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 چکیده

تجاری و مشارکت هوش  مدیریت عالی بر سی تاثیررتا کنون بر کارکنان مشارکتو  تجاریدر حوزه هوش فروان  با وجود مطالعات

و  خطیر هایمسئولیت دارعهده و است سازمان اصلی رکن انسانی نیروی که آنجا از. کمتر مورد توجه قرار گرفته است کارکنان

 هایگرایش و هاانگیزه نیازها، بر سطح نیز متفاوتی و مختلف عوامل دارند، قرار خاصی محیطی شرایط در قطع طورب وازاینر ،حساس
 تواناییهای تا سازدیم قادر را فرد یمدیریت هایمهارت. کنندمی ایجاد کارکنان در منفی یا مثبت اعمال درنتیجه گذارند،می تأثیر انسانی

 امروزه. دهد نشان مختلفدر موقعیتهای  مناسبی واکنش بتواند و بداند رفتار بر را آنها تأثیر ، نحوه داده تشخیص را  دیگران و خود
در . دانندمی تجاری هوش دارای کنند استفاده سازمان و خود نفع به قابلیتها و استعدادهایشان از باشند قادر که میزانی به را افراد

 .شغلی را مورد بررسی قرار دهیمهوش تجاری و مشارکت کارکنان قابلیتهای بر  را تاثیر مدیریت عالیاین پژوهش بر آن شدیم تا 

شرکت ایران خودروو نان جامعه آماری شامل کارک. الگوبرداری نمودیم 2017 کولکارنی و همکارانکه برای این منظور از پژوهش 

گردآوری توزیع و  اییطبقه به روش تصادفیپرسشنامه  350به فرمول کوکران تعداد  توجه با. باشدمی نفر 4000 که استدیزل 

بر  مدیریت عالی تاثیر مثبتی نتایج حاکی از آن بود که فرضیات پژوهش پرداختیم،با استفاده از نرم افزار  لیزرل به بررسی . شد

-مشارکت کارکنان و تحلیل جهت همچنین دارد، گیریگیریهای تصمیمتحلیل جهت و ، مشارکت کارکنانیقابلیتهای هوش تجار
 های تصمیم گیری تاثیر مثبتی بر قابلیتهای هوش تجاری دارد.گیری

  کلمات کلیدی:

 .شرکت ایران خودرو دیزل؛تجاریقابلیت های هوش  ؛مشارکت کارکنان ؛مدیریت عالی

 

 مقدمه
 خود ورمستمرط به و سازند مجهز کار و کسب نوین تفکرهای به را خود باید بمانند، باقی امروز رقابتی و پرتالطم درمحیط بتوانند اینکه برای سازمانها

 باقیانط تغییرهای با رهبر که شود می چندان دو حساسیت این زمانی و است پیچیده و حساس بسیار هاسازمان گونهاین رهبری. بخشند بهبود را

 حالی در د،هستن حل قابل مسئله حل متداول فرآیندهای و فنی دانش طریق از فنی مشکالت. است فنی تغییرهای از متفاوت بسیار که باشد رو روبه

 محیطهای رد رشد و بقا منظور به و تغییرها با پذیری انطباق برای سازمان یک مدیریت. است متفاوت حلها راه گونه این برابر در انطباقی مشکالت که

 بسیاری اعتقاد به  .]1[ شوند می مواجه بسیاری مشکالت با آنها به پاسخ برای مدیران اعموم که طلبد می را خاصی هایویژگی کار، و کسب جدید
 ایفاء کار نیروی سالمت و بهداشت ، سازمان پیشرفت و بهبود در بسزایینقش مدیریت عالی  سازمانی، شناسان روان و مدیریت علم نظران صاحب از

قابلیتهای بر  مختلفی و متعدد عوامل. رود می شمار به سازمان هر بنیادی مسائل از مدیریت عالی و مشارکت کارکنان حیث مسأله این از و نماید می

مشارکت  تحقق در بسزایی نقش که عاملی است ترین ارزش با و ترین اهمیت با مدیریت عالی عامل میان این در اما باشد،می مؤثر هوش تجاری

خود  رسالت و نقش ایفای در مدیران اگر و است کارا و توانمند مدیرانی وجود مستلزم ایهر برنامه آمیز موفقیت اجرای که نماید، چرامی ایفاء کارکنان

 کارآیی ارزیابی با .]2[ دارند کار و سر آن با که سازمانی است یا گروه عاید مستقیما آن بارزیان نتایج نیابند، دست نظر مورد اهداف به و کنند کوتاهی
 مدیران سازمان آن تبع به بنابراین. نماید می گیریاندازه را هدف تا فاصله وسیله این به و گشته جاری واقف امور روند بر سازمان مدیریت ،مانهاساز
 اندازه هر است شده ثابت امروزه است؟ چگونه مدیریت از نحوه آنان ارزیابی و اندیشند می چگونه آنان کارکنان بدانند تا هستند آن دنبال به اغلب ها

