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 چکیده
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برگان تن از مدیران و خ 13پردازد. به همین منظور با مستقر در منطقه ویژه اقتصادي ماهشهر می

نمونه و به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه انجام شد و متون  عنوانبهمهندسی/فناوري پتروشیمی 
مدل پس از طراحی مصاحبه در سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. 

ین صل از اکنندگان و تأیید آنان قرار گرفته است. نتایج حابه روش دلفی مورد ارزیابی مشارکت
و عوامل مؤثر بر  وکارکسبهاي روي آوردن به هوشمندي دهد که به انگیزهمدلی را ارائه می تحقیق
، وکارکسبسازي موفق هوشمندي هاي پتروشیمی منطقه در پیادهپردازد و به شرکتآن می
 کند.گیري بهینه در تمامی سطوح و دستیابی به سازمانی هوشمند کمک میتصمیم
، مدل وکارکسب، عوامل مؤثر بر هوشمندي وکارکسبسازي هوشمندي پیادهژگان: کلیدوا

 .وکارکسب، هوشمندي ادیداده بن، نظریه وکارکسبهوشمندي 
 
 
 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. (نویسنده  ی، گروه مدیریت،علمئتیهعضو ∗ 
  F.Rahimi@scu.ac.irمسئول)؛

 مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. کارشناسی ارشد، ∗∗
 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. گروه مدیریت، ی،علمئتیهعضو  ∗∗∗

 20/08/1399تاریخ پذیرش:                                                                    15/04/1399تاریخ دریافت:

 
 

                                                           



  1399زمستان ـ 34ـ شماره  نهمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       248
 

 مقدمه
ها شرکت ی،رقابت يایتوسعه و حفظ مزا يند که براکمی ا) ادعRBV( 1بر منابع یمبتن دگاهید
چه مشهود و چه خود  یسازمان يهاییو دارا یانسان يهاییدارا ،یکیزیف يهاییاز دارا دیبا

 اکه منابع باارزش و نادر ر ییهااست که شرکت نیا هینظر نیمهم انکته  .استفاده کنند نامشهود
ی نیگزیجا ای دیاگر تقل ژهیوند، بههست یرقابت تیمز جادیا تیظرف خود دارند، دارايکنترل  در

 (KBV) 3مکمل آن، دیدگاه مبتنی بر دانش .)9201، 2کواِلهوزرو و  (ِکی دشوار باشد این منابع
یکی از عوامل اصلی در ایجاد مزیت رقابتی شرکت باشد. هوشمندي  تواندیماست. دانش 

علاوه بر به دست آوردن  تواندیم چراکه هاستییدارا، یکی از این (B.I) 4وکارکسب
 ).2013، 5(کولومبلی و همکاران اطلاعات، منجر به افزایش دانش در دسترس مدیران شود

ی رقابت تیمنبع مز کیعنوان به وکارکسبهوشمندي  ي کهابرجستهنقش  رغمیعلهمچنین 
دیق یند خلق ارزش تصآی به فرابیدسترا در  وکارکسبشواهد فراوانی نقش هوشمندي ، دارد
 ).2019، 6کنند (بوزیچ و ولادومی

 برتر، هايسازمان تمامی هستیم کهر دنیاي رقابتی امروز شاهد بنابراین د

 افزارنرم از اعم فناوري اطلاعات و وکارکسبهوشمندي  بر روي بسیاري هايگذاريسرمایه

هاي یادگیري استفاده از هوش و مهارت اطلاعات، عصر در . چراکهاندداده انجام افزارسخت و
 از که شرکتی و هاي امروزي است، لذا هر سازمانو صحیح، اساس و پایه بقاء سازمان موقعبه

ممتاز  و متمایز خود رقباي با مقایسه در خود حرفه و صنعت در باشد، برخوردار قدرت این
ي هايفنّاوراي از ، مجموعهوکارکسب). در این راستا هوشمندي 1392، 7(هوسن شودیم

ان و مدیر ازجملهشود که هدف آن ایجاد توانایی براي کاربران دانش پشتیبان تعریف می
 ).2011تر است (چادوري و همکاران، هاي بهتر و سریعتحلیلگران در جهت اتخاذ تصمیم

1. Resource-Based View 
2. Caseiro & Coelho 
3. Knowledge-Based View 
4. Business Intelligence 
5. Colombelli et al. 
6. Bozic & Vlado 
7. Howsen 
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، به افراد در همه سطوح سازمان امکان وکارکسبلازم به ذکر است که هوشمندي 
وکار، بهبود عملکرد، کشف را براي مدیریت کردن کسب دسترسی، تعامل و تحلیل داده

ها در داده یاتیبا توجه به نقش ح). 18: 1392(هوسن،  دهدیمي مؤثر برداربهرهو  هافرصت
به یک محدوده مطالعاتی مهم براي  وکارکسب شمنديهو ،سازمان ارتقاءاز  تیحما

