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 چکیده

عوامل تاثیر گذار تا کنون بررسی و پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری در سازمانها با وجود مطالعات فروان در حوزه هوش تجاری 

در استفاده  اصلی رکن تصمیمات مدیران ارشد سازمانها که آنجا تجاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازیستمهای هوش بر س

 شرایط در قطع بطور اینرو از ،هستند و حساس خطیر هایمسئولیت دارعهده و است سازماناز نوآوری ها و پیاده سازی آنها در 
اقدام به استفاده  درنتیجه گذارند،می تأثیر آنها هایگرایش و هاانگیزه نیازها، بر سطح نیز متفاوتی و مختلف عوامل دارند، قرار خاصی

ه نقش با توجه بهوش تجاری را  پیاده سازی سیستمهای عوامل تاثیرگذار بر مقاله. در این نمایندیا عدم استفاده از این سیستمها می

الگوبرداری  2016از پژوهش بچ و همکاران . که برای این منظور گرفته استمورد بررسی قرار گرایانه سودمندی ادراک شده میانجی

را  پرسشنامه 350باشد. فرمول کوکران تعداد می نفر 4000و دیزل است که کارکنان شرکت ایران خودر. جامعه آماری شامل شد

پرسشنامه  384زیع گردید که ایی توروش تصادفی طبقهبه پرسشنامه  400های ناقص مشخص نمود اما بخاطر احتمال وجود داده

 ، نتایج حاکی از آن بود که  استراتژیهایپرداخته شدگردآوری شد. با استفاده از نرم افزار  لیزرل به بررسی فرضیات پژوهش  صحیح

ی بر سومدنی ادراک شده مرتبط با فناوری، کیفیت اطالعات، تسهیم دانش، و همچنین سهولت ادراک شده تاثیر مثبت ومعنا دار

تغیر هم تاثیر بسزای بر سودمندی ادراک شده نداشت. سومندی ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر پیاده سازی  دارند. مدیریت

 هوش تجاری داشت.سیستمهای 

  کلمات کلیدی:

 . شرکت ایران خودرو دیزل ؛ های هوش تجاریسیستم ؛ سودمندی ادراک شده؛ تسهیم دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

 و عملیاتی بازده کارایی، است که سازمان تعالی به رو ای پنجره همانند نیز تجاری هوش هستند، روح های پنجره مثابه به چشمها که طور همان
 اجازه سازمان، سطوح تمام در افراد به که است فرآیندهایی و ها فناوری از ای کند. هوش تجاری مجموعه می آشکار را نشده استفاده های فرصت

 مدیریتی مختلف سطوح در گیری تصمیم طریق از سازمانها همه. ]1[ دهد می را دقیق های گیری نهایت تصمیم در و داده تحلیل و دسترسی
 تصمیم فرآیند برای منطقی پایه و اساس یک اطالعات و شودمی تعبیر عملکرد بر اطالعات تبدیل به عنوان اغلب گیری تصمیم و شوند می سازماندهی

 سرعت براساس در سازمانی جدید رویکرد یک عنوان به بلکه ، سیستم یک حتی یا و محصول یک و ابزار یک عنوان به نه تجاری هستند. هوش گیری
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با سرعتی  امروزه محیط پیرامون و فناوریهای نوین. [2] شده است مطرح ممکن زمان درحداقل دقیق تصمیمات اتخاذ منظور به اطالعات تحلیل در

ارهایی کغیرقابل تصور در حال تعییر و پیشرفت هستند، به طوری که جوامع به صورت عام و بازارها به صورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال راه

ماندن در بازار به  ه باقیباشند. بدین منظور سازمانها باید تغییر در فلسفه حیاتشان را بپذیرند و نیز بدانند کبرای تضمین بقایشان دراین عرصه می

متر کمعنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نیست بلکه بایستی به دنبال راهبرد چابک سازی سازمانی و رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه 

د بطوریکه فرایندهای سازمانی و بنابراین تسلط بر متدولوژیهای جدی. [3] پردازدبنگاهی به صورت سنتی و دور از قواعد جدید، به کسب و کار می

 مود.ن توان به راهبرد هوش تجاری اشارهمحیط کسب و کار را بهبود بخشد، ضروری به نظر میرسد که از آن جمله می پذیری در افزایش رقابت نهایتا

باشد و بر فرایندهای زمان میهوش تجاری یا هوشندی کسب وکار به عنوان یک چارچوب موثر در افزایش کارایی و یکپارچگی فرایندها درسا

 پذیری و پایش و تحلیل بازار و مشتریان است. از نقطهافزایش رقابت گیری در سطوح مختلف سازمانی متمرکز است. از منظر بازار، ابزاری برایتصمیم

 مطالعات قلمرو در لذا. [4] یدآبه حساب میها، نقطه تداخل سخت افزار و نرم افزار نظر فناوری نیز سیستمی هوشمند است که با پردازش دقیق داده
 است. یافته اختصاص هوش تجاری و پیاده سازی سیستمهای آن در سازمانها به تحقیقات از ای عمده بخش مدیریتی