 ریزیبرنامه با توانندمی بهتر باشند، داشته بیشتری اطالع قابلیتهای هوش تجاری و گیریهای تصمیم گیریتحلیل جهتبه  نسبت سازمانها مدیران
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 بخش انسانی مطالعات قلمرو در لذا . ]3[ آورند می فراهم نیز را سازمان وریبهره و ارتقاء موجبات کارکنان کارایی سطح افزایش بر منطقی عالوه
 . است یافته اختصاص امر این به تحقیقات از ای عمده

 مبانی نظری
پیشرفت هستند، به طوری که جوامع به صورت عام و بازارها به امروزه محیط پیرامون و فناوریهای نوین با سرعتی غیرقابل تصور در حال تعییر و 

 باشند. بدین منظور سازمانها باید تغییر در فلسفهصورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال راهکارهایی برای تضمین بقایشان دراین عرصه می

ه وضعیت سوددهی مداوم نیست بلکه بایستی به دنبال راهبرد چابک سازی حیاتشان را بپذیرند و نیز بدانند که باقی ماندن در بازار به معنای رسیدن ب

بنابراین تسلط  .]4[ پردازدسازمانی و رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر بنگاهی به صورت سنتی و دور از قواعد جدید، به کسب و کار می

محیط کسب و کار را بهبود بخشد، ضروری به نظر میرسد که از  پذیری در فزایش رقابتا بر متدولوژیهای جدید بطوریکه فرایندهای سازمانی و نهایتا

هوش تجاری یا هوشندی کسب وکار به عنوان یک چارچوب موثر در افزایش کارایی و یکپارچگی  نمود. توان به راهبرد هوش تجاری اشارهآن جمله می

ذیری و پافزایش رقابت در سطوح مختلف سازمانی متمرکز است. از منظر بازار، ابزاری برای گیریباشد و بر فرایندهای تصمیمفرایندها درسازمان می

ها، نقطه تداخل سخت افزار و نرم پایش و تحلیل بازار و مشتریان است. از نقطه نظر فناوری نیز سیستمی هوشمند است که با پردازش دقیق داده

  .]5[ید آافزار به حساب می

ای هها و برنامهازتکنیک کند و با استفادهن یک ابزار داده های مختلف پراکنده و ناهمگون درسازمان را یکپارچه و منسجم میهوش تجاری به عنوا

ت و پیشرفت سریع فناوری درقرن بیس .تر کندتصمیم گیری مدیران ارشد را آسان تواند فرایندهای تحلیلی میکاربردی و ازطریق ایجاد پایگاه داده

درواقع  .دانش محور سبب شده است که مفهومی همچون هوش تجاری بسیار حائز اهمیت باشد یکم ورود به عصر اطالعات و برخورداری از اقتصاد

م پیشرفت اقتصادی و سوددهی بیشتر ها به دو دلیل مهم هوش تجاری را مورد توجه قرار میدهند اولین دلیل ورود به عصر اطالعات و دلیل دوسازمان

هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا حتی سیستم بلکه بعنوان یک رویکرد نوین در معماری سازمانی مورد نظر است که شامل مجموعه . ]6[ شدابمی

ردازد م برای فعالیتهای هوشمند تجاری می پای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که با استناد پایگاه داده عملیاتی و تحلیلی کمک به اخذتصمی

ای چشمگیر روشی را که ما در آن این تغییرات به گونه کند.تغییرات عمیقی را تجربه می تر شدن محیط کسب و کار،.جهان امروزی با پیچیده

هایی ها و فرصتدهد و برای دنیای ما چالشتغییر می کنیم،دهیم و روشی را که خودمان را برای رویارویی با آینده آماده میفعالیتهای روزانه را انجام می

تیابی سازمانها برای دس طلبد.تغییر چشمگیر کسب و کار و ساختارهای چابکتر و انعطاف پذیرتر را می بسیاری از این تغییرات، .]7[ کندرا ایجاد می

چنین امری می تواند ماهیت اصلی یک  را مورد توجه قرار دهند. جاریفناوری اطالعات و هوش تبه چنین قابلیتهایی باید استفاده استراتژیک از 

 هوش تجاری. ]8[ است و مدیریت عالی صنعت را تغییر دهد. استفاده اثربخش فناوری اطالعات نیازمند همسویی فناوری اطالعات و هوش تجاری
 است. گیری در سازمانسازی تصمیم اطالعات به دانش مورد نیاز برای بهینهها به اطالعات و تبدیل شامل ابزارها، تکنولوژیها و فرایندهای تبدیل داده

تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و آن را از هوش تجاری میتوان ادعا کرد که استفاده از راه حل امروزه با اطمینان کامل می

دهد تا با بکارگیری اطالعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن ه سازمانها میاین امکان را ب هوش تجاری. ]9[ دیگر سازمانها متمایز نماید