 کنترل به وکارهوشمندي کسب .)2018، و همکاران پژوهشگران تبدیل شده است (گاستالدي

 ).2013، 1کند (فوشاي و کوزیمسکايبیرون سازمان کمک می و درون اطلاعات جریان و منابع
وکار براي حرکت از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش طراحی هوشمندي کسب

هتري بتوانند تصمیمات ي دانش به دست آمده، مدیران سازمان میریکارگبهشده است و با 
وکار در ابتدا براي کسب ). گرچه هوشمندي303: 1388اتخاذ کنند (جوادین و اسفیدانی، 

 طورهبگیري مورد استفاده قرار گرفت اما امروزه علاوه بر آن هاي تصمیمحمایت از فعالیت
وري عملیاتی و تقویت هوش سازمانی مورد یادگیري سازمانی، بهبود بهره منظوربهاي فزاینده

و نقش حیاتی در امور روزانه یک شرکت را  )2019بوزیچ و وِلادو، جه قرار گرفته است (تو
 ).21: 1392کند (هوسن، بازي می

) 19: 1392زند (هوسن، وکار از میان تمام وظایف و صنایع میانبر میهوشمندي کسب
نطبق شوند م یطیمح راتییتغا خود را بهبود بخشند و بکند تا عملکرد یها کمک مبه سازمانو 

 ).2014، 2(اُلسزاك
 

 بیان مسئله و ضرورت تحقیق
اید بیراهه وکار سازمان، شوکار به نوع کسببه دلیل وابسته بودن روش توسعه هوشمندي کسب

ي متفاوت جهت استقرار هايمتدولوژي متفاوت، هاسازماننیست اگر بگوییم به تعداد 
 یسنجامکان ي برتر،هاسازمان دغدغه ازامروزه  ازآنجاکه ؛ ووکار وجود داردندي کسبهوشم

وکار و همچنین هوشمندي کسب يسازادهیپ براي سازمان آمادگی میزان از آگاهی و
ؤالات س این براي مناسب پاسخی یافتن دنبال به تحقیق این ،هست کاربردهاي آن در سازمان

1. Foshay & Kuzimesky 
2. Olszak  
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ي پتروشیمی ماهشهر هاشرکتوکار در ي روي آوردن به هوشمندي کسبهازهیانگکه  است
ر ي پتروشیمی ماهشههاشرکتوکار در ي هوشمندي کسبسازادهیپ؟ عوامل مؤثر بر اندکدم
 ي پتروشیمیهاشرکتوکار در ي هوشمندي کسبسازادهیپ ؟ و پیامدهاي حاصل ازاندکدم

هاي وکار براي شرکتدوین مدل هوشمندي کسب؟ بنابراین، این تحقیق با تاندکدمماهشهر 
، طراحی اهسؤالویژه اقتصادي ماهشهر، جهت پاسخگویی به این  منطقهپتروشیمی مستقر در 

 گردیده است.
وکار بسیار حائز اهمیت است و طراحی مدل هوشمندي کسب سؤالاتپاسخ به این 

ازمان بقاي س بساچهموفق و  گیرياخذ اطلاعات صحیح در زمان صحیح، پایه تصمیم چراکه
 هایی وجود دارد کهمدیران و انبوه داده ازیموردناست، اما همیشه شکاف عمیقی بین اطلاعات 

. ضمن آنکه برخی شوندیمآوري هاي مختلف آن جمعروزمره شرکتی در بخش اتیعملطی 
اطلاعات بازار و هاي عملیاتی و حتی خارج از سازمان و از طریق از اطلاعات از خارج سیستم

ترسی وکار، امکان دسآمده هوشمندي کسب به دستمندي بیشترین بهره گردد.رقبا تأمین می
گیرندگان در تمام سطوح سازمان است. در این صورت این ها توسط تصمیمبه داده واسطهیب

بتوانند  جهیدرنترا تحلیل کنند و  هاآنها تعامل داشته باشند و افراد قادر خواهند بود که با داده
ان را با ها را کشف کنند و کارشوکار را مدیریت کنند، کارایی را بهبود بخشند، فرصتکسب

ه ها در پایگاه دادوکار نباشد، حجم زیادي از دادهبازدهی بالا انجام دهند. اگر هوشمندي کسب
 بارکی دو سالکه هر ي اگونهبهشوند و روند افزایش آن ادامه خواهد داشت انباشته و ذخیره می

  )1392شوند (حسینی و همکاران، ها در پایگاه داده دو برابر میهحجم داد
 

 پژوهش نهیشیپادبیات نظري و 
 وکارهوشمندي کسب

 1958در سال  IBMاي از یک محقق شرکت اولین بار در مقاله، وکارواژه هوشمندي کسب
 وکار را ملزم به وجود یک سیستماستفاده شد. وي وسیله ارتباطی براي هدایت یک کسب
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 یعبارت عنوانبهوکار واژه هوشمندي کسباز  1گروه گارتنر 1990. سال دانستیمهوشمند 
ي مطرح ریگمیتصمپشتیبانی از فرآیندهاي  منظوربهي تحلیل داده هاروشپوششی براي اعمال 