 مبانی نظری
 دقیق بر پایه دانشی آنها در که مدیران گیری تصمیم فرایند سازی پیاده و است: الف( تصحیح زیر های شاخصه مدیریتی هوش تجاری دارای از منظر

 داده از حرکت برای استراتژیک ج( بستری تصمیمات اعمال در مدیر توانایی شود. ب( افزایش می ایجاد سازمان، واقعی اطالعات ترین جامع و ترین
سازمان. و(  در مدیریتی مختلف سطوح در گیری تصمیم فرایندهای بر سازمان. د( تمرکز برای ارزش افزوده ایجاد با دانش به اطالعات از و اطالعات به

 یکپارچگی و و غیره ن( اتحاد اضافی فرایندهای کاهش تجاری، اطالعات پنهان مجرب، پرسنل مانند هایی بخش به توجه با سازمان کارآیی افزایش
 را بتوانند اطالعات که افرادی وجود بدون کند. می آشکار را نشده استفاده های فرصت و عملیاتی بازده کارایی، تجاری هوش. ]5[سازمان  فرایندهای

 فرهنگ و ابداع تاثیر تحت بیشتر و فناوری به وابسته کمتر تجاری همین علت، هوش به بود. نخواهد مفید تجاری هوش گیرند، کار به و کنند تفسیر
 سازمانی حقایق اساس بر سازی تصمیم و گیری تصمیم تسهیل تجاری هوش هدف بگیرند. نظر در مهم یک دارایی عنوان به را آن افراد اینکه و است
 مقدار تولید به قابلیت منجر شود. اینمی اطالق هاداده سازماندهی و نگهداری ، آوری جمع در سازمان یک توانایی به تجاری هوش. ]6[باشد  می

 هم و باشد برداشته در را تجارت هدف هم بایستی تجاری هوش دیگر تعبیر به انجامد. می جدید فرصتهای تولید به که گردد می اطالعات زیادی
عبارتند از:  این مراحل گرفت. نظر در را اساسی مرحله 5 توان می سازمان یک در کار و کسب هوشمندی سیستم یک استقرار برای. ]2[عملی  کاربرد

 ها ه داد سازماندهی و کردن ( متمرکز3موجود  اطالعاتی منابع از ها داده آوری جمع و ( استخراج2سازمان  نیاز مورد هوشمند اطالعات ( شناسایی1
 .]5[عملیات  ( انجام5نتایج  نمایش و مناسب تحلیلی ابزار کردن ( فراهم4داده  انبار مانند اطالعاتی انبار یک در

وان تگیری در سازمان را میتصمیم گیرید که سطوح مختلفهماهنگی استراتژی و سیاست های سازمانی با راهبرد تجاری شرکت از آنجا نشات می

این سطوح همه مفهومی هستند و هرچه  (1تمامی این سطوح راهبردی هستند چراکه:  .ایی نشان دادبه صورت راهبرد شرکت کسب و کار و وظیفه

غیر قابل دسترس است به محض  رسند ویژگی این مفهوم آن است که  زمان و مکان نداشته وشوند به سطح عملیات نمیاز باال به پایین خرد می

، بخش و وظیفه را شامل تواند کل سازمانث می( قلمرو مباح2کند. اینکه به مفهوم قید زمان اضافه شود از سطح راهبرد به سطح عملیات نزول می

شود نه رایی محسوب می( هر سطح نسبت به سطح باالیی خود اج3ماند. شود و با حفظ شرط مفهومی بودن همچنان در سطح راهبرد باقی می

های سازی سیستمپیاده عامل پیوند راهبردها و استرتژیهای سازمانی با راهبرد. ]4[عملیاتی تفاوت بین عملیات و اجرای راهبرد حائز اهمیت است 

توان با بهینه سازی می دهد، مزیت رقابتی راجو کرد. همانطور که ادبیات مدیریت نشان میتوان در کسب مزیت رقابتی جستتجاری را می هوش

 آید. اما به نظر می رسد سازمانهامالی و تکنولوژیکی در راستای شکل گیری راهبرد تجاری بدست میه منابع سازمانی اعم از انسانی، استفاده از هم

مانها که از راهبرد پیاده سازی هوش به پیاده سازی هوش تجاری در مقایسه با منابع مالی و تکنولوژیکی توجه کمتری نشان داده اند. بنابراین ساز

این مزیت رقابتی نصیب شرکتی می شود که  .]2[تجاری جامعی استفاده می کنند، از فرصت خوبی برای کسب مزیت رقابتی برخوردار خواهند شد 

کسب مزیت رقابتی را شرح می و استفاده از سیستم های هوش تجاری ارزش قائل شود. با این هدف ، وی سه راهیرد کلی جهت  رسانیبرای بروز 

