری دست یابند )هیل، 

گیری، ساختار و عوامل خارجی بر جهتبایست اشاره کرد که در همین خصوص، می

گذارند. این عوامل که در محی  پیرامون، وجود دارند داخلی سازمان تأثیر میفرایندهای 

                                                           
1 . Saritas 
2 . Burton 
3 . Hill; Laudon; Pearce & Robinson 



 0211بهار  ،(42پیاپی ) اول شماره ،یازدهم سال ،مطالعات قدرت نرم علمی /   فصلنامه   22

 

های خود و در منظور مدون نمودن استراتژینیازمند پایش مستمر هستند و سازمان این کار را به

ها و تهدیدهای سازمانی انجام داده تا بتواند در محی  رقابتی خود به سازی فرصتجهت بهینه

 (. 2443د )پیرس و رابینسون، بقاء ادامه ده

ها دلایل متعددی در رابطه با الزام وجود هوشمندی استراتژیک برای پشتیبانی از تصمیم     

است که دارای دو روند  وجود دارد. این امر در وهله اول؛ نتیجه ماهیت جامعه دانشی امروزی

های سان در سیستمتوان روند رو به رشد هوشمندی انباشد. از یک طرف میمتضاد می

( از طرف دیگر، روندی مبنی بر 2441، 1اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مشاهده نمود )هیوز

رنگ شدن قطعیت در بررسی مسایل و مشکلات جامعه امروزی وجود دارد )هویجر و کم

(. وا ح است که وجود اطلاعات بیشتر، همیشه موجب ایجاد 511-534صص  2441همکاران، 

های مشابه به صورتی کاملًا گردد و حتی برخی اوقات، واقعیتر نحوه انجام کار نمیاطمینان د

توانند با در اختیار داشتن اطلاعات مشابه در رابطه نفعان مختلف میگردد. ذیمتفاوت تفسیر می

های متناقضی از مساله داشته باشند. این امر به خاطر وجود دهیبا خ  مشی، چارچو 

نفعان است که بعضًا با باشد، بلکه بیشتر به خاطر مفرو ات ذیسازگار نمیهای ناواقعیت

گذاران و مشیرو دور از ذهن نیست که خ (. از این2444، 2یکدیگر مغایرت دارند )دان

های امروزی از های خود در خصوص چالشبه منظور پشتیبانی از برداشت پردازانسیاست

های احتمالی آتی آن، به دنبال اعات، تأثیرات و پیشرفتهای مرتب  فناوری اطلجمله؛ جنبه

 باشند.هوشمندی استراتژیک 
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 استقرار هوشمندی استراتژیک 

نظر باشد، صرفگیری منطقی میتوسعه هوشمندی، عنصری  روری برای هر فرایند تصمیم     

نیازمند آن است که ها باشد. انجام اثربخش این کار ها و حکومتکه برای افراد، سازماناز این

کند وجود بالایی از دانش و هوشمندی نسبت به محیطی که سازمان در آن فعالیت می درجه

تواند خودی خود الزاماً نمیباشد، هرچند اطلاعات بهداشته باشد. اطلاعات؛ کلید این فرایند می

است مطمئن سازد. در گیری کاملًا عقلایی و دارای فرایندی منطقی که تصمیمما را نسبت به این

ها و روندهایی جلو برای رویدادها، فعالیتاندازهای روبهای از چشماینجا نیاز است، مجموعه

طور داشته باشیم که احتمال بیشتری دارد بر میزان دستیابی سازمان به اهدافش تأثیر گذار باشد. به

 (.1331داول، )مک شودخلاصه به آن هوشمندی گفته می

باشد تا بتوان اطلاعات مناسب )بر ندی مستلزم تعریف شفاف مو وعات و مسایل میهوشم     

های سازی سیستمآوری نمود. این امر شامل طراحی و پیادهمبنای کیفیت، نو  و کمیت( را جمع

باشد. هوشمندی در شده میآوریهای جمعاثربخش برای  ب ، مرتب نمودن و ارزیابی داده

های مناسب تحلیل و سپس تحلیل ها، انتخا  متدلوژیسازی دادهیکپارچههسته مرکزی خود بر 

هایی اطلاعات و تفسیر آن برای حل مشکل مورد بررسی تأکید دارد. هوشمندی نیازمند مهارت

های قابل توجهی بین این دو فعالیت شود، اما تفاوتاست که به طور متداول در محققین یافت می

پردازد که دیدگاهی قضاوتی در رابطه با ندی به تحقیقات مفیدی میوجود دارد، چرا که هوشم

زنی نقش خود را در فرایند دهد. هرچند تفکر و گمانهرویدادهای آتی را شکل داده و توسعه می

آوری اطلاعات مشهود گردد تواند جایگزین جمعگاه نمیکند، اما هیچبررسی و پردازش ایفا می

 (.1331داول، )مک
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گردد )خو و آوری میهای غیررسمی و دستی جمعسمت عمده هوشمندی از طریق سیستمق     

ای نظر از زمینهگیرد و صرف( اما واژه هوشمندی به طرق مختلفی مورد استفاده قرار می2441کِی، 

 گیرد، دو مفهوم برجسته و کاملاً متفاوت از هوشمندی وجود دارد:که هوش در آن قرار می

 واند هم برای تشریح فرایند و هم فعالیت مورد استفاده قرار گیرد؛ تهوشمندی می 

 گیرد. همچنین و هوشمندی برای اشاره به محصول نهایی فرایند نیز مورد استفاده قرار می

 هوشمندی نیز صحبت کرد.  "تولید"یا  "در اختیار داشتن"، "توسعه"توان در رابطه با می

شده تشریح شود. اما تواند به عنوان اطلاعات پردازشخود می ترین تعریفهوشمندی در ساده     

کند. در حقیقت اگر عنصر کلیدی پردازش، معنای دقیق و صحیح یک مفهوم را منتقل نمی واژه

ای در تعاریف وجود داشته باشد که حول ایده پردازش قرار دارد، آن نقطه کلیدی این گمشده

باشد. یی از تفسیر، به همراه مقداری تفکر صحیح میبالا است که هوشمندی نیازمند درجه

 کنید، بایستی ملاحظات زیر را مدنظر داشته باشید:ای کار میکه در چه حوزهنظر از اینصرف

 ،مسایلی که باید حل شوند 

 ریزی خو ،نیاز به برنامه 

 آوری و با یکدیگر آمیخته شوندهایی که باید مورد جستجو قرار گرفته، جمعداده، 

 هایی که باید یافته شوند.پاسخ 

شود، از پذیرد توصیف میانجام می "چرا"و  "در کجا"که هوشمندی اغلب برحسب این     

رو عباراتی مانند هوشمندی نظامی، سیاسی یا اقتصادی عمومًا در سطح جهانی مورد استفاده این

گذارند: اول، روش و می گیرند. بدون شک این کاربردهای مجزا، بر دو چیز تأثیرقرار می

 (.2443داول، گردد )مکفرایند پردازش هوشمندی و دوم، نو  محصولی که تولید می
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 یهوشمند یهالیتحل و قاتیتحق یتمام یبرا تمرکز یهاچالش: 0 شکل