ی گزارش دهي هاستمیس، این واژه اخیراً رواج بسیار زیادي یافته است و در حالنیبااکرد. 
2MIS  مندي هوش). در این راستا 302و  301: 1388(جوادین و اسفیدانی،  ریشه دارد 1970دهه

 يبرا لفي مختهايو فناور ندهاآی، فرهاتیفعال که شودیمي تعبیر عنوان چتربه وکارکسب
وشش ي را پرگیمیمنظور بهبود تصمو پخش اطلاعات به لیوتحلهیتجز ره،یذخ ،يآورجمع

) 2011). همچنین غضنفري و همکاران (2018زرو و کواِلهو، و کِی 13: 1393(توربان،  دهدیم
اظ کردند. وکار لحسه رویکرد مدیریتی، فنی و سیستم توانمند را در تعاریف هوشمندي کسب

مندي هاي هوشاز سیستم توانیم، استیار هاي تصمیمسیر تکاملی توسعه سیستم، 1شکل 
 ).2001آخرین دستاورد این حوزه نام برد (پاور،  عنوانبه وکارکسب

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 وکارکسببه هوشمندي  آوردن يروهاي انگیزه
ی مدیران هاي اصلوکار به یکی از اولویتي و استقرار سیستم هوشمندي کسبسازادهیپاخیراً 

ر بیشت وکارهاکسب، درگذشته). چراکه 2012یئو و کورنیوس، (ارشد اطلاعات تبدیل شده است 

1. Gartner Group 
2. Management Information System 

سطح 
 پیچیدگی

 زمان

BI 
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DSS 

ES 

EIS 

 )2001: توسعه سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت (پاور، 1شکل 
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توانستند روي تصمیمات شهودي و برگرفته از احساسات تکیه کنند، به این دلیل که شاید می
بیشتر به مشتریان و محصولاتشان نزدیک بودند. هزینه پشتیبانی از تصمیمات بر مبناي حقایق 

 ي. اخیراً فشارهاگرفتیمدستی انجام  صورتبه هادادهي آورجمعبسیار بالا بود و معمولاً 
 انفجار داده و سرعت مانند، نوآوري و رقابت و فشارهاي فناوري شدنیجهان مانند وکارکسب

بخش  حیاتی و تیمأمور عنوانبه وکارکسبي تبدیل کردن هوشمندي سوبهدر یک راستاي 
 ).26: 1392(هوسن،  اندشدههمگرا  وکارکسباصلی انجام 

 
 وکاري هوشمندي کسبسازادهیپعوامل مؤثر بر 

ها هستند که دستاوردهاي اي از وظایف و روشعنوان مجموعهخاص، این عوامل به طوربه
). انصاري و همکاران 2012کنند (السزاك و زیمبا، وکار را تضمین میسیستم هوشمندي کسب

 بر مؤثر وکارو کسب فرآیندي سازمانی، ،فنّاورانه عوامل بررسی) در تحقیقی با عنوان 1393(

 :موردمطالعه (اینترنتی  خدمات يهاشرکت در وکارکسب سیستم هوشمندي موفق يسازادهیپ
سته را در قالب سه د وکارکسبي هوشمندي سازادهیپ) عوامل کلیدي موفقیت در شاتل رکتش

ي ندبدستهو عوامل سازمانی  فنّاورانه، عوامل وکارکسباز: عوامل فرآیندي و  اندعبارتکه 
سه مهارت: سازمانی، تجاري و فناوري اطلاعات ) 2012. همچنین بهرامی و همکاران (اندکرده

ردند. را معرفی کدارند  وکارکسبي هوشمندي سازادهیپی بر فرآیند توجهقابلکه تأثیر 
ي هوشمندي سازادهیدر پ ریدرگ يهاهیناحی چارچوب، معرف نیدرواقع، هدف ارائه ا

 .وکار استکسب
 

 وکارهوشمندي کسبمزایاي 
وکار انجام در مورد مزایاي هوشمندي کسب 1مطالعات زیادي از سوي مؤسسه گارتنر و فارستر

 يمشترارتباط با  تیریمد )،2ERPسازمان (ي منابع زیربرنامه استفاده از نکهیباوجوداشده است. 

1. Forrester 
2. Enterprise Resource Planning 
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)1CRM 2( نیتأم) و مدیریت زنجیرهSCM ( به هابنگاه امامزایاي زیادي را ایجاد کرده است 

نند و از ک لیوتحلهیتجزي کاربردي را افزارهانرمدنبال این هستند که اطلاعات موجود در این 
در این  وکارزیرا مزیت اصلی هوشمندي کسب؛ هاي خود استفاده نمایندگیريها در تصمیمآن

ل بنگاه و عملکرد کتواند به اطلاعات صحیح (هنگام نیاز) دسترسی داشته و است که بنگاه می
شرکت را  510ي امطالعه) که در 2003( 3اکرسوناز دیدگاه  .هر بخش را به تفکیک نشان دهد