  . ]10[ سازندهای مشتریان و مدیریت ارتباط با آنان را میسر میبرداری نمایند و درک بهتر تقاضاها و نیازمندیبهره

 ارشد مدیران حمایتی نقش. باشند کارکنان از قوی کنندگان حمایت بایستی حال عین در ولی دارند حمایت به نیاز خود گرچه سازمانها ارشد مدیران
 حمایت مورد کنند احساس سازمان کارکنان وقتی. کاهدمی را سازمانی و شغلی فشارهای و هاتنش از بسیاری و سازدمی را فراهم سازمانها امن فضای

های سازمان. ]1[دهند می قرار سازمان و ماموریت اهداف اختیار در را خود جسمانی و تخصصی ذهنی فکری، توان حداکثر گیرندمی ارشد قرار مدیران

های شود. در چنین شرایطی، استفاده از تمامی ظرفیتمیتر امروزی در معرض فشارهای دائمی رقابت قرار دارند و روز به روز هم این رقابت سخت

اثبات  های محققانو تاثیرگذار است و خود تبدیل به یک مزیت رقابتی شده است. بررسیخصوص مشارکت کارکنان، یک الزام کلیدی سازمانی، به

، امکان کاری است، چرا که در نبود مشارکت کارکنانوکند مشارکت کارکنان پس از شروع هر کسبمیها تمایز ایجاد سازمانکرده است آنچه که بین 

وکار تاثیر چندانی نداشته باشد، اما در ادامه مسیر حقق شود. مشارکت کارکنان اگر در شروع یک کسبتواند مکاری نمیورشد و توسعه در هر کسب

  .]11[ کننده است و کارآفرینی بدون مشارکت حیات زیادی نخواهد داشتقطعا تعیین

ی از پایین به باال بوده و تفویض اختیار در ریزمشارکت از جمله متغیرهای مهم در زندگی اجتماعی و سازمانی افراد است. در جوامعی که برنامه

یکی  ی:ایجاد تعهد سازمان( 1 د:های زیر را عملی کرتر است که در چنین جوامعی باید برنامهتر و برجستهسیستم اجتماعی برقرار است، مشارکت پررنگ

، مشارکت واقعی در روند های سازمان است. اگر کارکنانگیریتصمیم، مشارکت افراد در امور و از عوامل موثر در شکل گیری و تقویت تعهد سازمانی

هایشان بر سرنوشتشان تاثیرگذار است و نیازهای اساسی آنان را برطرف گیریریزی و تعیین اهداف سازمان داشته باشند و احساس کنند تصمیمبرنامه

را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها از هیچ کوشش و تالشی دریغ  های سازمان، اهداف و ارزشسازد، نسبت به سازمان متعهد شدهمی
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ارتباطات سازمانی تارو پود سازمان : ارتباطات فراگیر( 2 .]4[ جانبه کارکنان فراهم کردنخواهند کرد. بنابراین باید بسترهای الزم را برای مشارکت همه

شوند. از طرفی، کارکنان باید به اطالعات های ارتباط اجتماعی در کار میمانی و بهبود شبکه، وحدت سازرا به هم پیوند داده و موجب یکپارچگی

گیری برای آنها فراهم باشد و امکان ندارد بدون سهیم شدن در اطالعات، گیری مشارکتی دسترسی داشته باشند تا امکان تصمیممربوط به تصمیم

آن  گیری که محور اصلیآوری اطالعات و تصمیمیجاد ارتباط بین افراد و اعضای سازمان، نقش جمعمشارکت موثر صورت گیرد. بنابراین، مسوولیت ا

کارکنان باید بیاموزند چگونه فرآیندهای کاری را مورد : آموزش( 3 .]1[ تهای مدیریتی در سطح سازمان اسدهانتقال اطالعات است به عهده کلیه ر

توان فرهنگ مشارکت در سازمان های مناسب میمند شوند. همچنین با آموزشعلمی برای حل مساله بهره هایتجزیه و تحلیل قرار دهند و از روش

 های افزایش انگیزشای حائز اهمیت است. یکی از راه، سازمان و جامعهتوجه به انگیزش در هر گروه: توجه به انگیزش( 4 .]12[ را نهادینه کرد

های شود در ردهکنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در کارهای آن درگیرند. بنابراین توصیه میمی مشارکت است، زیرا کارکنان احساس

های فرد و سازمان احساس یگانگی تلفیق هدف: های فردی و سازمانیهدف( 5. ]13[ مختلف سازمانی مشارکت به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود

تر حس کرده و احساس تعلق و وفاداری بیشتری نسبت به سازمان داشته شود افراد خود را به سازمان نزدیکرا به وجود خواهد آورد و باعث می

شود. فردی که مورد های فرد و سازمان را بر هم منطبق ساخته و آشتی بین اهداف فردی و سازمانی را موجب میباشند. نزدیکی با سازمان هدف

 کند که سازمان متعلق به او است و هدف او و سازمان یکی استمیجوید احساس تصمیمات مشارکت میمشورت و نظرخواهی قرار گرفته و در 