 
 (2443داول، )مک

را در رابطه با هایی بینیها و پیشکه موثر باشد، بایستی اطلاعات، ارزیابیهوشمندی برای این     

مناسب در  قرار دهد. این اطلاعات بایستی در زمان درست و به شیوهمو وعات مفید در اختیار 

هوشمندی استراتژیک از لحاظ سرّی   اختیار قرار گیرد و نکته دیگر قابل ذکر آن است که

سه با آنها باشند، اما در مقایها دارای مزیت نسبی میبودن و امنیت ملی نسبت به سایر سیستم

تر بوده و از لحاظ سیاسی دارای ملاحظاتی است همچنین نظارت و کنترل بر تر و گرانپیچیده

 (. 114-184 :2441، 1باشد )هرمنآنها سخت می

 هوشمندی استراتژیک، سیاست و قدرت نرم

باشد. لیکن در مقایسه پیوند بین سیاست و هوشمندی، بخش مهمی از یک دولت مدرن می     

ا مطالب بسیاری که در رابطه با موارد استفاده هوشمندی استراتژیک در حوزه؛ نظامی، امنیتی، ب

                                                           
1 . Herman 
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جاسوسی و عملیات مخفیانه وجود دارند، تحقیقات معدودی به بررسی استفاده هوشمندی در 

 (. 1383، 1اند )گیتسگذاری پرداختهامور سیاسی و سیاست

المللی وسیع های مربوط به روندهای بینی همچون؛ دادههایگذاران در رابطه با دادهسیاست     

های دوستان و دشمنان، و ها و تواناییو پیامدهای بالقوه آنها، اطلاعات در رابطه با نیت

باشد، به متخصصان هوشمندی تکیه ای که برای دفع فاجعه مورد نیاز میهشدارهای ویژه

هایی که برای فرموله د که اطلاعات و تحلیلکنند و هوشمندی تنها به این خاطر وجود دارمی

 گذاران قرار دهد.  های دولتی مورد نیاز است را در اختیار سیاستکردن اثربخش سیاست

حال، به همان اندازه که رواب  درون دولت، وابسته به یکدیگر و نزدیک است، پیوند با این     

ممکن است انتظار داشته باشیم که ایجاد و  روباشد. از اینگونه میهوشمندی و سیاست نیز این

گذاران کار حفظ رواب  کاری اثربخش و هموار، برای متخصصان هوشمندی و سیاست

ای باشد. اما نکته جالب آن است که رواب  و تعاملات معدودی وجود دارند، که به اندازه ساده

 کنند. مناقشه می گذاران و متخصصان هوشمندی چالشی بوده و ایجادتعامل بین سیاست

باشد گیری عقلایی میبر اساس شواهد، مفهوم سیاست دارای انطباق زیادی با مدل تصمیم     

ها و تنها مستلزم داشتن نشانهحل یک مشکل اجتماعی پیچیده نه(. یافتن راه2444، 2)دیویس

گیری رد تصمیمدلایلی مفید در رابطه با مداخله سیاسی است، بلکه نیازمند استفاده از رویک

تنها با عقیده تری را ایفا کنند. این شناخت، نهتری است که در آن، شواهد نقش قویعقلایی

و بصیرت منطقی مطابقت دارد، بلکه با دیدگاه  مبنی بر اهمیت کسب حداکثر قضاوت 5لاسول

شکلی هکه رویه سیاسی )برای تولید پیشنهادات سیاسی مناسب( باید بدر رابطه با این 4هوپ
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4. Hoppe 
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منظور فائق آمدن بر مسایل سیاسی تجهیز نماید نیز دارای موفق، بهترین شواهد در دسترس را به

گیری، (. بسیاری از افراد بر این باور هستند که کلید بهبود تصمیم2442، 1باشد )گیواانطباق می

ه به توصیف کباشد، یعنی پیش از اینگیرنده میآگاهی و هوشیاری نسبت به مدل ذهنی تصمیم

 (. 1331، 2واقعی بپردازند، بایستی به توصیف ادراکات بپردازند )شوارتز

بایست به این نکته توجه نمود که؛ در ارتباط با، پیوند سیاست و قدرت نرم با هوشمندی می     

 توانند آنها را استحاله کرده وای زیاد است که میگران به اندازهدسترسی سیاستگذاران به تحلیل

دهد. تحت تاثیر قرار دهند، که این امر توانایی آنها را در فراهم آوردن هوشمندی کاهش می

های دولتی و نظامی هستند سخت شاید درک این مو و  برای افرادی که خارج از سازمان

عنوان عضوی از صنعت خدمات، بایستی در مقایسه با سایر گر هوشمندی بهباشد، اما تحلیل

 وعات سازمانی مهم، اهمیت بیشتری را برای نیازهای فوری مدیران و مقامات متخصصان یا مو

های اطلاعاتی که توس  این افراد مطرح رسمی و دولتی قائل باشد. سوالات یا درخواست

چقدر جزیی و کم ارزش هستند، بایستی پاسخ کامل و فوری  کهایننظر از شود، صرفمی

طور مستمر مدیران ارشد سازمان را متقاعد نمود م بایستی به. با این حال، هنوز هدریافت کنند

باشد و هوشمندی استراتژیک عملًا ابزاری ریزی خو  مینیاز برنامهکه تحلیل خو ، پیش

 (.  1333داول، باشد )مکمناسب برای این هدف می

 کیاستراتژ یهوشمندی ابزارها و هاروش

آوری، تحلیل، ریزی، جمع، چرخه هوشمندی )برنامهترین مفهوم در حوزه هوشمندیاساسی     

باشد. چرخه شامل تمامی عناصری است که برای تولید هوشمندی مورد نیاز توزیع( می

گردد و وظیفه های اطلاعات استراتژیک بیان میریزی، نیازمندیباشند. در مرحله برنامهمی

                                                           
1 . Geva 
2 . Schwartz 
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د هوشمندی بایستی متخصص هوشمندی است که مشخص کند چه اطلاعاتی برای تولی

ها به آوری شود. چرخه هوشمندی با درخواست آغاز شده و ممکن است خواستهجمع

های مختلفی ارائه شوند. یکی از وظایف اصلی متخصص هوشمندی این است که مطمئن شکل

ها نمایانگر نیازهای کند. مجموعه درخواستطور مستمر دریافت میها را بهشود این درخواست

 (. 1333، 1باشد )پرسکاتهای کلیدی هوشمندی میا به عبارت دیگر حوزهکلیدی ی

باشد. این ترین وظیفه در چرخه هوشمندی میپردازش نیازهای کلیدی هوشمندی، سخت     

دهی و اولین مرحله حیاتی است که برای شناسایی نیازهای هوشمندی کاربران، جهت

اختن کاربران در فرایند هوشمندی و توسعه و های هوشمندی، درگیر ستمرکزدهی به فعالیت

باشد. یک سازمان تنها هنگامی به یک سازمان هوشمند ایجاد یک فرایند باثبات مورد نیاز می

شود که کارکرد هوشمندی، نیازهای کلیدی هوشمندی سازمان را به درستی پوشش تبدیل می

ن نموده باشد. نیازهای کلیدی داده باشد و شرو  به شناسایی نیازهای هوشمندی آتی سازما