سازمان  وکار مزایایی برايي ابزارهاي هوشمندي کسبریکارگبهبررسی کرده و تأیید کرد با 
بهبود  )،%59)، ایجاد اعتماد (%61یی در زمان (جوصرفهاز:  اندعبارتشود که حاصل می

همچنین از  ).%37( هانهیهز)، کاهش %55)، افزایش کارایی فرایندها (%56تصمیمات تاکتیکی (
ي هاگزارشوکار را: ي، مزایاي اصلی هوشمندي کسبامطالعه) در 2004( 4دیدگاه تامپسون

گیري، بهبود خدمات به مشتریان و افزایش درآمد معرفی کرده سریع و صحیح، بهبود تصمیم
 ).307: 1388جوادین و اسفیدانی، است (

ي هاسازمانوکار و پیامدهاي آن در سازي هوشمندي کسبدر زمینه عوامل مؤثر بر پیاده
رفته هاي مختلف انجام گمختلف، چه در ایران و جهان تاکنون مطالعاتی با استفاده از تکنیک

ي این افت نشد. نوآورمستقیم، مشابه موضوع این پژوهش باشد، ی طوربهاست اما پژوهشی که 
وي ي رهازهیانگکه در آن فشارها و  استوکار پژوهش در طراحی مدلی براي هوشمندي کسب

ي آن و پیامدهاي هوشمندي سازادهیپوکار، عوامل مؤثر بر آوردن به هوشمندي کسب
در ادامه به  زمان در بستر یک صنعت خاص مورد بررسی قرار داده است.وکار را همکسب
 :شوداشاره می وکارکسبي از مطالعات پیشین داخلی و خارجی در زمینه هوشمندي تعداد

ي هوش سازادهیپی سنجامکان) پژوهشی با عنوان 1393مقدم ( خدائی و کریم زادگان
یک شرکت  وقتتمامنفره از کارکنان  150تجاري در صنعت بیمه که بر روي نمونه تصادفی 

ر ب وکارکسبي هوشمندي سازادهیپ. در این پژوهش هفت شاخص براي انددادهبیمه انجام 
نظر  از بررسی مورد داد شرکت نشان اساس تحقیقات پیشین در نظر گرفته شد که نتایج

1. Customer Relationship Management 
2. Supply Chain Management 
3. Eckerson 
4. Thampson 
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 مشارکت نظر از ولی دارد قرار وضعیت مطلوبی در يپرتفو مدیریت و استراتژیک ییراستاهم

 و اطلاعات از استفاده فرهنگ فرآیندي مستمر، بهبود فرهنگ فناوري اطلاعات، و سازمان
 فنی آمادگی و گیريتصمیم مهندسی جریان و روشمند ساختن فرهنگ تحلیلی، ابزارهاي

 بر مبناي درنهایت دارد. قرار وضعیت متوسط در هاداده انبار و تجاري هوش يهاستمیس

هوشمندي  يسازادهیپدر  هاسازمانبهتر  آمادگی براي پیشنهادهایی پژوهش، يهاافتهی
 مطرح گردید. وکارکسب

 هوشمندي يسازادهیپ بر مؤثر ) پژوهشی با عنوان عوامل1397رضایی و همکاران (

 مدل ابعاد پژوهش، نتایج اساس اند. برایران انجام داده بانکداري صنعت در وکارکسب

 سازمانی، بعد: 10شامل  ایران بانکداري صنعت در وکارکسب اثربخش هوشمندي يسازادهیپ

 و فنی زیرساخت سرویس، کیفیت سیستم، راهبردي، قابلیت محیطی، داده، کیفیت انسانی،
 .است وکارکسب هوشمندي اثربخشی و مدیریتی

 هاي ایرانپژوهشی با عنوان اثر هوش تجاري بر عملکرد بانک )1397زارعی و زارعی (
دهد هاي تحقیق نشان می. یافتهاندادهدها) انجام هاي سلامت مالی بانکبر شاخص دیتأک(با 

با تواتر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت  1393-1385در دوره زمانی سال  وکارکسبهوشمندي 
ي داشته و همچنین با یک سال وقفه، زمینه افزایش بازده داریمعنوام به دارایی اثر مثبت و 

تواند نسبت هزینه به درآمد را کاهش میآورد. از سوي دیگر، این فناوري سرمایه را فراهم می
 دهد.

اي با عنوان بررسی تأثیر شایستگی هوش تجاري ) در مقاله1397مرتضایی و همکاران (
ستگی تجربی در صنعت بانکداري نشان دادند که شای مطالعهبر فرآیند مدیریت ارتباط با مشتري: 

، ي مدیریتی، فنی و فرهنگیهایستگیشاسازمان از نظر برخورداري از  وکارکسبهوشمندي 
 اتمهخي فرآیند مدیریت ارتباط با مشتري شامل فرآیندهاي آغاز، حفظ و هاتیقابلبر ارتقاي 

 ارتباط با مشتري، تأثیر مثبت و شایان توجهی دارد.
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ي با عنوان توانا ساختن عملکرد شرکت از طریق امقاله) در 2018( 1تورس و همکاران
ق ي پویا) نتایج حاصل از تحقیهاتیقابل اندازچشم: (لیوتحلهیزتجوکار و هوشمندي کسب