های سازمان از حمایت مدیریت ارشد سازمان در امر مشارکت کارکنان و سهیم کردن آنان در تعیین اهداف و ارزش: حمایت مدیریت ارشد( 6 .]14[

ود مدیریت سازمان ضمن توجه به مسائل و مشکالت کارکنان و ایجاد امکانات و تسهیالت برای آنان، با شاولویت خاصی برخوردار است. پیشنهاد می

ز اگیری از منابع و امکانات سازمان هدایت مشارکت کارکنان را بر عهده گیرد و اعضای سازمان را با قدرشناسی از تالشی که در این راستا نیبهره

طریق تعهد و حمایت خود را به برقراری و استقرار مشارکت کارکنان ابراز کند. سازمان بدون مشارکت کارکنان سازمانی مند سازد و به این دارند، عالقه

  .]1[ از پیش بازنده است، باید اهمیت مشارکت کارکنان را دریابیم

 پیشینه تحقیق

 میمتص گیری جهت و تحلیل مشارکت میانجی نقش و عالی مدیریت تاثیر: هوش تجاری توانایی با عنوان در تحقیقی (2017کولکارنی و همکاران )

 تجاری وشه قابلیتهای عالی بر توسعه مدیریت تاثیر بررسی برای سازمانی محیط یک در تکنولوژی از سازمانی و ساختاری مدل یک اساسبر  گیری

 کنندمی ملع میانجیگری هایمکانیسم عنوان به تحلیلی، گیریتصمیم گیریجهت و کاربر مشارکت مانند سازمانی عوامل آنان .استفاده نمودند شرکت

 قابلیت: تاس متمایز جنبه دو دارای تجاری هوش توانایی .کنند می شرکت تجاری هوش قابلیت پیشبرد برای را عالی مدیریت حمایت مثبت اثرات که

 مدیریت حمایت میانجیگری تاثیر مختلف، کشور 6 از شرکت 486 از شده آوری جمع اطالعات اساس. برتجاری هوش سیستم توانایی و اطالعات

 تجاری وشه توانایی توانندمی شرکتها اینکه از دقیقی درک به هایافته این .بدست آمد گیری تصمیم گیری جهتتحلیل  و مشارکت طریق از عالی

 تجاری هوش انداز چشم: هند در تامین زنجیره مدیریت هایشیوه( در پژوهشی تحت عنوان 2015) 1بانرجی و میشرا .کندمی کمک دهند، توسعه را

 یرقابت مزیت تامین، زنجیره مدیریت های شیوه مورد در را خود های دیدگاه و پرداخت هند در غذایی مواد اصلی یفروش خرده یک مدیران بررسی به

 زنجیره عملیات برای گانه 9 ابعاد .است شده داده اهمیت خود عملیات در تجاری هوش کاربرد به اهمیت ارزیابی برای. کرد بررسی شرکت عملکرد و

 به مربوط شدت به نیز تامین زنجیره مدیریت ابعاد .است یکدیگر به مربوط شدت به که است شده شناسایی رقابتی مزیت برای بعد چهار و تامین

 دیریتم اصلی ابعاد عنوان به استراتژیک گیریهایتصمیم به آنها ورود و کنندگان تامین با اطالعات گذاری اشتراک به اگرچه .است شرکت عملکرد

 در تجاری هوش ( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر1394خطیبی ) ..است ناچیز فروشان خرده رقابتی مزیت بر آنها تاثیر شود،می ظاهر تامین زنجیره

ی م الکتریک سوا گیری تصمیم روند بر تجاری هوش کارگیری به سنجش پژوهش این از هدفگیری اذعان داشت  تصمیم فرآیند عملکرد بهبود

 اننش هایافته. است میدانی مطالعات و ایاطالعات کتابخانه آوری جمع ابزار. باشدمی کیفی اکتشافی موردی مطالعه نوع از حاضر پژوهش. باشد

 یامالحظه طور قابل به فاکتورها این تجاری هوش وجود صورت در. هستند دخیل سازمان فعلی گیری روند تصمیم در که زیادی فاکتورهای دهدمی

 اطالعات یعوس حجم سریع بینی پیش و تحلیل جهت سازمان در هوش تجاری سیستم بکارگیری. یابدمی افزایش گیریتصمیم سرعت و یافته کاهش

 گرفتن. دهد می را و صحیح بهنگام گیری تصمیم و رقابتی مزیت داشتن نظیر سازمان اهداف به دستیابی امکان مدیران دانش، به به آنها تبدیل و

در پژوهشی تحت عنوان ( 1389اکرامی و همکاران ) .نماید تضمین رقابت در عرصه را آن موفقیت تواندمی سازمان در موقع به و صحیح تصمیمات

 38 با یاپرسشنامه مدیران، تصمیم گیری در کارکنان مشارکتارزیابی  برایمدیران اذعان داشتند که  گیری تصمیم در کارکنان مشارکت ارزیابی