کنند و نیازهایی که امروز معتبر هستند، ممکن است فردا نامعتبر هوشمندی به سرعت تغییر می

خواهد تا بارور شود های سال صبر میباشند. البته هوشمندی یک فرایند تکاملی است که سال

 (. 2441، 2)تویت

تواند مورد ها و ابزارهایی مختلفی میوشدر راستای بکارگیری هوشمندی استراتژیک، ر     

اند که ها و ابزارها بر مبنای یک خ  سیر زمانی ساختاردهی شدهاستفاده قرار گیرد. این روش

 (.2448و همکاران،  5در شکل ادامه اشاره شده است )کلار
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 کیاستراتژ یهوشمند تیبا استفاده از ظرف کیاستراتژ یهاتیتوسعه قابل

به  کیاستراتژارائه ساز و کاری از هوشمندی  طور که ذکر شد، هدف اصلی مقاله؛همان     

، با رویکردی کیفی بوده است که برای این منظور تحقیق به کیاستراتژ یتهایتوسعه قابلمنظور 

کارگیری مدل هدف تحقیق با بهادستیابی به روش ترکیبی کیفی انجام شده است و در نهایت، 

با است. بر همین اساس،  ، میسر شده و نتیجه رسیدههایه برخاسته از دادهپارادایمی روش نظر

های مرتب  با منابع متنی، هوشمندی استراتژیک به عنوان عامل کلیدی در کسب و توجه به یافته

حفظ مزیت رقابتی و استراتژیک، دارای اهمیت است و داشتن هوشمندی استراتژیک، مستلزم 

باشد. در واقع قابلیت کسب، پالایش، حفظ و نگهداری و انتشار میوجود سیستمی توانمند با 

 کیاستراتژ یهوشمندی ابزارها و هاروش: 4 شکل
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ابزاری را که باعث شده اطلاعات توام با -ها بستری از قابلیتهای علمیاین حوزه از سیستم

هوشمندی در هر سطح با کمال کیفیت، امنیت، سهولت، دقت و سرعت در اختیار کاربران و 

همچنین انجام موقع، های صحیح و بهگیریتصمیمترین سطح( جهت گیران )در عالیتصمیم

کلیه نکات مهم مستخرج از مرور مباحث را های لازم قرار گیرد، فراهم ساخته است. ریزیبرنامه

  به شرح ادامه، ذکر شده است؛

و آینده، به همراه  حال، گذشته تی عی همچنین ورونیبی و درون  یمحی؛ بررس و شناخت -

 ،راتییتغ شیاها، بعلاوه پو رفتارها روندو  ندهیآ تیو ع لیو تحل یبررس

اهداف ی و نیب شیپو ارائه  ندهیآ ی بهدهشکلهمچنین  و برنامه یخ  مش ر،یمس؛ ارائه -

، به همراه شنهادیو پ یریگجهینتی و توام بودن با کل ریتصو، بعلاوه طراحی یک بلندمدت

 در زمان مقتضی، هشداراعلام 

ی بر اثرگذار ی وریاز غافلگ یریشگیپ، همچنین و تعهدات هاکردی، روباورهای و تغییر؛ دهشکل -

مدیران، بعلاوه  به اعمال یبخشتیو مشروع (کی)استراتژ ماتیتصمو  اقدامات ،هاکنش

ی در حوزه فعالیت به منظور کسب شتازیو پ یرهبرو  کیاستراتژ تیریمدی بر اثرگذار

 ،یرقابت تیمزمندی از بهره و منافع و تیوفقم

ی سازمان فرهنگی و ترویج سازمان ندیرای؛ هوشمندی استراتژیک به عنوان یک فسازنهینهاد -

سازی و در سازمان، بعلاوه نهادینه بهبود مستمرو  کیستماتیس یریادگمربوطه و ایجاد ی

 نفعان،در سازمان و ذی کیتفکر استراتژی و ستمیس ترویج تفکر

ی موجود در این زمینه، الگوها نیبهترو نیز  اد متخصصافرو مناسب  هاییفناور ی؛ ازریگبهره -

و  بیترغ زش،یانگ، توام با ایجاد نفعانیکارکنان و ذ یهمکار مشارکت و توسعهدر کنار 
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ی، سازهیو شب یمدلسازمندی از ، بعلاوه بهرهاطلا  افراد از نقش خوددر آنها و  قیتشو

 ی،انوا  هوشمندها، همچنین گزارشات و داشبورد

باشند: توانایی در ی؛ متصور برای هوشمندی استراتژیک به این قرار میاطلاعات یهاتیبلقا -

 صیو تخل لیتحل ،یبررسها، قابلیت ی اطلاعات و دادهو جستجو یآورنتخا ، جمعا

اطلاعات از  یسازهمگونها برای دستیابی به هوشمندی، توانمندی در داده پردازشهمچنین 

ی، و در نهایت قابلیت و اجتماع یطیمح ،یفناور ،یاسیبازار، س وکار،منابع متنو  کسب

 آنها بر اساس سطوح دسترسی و نیاز، و نشر عیتوز

ی، همچنین انش و آگاه، توام با دمعنادار، و درست حیصحبایست ی؛ میاطلاعات خام و ورود -

 باشند، کیاستراتژ تیاهمو چندبُعدی بوده و حایز  ایپو

 مناسب افراد و سطوح مختلفو  در زمان مناسب و بهنگامبایست میی؛ نیز و خروج داتیتول -

ی اطلاعات و و اشتراک گذار میتسهی و کپارچگ، یتیحفاظت و امنارائه شوند، همچنین 

و  یگانیبا ت،یریمدو  اطلاعات یکپارچگهوشمندی از اهمیت خاصی برخوزدار است. ی

 رد توجه قرار گیرد.مو ی آنها نیز از جمله نکاتی است که بایدسازرهیذخ

 و مستخرج از منابع متنی و منظر خبرگان، موجودبندی، بر اساس اطلاعات در یک جمع     

 توان تعریف و تشریح کرد:گونه میهوشمندی استراتژیک را این

 1فرایندی مستمر و منعطف برای تولید و تسهیم هوش استراتژیک کیاستراتژ یهوشمند     

یریت و مد هاییتاز فعال یبانیپشتها، با هدف منابع اطلاعاتی و فناوری از کلیهاستفاده  واسطهبه

و اقدام، در زمان مناسب،  گیرییک در جهت اتخاذ بهترین جهتاستراتژ گیریتصمیم

ارائه یک تصویر کلی و یکپارچه در سطوح مختلف و در بین  باشد. این رویکرد، بهمی

                                                           
1. Intelligence 
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، تحلیل، آوریجمعبایست قابلیت لازم برای؛ ار میاین ساختکند و ، کمک مینفعانذی

های خود را با و گردش اطلاعات را داشته باشد، و قادر باشد داده توزیعتخلیص،  پردازش،

از کلیه منابع و بسترهای اطلاعاتی، اعم از: اطلاعات محی  داخلی و خارجی،  1رویکردی پویا

مندی باز و داخلی )محدود(، اطلاعات انوا  اطلاعات ساختار یافته و نایافته، اطلاعات هوش