ي تغییر هاتیابلقکه به  کندیموکار و عملکرد شرکت را تأیید رابطه مثبت بین هوشمندي کسب
 وکار متکی است.فرآیند کسب

هاي هوشمندي اي با عنوان توجیه پذیرش سیستم) مقاله2019( 2پاپوویچ و همکاران
رد بر عملک هادستگاهاستفاده از  ریتأث): 3SMEs(هاي کوچک و متوسط وکار در شرکتکسب

کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته  شرکت 181مقاله  نیا دراند که شرکت انجام داده
 ریأثتبینش ابزاري براي کمک به درك مدیران از آمده از این پژوهش یک دستاست. نتایج به

که پس از تصویب آن فرآیندها  دهدیموکار ي هوشمندي کسبسازادهیپعوامل مختلف در 
 دهند.هاي کوچک و متوسط نتیجه میمؤثرتري در شرکت طوربه
 

 ی پژوهششناسروش
از به و نی دیتأک» تدوین تئوري«دهی چارچوب نظري جدید بر شکل حاضرپژوهش  ازآنجاکه

. پاسخ بردآشکارسازي دانش ضمنی خبرگان در این حوزه دارد از استراتژي داده بنیاد بهره می
شناسی است که بتوان نظرات مدیران و خبرگان ي این تحقیق نیازمند نوعی روشهاسؤالبه 

از میان  ناند بررسی و تحلیل کند بنابرایهایی کیفیداده طورمعمولبهسازمان مزبور را که 
یده ساختارمندي بیشتر انتخاب گرد لیبه دلرویکردهاي نظریه داده بنیاد، رویکرد پارادایمی 

پردازي داده بنیاد، یک روش پژوهشی براي علوم نظریه. )1390(ذوالفقاریان و لطیفی، است 
تدوین شده است که  4آمریکایی، گلیسر و اسِتراوس شناسجامعهاجتماعی است که توسط دو 

و  ندکیمفرض گرفتن یک نظریه، کار را در عرصه واقعیت آغاز ر آن محقق به جاي پیشد
ی شود (دانائ، پدیدار میشوندیمهایی که در جریان پژوهش گردآوري و تحلیل نظریه از داده

تئوري داده بنیاد روشی است براي دستیابی به شناخت پیرامون  درواقع). 1386فرد و امامی، 

1. Torres et al. 
2. Popovic et al. 
3. Small to Medium-Sized Enterprise 
4. Glaser & Strauss  
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تحقیق جامعی نشده  هاآندر مورد  نیازاشیپو موضوع یا موضوعاتی که موردمطالعه موضوع 
 ).77: 2009است و دانش ما در آن زمینه محدود است (گلیسر و استراوس، 

 
 هاآوري دادهگرد

ي اطلاعات از روش میدانی و ابزار مصاحبه استفاده شده است. آورجمعدر این پژوهش براي 
خبرگان حوزه فناوري اطلاعات و آگاه در زمینه هوشمندي، افراد مورد مصاحبه، مدیران و 

که  ستاگیري نظري گیري در این روش، نمونهنمونه. باشندیمي پتروشیمی ماهشهر هاشرکت
. ندشویماهداف پژوهش انتخاب  بر اساس نشوندگامصاحبههدفمند بوده است و  صورتبه

 کندیمي و مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا ریگنمونهو  استگیري نظري غیر تصادفی روش نمونه
و اکتشاف به اشباع نظري برسد. اشباع بدین معنی است که هیچ داده  لیوتحلهیتجزکه فرآیند 

(قوچانی  میابیدستراي تولید نظریه ي بادادهی کفایت نوعبهتازه و مهمی به دست نیاید و 
 نا بربنیمه ساختارمند بوده یعنی؛  صورتبه شدهانجامهاي ). مصاحبه1397خراسانی و همکاران، 

، استدقیقه  60تا  30که در این پژوهش بین  هامصاحبهزمان مقتضیات شخصیتی، رفتاري و 
رح شود گر مطتغییر کند و حتی سؤالات بازتري از سوي مصاحبه تواندیمترتیب سؤالات 

تلفنی انجام شده و  صورتبهدر دفتر مدیر یا  هامصاحبه). 31، 1390و لطیفی،  انیذوالفقار(
جهت تدوین فرآیند مصاحبه چارچوبی تدوین شد که طی آن، پس از معرفی خود و بیان علت 

یی هاالسؤر و سازمان هوشمند بیان شود. سپس وکامصاحبه، تعریف کلی از هوشمندي کسب
شود ده میپرسی شوندگانمصاحبههاي نظري طراحی گردیده بود از که بر اساس مطالعه پیشینه

 :استهاي زیر که شامل پرسش
 دانید؟در سازمان خود را چه می وکارکسباهمیت و جایگاه سیستم هوشمندي 