ه دهد: خالقیت : تولید کننده منحصر به فرد، کیفیت : عرضه کاال و خدمات به کیفیت بهتر به مشتریان و رهبری هزینه : نتیجه برنامه ریزی ش

 .]7[استها با هدف مدیریت صحیح مخارج سی

، ناسبتد: عوامل زیر تعیین کننده خواهند بو بی کیفیت اطالعات، نهایتاکیفیت اطالعات ارتباط تنگاتنگی با ارزش اطالعات دارد. هنگام بازیا 

کیفیت اطالعات برای انتخاب و استفاده از . ]8[ به هنگام بودن، زیبایی گرایی، دقت، کامل بودن، معنابخشی در طول زمان، اعتبار، اعتمادپذیری

فراوانی برخوردار است. از سویی دیگر نیاز به اطالعات گوناگون برای بقاء هر سازمان اطالعات موجود و عرضه شده در سازمان یا خارج از آن، از اهمیت 

ودن ب با توجه به افزایش پیچیدگی، پویایی و تغییرات محیطی در حال فزونی است. این امر با توجه به رشد نمایی اطالعات و از طرفی دیگر کوتاه
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از اینرو با توجه به اهمیت کیفیت  .]6[ د تا توسط آن به کیفیت اطالعات اطمینان پیدا نموداعتبار آن ابزار و روشهای مناسبی را طلب می نمای

تار، )ساخاطالعات، ارزیابی کیفیت اطالعات برای دستیابی به اطالعات موردنیاز سازمان امری مهم و ضروریست و الزم است تا با ایجاد ابزار مناسب 

 لیک معرفی به بحث ادامه در لذا دارد متفاوتی ابعاد کیفیت موضوع که آنجا از. نمود مدیریت مؤثر و صحیح صورت به را مهم این( …ابزار، انسان و 

یی اجمالی، بتوانیم ضمن شناخت محورهایی که می بایست در مورد آنها آشنا این کسب با تا شود؛ می پرداخته کیفیت مدیریت منظر از ابعاد این

کیفیت اطالعات به خودی خود قابل رویت نیست، . ]7[د اطالعات مربوط به این عوامل نیز بازیابی و شناسایی گردناطالعات کسب شود، ابعاد کیفیت 

صحت اطالعات نیز در مرحله اول قابل رویت نیست بلکه آنرا با ارزیابی ارائه کننده و  .]6[ توان از صحت آن و نتایج آن سنجیدبلکه کیفیت آنرا می

ی توان وابسته نمود. از سوی دیگر اطالعات معموال وابسته به زمان است یعنی آنکه اعتبار آن ممکن است که در طول زمان از درجه اطمینان آنان م

 مقیاس عیینت/  ایجاد با مستمر صورت به باید اینرو از ...( و میزان تقاضا در بازار بین برود. به عنوان مثال )لیست قیمت یک کاال، دقت یک دستگاه و

 .]8[ ددا قرار مستمر مورد بررسی و پویا صورت به را اطالعات کیفیت نیاز، مورد اطالعات برای مناسب هایخصشا و

 ده وش رقابت فزاینده و حتی نرخ کوتاه تغییرات تکنولوژیکی، انتقال بهتر دانش در سطح سازمان و محدوده مرزهای ان را باساختار سازمانی تعریف

های دانش مرکب از کارکنان دانشی در زمینه سطوح وظیفه ای اولین گام به سوی توسعه توسعه تیم. [9] ب می کندعملکرد انتقال دانش ،ایجا

اعضای تیم وظیفه ی اشتراک دانش را از تیم دانشی  در  درون سازمان است. هم به صورت عمودی و هم افقی() انتقال دانش توزیع شده سیستم

 انجام میدهند. ایده تیمها واشتراک دانش به طوری که تمام جنبه های سازمان را شامل شود باید گسترش یابدخودشان در زمینه وظایف اصلی شان 

]10[. 

مدیریت تغییر به هرگونه رویکردی برای انتقال  کنیم.در گذشته تعبیرات مختلفی از مدیریت تغییر شده که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می

زمانها اشاره دارد که برای جهت دهی دوباره به تخصیص منابع ، فرایندهای تجاری، تخصیص بودجه و یا حالتهای دیگر عملیاتی در افراد، تیمها، و سا

 در تکنیکهایی و ابزار  مدیریت تغییر شامل فرایند،. ]5[کند نظر گرفته شده است که بطور قابل توجهی شکل یک شرکت یا سازمان را بازسازی می

ترکیبی از ابزارهای   مدیریت تغییر. ]7[ دپذیر می صورت تجارت  ف ملزومه دراهدا   به رسیدن برای تغییر حوزه در که است افراد تمدیری خصوص

است که میتواند در کمک کردن به تغییرات فردی از آن استفاده کرد که باعث تغییرات موفق فردی می گردد که در نتیجه منجر به   سازمانی

کنند که این شود که برخی تصور میهایی مواجه میها با مقاومتبرخی اوقات، فرایند تغییر در سازمان.]6[تشخیص و پذیرش تغییر می شود 