بر اساس ماهیت: رقابتی،  -هوشمندی )بر اساس ابزار: انسانی، فنی، تصویری، سیگنالی

بر اساس سطوح هوشمندی: استراتژیک، تاکتیک و عملیات(، اطلاعات سطوح  -وکارکسب

 تامین نماید. هوشمندی )استراتژیک، تاکتیک و عملیات(، اطلاعات گذشته، حال و آینده،

 مدل هوشمندی استراتژیک

در پاسخ به اهداف مورد نظر، اجزای مدل مفهومی که بر اساس تحقیق بدست آمده، در      

 گیرد.ادامه مورد بررسی قرار می

 الف( شرایط علّی 

ها، مباحث و مسائل مرتب  با پدیده را خلق که موقعیت هستند، رویدادهایی عّلی شرای      

این پدیده به ها و سازمانها گروه ،کنند که چرا و چگونه، افرادو تا حدی تشریح می کنندمی

پدیده این هستند که بر  وقایعیرویدادها یا  ،منظور از شرای  عّلیدر واقع، . ورزندمبادرت می

شوندگان در مرحله اول بر این اساس، از مصاحبه شوند.و منجر به بروز آن می گذارندتأثیر می

های چارچو  آور و علل و  رورتحقیق خواسته شد تا عوامل ترغیب کننده و یا الزامت

ها مبتنی بر بیان کنند. در مرحله کدگذاری باز که تحلیلطراحی هوشمندی استراتژیک را 

بر اساس تجزیه کد نهایی استخراج گردید که  55ها بود، تجزیه و تحلیل جمله به جمله مصاحبه

این کدها در ده مفهوم و چهار مقوله فرعی و  عد یعنی کدگذاری محوری،مرحله بو تحلیل 

                                                           
1. Dynamic 
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چارچو  طراحی  شرای  علّی تأثیرگذار بر پدیدهبندی شد. در ادامه یک مقوله دسته

 بندی صورت گرفته آورده شده است.هوشمندی استراتژیک طبق دسته

 یریگمیو تصم کیاستراتژ یکردهایرو تیاهم -

o مفهوم به عنوان یکی از شرای  علّی تأثیرگذار بر : این کیاستراتژ تیریمد یبانیکمک و پشت

 یاجرا یاز اثربخش نانیبالابردن سطح اطم؛ کد دوشامل  ،هوشمندی استراتژیککارگیری به

 .باشد، میکیاستراتژ یو خطاها هامیاز تصم یناش یبالا نهیهزو  هایاستراتژ

o ها و برنامه نیاز تدو یبانیپشت؛ کد پنجمفهوم شامل : این هاو برنامه یریگمیاز تصم یبانیپشت

 یخطاها کاهشی، ریگمیتصم لیمسا، ماتیها و تصمبرنامه یاز اجرا یبانیپشت ،ماتیتصم

 .باشد، میهامیتصم تیفیو ک تیکم شیافزای و ریگمیتصم

 کیاستراتژ یو هوشمند یاطلاعات یها رورت -

o مفهوم به عنوان یکی از شرای  عّلی  ی: اینرونیو ب یدرون  یو شناخت مح یبررس

ها و اجتنا  درک فرصت؛ کد پنجشامل  ،هوشمندی استراتژیککارگیری تأثیرگذار بر به

، روز افزون یدگیچیپی، رونیب یرهایمداوم متغ راتییتغ، در هنگام بروز اختلال یریاز غافلگ

 .باشدمی ماتیمها و تصبرنامه نیاز تدو یبانیپشتادیز رقابتی و فراسازمان لیمسا

o جدا  یدشوار؛ کدسه مفهوم شامل : این کیاستراتژ ماتیتصم افتهیرساختاریغ تیماه

بر منابع  رانیمد یبالا اعتماد، اطلاعات یحجم بالا انیکردن اطلاعات مهم و مرتب  از م

 .باشدمی هاداده لیتحل یو چگونگ تیاهمی و اطلاعات فرد

o به  یرساناطلا ؛ کدپنج مفهوم شامل : این انسازم یاطلاعات یهاشیو گرا کردهایرو

و ظهور  یسنت یکردهایرو رییتغی، ندیو فرا گرافهیوظ کردیرو، و سطوح مناسب نفعانیذ

 .باشدمی در پاسخ سرعتو  سطح دانش ارتقاء، دیجد یهامیپارادا
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 اطلاعات یو توسعه فناور شرفتیپ -

o فهوم به عنوان یکی از شرای  علّی م: این اطلاعات یفناور یهاتیقابل شرفتیظهور و پ

در  یظهور هوشمند؛ کدچهار  شامل ،هوشمندی استراتژیککارگیری تأثیرگذار بر به

 یاطلاعات یهاستمیو کاربرد س تعددی، سازمان یدر حوزه هوشمند شرفتیپ، اطلاعات یفناور

 .باشدی میآورجمع یدر ابزارها شرفتیپی و و هوشمند

o یارهیساختار جز؛ کددو مفهوم شامل : این هاستمیاعات و ساطل تیو جامع یکپارچگی 

 .باشد، میمتمرکز یهاجامع و انباره یاطلاعات یهابانکی و میقد یهاستمیس

o و  حجم، اطلاعات یپراکندگ؛ کدسه مفهوم شامل : این 1هامربوط به کلان داده لیمسا

 .باشدمی اطلاعات نییپا یغناو  کثرت اطلاعات

 کیاستراتژ یدر حوزه هوشمند یو مطالعات یشناخت  عف -

o هوشمندی کارگیری مفهوم به عنوان یکی از شرای  علّی تأثیرگذار بر بهی: این  عف عمل

 .باشدی میافزارخلاء نرم؛ کدیک شامل  ،استراتژیک

o جامع و  یهاچارچو  و مدل نبودی، خلاء اطلاعات؛ کدسه مفهوم شامل ی: این نظر  عف

 .باشد، میبودن نیو نو دیجدی و بوم

گیری و ، نکات قابل تعمق آن است که در حوزه پشتیبانی از تصمیمعلّیدر خصوص شرای       

ها و دهندگان، برای هوشمندی استراتژیک در پشتیبانی از تدوین برنامهغالب منابع متنی و پاسخها، برنامه

رسانی( به سطوح ا تامین اطلاعات )اطلا اند. همچنین آنهای را قائل بودهمسایل استراتژیک نقش ویژه

اند. برداری از هوشمندی استراتژیک دانستهاز جمله علل حرکت به سوی بهرهنفعان را مختلف ذی

                                                           
1. Big Data 



 43/   یورتچیبابک سهرابی و  امین حکیم؛ توسعه قابلیتهای استراتژیک با استفاده از ظرفیت هوشمندی استراتژیک 

های مرجع و بعلاوه این که به؛  عف نظری در این حوزه به دلیل خلاء اطلاعاتی و نبود چارچو  و مدل