 برآورد 95آلفای کرانباخ  از استفاده با آن اعتبار متخصصان، و اساتید نظر کسب از طریق پرسشنامه صوری روایی تأیید از پس و شد طراحی سوال

 انتخاب نفر 330 مذکور، سازمان آماری جامعه رسمی کارکنان نفر 680 بین از تصادفی، گیری نمونه طریق از و مورگان جدول از استفاده با. شد

                                                           
1 Banerjee and Mishra 
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 تحلیل و تجزیه موردspss افزار  نرم از استفاده با حاصل هایداده مطالعه، این در. شد انجام کامل پاسخنامه 240 آماری محاسبات پایان در و شدند

 و جنسیت متغیرهای از غیر به است؛ متوسط سطح از کمتر مدیران، گیری تصمیم در کارکنان مشارکت میزان تحقیق، هاییافته طبق. گرفت قرار

 .ندارد رابطه مدیران گیری تصمیم در آنها مشارکت با کارکنان خدمتی تجربه و سن تحصیالت، متغیرهای سازمانی، پست

 چارچوب کلی پژوهش
مدیریت عالی تاثیر برسی "( مدلی جهت 1نظران و همچنین پیشینه تحقیق ارائه شده در شکل )شده، تعاریف مختلف صاحببر اساس ادبیات گفته

 . باشدمی( 2017کولکارنی و همکاران )پژوهش ایم که بنای اصلی آن بر اساس مدل اولیه ارائه کرده "بر قابلیتهای هوش تجاری

 

 

 

 

 

 
 

 (. مدل مفهومی پژوهش1شکل )

 تحقیق هایفرضیه

 مدیریت عالی تاثیر مثبتی بر قابلیتهای هوش تجاری دارد.فرضیه اصلی : 

 فرضیه های فرعی

 مدیریت عالی تاثیر مثبتی بر مشارکت کارکنان دارد.( 1

 های تصمیم گیری دارد.گیریمدیریت عالی تاثیر مثبتی بر تحلیل جهت( 2

 دارد.هوش تجاری  قابلیتهایتاثیر مثبتی بر مشارکت کارکنان ( 3

 دارد.قابلیتهای هوش تجاری تاثیر مثبتی بر های تصمیم گیری گیریتحلیل جهت( 4

 شناسی تحقیقروش
 تحقیقات نوع از لحاظ کاربرد نتایج به و شودمی محسوب پیمایشی-توصیفی تحقیقات نوع از تحلیل لحاظ سطح به تحقیق ایننوع تحقیق:  (الف

 .دهدمی را نشانقابلیتهای هوش تجاری و  مشارکت کارکنان بر  تجاریتاثیر هوش  که رود،می شمار به کاربردی

مشارکت کارکنان، حمایتهای مدیریت عالی، بررسی  به مدیریت علم و باشدمی هوش تجاریحوزه  در پژوهش اینب( قلمرو موضوعی تحقیق: 

 پردازد.می ارتقای قابلیتهای هوش تجاری برای راهکارهایی ارائهو  تجاریهوش  آنها بر تاثیر و گیریگیریهای تصمیمجهت

 گرفتند. قرار مورد بررسیشرکت ایران خودرو دیزل کارکنان  تحقیق این درج( قلمرو مکانی تحقیق: 

 .صورت گرفته است 1396سال  شهریورتا پایان  1395سال  ماه بهمناوایل د( قلمرو زمانی تحقیق: این پژوهش از 

 جامعه و نمونه آماری

برای برآورد نمونه مورد مطالعه از جامعه آماری با استفاده از فرمول . باشدمیکارکنان شرکت ایران خودرو دیزل  شامل تحقیق این آماری جامعه

ای از چهار بخش عملیاتی، گیری تصادفی طبقهنفر از بین کارکنان با استفاده از روش نمونه 350که مطابق با این فرمول تعداد  شدکوکران استفاده 

 مالی، طرح و توسعه و پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شد.

 اطالعات گردآوری ابزار

ای که برای پژوهش حاضر طراحی گردید، شامل دو بخش پرسشنامه. در این پژوهش برای گردآوری اطالعات میدانی از پرسشنامه استفاده گردید

ی مربوط به متغیرهای تخصص بخش دوم نیز واست  دهندگانپاسخشناسی بخش اول در رابطه با اطالعات جمعیت. باشدعمومی و تخصصی می سواالت

های موردنیاز دو ویژگی یعنی، اعتبار)روایی( و قابلیت اعتماد)پایایی( موردتوجه گیری جهت گردآوری دادهبرای بررسی مناسب بودن ابزار اندازه . است

، پس از برگرداندن پرسشنامه به زبان (2017)کولکارنی و همکاران توجه به استاندارد بودن پرسشنامه التین پژوهش  در این پژوهش با. گیردقرار می