ها در بعضی اوقات نه تنها مضر نیست، بلکه پیامدهای مثبتی را نیز برای سازمان به باید بالفاصله برطرف شوند. در حالی که این مقاومتها مقاومت

ی که از هایهای تغییر را با تحلیلتواند گزینهشود که به نوبه خود میهای مثبت میدنبال دارد؛ چرا که باعث تقویت تضادهای کارکردی و گفتمان

ها و یا حتی بقاء سازمان را دچار مخاطره سازد، پیامدهای آنها به عمل خواهد آمد، ارتقاء بخشد. اما اگر مقاومت غیرمنطقی و افراطی باشد که برنامه

 .]7[ های مختلف نسبت به رفع آنها اقدام نمودباید با استفاده از روش

شود که یک فرد باور دارد استفاده و ای اطالق میلی مدل پذیرش فناوری بوده و به میزان یا درجههای اصسهولت استفاده ادراک شده یکی از سازه

نیاز از تالش زیاد است. بنابراین سهولت استفاده ادراک شده به معنای ادراک کاربر از سطح آسانی کاربرد یک سیستم خاص بدون سختی و بی

شود که اگر همه شرایط برابر باشد تمایل رفتاری در جهت وب سایت بیشتر است ناوری بیان میدر مدل پذیرش ف .]9[بکارگیری یک سیستم است 

ده ش که سهولت در استفاده از آن ادراک شود. در مطالعات انجام شده توسط محققان مختلف تاثیر سهولت بر نگرش تاثیر غیر مستقیم در نظر گرفته

اطالعات به سطح  ادراکی و کیفیت سودمندی. ]8[گذارد یر گذاشته واز طریق آن بر سهولت تاثیر میاست. بدین ترتیب که در ابتدا بر سودمندی تاث

اشاره دارد. مهمترین جنبه آن نیز به ارائه اطالعاتی است که به اندازه کافی کار و اطرافیان کارکنان رضایت از محتوای اطالعات ارائه شده در محیط 

گیری آنها جهت آورد که به تصمیمبوجود می سازمانات متنوع و بموقع در مورد محصول یک نوع حس هیجانی را در بروز و درست باشند. ارائه اطالع

 .]6[ دشومربوط میف کننده از خدمات ارائه شده سازمان کند. این موارد در کل به رضایت مصرکمک می استفاده از سیستمهای هوش تجاری

 پیشینه تحقیق
 اطالعات هایسیستمبیان داشتند  رکا و کسب اطالعات های سیستم برای فناوری پذیرش مدل( در پژوهشی تحت عنوان 2016بچ و همکاران )

 کارایی افزایش منظوره ب ارزشمند دانش و اطالعات بازیابی در را سازمانها که دارند اشاره افزاری نرم هایعامل سیستم از ایمجموعه به کار و کسب

 دیدگاه از ها شرکت در کار و کسب اطالعات های سیستم پذیرش بررسی برای چارچوبی آنها دستیابی به هدف .کنند می پشتیبانی ها گیری تصمیم

 در روژهپ مدیریت و اطالعات کیفیت فناوری، بر مبتنی استراتژی مفاهیم از استفاده بایافته های انها حاکی از آن بود که  .بود فناوری پذیرش مدل

 ،  تسهیم دانش، بر سهولت و سودمندی ادراکاطالعات کیفیت فناوری، بر مبتنی استراتژیدر مدل آنها تاثیر متغیرهای  .یابد می گسترش ها شرکت

در  (2015بانرجی و میشرا ). ]11[ شده به وضوح مشاهده شد. هم چنین تاثیرات آنها بر پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری مورد تایید واقع شد

 در غذایی مواد اصلی فروشی خرده یک مدیران بررسی به تجاری هوش انداز چشم: هند در تامین زنجیره مدیریت هایپژوهشی تحت عنوان شیوه
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 هب اهمیت ارزیابی برای. کرد بررسی شرکت عملکرد و رقابتی مزیت تامین، زنجیره مدیریت های شیوه مورد در را خود های دیدگاه و پرداخت هند

 شده شناسایی رقابتی مزیت برای بعد چهار و تامین زنجیره عملیات برای گانه 9 ابعاد .است شده داده اهمیت خود عملیات تجاری در هوش کاربرد

 اطالعات گذاری اشتراک به اگرچه .است شرکت عملکرد به مربوط شدت به نیز تامین زنجیره مدیریت ابعاد .است یکدیگر به مربوط شدت به که است

 رقابتی یتمز بر آنها تاثیر شود،می ظاهر تامین زنجیره مدیریت اصلی ابعاد عنوان به استراتژیک گیریهایتصمیم به آنها ورود و کنندگان تامین با

داشت گیری اذعان  تصمیم فرآیند عملکرد بهبود در تجاری هوش ( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر1394خطیبی ). ]12[ است ناچیز فروشان خرده