 اند.شاره داشتهجامع همچنین نوین بودن مباحث این حوزه، ا

بر منابع  رانیمد یاعتماد بالای، فراسازمان لئمسادر همین خصوص، مواردی از جمله؛      

نبود ی و میقد یهاستمیس یارهیساختار جزی، آورجمع یدر ابزارها شرفتیپ ی،اطلاعات فرد

در متون اند و ها مورد اشاره قرار گرفتهی، صرفا در مصاحبهجامع و بوم یهاچارچو  و مدل

نشان از شرای  خاص کشورمان در  تواندکه این امر میاشاره خاصی به آنها نشده است، 

نبود هوشمندی استراتژیک داشته باشد. در این میان کلیه مصاحبه شوندگان به برداری از بهره

های پرداختن به مباحث ی، به عنوان یکی از علل و  رورتجامع و بوم یهاچارچو  و مدل

 اند.داشتهتأکید زه این حو

 ب( تعاریف و مفاهیم

بوده است؛  ارائه چارچو  هوشمندی استراتژیک، تحقیقف این اهداز آنجا که یکی از ا     

شده است. بر  بررسیپدیده اصلی مورد مطالعه، ، در و ابعاد آن هوشمندی استراتژیک فیتعر

وندگان در مرحله اول خواسته شد تا شمصاحبهعلاوه بر استفاده از محتوای منابع، از این اساس، 

مرحله کدگذاری باز نهایت، در  و ابعاد آن را عنوان کنند. در هوشمندی استراتژیکاز  یفیتعر

 هوشمندی استراتژیک فیتعر یکد نهایی برا 41ها، مصاحبهمتون و و با تجزیه و تحلیل دقیق 

 هادگذاری محوری، این کدبعد یعنی ک هاستخراج گردید که بر اساس تجزیه و تحلیل مرحل

 در قالب نیو همچنگرفته شد کار هب هوشمندی استراتژیکجامع از  فیتعر کیارائه  یبرا

 بندی شد. دستهبه شرح ادامه  مقوله کیمفهوم و  هشت

 تعاریف و مفاهیم یکی از ابعاد پدیده مفهوم به عنوان نیای: طیمح شیو پا لیشناخت، تحل -

و  شناختی، درون  یمح یکد؛ شناخت و بررس هفتشامل  هاست ک کیاستراتژ یهوشمند
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، حال تیو ع یو بررس شناخت، گذشته تیو ع یو بررس شناختی، رونیب  یمح یبررس

 .باشدی، مراتییتغ شیپاو  روند و رفتار لیو تحل یبررس، ندهیآ تیو ع یو بررس شناخت

و  یخ  مش ر،ید؛ ارائه مسک هفتمفهوم شامل  نیا: و برنامه ریو ارائه مس یمش خ  میترس -

 ریتصو ارائه، اهداف بلندمدت یو طراح ارائهی، نیب شیپ ارائه، ندهیبه آ یدهشکل، برنامه

 .باشدیهشدار، م ارائهو  شنهادیو پ یریگجهینت ارائهی، کل

باورها،  رییو تغ یدهشکل؛ کد هفتمفهوم شامل  نیا: و اقدامات ماتیباورها، تصم تیهدا -

، (کی)استراتژ ماتیبر تصم یاثرگذار، ها و اقداماتکنش رییو تغ یدهشکل، اتو تعهد کردیرو

 یاثرگذار، کیاستراتژ تیریبر مد یاثرگذار، رانیگمیو تصم رانیبه اعمال مد یبخشتیمشروع

 .باشدی، میرقابت تیو کسب منافع و مز تیبر موفق یاثرگذاری و شتازیو پ یبر رهبر

 یسازنهینهاد؛ کد ششمفهوم شامل  نیا: کیو استراتژ یستمیسو توسعه فرهنگ  ییندگرایفرا -

، کیستماتیس یریادگی، یفرهنگ سازمان جادیای، سازمان ندیبه عنوان فرا کیاستراتژ یهوشمند

تفکر  جادیو ا یسازنهینهادی و ستمیتفکر س جادیو ا یسازنهینهاد، بهبود مستمر جادیا

 باشد.، میکیاستراتژ

از  یریگبهره؛ کد نهمفهوم شامل  نیای: منابع و فناور یهاتیظرف هیاز کل یریگبهره -

و  مشارکت، الگوها نیاز بهتر استفاده، از افراد متخصص یمندبهره، مناسب یفناور

 قیو تشو بیترغ زش،یانگ، کیاستراتژ یهوشمند ندیدر فرا نفعانیکارکنان و ذ یهمکار

از  یمندبهره، کیاستراتژ یخود در هوشمند داشتن افراد از نقش اطلا ، افراد موثر و فعال

از انوا   یمندبهرهو  از گزارشات و داشبورد یمندبهرهی، سازهیو شب یمدلساز یهاتیقابل

 باشد.، می(یاتیو عمل یکیتاکت نیو ... همچن یگنالیس ،ی)اعم از انسانی، هوشمند
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و  یآوردر انتخا ، جمع ییتوانا؛ کد چهارمفهوم شامل  نیای: اطلاعات یهاتیقابل توسعه -

و  لیتحل ،یپردازش )بررس ییتوانای، ها، اطلاعات، دانش و هوشمندداده یجستجو

 باشد.، میو نشر محصولات عیتوزو  منابع یسازهمگون، ها(داده صیتخل

افزوده خلق ارزش ییتوانا؛ کد یکمفهوم شامل  نیای: افزوده اطلاعاتارزش جادیا -

و  ایپوی، با دانش و آگاه توام، معنادار، و درست حیصح ئه اطلاعات:ارا یبه معن ؛یاطلاعات

 باشد.، میکیاستراتژ تیاهم یدارای و چندبُعد

 ارائه، ارائه در زمان مناسب و بهنگام؛ کد ششمفهوم شامل  نیای: محصولات هوشمند ارائه -

اک و اشتر میتسه، مناسب و متناسب با افراد و سطوح مختلف ،یاطلاعات و هوشمند

 باشد.، میتیو امن حفاظتی و سازرهیو ذخ یگانیبا ت،یریمد، اطلاعات یکپارچگی، یگذار

در کنار منابع متنی، بر روی اهمیت  ایتأکید غالب منابع مصاحبه، تعاریف و مفاهیمدر خصوص      

، توانایی کیاستراتژو مدیریت  ماتیتصمشناخت محی  درونی و بیرونی، اثرگذاری هوشمندی بر 

، همچنین و نشر عیتوزو پردازش  ییتواناها، داده یو جستجو یآوردر انتخا ، جمع ییتواناآن در 

 ، بوده است. متناسب با افراد و سطوح مختلف، ارائه در زمان مناسب و بهنگام

 نیاز بهتر استفادهو  از افراد متخصص یمنداز جمله؛ بهره یخصوص، موارد نیهم در     

به آنها نشده  یاند و در متون اشاره خاصها مورد اشاره قرار گرفتهمصاحبهصرفا در  ،الگوها

از  یبرداربهره جهتکشورمان  اهمیت موارد فوق درنشان از  تواندیامر م نیاست، که ا

 داشته باشد.  کیاستراتژ یهوشمند

 ج( اجزاء

مورد  ندی استراتژیکهوشم اجزاءپدیده اصلی مورد مطالعه، در  ،ف تحقیقداهبا توجه به ا     

تحقیق خواسته شد تا  حلاشوندگان در مرمصاحبهاز ست. بر این اساس، اگرفته  بررسی قرار
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اجزای هوشمندی استراتژیک را برشمارند، سپس، در کنار بررسی محتوای منابع، کدهای 