 هوشقابلیتهای 

 تجاری

 مشارکت کارکنان

تحلیل جهت گیری 

 های تصمیم گیری

 مدیریت عالی
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ا و استناد هفارسی و تدوین پرسشنامه، با متخصصان امر در این زمینه مشورت شد لذا نوع روایی مورداستفاده در ابزار با توجه به بررسی کیفی مولفه

ت: از آن جمله اس . تواند استفاده کردهای متعددی میبرای سنجش پایایی پرسشنامه از روش. به نظر متخصصان امر، روایی صوری و محتوایی است

در اینجا از آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه استفاده . ارز، روش دونیمه کردن و..های موازی و یا همآلفای کرونباخ، بازمایی، روش فرم

های مذکور، مقداری آوری پرسشنامهپس از جمع. ها صورت گرفتی آنصورت تصادفی انتخاب و اجرای اولیه بر رونفر به 40بدین منظور تعداد . شده

 آمده برای ابزار تحقیق بیانگر پایایی مناسب ابزار است.دستمحاسبه شد لذا پایایی به 85/0و پایایی کل  7/0آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها باالی 

 هاهای تحلیل دادهروش

آوری ها جمعتحلیل دادهوبدین صورت که برای تجزیه. لیزرل استفاده شده استو   SPSSافزارهای ها از نرمدادهدر این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل 

های آمار استنباطی نظیر؛ ضریب همبستگی های آمار توصیفی مانند؛ میانگین، انحراف معیار و درصد و شاخصها از شاخصوسیله پرسشنامه شده به

شده، مشخص کردن جزییات و نوع روابط همچنین، در این پژوهش برای ترسیم مدل تدوین. شوندمحاسبه می SPSSافزار نرمپیرسون با استفاده از 

 . شودیمافزار لیزرل استفاده های توسعه تجارت از نرمبین ابعاد توانمندسازی و مؤلفه

 

 

 پژوهش هاییافته
شناختی این پژوهش را ارائه های جمعیتای از یافتهخالصه 1 پردازیم. جدولشناختی پژوهش میدر این بخش در ابتدا به بررسی متغیرهای جمعیت

  دهد.می
 جمعیت شناختی خالصه نتایج -1جدول 

 

معرف ماتریس همبستگی میان متغیرهای پنهان  2های پژوهش بر مبنای ماتریس همبستگی بین متغیرهای پنهان است. جدول اساس تحلیل فرضیه

 است.
 همبستگی بین متغیرها -2 جدول

 4 3 2 1 متغیر

    1 مدیریت عالی .1

   1 33/0 مشارکت کارکنان .2

  1 69/0 27/0 تصمیم گیریتحلیل جهت گیریهای  .3

 1 65/0 31/0 58/0 های هوش تجاریقابلیت .4

 05/4 45/3 72/3 21/4 میانگین

 69/0 82/0 80/0 53/0 انحراف معیار

 .01/0ها در سطح *رابطه
 

توان می 2دارند. همچنین در جدول داری باهم درصد رابطه معنی 99آمده، تمامی متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان دستهای بهبا توجه به یافته

 ها را نیز مشاهده کرد.مقادیر میانگین متغیرها و انحراف معیار آن

 کل سابقه کار سن 
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یابی معادالت ساختاری، نرمال بودن توزیع است. برای بررسی نرمال بودن توزیع از آزمون های اصلی استفاده از آمار پارامتری مانند مدلفرضاز پیش

دست آمد. به 05/0از  تربزرگداری برای تمامی متغیرها ای استفاده گردید. با انجام این آزمون، مقدار سطح معنینهاسمیرنوف تک نمو-کولموگروف

 شود.یمدرصد تائید  95بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن توزیع تمامی متغیرها در سطح اطمینان 

 ها(مسیر )آزمون فرضیه تحلیل
مدل در حالت ضرایب مسیر و حالت ضرایب  تحلیل نتایج .استفاده گردید لیزرل افزارنرم از مدل عناصر بین ابطرو بررسی و هافرضیه آزمون برای

 است. شدهارائه 2و  1 شماره شکل معناداری در

 
 (t-)آماره یمعنادارمدل نظری پژوهش در حالت ضرایب  -1شکل 

 
 . مدل نظری پژوهش در حالت ضرایب مسیر استاندارد2شکل 

 

 شاخص 5تا  3 از استفاده مدل، تأیید برای معموال (.1384هومن،) شودمی استفاده مدل برازندگی تعیین برای هاآزمون گوناگون انواع از هادر پژوهش

در این پژوهش مقادیر  (.1381 طباطبایی،) است کافی




2

1/ 835
f

d، 012/0RMSEA= ،91/0NFI= ،93/0NNFI= ،94/0CFI= دست  به

 است. های نظریهای این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازهدادهآمدند. بنابراین 