 دانید؟را چه می وکارکسبدلایل روي آوردن به هوشمندي 

 اند؟کدام وکارکسبي هوشمندي سازادهیپاز نظر شما عوامل مؤثر بر 

 ییهایژگیوچه  وکارکسبي هوشمندي سازادهیپمدیریت ارشد در جهت حمایت از 
 باید داشته باشد؟
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در سازمان شما چه افرادي هستند و چه نیازهایی  وکارکسبکاربران سیستم هوشمندي 
 دارند؟

مانی بخصوص چه ز سؤالطرح این  اصولاًاز چه ابزار و یا پلت فرمی باید استفاده کرد؟ 
است؟ قبل از شناخت نیازها؟ پس از آشنایی با نیازها؟ آیا استفاده از بهترین ابزار بدون وجود 

 تواند کارساز باشد؟لازم فنی و اطلاعاتی می رساختیز

را در صنعت  وکارکسبتم هوشمندي ي سیسسازادهیپپیامدها و مزایاي ناشی از 
 دانید؟پتروشیمی چه می

نفر از مدیران و خبرگان حوزه فناوري اطلاعات و آگاه  13با  درمجموعدر این پژوهش 
ي پتروشیمی مستقر در ماهشهر مصاحبه انجام شد. از مصاحبه هاشرکتدر زمینه هوشمندي، 

در  گیري پژوهشبه این معنا که نمونههفت به بعد تکرار در اطلاعات دریافتی مشاهده شد. 
مصاحبه هشتم به اشباع رسید اما براي اطمینان با سه تن دیگر از خبرگان مصاحبه ادامه پیدا کرد. 

ها، براي پنج تن دیگر از مدیران و خبرگان در مصاحبه شدهمطرح سؤالاتهمچنین با توجه به 
ها تکمیل و در پژوهش مورد پرسشنامهی و ایمیل شد که دو مورد از این بازطراحپرسشنامه 

ي کاملاً تکراري بود که هاداده دهندهنشانمصاحبه انتهایی نیز  6استفاده قرار گرفته است. 
مشخصه اشباع نظري است. ارزیابی مدل و پالایش آن با استفاده از روش دلفی و همچنین مقایسه 

وشی انجام شده است. دلفی، رویکرد یا رهاي معتبر علمی فرآیند با فرآیندهاي موجود در پیشینه
اي فههاي حرکنندگان و درخواست قضاوتدر تحقیق براي دریافت نظرات مشارکت مندنظام

است (عباسی اسفنجانی و  سؤالاز یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع یا یک 
 مدل حاصل ها واز مصاحبه شدهاستخراجبنابراین در پژوهش حاضر، مفاهیم ؛ )1394دهکردي، 

شوندگان جهت ارزیابی تن از مصاحبه 7اي با طیف لیکرت براي از پژوهش به همراه پرسشنامه
ش در این پژوهها مورد تأیید آنان قرار گرفته است. ارسال گردیده و مدل و روابط میان مقوله

استفاده  1براي بررسی اجماع در روش دلفی و براي خاتمه دادن به آن از ضریب هماهنگی ِکندال
 کیپارامتر ناشود یک آزمون نشان داده می  wکندال که با نماد یاهنگهم ضریبشده است. 

1. Kendall's Coefficient of Concordance(w) 
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شود. ضریب استفاده میاعضاي پانل میان نظرات  نظراتفاقو است و براي تعیین میزان هماهنگی 
متغیر است. اگر ضریب کندال صفر باشد یعنی عدم توافق کامل و اگر یک  1و  0کندال بین 

ل قاب "اس پی اس اس" افزارنرمی توسط راحتبهاین ضریب  .باشد یعنی توافق کامل وجود دارد
تایی لیکرت استفاده شد،  5در پرسشنامه اعتبارسنجی پژوهش از طیف  ازآنجاکهمحاسبه است. 

خواهند شد (دهقانی و  و غربالرا کسب کرده باشند حذف  3ر از یی که میانگین کمتهامقوله
کنندگان و پاسخ آنان به پرسشنامه طراحی شده ). پس از بازبینی مشارکت1398همکاران، 

بوده بنابراین، بیانگر  5/0که بالاتر از  است 522/0 افزارنرمضریب کِندال به دست آمده از 
دهندگان و اتمام روش دلفی است همچنین مطابق خروجی درصدي پاسخ 50نظر بیش از اتفاق

، مدل حاصل از پژوهش بر آنعلاوه  نشده است. 3ها کمتر از از مقوله کیچیهافزار میانگین نرم
هاي تخصصی و علمی معتبر که به شینهها را با فرآیندهاي موجود در پیو روابط میان مقوله

ها در ادبیات نظري تحقیق اشاره شد، مقایسه کرده و براي هریک از روابط، تعدادي از آن
 .و اعتبار آن تعیین شدمدرك و پیشامد یافت شد 

 
 هاتحلیل داده

اند که کتاب کشف نظریه داده بنیاد سه فن کدگذاري پیشنهاد داده گلیسر و استِراوس در
از: کدگذاري باز، کدگذاري محوري، کدگذاري انتخابی (ذوالفقاریان و لطیفی،  اندارتعب