 افیاکتش موردی مطالعه نوع از حاضر پژوهش. می باشد الکتریک سوا گیری تصمیم روند بر تجاری هوش کارگیری به سنجش پژوهش این از هدف

 فعلی یگیر روند تصمیم در که زیادی فاکتورهای دهدمی نشان هایافته. است میدانی مطالعات و ایاطالعات کتابخانه آوری جمع ابزار. باشدمی کیفی

. یابدمی افزایش گیریتصمیم سرعت و یافته کاهش ایمالحظه طور قابل به فاکتورها این تجاری هوش وجود صورت در. هستند دخیل سازمان

 ستیابید امکان مدیران دانش، به به آنها تبدیل و اطالعات وسیع حجم سریع بینی پیش و تحلیل جهت سازمان در هوش تجاری سیستم بکارگیری

 واندتمی سازمان در موقع به و صحیح تصمیمات گرفتن. دهد می را و صحیح بهنگام گیری تصمیم و رقابتی مزیت داشتن نظیر سازمان اهداف به

عوامل موثر بر استقرار سیستم هوش تجاری شناسایی و  پژوهشیدر ( 1393) باقرزاده جیرهندهی .[7] نماید تضمین رقابت در عرصه را آن موفقیت

 .ودبو سرپرستان شرکت پدکس  جامعه آماری این پژوهش مدیران .قرار داد نیز بررسی را و اثر این سیستم بر پیش بینی فروش نموداولویت بندی 

انی شناسایی شده عبارتند از:حمایت مدیریت و مشارکت بررسی های انجام شده عوامل سازمانی، فرایندی و فنی شناسایی شد.عوامل سازم در

ا نشان هکاربران،عوامل فرایندی عبارتند از:ترکیب تیم پیاده سازی و همراستایی استراتژیک،عوامل فنی عبارتند از:زیرساخت و کیفیت منابع.یافته 

از حد متوسط قرار دارد.اولویت بندی عوامل نشان داد  می دهد شرکت پدکس از نظر وجود تمامی عوامل استقرار هوش تجاری در وضعیت باالتر

رکیب ت تفاوتی میان عوامل سازمانی،فرایندی و فنی از نظر میزان تاثیرگذاری بر موفقیت هوش تجاری در پدکس وجود ندارد.در اولویت بندی متغیرها

بران در پیاده سازی هوش تجاری در رتبه سوم قرار گرفتند.از تیم پیاده سازی در رتبه اول، کیفیت منابع هوش تجاری در رتبه دوم و مشارکت کار

نظر مدیران شرکت پدکس عوامل سازمانی،فرایندی و فنی اثر مستقیم مثبت و معناداری بر موفقیت هوش تجاری دارند و موفقیت سیستم هوش 

 .[13] تجاری نیز اثر مستقیم مثبت و معناداری بر پیش بینی فروش دارد

 چارچوب کلی
 پیاده بر موثر عوامل بررسی "( مدلی جهت 1نظران و همچنین پیشینه تحقیق ارائه شده در شکل )شده، تعاریف مختلف صاحببر اساس ادبیات گفته

و  چبایم که بنای اصلی آن بر اساس مدل اولیه پژوهش ارائه کرده "شده ادارک سودمندی میانجی نقش به توجه با تجاری هوش هایسیستم سازی

 باشد. ( می2016همکاران )

 

 

 

 

 

 
 

 

 (. مدل مفهومی پژوهش1شکل )

 فرضیه های تحقیق

 سودمندی ادراک شده از پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری دارد. استراتژیهای مرتبط با فناوری تاثیر مثبتی بر( 1

 کیفیت اطالعات تاثیر مثبتی بر سودمندی ادراک شده از پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری دارد.( 2

 تسهیم دانش تاثیر مثبتی بر سودمندی ادراک شده از پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری دارد.( 3
 مثبتی بر سودمندی ادراک شده از پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری دارد.مدیریت تغییر تاثیر ( 4

 دارد. ز پیاده سازی سیستمهای هوش تجاریتاثیر مثبتی بر سودمندی ادراک شده ا ( سهولت ادراک شده5

 تاثیر مثبتی بر پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری دارد.سودمندی ادراک شده ( 6

 استراتژیهای

 مرتبط با فناوری 

 کیفیت اطالعات

 تسهیم دانش

 مدیریت تغییر

 سهولت ادراکی

سودمندی 

 ادراکی

پیاده سازی 

سیستمهای 

 هوش تجاری

https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/590790
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/590790
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 روش شناسی
 تحقیقات نوع از لحاظ کاربرد نتایج به و شودمی محسوب پیمایشی-توصیفی تحقیقات نوع از تحلیل لحاظ سطح به تحقیق ینانوع تحقیق:  (الف

 دهد.عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری را مورد بررسی قرار می که رود،می شمار به کاربردی

مدیریت ، استترراتژهای سازمانی،کیفیت اطالعاتبررسی  به مدیریت علم و باشدمی تجاریحوزه هوش  در پژوهش اینب( قلمرو موضوعی تحقیق: 