 های پژوهشفرضیه آزمون
 کرد: صورت زیر اظهارنظرتوان بههای پژوهش میدر مورد فرضیه 2 و 1های و شکل 3 با توجه به جدول
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درصد مورد تائید قرار  99در سطح  40/0و ضریب مسیر استاندارد  t=53/3قابلیتهای هوش تجاری با آماره  بر مدیریت عالی تاثیر فرضیه اصلی:

همخوانی دارد، که این فرضیه با توجه با تاثیر  ،2016و همکاران  فینک، 2017کولکارنی و همکاران گرفت. نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات 

تی که شود و همچنین تاثیر مثبگیری دارد و سبب حرکت و تولید بهینه در سازمان میگیریهای تصمیمکه مدیریت عالی در تحلیل جهت مستقیمی

 باشد.گذارد قابل توجیح میهای شخصی کار فردی میبر مشارکت کارکنان و جنبه

. این درصد مورد تائید قرار گرفت 99در سطح  44/0و ضریب مسیر استاندارد  t=42/7با آماره  مشارکت کارکنان بر مدیریت عالی رتاثی -1فرضیه 

مطابقت دارد. از دالیل این نتیجه  1389اکرامی و همکاران  ، و1394خطیبی ، 2015، بانرجی و میشرا 2017کولکارنی و همکاران نتیجه با یافته های 

 دمدیران ارشجهت افزایش کارایی در سازمان اشاره کرد و اینکه نظرات کارکنان  و استفاده ازکار تیمی و مشارکتی های ما همچون به مولفه توانمی

 .شتتوان به جوان بودن تقریبی نمونه مورد مطالعه ما در این پژوهش اشاره دابیند، که میتا چه اندازه توانایی تعدیل این موارد را در خود می

درصد مورد  99در سطح  -51/0و ضریب مسیر استاندارد  t=-92/7با آماره  تحلیل جهت گیریهای تصمیم گیریبر  مدیریت عالی تاثیر -2 فرضیه

جمله  از .همخوانی دارد 2016، فینک و همکاران 2017کولکارنی و همکاران  ،1389 همکاران و اکرامی. این نتیجه با نتایج تحقیقات تائید قرار گرفت

مسیر  وکارکنان فعالیتهای روزمره  استراتژیها و اهداف سازمانی، تنوع و اهمیتهمانطور که در باال اشاره شد  تحلیل تصمیم گیری سازمانیهای مولفه

گیریهای لیل جهتتحبا  همراه کند و های سازمان شروع به شریان میهمچون خونی تازه در رگ مدیریت عالیهای است. اما مولفهترقی در سازمان 

 .باشدباشد که بازهم با توجه به سن و سابقه کار در سازمان این امری موجه میمی در یک راستا و در جهت ترقی سلزمان گیریتصمیم

تائید قرار درصد مورد  99در سطح  28/0و ضریب مسیر استاندارد  t=56/5با آماره  قابلیتهای هوش تجاری بر مشارکت کارکنان ثیرتا -3فرضیه 

 مشارکت کارکنانهمخوانی دارد.  2017و کولکارنی و همکاران  2016،  کافمن و همکاران  2013لی و همکاران . این نتیجه با نتایج تحقیقات  گرفت

اشد بدر جهت ارضای نیازهای مشتری و نیل به اهداف سازمانی می کارکنان، تجربه کاری و حاالت روحی استعداد، توانمندیدر واقع نتیجه بکارگیری 

 سببکه با تقویت این عوامل قطعا نتایج مطلوب فردی و سازمانی حاصل خواهد شد و در پی آن مزایای شغلی  برای فرد به ارمغان خواهد آورد که 

 خواهد بود. قابلیتهای هوش تجاری ارتقای

 99در سطح  -33/0و ضریب مسیر استاندارد  t=-23/6با آماره  قابلیتهای هوش تجاریبر  ای تصمیم گیریتحلیل جهت گیریه تاثیر -4 فرضیه

همخوانی  1389 اکرامی و همکاران، 2011، کابانتوسو گند  2017کولکارنی و همکاران . این نتیجه با نتایج تحقیقات درصد مورد تائید قرار گرفت

، بررسی نتایج ارائه شده در استفاده از نظرات کارکنان در جهت بهبود عملکردتوان به مواردی چون زمینه میدارد. از مستندات ارائه شده در این 

د خواه گیریتحلیل جهت گیریهای تصمیماشاره داشت، که تمام اینها دال بر افزایش  جلسات، مشخص شدن سمت و سوی اهداف سازمانی و فردی

و همچنین  قابلیتهای هوش تجاریاز سوی خود و سازمان مواجه خواهد شد که  موارد متفاوتیبا  مدیران ارشدبود و با باال رفتن این موارد به طبع 

م اینها دلیلی خواهد داشت که تما متفاوتی از سوی سازمان  و کارکنانلذا بازخوردهای  .دهدسازمان را تحت تاثیر قرار می مسیر ارتقای عملکرد