ن و متومرحله کدگذاری باز و با تجزیه و تحلیل دقیق نهایت، در  . درمربوطه استخراج گردید

استخراج گردید که بر اساس  هوشمندی استراتژیک اجزای یکد نهایی برا ده ها،مصاحبه

 مقوله کیمفهوم و  سه در قالب هابعد یعنی کدگذاری محوری، این کد هتجزیه و تحلیل مرحل

 . ندبندی شددستهبه شرح ادامه 

است که  کیتراتژاس یهوشمند دهیاز ابعاد پد یکی اجزاءمفهوم به عنوان  نیای: روش-یفن -

و روش  ستمیسو  و پردازش لیتحل یهاروشی، آورو روش جمع ستمیکد؛ س سهشامل 

 .باشدیم م،یو تسه عیتوز

 انوا ، (یها و اطلاعات )منابع اطلاعاتکد؛ داده پنجمفهوم شامل  نیای: ساختار-یاطلاعات -

و  گزارشاتی و مندهوش یهاداده انبار، و اجزاء رهایمتغ نیو رواب  ب الگوهای، هوشمند

 .باشدیم ،داشبورد

خلق  یهامدلو  متخصص یانسان یرویکد؛ ن دومفهوم شامل  نیای: شناخت-یانسان -

 .باشدیم ،یهوشمند

ها و دادهدو مورد؛ ، نکات قابل تعمق آن است که اجزاء هوشمندی استراتژیکدر خصوص      

ی به منابع متنو دهندگان غالب پاسخ ، توس متخصص یانسان یروینو  (یاطلاعات )منابع اطلاعات

 اند. بودهمورد تأکید  کیاستراتژ یهوشمندعنوان اجزای اصلی 

ها مورد صرفا در مصاحبه ،به عنوان یکی از اجزاء گزارشات و داشبورد،خصوص،  نیهم در     

رش اهمیت گزانشان از  خودکه  ،به آنها نشده یو در متون اشاره خاص ستااشاره قرار گرفته

 د. ارد کیاستراتژ یهوشمند )حتی به عنوان یکی از اجزاء( به عنوان یک سیستم
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 فنون و ابزارها د(

باشند که در کنار چرخه هوشمندی ها می، از جمله اجزای تشکیل دهنده مکانیزمفنون و ابزارها     

ر نظر خبرگان ، منابع در کناشوند. در این خصوصگیری فرایند آن میاستراتژیک، منتج به شکل

 18ها، بررسی شد که بر همین اساس در مرحله کدگذاری باز و با تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه

این  مرحله بعد یعنی کدگذاری محوری،بر اساس تجزیه و تحلیل کد نهایی استخراج گردید که 

رد های تحقیق در موبندی شدند. در این بخش یافتهکدها در هفت مفهوم و یک مقوله دسته

 شود.بندی صورت گرفته تو یح داده میطبق دستهها و فنون و ابزارهای آن مکانیزم

 هایدر قالب مکانیزم فنون و ابزارها عنوان شرای  مفهوم  نیای: و جمع آور ییشناسا -

 .باشدیم آوری،جمعکد؛  یکاست که شامل مطرح  کیاستراتژ یهوشمند

های در قالب مکانیزم فنون و ابزارها شرای   به عنوانمفهوم  نیا: لیو تحل یساختارده -

ی، کاوو داده یچندبعد لیکد؛ تحل سهاست که شامل مطرح  کیاستراتژ یهوشمند

 .باشدیم ،به اطلاعات یساختاردهو  نیآنلا لیو تحل پردازش

در قالب  فنون و ابزارها به عنوان شرای  مفهوم  نیای: و بازخوان یسازرهیذخ نشر، -

و  نشری، سازرهیکد؛ ذخ چهاراست که شامل مطرح  کیاستراتژ یهوشمندی هامکانیزم

 .باشدیم ،محتوا تیریمدو  جستجو، میتسه

 یهوشمندهای در قالب مکانیزم فنون و ابزارها به عنوان شرای  مفهوم  نیای: ابیارز -

و  بر داده( یاطلاعات )مبتن یابیکد؛ ارز دواست که شامل مطرح  کیاستراتژ

 .باشدیم ،مشارکت( بری)مبتن اطلاعاتیابیارز
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های در قالب مکانیزم فنون و ابزارها به عنوان شرای  مفهوم  نیا: و گزارش شنهادیپ ارائه -

 یهانهیو گز وهایکد؛ توسعه سنار سهاست که شامل مطرح  کیاستراتژ یهوشمند

 .باشدیم ی،ریگگزارشی، سازهیشب، نیگزیجا

 یهوشمندهای در قالب مکانیزم فنون و ابزارها به عنوان شرای  م مفهو نیا: و منابع یفناور -

 ومیس( بانترنتیاواکسترانت نترانت،یها )اشبکهکد؛  سهاست که شامل مطرح  کیاستراتژ

 .باشدیم ،تیامنو  (هاانهیهمراه و را یها)دستگاه یفناور یابزارها، میسیب

های در قالب مکانیزم فنون و ابزارها رای  به عنوان شمفهوم  نیای: و شناخت یانسان -

 نارها،یسمو  متخصص یکد؛ عامل انسان دواست که شامل مطرح  کیاستراتژ یهوشمند

 .باشدیم ،هاها و کلاسکنفرانس

شوندگان بر روی بیشتر تأکید مصاحبه، فنون و ابزار هوشمندی استراتژیکدر خصوص      

ن است نشان دهنده مشکلات داخلی در این عرصه آوری و جستجو بوده است که ممکجمع

صرفا در در هوشمندی استراتژیک،  سازی به عنوان یک ابزار و فن، شبیهباشد. همچنین

 .به آنها نشده است یها مورد اشاره قرار گرفته و در متون اشاره خاصمصاحبه

 چرخه هـ(

ز جمله اجزای تشکیل دهنده ، افنون و ابزارهاچرخه هوشمندی استراتژیک نیز همانند      

شوند. در این گیری فرایند آن میباشد که در کنار یکدیگر، منتج به شکلها میمکانیزم

، منابع در کنار نظر خبرگان بررسی شد که بر همین اساس در مرحله کدگذاری باز و خصوص

جزیه و تحلیل بر اساس تها، ده کد نهایی استخراج گردید که با تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه

 بندی شدند.این کدها در شش مفهوم و یک مقوله دسته مرحله بعد یعنی کدگذاری محوری،
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 یهوشمندهای چرخه هوشمندی استراتژیک در قالب مکانیزممفهوم به عنوان  نیا ی:طراح -

 .باشدیم ی،کارکرد هوشمند یزیرو برنامه تیکد؛ هدا یکاست که شامل مطرح  کیاستراتژ

و  نانیاطم تیقابل یابیارزی و هوشمند یآورکد؛ جمع دومفهوم شامل  نیا ی:آورجمع -

 .باشدیم ،اعتبار

 .باشدیم ،ریو تفس لیتحل یکپارچگو ی و پردازش لیکد؛ تحلدو مفهوم شامل  نیا :لیتحل -

 .باشدیم ،استفادهی و سینوو خلاصه یدهگزارش، و پخش عیکد؛ توز سهمفهوم شامل  نیا :انتشار -