 پردازد.می در سازمانهای مختلف هوش تجاری توسعه سیستمهای برای راهکارهایی هوش تجاری و ارائه تاثیر آنها بر و دانش و تغیرات سازمانی

 گرفتند. قرار بررسی ایران خودرو دیزل موردکارکنان شرکت  تحقیق این درج( قلمرو مکانی تحقیق: 

 .صورت گرفته است 1396سال  مهرتا  1396اوایل فروردین سال د( قلمرو زمانی تحقیق: این پژوهش از 

 آماری و نمونه جامعه

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

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

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

 اطالعات گردآوری ابزار

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

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

های موردنیاز دو ویژگی یعنی، اعتبار)روایی( و قابلیت اعتماد)پایایی( موردتوجه گیری جهت گردآوری دادهدن ابزار اندازهبرای بررسی مناسب بو است. 

، پس از برگرداندن پرسشنامه به زبان فارسی (2016)و همکاران  بچتوجه به استاندارد بودن پرسشنامه التین پژوهش  گیرد. در این پژوهش باقرار می

اد به نظر ها و استنرسشنامه، با متخصصان امر در این زمینه مشورت شد لذا نوع روایی مورداستفاده در ابزار با توجه به بررسی کیفی مولفهو تدوین پ

تواند استفاده کرد.  از آن جمله است: آلفای های متعددی میمتخصصان امر، روایی صوری و محتوایی است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش

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

داری آلفای های مذکور، مقآوری پرسشنامهها صورت گرفت. پس از جمعصورت تصادفی انتخاب و اجرای اولیه بر روی آننفر به 40بدین منظور تعداد 

 آمده برای ابزار تحقیق بیانگر پایایی مناسب ابزار است.دستمحاسبه شد لذا پایایی به 81/0و پایایی کل  7/0کرونباخ برای تمام متغیرها باالی 

 هاهای تحلیل دادهروش
آوری ها جمعتحلیل دادهودین صورت که برای تجزیهلیزرل استفاده شده است. بو   SPSSافزارهای ها از نرمدر این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده

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

دن جزییات و نوع روابط شده، مشخص کرترسیم مدل تدوینشوند. همچنین، در این پژوهش برای محاسبه می SPSSافزار پیرسون با استفاده از نرم

 شود. یمافزار لیزرل استفاده از نرمبین متغیرهای مورد تحلیل و پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری 

 های پژوهشیافته
شناختی این پژوهش را  ی جمعیتهاای از یافته( خالصه1پردازیم. جدول )شناختی پژوهش می در این بخش در ابتدا به بررسی متغیرهای جمعیت

 دهد.ارائه می
 (. متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش1)جدول 

 تحصیالت جنسیت  سن 

نه
دام

 

از 
ر 

مت
ک

30 
ال

س
 

30 
تا 

40 
ال

س
 

40 
تا 

50 
ال

س
 

از 
ر 

شت
بی

50 
ال

س
 

رد جمع کل
م

 

لم زن
دیپ

ی 
دان

کار
ی 

اس
شن

کار
شد 

 ار
ی

اس
شن

کار
 

ی
تر

دک
 

ان
راو

ف

 ی

127 95 118 44 384 291 93 27 89 147 103 18 
 

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

 پنهان است.
 (. همبستگی بین متغیرها2)جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهای پنهان

       1  سودمندی ادراک شده .1
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      BIS 0.40** 1پیاده سازی  .2

     1 **0.19 **0.47 استراتژیهای مرتبط .3

    1 **0.36 *0.14 **0.34 کیفیت اطالعات .4

   1 **0.33 **0.50 **0.19 **0.46 تسهیم دانش .5

  1 **0.36 **0.28 **0.41 *0.12 **0.31 مدیریت تغییر .6

 1 **0.40 **0.38 **0.34 **0.37 **0.20 **0.51 سهولت ادارک شده .7

AVE 0.66 0.71 0.70 0.69 0.62 0.79 0.66 

CR 0.822 0.814 0.893 0.865 0.861 0.833 0.814 

Mean 4.492 3.814 4.559 3.889 4.432 5.711 5.673 

SD 1.324 1.656 1.298 1.512 1.411 0.930 1.029 

 باشدمی %99* معناداری ضرایب در سطح اطمینان 

مشخص شده  **باشد و با عالمت درصد می 1معنادار هستند )مقدار سطح معناداری کمتر از  %99ضرایب همبستگی در سطح اطمینان  برخی از

مشخص  *باشد و با عالمت درصد می 5معنادار هستند )مقدار سطح معناداری کمتر از  %95ضرایب همبستگی در سطح اطمینان  و برخی ازاند.( 

یم بین دو متغیر و ضریب منفی نشن دهنده رابطه ی منفی و معنادار بین دو متغیر ی مثبت و مستقشده اند.( ضریب مثبت نشان دهنده رابطه