1390 ،42.( 
 ورتصبهدر ابتدا، در قالب کدگذاري باز،  کنندگانمشارکتهاي حاصل از پاسخ داده

جمله به جمله مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سپس پیام اصلی یا مفهوم کلیدي که در هر یک 
 هاجمله). در برخی از 1396از عبارات مستتر بود استخراج شد (طباطبائی نسب و همکاران، 

اما در ؛ ودیک کُد ب عنوانبهکه مستقیماً  کردندیماز اصطلاحاتی استفاده  شوندگانمصاحبه
موارد مفهوم در وراي جملات پنهان بود که با توجه به نیّت گوینده، محقق یک مفهوم را برخی 

یک کُد در نظر گرفته شده است. سپس و در ادامه، در مرحله  صورتبهبه آن نسبت داده و 
پالایش گردیده و با توجه به سنخیت و  هامصاحبهاز  شدهاستخراجکدگذاري محوري، مفاهیم 
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ردید اند. این فرآیند بارها و بارها تکرار گمفاهیم در ذیل یک مقوله قرار گرفتهتجانس با سایر 
نیز هریک بر اساس تجانس مفهومی،  هامقولهو  هامقولهي مکرر، مفاهیم به هاشیپالاتا پس از 

ري . مرحله پایانی کدگذااندشدهمقوله محوري (طبقه) سازمان دهی  عنوانبهتر در قالب انتزاعی
ه قبلی نتایج دو مرحل بر اساسي است که پردازهینظرکدگذاري انتخابی، مرحله اصلی  یعنی؛

 ظریههاست تا ني و بهبود مقولهسازکپارچهگیرد. این مرحله، فرآیند یکدگذاري، شکل می

پرداز داده بنیاد، یک در این مرحله، نظریه ).1396شکل بگیرد (طباطبائی نصب و همکاران، 
 .آوردیدرمي موجود در کدگذاري محوري به نگارش هامقولهمابین فینظریه از روابط 

 
 هایافته

عدد مفهوم و  111مورد مصاحبه انجام شده،  13هاي به دست آمده از متن پس از بررسی داده
 استخراج گردید. 1مقوله، طبق جدول  13

 
 هافرآیند کدگذاري داده :10جدول 
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 ) عدم معرفی درست محصولات.2. شدنیجهان) 1
 .هانهیهز) بالا بودن 4) نیاز شدید به تنوع در تولید و محصولات. 3
 تیو کم) پایین بودن کیفیت 6) پایین بودن کارایی و اثربخشی در سازمان. 5

 ستمجهانی که از سی در سطحویژه رقباي قوي ) شرایط رقابتی به7تولیدات. 
B.I ي اهستمیسشدن  روزبه) حذف شیوه مدیریت سنتی و 8برند. می بهره

) 10. موقعهبي ریگمیتصم) اتلاف زمان و عدم 9گیري. مدیریتی و تصمیم
 ) تقلب و عدم شفافیت.11. افزودهارزشپایین بودن 

 ی و قوانین حکومتیالمللنیبي هامیتحر) فشار 12
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» فشار«ب) انگیزه 
 ي فناوريها

 

 ي زائد.هاداده) انفجار داده و نیاز به حذف 1
 ) کمک به خلق نوآوري.3ي دقیق و سریع. ریگمیتصم) نیاز به 2
 ي و ابزارهاي روز دنیا.فنّاورستفاده از ) پیشگام شدن و ا4
 ) هزینه محاسباتی بالا.6) عدم نگاه علم محور به تولید. 5
) 8ي مالی، ارتباطی، بازرگانی و غیره در سازمان. هاستمیس) بهبود عملکرد 7

 ي علمی نوین.هاروشي سازادهیپعدم 

مقوله 
 محوري

 مفاهیم هامقوله

  
به 

ن 
زما
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ها
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ف ي
ند
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 و 
ود

وج
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 الف) پشتیبانی

 هوشمندوکار و گیري: تهیه گزارش از فشارهاي موجود کسب) گزارش1
 ي.ساز

 و تهدیدهاي موجود. هافرصتو شناسایی  هاگزارش: تحلیل هالیتحل) 2

 
 ب) تصمیمات

 ي شرکت.هاواکنش: تعیین استراتژي و بهبود هاینیبشیپ) 1
مک و داشتن واکنش بلادرنگ به ک هافرصتي از ریگبهرهي: ریگمیتصم) 2

 پشتیبانی یکپارچه و کامپیوتري از تصمیم.