 .باشدی، میکد؛ حفاظت و نگهدار یکمفهوم شامل  نیا :حفظ -

 .است ی،نیکد؛ مرور و بازب یکمفهوم شامل  نیا :بازخورد -

آوری، تحلیل و سپس استفاده جمع ریزی،بیشتر تأکید بر روی؛ برنامه، چرخه هوشمندی استراتژیکدر 

 ستراتژیک، دارد.بوده است که این نشان از یک روند و سیر منطقی در استفاده از هوشمندی ا

 و( محصولات

معرف ، باشندمحصولات هوشمندی استراتژیک که در قالب پیامدهای آن قابل بررسی می

مصاحبه بعمل  جیمتون و نتا یبا توجه به بررسباشند که های هوشمندی استراتژیک میخروجی

 در این خصوص ها،آمده با خبرگان، در مرحله کدگذاری باز و با تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه

این  ی،کد استخراج گردید که براساس تجزیه و تحلیل مرحله بعد یعنی کدگذاری محورنُه 

 بندی شدند. دستهبه شرح ادامه مقوله  کیمفهوم و  دوکدها در قالب 

 محصول هوشمندی استراتژیک در زمره پیامدهای آن،مفهوم به عنوان  نیا ی:زیتجو -

 اهداف، و برنامه یخ  مش ر،یمس، کیاستراتژ اتمیکد؛ تصمپنج است که شامل مطرح 

 .باشدیم ،هشدارو  شنهادیو پ یریگجهینت، بلندمدت
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محصول هوشمندی استراتژیک در زمره پیامدهای آن، مفهوم به عنوان  نیا ی:فیتوص -

، دینقاط فرصت و تهد نییتع، نقاط  عف و قوت نییکد؛ تعچهار است که شامل مطرح 

 .باشدیم ،ینیبشیپی و کل ریتصو

 یشوندگان بر روتأکید مصاحبه شتریب ک،یاستراتژ یهوشمند محصولاتدر خصوص      

که نشان دهنده نوعی خلاء و اهمیت در این حوزه بوده است  تجویز تصمیمات استراتژیک

از جمله محصولات مورد  ،تعیین نقاط  عف و قوت و فرصت و تهدید نیز ن،ی. همچناست

ها مورد اشاره قرار گرفته و در متون صرفا در مصاحبهاتژیک هستند که انتظار هوشمندی استر

 به آنها نشده است. یاشاره خاص

 پیامدها ز(

مورد توجه قرار  هوشمندی استراتژیکعد پیامدها، نتایج و پیامدهای مورد انتظار از در بُ      

هوشمندی اقدامات و  دتواند در اثر اجرای فراین. پیامدهای مورد انتظاری که میه استگرفت

از علاوه بر استفاده از متون، شود. برای استخراج این پیامدها،  هاسازمان نصیب ،استراتژیک

خواسته شد تا نظر خود را در این زمینه بیان کنند. در مرحله کدگذاری باز و  شوندگانمصاحبه

بر اساس تجزیه و تحلیل  د نهایی استخراج گردید کهک 12ها، با بر تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه

، که بندی شدندمقوله دسته کیمفهوم و پنج مرحله بعد یعنی کدگذاری محوری، این کدها در 

 در ادامه به آنها اشاره شده است.

سه شامل پیامد هوشمندی استراتژیک مفهوم به عنوان  نیا ی:ریگمیبهبود و ارتقاء تصم -

 نهیهز کاهشی و ریگمیتصم اتیملو سهولت ع سرعت، هامیتصم تیو کم تیفیکد؛ ک

 .باشدیم ،سکیو ر
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ی و ریغافلگ از یریشگیپی، گرکنششیکد؛ پسه مفهوم شامل  نیا: کیاستراتژ یبازدارندگ -

 .باشدیم خلق آینده مطلو ،

 و حفاظت تیکد؛ امندو مفهوم شامل  نیا ی:ریگمیبهبود و ارتقاء تصم :اطلاعات تیریمد -

 .باشدیم ،دازشاطلاعات و پر یسازماندهو 

و  یدهکد؛ شکلدو مفهوم شامل  نیا ی:ریگمیبهبود و ارتقاء تصم :از اقدامات تیحما -

 .باشدیم ،رانیبه اعمال مد یبخشتیمشروعو  ها و اقداماتکنش رییتغ

کد؛ سه مفهوم شامل  نیا ی:ریگمیبهبود و ارتقاء تصم ی:سازو فرهنگ یسازنهینهاد -

 .باشدیم ی،رقابت تیکسب منافع ومز ت،یموفقو  مستمر بهبود ،و تعهدات کردیباورها، رو

ی همچنین ریگمیتصم اتیسرعت و سهولت عمل ک،یاستراتژ یهوشمند پیامدهایدر خصوص      

که  باشندمی کیاستراتژ یمورد انتظار هوشمند پیامدهایاز جمله  ،اطلاعات و پردازش یسازمانده

 به آنها نشده است. یخاصتأکید گرفته و در متون ها مورد اشاره قرار در مصاحبه رفاص

 ایح( شرایط زمینه

بایست برای موفقیت بهتر در اجرای هوشمندی عواملی هستند که می ،ایزمینهشرای       

شوندگان در مرحله اول تحقیق استراتژیک مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس، از مصاحبه

ر به فرد و مؤثر بر هوشمندی استراتژیک را عنوان کنند. خواسته شد تا شرای  و عوامل منحص

ها، نُه کد نهایی استخراج در مرحله کدگذاری باز و با تجزیه و تحلیل دقیق متون و مصاحبه

این کدها در سه  مرحله بعد یعنی کدگذاری محوری،بر اساس تجزیه و تحلیل گردید که 

 شدند. بندی مفهوم و یک مقوله به شرح آورده شده دسته
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 کیاستراتژ یهوشمند رشیو پذ یآمادگ -

o ر دتأثیرگذار ای زمینهمفهوم به عنوان یکی از شرای  این ی: و بسترساز یزیربرنامه

 جادیاو  کیاستراتژ یهوشمند یبرا یزیربرنامه؛ کد دوشامل  ،هوشمندی استراتژیک

 .باشد، مینهیبستر و زم

o یلازم در خصوص هوشمند تیو حماتعهد ؛ کد سهمفهوم شامل این : تیو حما تعهد 

 .باشدی، میتیریثبات مد عدمو  کیاستراتژ یبه هوشمند رانینگاه مد نو ، کیاستراتژ

o باشد، میکیو استراتژ یستمینگرش و فرهنگ تفکر س؛ کد یکمفهوم شامل این : و فرهنگ نگرش. 