دهد. عالوه بر روایی سازه که برای بررسی اهمیت هم چنین شاخص میانگین واریانس تبیین شده و پایایی ترکیبی  را نشان می 2 باشد.  جدولمی

نیز در تحقیق حاضر مورد نظر است به این معنا که نشانگر های  می رود، روایی تشخیصی نشانگر های انتخاب شده برای اندازه گیری سازه ها به کار

خود  ههر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه گیری نسب به سازه های دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت ساده تر هر نشانگر فقط ساز

د که تمام سازه های به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج را اندازه گیری کند و ترکیب آنها به گونه ای باش

هستند. شاخص پایایی ترکیبی  5/0(، باالتر از AVEشده مشخص شد که تمام سازه های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده)

(CRجهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده می شوند و ال) می باشد. تمامی این ضرایب باالتر  7/0زمه تایید پایایی باالتر بودن این شاخصها از مقدار

 .می باشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیری می باشند 7/0از 

سی نرمال بودن توزیع از آزمون یابی معادالت ساختاری، نرمال بودن توزیع است. برای بررهای 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 معنیاسمیرنوف تک نمونه-کولموگروف

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

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

 .است شدهارائه 3و  2 شماره شکل معناداری در
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 . مدل نظری پژوهش در حالت ضرایب مسیر استاندارد2شکل 
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 (t-)آماره یمعنادارمدل نظری پژوهش در حالت ضرایب  -3شکل 

 

 

 های برازش مدلشاخص 3جدول 
 حد مجاز برآوردهای مدل اصلی نام شاخص

 3کمتر از  523/1 ی آزادی()کای دو بر درجه

GFI )9/0باالتر از  91/0 )نیکویی برازش 

 RMSEA)09/0کمتر از  036/0 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

CFI )9/0باالتر از  97/0 )برازندگی تعدیل یافته 

 NFI)9/0باالتر از  97/0 )برازندگی نرم شده 

 NNFI)9/0باالتر از  99/0 )برازندگی نرم نشده 

IFI  )9/0باالتر از  99/0 )برازندگی فزاینده 

 AGFI)8/0باالتر از  89/0 )نیکویی برازش تعدیل یافته 

دارای پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری  بر دیزل محصوالت ایران خودرونسبت به  سودمندی ادراک شدهاثر  مشاهدات باالبر اساس :  1 فرضیه

و همکاران  بچنتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات   شود.لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می باشدمی  t 66/6است که دارای مقدار  40/0ضریب مسیر 

 در جهتحرکت  سببدارد و  انتخابهای مدیران ارشددر شده سودمندی ادراک د، که این فرضیه با توجه با تاثیر مستقیمی که ، همخوانی دار2016

 باشد.یگذارد قابل توجیح مکارکنان می پذیرش سیستمها و فناوریهای نوین توسطشود و همچنین تاثیر مثبتی که بر بهینه در سازمان می تولید

است که دارای  22/0دارای ضریب مسیر  سودمندی ادراک شدهبر  استراتژیهای مرتبط با فناوریاثر  شودکه در باال مشاهده میهمانطور : 2فرضیه 

، بانرجی و میشرا 2015و همکاران  بچاین نتیجه با یافته های  شود.این فرضیه پذیرفته می درصد 99 در سطح اطمینان می باشد. لذا t 64/3مقدار 
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 شود و در جهتهای نوین میاستراتژیهای شرکت که سبب استفاده از فناوریتوان به مطابقت دارد. از دالیل این نتیجه می 1394خطیبی  و ،2015

 شود.این موارد سبب درک بهتر سودمندی حاصل از بکارگیری این سیستمها می باشند اشاره داشت.پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری می

می باشد.  t 65/5است که دارای مقدار  39/0دارای ضریب مسیر  سودمندی ادراک شدهبر  کیفیت اطالعاتاثر  به مطالب باال با توجه :3فرضیه 

باشدو مهر می 1393، و باقرزاده  2016این نتیجه همسان با پژوهش های  بچ و همکاران   شود.فرضیه پذیرفته می درصد این 99بنابراین در سطح 

 باشد.ی ارتباط میان این دو متغیر میتایید بر معنادار
 .می باشد t 49/3است که دارای مقدار  20/0دارای ضریب مسیر  سودمندی ادراک شدهبر  تسهیم دانشاثر از مشاهدات باال پیداست که :  4فرضیه 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد،  تسهیم دانشداری به لحاظ آماری است و هر چه دارای اثر معنی سودمندی ادراک شده، بر تسهیم دانشبه عبارت دیگر 

سودمندی ادراک  سطح ، کاهش بیشترتسهیم دانشدر رابطه با  کاستییابد. و هر گونه ضعف و در جهت مثبت افزایش می سودمندی ادراک شده

، 2016، بچ و همکاران 1394که همسان با نتایج حاصل از پژوهشهای خطیبی  شودیرفته میاین فرضیه تحقیق پذ را به دنبال خواهد داشت. لذا شده