 . ردفرد و محیطی که در آن فعالیت دا قابلیتهای هوش تجاری افزایششود برای می

 
 های پژوهشخالصه آزمون فرضیه -3 جدول

 فرضیه
 مسیر

 نتیجه فرضیه ضریب مسیر tآماره 
 به از

 اصلی

 مدیریت عالی

 تائید 40/0 54/3** قابلیتهای هوش تجاری 

 تائید 51/0 92/7** تصمیم گیریتحلیل جهت گیریهای  1

 تائید 44/0 42/7** مشارکت کارکنان 2

 تائید 28/0 56/5** قابلیتهای هوش تجاری مشارکت کارکنان 3

 تائید 33/0 23/6** قابلیتهای هوش تجاری تحلیل جهت گیریهای تصمیم گیری 4

 .01/0 معنادار در سطح**

باشد. بنابراین می 57/0برابر  قابلیتهای هوش تجاریو ضریب تشخیص  75/0برابر  مشارکت کارکنان( 2Rهمچنین در این پژوهش ضریب تشخیص )

 ااست ر که توسط خط رگرسیونی تعریف شده قابلیتهای هوش تجاریاز تغییرات مربوط به واریانس متغیر  %57اند شده توانستهمتغیرهای تعریف

 توضیح دهند. 

 گیرینتیجه
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دست بود که بر اساس نتایج ب گیریهای تصمیم گیریتحلیل جهتو  قابلیتهای هوش تجاریبر  مدیریت عالیتاثیر ژوهش برسی هدف از انجام این پ

اشاره  گیری گیریهای تصمیمتحلیل جهت مثبتو همچنین تاثیر  قابلیتهای هوش تجاریبر  مشارکت کارکنانبه تاثیر مثبت و مستقیم  توانآمده می

هاداتی با توجه به این یافته ها پیشنهستند.  مدیریت عالیهر دو تحت تاثیر  مشارکت کارکنانو  گیریهای تصمیم گیریجهتتحلیل داشت و اینکه 

استعدادها با  تا کنند برقرار رابطه راحتی به خود کارکنان با باید مدیران( 1دهیم: برای مدیران ارشد شرکت ایران خودرو دیزل به شرح ذیل ارائه می

و  کنند حل را خود اختالفات آشکار، روابط برقراری با داشته باشند، بهتری عملکرد طریق این از و شوند آشنا آنها و میزان توانمندی هوش تجاری 

 گیریهای تصمیمات سازمانیجهت بتوانند باید مدیران (2. ببخشند بهبود عملکردشان را طریق این از و آورند وجود به خود بین مستحکمی پیوندهای
 تا کار کنند منفی، فشارهای و استرس از خالی محیطهایی باید در. کمک نمایند به ارتقای قابلیتهای هوش تجاری طریق از این تا کنند کنترل را

 گیریهایتحلیل جهت در گروهی به مشارکت تشویق را کارمندان و مدیران سازمان، یک در شودمی پیشنهاد. باشند داشته تسلط خود کار بر بتوانند
 های مهارت بلکه شود، داده آموزش تکنیکی مهارتهای به مدیران تنها نه سازمانی اثربخشی به رسیدن برای شودمی پیشنهاد( 3 .نمایند گیریتصمیم
باشند.  داشته اعتماد هم به و کنند دنبال را مشترکی اهداف احترام گذارند، یکدیگر به کنند، درک را یکدیگر تا شود داده آموزش نیز آنها به را تجاری

 گیریهایجهتو  دهند وفق شرایط با را خود و کنند درک را خود درونی های شوند پیام قادر مشکالت، حل در خالقیتشان افزایش با باید مدیران( 4

 کارکنان با مؤثرتر روابط ایجاد در سعی خود، های شخصی مهارت و خالقیت افزایش با شود می پیشنهاد مدیران به( 5 .بیاورند کنترل تحت را سازمانی
 در بایستمی کارکنان هایخواسته و نیازها به توجه سازمان مدیران ارشد باید در نظر داشته باشند که ریزیبرنامه در( 6 داشته باشند. مشتریان و

مدیریت حمایتهای و سطح  قابلیتهای هوش تجاریایجاد یک محیط مناسب و شکوفا برای ارتقای  جهت در باید برنامه ها و تمام گیرد قرار الویت

 ارزیابی. اندمطرح کرده که مشکالتی مورد در کارکنان به سریع و بازخورد شکایات مدیریت هر چه بهتر سیستم سازیپیاده( 7باشد.  سازمان عالی
ر ب مدیریت عالیبررسی تاثیر شود که در تحقیقات اتی به  در این راستا پیشنهاد می آنان. تشویق جهت پاداش مناسب ارائه و پرسنل عملکرد ایدوره

ین بپردازند، و همچن گرانه جنسیت و قومیتنقش تعدیل و یا  گری عوامل شخصیتیو وفاداری به سازمان با نقش میانجی قابلیتهای هوش تجاری

 شود.پیشنهاد می ر یک سازمان دیگرانجام همین پژوهش دجهت برسی های بیشتر 
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