 کیاستراتژ یو نحوه کاربرد هوشمند  رورت -

o هوشمندی ر دتأثیرگذار ای زمینهعنوان یکی از شرای   مفهوم بهاین ی: هوشمند ندیفرا

 .باشد، میکیاستراتژ یساختار و چرخه هوشمند؛ کد ل یکشام ،استراتژیک

o بر  یزیرو برنامه یریگمیتصم؛ کد چهارمفهوم شامل این :  یو مح یریگمیتصم  یشرا

 شیافزا، رانیگمیمتفاوت تصم یهایژگیو، کیاستراتژ یهوشمند یاساس خروج

 .باشد، می یمح یدگیچیپی و ریگمیدر تصم لیدخ یرهایمتغ

o ی، و هوشمند یاقدامات اطلاعات یکپارچگ؛ یکد پنجمفهوم شامل این ی: اطلاعات یهایژگیو

 یهاتیدر فعال یو سهم اطلاعات و هوشمند تیاهمی، و هوشمند یاقدامات اطلاعات تیامن

 .باشد، میو تنو  اطلاعات نو و  اطلاعات یآورجمع یسازوکارها، سازمان

o در زمان و  یبه هوشمند یدسترس؛ کد چهارمفهوم شامل این ی: هوشمند یواقع یازهاین

سطوح مختلف  تنو ، کاربران یگروه ها یازهاین یو تنو  بالا حجم،  مکان مناسب

 .باشدی، میدهو گزارش میتسهو  نفعانیذ
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 کیاستراتژ یهوشمند اتیو عمل اقدامات -

o شناخت و ؛ کد پنجمفهوم شامل این : و منابع یندیفرا یهاتیو قابل هاتیاز ظرف یریگبهره

نقش و  نییتع، کیاستراتژ یهوشمند کردیو رو ندیدرست از فرا یریکارگبه

 سکیو ر نهیهزو  و تخصص یانسان منابعی، ریادگیو توسعه  آموزش، افراد یهاتیمسئول

 .باشدی، میاقدامات و هوشمند

o شناخت و استفاده ؛ کد سهمفهوم شامل این ی: فن یهاتیو قابل هاتیظرف از یریگبهره

و  هاکیابزارها و تکن یدگیچیپ، کیاستراتژ یهوشمند یو ابزارها هاستمیدرست از س

 .باشد، میاطلاعات یمختلف و متنو  فناور یهاتیقابل

یجاد بستر و زمینه برای ریزی و ا؛ برنامهبایست اشاره کردمی، ایزمینه  یدر خصوص شرا     

، رانیگمیمتفاوت تصم یهایژگیواستراتژیک، کاربرد چرخه هوشمندی و توجه به هوشمندی 

 یهاتیدر فعال یو سهم اطلاعات و هوشمند تیاهمو  اطلاعات یآورجمع یسازوکارهاداشتن 

، از طرفی تخصصم یمنابع انسانمندی از و بهره افراد یهاتینقش و مسئول نییتع، همچنین سازمان

 یهاگروه یازهاین یو تنو  بالا حجمو  در زمان و مکان مناسب یبه هوشمند یدسترسنیز؛ 

و  یریگمیاز تصم یبانیدر حوزه پشت یدهو گزارش میتسهآنها جهت سطوح مختلف و  کاربران

 ،کیاستراتژ یهوشمند یو ابزارها هاستمیشناخت و استفاده درست از سدر کنار  ها،برنامه

نکات قابل تعمق آن است که غالب منابع ی آن، همگی هاکیابزارها و تکن یدگیچیپرغم علی

 . اندبه آنها اشاره کرده کیاستراتژ یهوشمند یدهندگان، براو پاسخ یمتن

، کیاستراتژیلازم در خصوص هوشمند تیاز جمله؛ تعهد و حما ی، مواردرابطه نیهم در     

متفاوت  یهایژگیو ،یتیریثبات مد عدم، کیاستراتژ یدبه هوشمن رانینگاه مد نو 

درست از  یریکارگشناخت و به، کاربران یگروه ها یازهاین یحجم و تنو  بالا ، رانیگمیتصم
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 یو ابزارها هاستمیشناخت و استفاده درست از س، کیاستراتژ یهوشمند کردیو رو ندیفرا

ها مورد اشاره قرار صرفا در مصاحبه، هاکیابزارها و تکن یدگیچیپو  کیاستراتژ یهوشمند

  یشرانیازها و نشان از  تواندیامر م نیبه آنها نشده است، که ا یاند و در متون اشاره خاصگرفته

 داشته باشد. کیاستراتژ یاز هوشمند یبردارخاص کشورمان در بهره

 بندیجمع

ان عامل کلیدی در کسب قدرت نرم و های ارائه شده، هوشمندی استراتژیک به عنوبا توجه به یافته

حفظ مزیت رقابتی و استراتژیک، دارای اهمیت است و داشتن هوشمندی استراتژیک، مستلزم 

باشد. در واقع این وجود سیستمی توانمند با قابلیت کسب، پالایش، حفظ و نگهداری و انتشار می

گردیده اطلاعات توام با هوشمندی  ابزاری را که باعث-ها بستری از قابلیتهای علمیحوزه از سیستم

نفعان جهت در هر سطح با کمال کیفیت، امنیت، سهولت، دقت و سرعت در اختیار ذی

های لازم قرار گیرد، فراهم ساخته ریزیهمچنین انجام برنامهموقع، های صحیح و بهگیریتصمیم

 ف و تشریح کرد:توان تعریگونه میهوشمندی استراتژیک را اینبندی، در یک جمعاست. 

فرایندی مستمر و منعطف برای تولید و تسهیم هوش استراتژیک  کیاستراتژ یهوشمند

یریت و مد هاییتاز فعال یبانیپشتها، با هدف منابع اطلاعاتی و فناوری از کلیهاستفاده  واسطهبه

باشد. و اقدام، در زمان مناسب، می گیرییک در جهت اتخاذ بهترین جهتاستراتژ گیریتصمیم

، کمک نفعانذی ارائه یک تصویر کلی و یکپارچه در سطوح مختلف و در بین این رویکرد، به

توسعه پایدار و  رو به منظوربینی و گزارش تغییرات و روندهای پیشهمچنین پیشکند، می

م که در انجاهای رقابتی و موفقیت آتی و اطمینان از اینشکل دادن به آینده و دستیابی به مزیت

 تعهدات خود با مشکل یا شکست مواجه نخواهد شد، را به دنبال دارد.
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و گردش  توزیعتخلیص،  پردازش،، تحلیل، آوریجمعبایست قابلیت لازم برای؛ این ساختار می

از کلیه منابع و بسترهای  های خود را با رویکردی پویااطلاعات را داشته باشد، و قادر باشد داده

اطلاعات محی  داخلی و خارجی، اطلاعات ساختار یافته و نایافته، اطلاعات اطلاعاتی، اعم از: 

هوشمندی باز و داخلی )محدود(، اطلاعات انوا  هوشمندی )بر اساس ابزار: انسانی، فنی، 

بر اساس سطوح هوشمندی:  -وکاربر اساس ماهیت: رقابتی، کسب -تصویری، سیگنالی

عملیات(،  سطوح هوشمندی )استراتژیک، تاکتیک و استراتژیک، تاکتیک و عملیات(، اطلاعات

 اطلاعات گذشته، حال و آینده، تامین نماید.
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