 باشد.می 2015بانرجی و میشرا و 

می باشد. به  -t 15/0است که دارای مقدار  -01/0دارای ضریب مسیر  سودمندی ادراک شدهبر  مدیریت تغییراثر  همانطور که دیدیم  :5فرضیه 

این نتیجه با  شود.می ردلذا این فرضیه تحقیق  نمی باشدداری به لحاظ آماری دارای اثر معنی سودمندی ادراک شده، بر تغییرمدیریت عبارت دیگر 

در تضاد است. مدیریت تغیر بصورت یک حامی در پیاده سازی فناوریهای  1393، و باقرزاده 2016پژوهش های گذشتگان از جمله بچ و همکاران 

ا در جامعه آماری ما شاید بدلیل اینکه تا کنون تغیرات ساختاری و بنیادی خاصی در شرکت ایران خوردو دیزل و مراحل تولید نوین عمل میکند ام

 محصولت آن داده نشده تاثیر مدیریت تغیر بر سودمندی ادراک شده مورد تایید واقع نشد.

 t 45/5است که دارای مقدار  32/0دارای ضریب مسیر  مندی ادراک شدهسودبر  سهولت ادراک شدهاثر  توان گفتمشاهدات میبر اساس  :6فرضیه 

بیشتر  سهولت ادراک شدهداری به لحاظ آماری است و هر چه دارای اثر معنی سودمندی ادراک شدهبر  سهولت ادراک شدهمی باشد. به عبارت دیگر 

، کاهش  سهولت ادراک شدهدر رابطه با  کاستیو هر گونه ضعف و  در جهت مثبت افزایش می یابد. سودمندی ادراک شدهمورد توجه قرار گیرد، 

و باقرزاده  1394، خطیبی 2016همسان با نتایج تحقیقات بچ و مکاران  را به دنبال خواهد داشت. لذا این فرضیه تحقیق سودمندی ادراک شدهبیشتر 

  شود.پذیرفته می 1393
 خالصه نتایج تحقیق 4جدول 

 نتیجه سطح معناداری tآماره  (βضریب مسیر) 

 تایید <0.01 64/3 22/0 سودمندی ادراک شده ←استراتژیهای مرتبط

 تایید <0.01 65/5 39/0 سودمندی ادراک شده ←کیفیت اطالعات

 تایید <0.01 49/3 20/0 سودمندی ادراک شده ←تسهیم دانش

 رد >0.05 -15/0 -01/0 سودمندی ادراک شده ←مدیریت تغییر

 تایید <0.01 45/5 32/0 سودمندی ادراک شده ←شده سهولت ادراک

 تایید <0.01 66/6 40/0 های هوش تجاریسازی سیستمپیاده ←سودمندی ادراک شده 

 

 گیرینتیجه
بت توان به تاثیر مثبود که بر اساس نتایج بدست آمده میعوامل موثر بر پیاده سازی سسیستمهای هوش تجاری سی رهدف از انجام این پژوهش بر

 و همچنین تاثیر مثبت استراتژیهای مرتبط با فناوری، کیفیت اطالعات، تسهیم دانش، و سهولت ادراک شده بر سودمندی ادراک شدهو مستقیم 

 می طراحی صحیح و درستی به تجاری هوش های سیستم که هنگامیاشاره داشت. سودمندی ادراک شده بر پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری 
 را خاطر رضایت صحیح تصمیمات ایجاد با و دهد بهبود را خود عملکرد تواند می سازمان دارند، تصمیم سازی توانایی اطالعات، دیگر سوی از شوند و

 را آنها گرفته شود، سازمان از ترقی و رشد فرصت و شوند شناسایی رقبا دقیق و بین ریز چشمان توسط فرصتها آنکه از پیش و خواهد داشت دنبال به
 خواهد تحقق کار و کسب شیوه ابدی خوش، تداوم رویای از آمدن در و هوشمند و دقیق تصمیمات اتخاذ با صرفا اهداف این البته که آوریم دست به

 دستیابی جدید، رقابتی فرصت های آوردن دست به درآمد، افزایش جمله از دارد دنبال به مفیدی بسیار مزایای تجاری، هوش تولید های هزینه یافت.
 هزینه سازمان،کاهش چابکی و سرعت افزایش دستی، ، اتوماسیون فرایندهایCRM طریق  از مشتریان رضایت افزایش بازاریابی، برای بیشتر زمان به
عوامل موثر بر پیاده سازی سیستمهای هوش تجاری شود که در تحقیقات اتی به بررسی  در این راستا پیشنهاد می. سازمان برای گیری تصمیم و ها
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بپردازند، و همچنین جهت برسی های بیشتر  با توجه به عوامل تعدیلگر و میانجی دیگری از جمله فرهنگ سازمانی و متغیرهای جمعیت شناختی

 شود.انجام همین پژوهش در یک سازمان دیگر پیشنهاد می
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