 
 ها: فرآیند کدگذاري داده1ادامه جدول 

 

مقوله 
 محوري

 
 هامقوله

 
 مفاهیم

ج 
تای

و ن
ها 

مد
پیا

یپ
ده

ا
ساز

ي 
ند

شم
هو

ي 
ب

کس
کار

و
 

ان
زم

سا
در 

  
 

 
 الف)

 ي اقتصاديهامشخصه
 در بلندمدت. هانهیهزیی جوصرفه) 2. افزودهارزش) افزایش 1
 ) تولید اقتصادي.5) کاهش مصرف انرژي. 4افزایش سودآوري ) 3
 ي.کاردوباره) کاهش 7) بازگشت سریع سرمایه 6
 ) شفافیت و سلامت مالی.9) کاهش توقفات تولیدي. 8
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مقوله  

 محوري
 مفاهیم هامقوله
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الف) عوامل 
 مدیریتی

 ) حمایت و تعهد مدیریت ارشد.1
 ي دقیق.زیربرنامهو  B.I شفاف اندازچشم) تعیین اهداف و 2
 ) مدیریت تغییر.4پروژه و ریسک.  ) مدیریت3
 .B.I ي سیستمسازادهیپفایده  -) توجیه هزینه5
 .B.Iي سازادهیپ) بسیج تمام منابع براي کمک به موفقیت در 6
 ي اداري و مدیریتی.خودکارسازهزینه لازم به جهت تغییر در  ) اختصاص7
 نو و خلاقانه. يهادهیا) ارج نهادن مدیریت به 8
. B.Iي موفق سیستم سازادهیپ ي هوشمند وهابرنامه ) نظارت مدیریت بر9

 ) تحلیل دقیق از نیازهاي امروز و آینده سازمان.10
) مدیریت داراي دید سیستمی باشد و چنین دیدگاهی را در سازمان 11

 ) داشتن طرح نمونه اولیه.12. ي و نهادینه سازدسازفرهنگ
 

ب) عوامل 
 فناورانه

 

 ».افزارنرمو  افزارسخت«فنی  رساختیز) ارتقا 1
با سایر  B.I يسازکپارچه) ی3) کیفیت داده و پایگاه داده قدرتمند. 2
بودن سیستم و داراي  کاربرپسند) 5ی اطلاعات. روزرسانبه) 4. هاستمیس

 ي ارتباطات در سازمان.هاستمیسی روزرسانبه) 6قابلیت یادگیري آسان. 

 
 
 

ج) عوامل 
 فرآیندي

) 3.وکارکسب) تعریف درست از مشکلات و فرآیند 2) آموزش کارکنان. 1
ي سیستم منطبق با نیازهاي سازادهیپ) 4تعریف دقیق از نیازهاي کاربران. 

ي موفق در زمینه هوشمندي هاسازمان) الگوبرداري از 5کاربران. 
 ي تحلیلی.ریگمیتصم) ایجاد فرهنگ سبک 6وکار.کسب

) دادن مزایا و تشویق کارکنان جهت ایجاد انگیزه براي همراهی در 7
ي اولیه هاسنجه) داشتن 8و کمک به ارتقا سازمان.  B.Iي سیستم سازادهیپ

 B.I ) تحقیق کامل در مورد نقاط قوت و ضعف سیستم9صحیح 
 ي سازمان.واحدهافرهنگ و روحیه همکاري میان تمام ) ایجاد 10

 
د) عوامل 

 ريساختا

 .IT) مشارکت و هماهنگی تمامی واحدها با 1
 با استراتژي سازمان. B.Iیی راستاهم) 2
 .»ي تخصصیهاکارگروه«) تشکیل تیمی منسجم با اعضاي خبره 3
 ) داشتن منابع کافی.B.I .5) استخدام نیروي کار ماهر در زمینه 4
 ) ساختار سازمانی مناسب.7 ) همکاري شرکا.6
 واحد براي هر بخش.) داشتن کدهاي 8
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 ب)

 ي رقابتیهامشخصه

 ) افزایش اعتبار برند.2) افزایش سهم بازار. 1
 هاي پتروشیمی.شرکت در مقابل سایر شرکت رتبهبالا رفتن  )3
 در بازار داخل. ژهیوبه) مزیت رقابتی براي شرکت 4
 ی مناسب شرکت.ابیگاهیجا) 6) پیشگام شدن سازمان. 5
لات وابسته. متعاقبًا ارتقا کیفیت سایر محصو و تریرقابتو  تیفیباک) تولید 7
 ) افزایش هوش رقابتی.8

 
 

 ج)
 ي ارتباطاتهامشخصه

ها و ) پاسخگویی سریع به درخواست2. نفعانيذ) افزایش رضایت کلیه 1
 ي احتمالیهاتقلب) ایجاد اعتماد و کشف 3شکایات. 

 .کنندگاننیتأم) بهبود دسترسی به مشتریان جدید و 4
ی. سازماندرونبهبود گردش کارها و روابط ) 6) گسترش روابط با شرکا. 5
 دهاي سازمانی.بهبود ارتباط کارکنان و واح )7
(مدیریت ارتباط با CRM هاي موجود دربه استفاده بهینه از داده ) کمک8

) بهبود شرایط براي انجام دورکاري 9مشتري) و بهبود روابط با مشتریان. 
 توسط مدیران و کارکنان شرکت.

 
 
 
 

ي هامشخصهد) 
 فناورانه

 .ي موجود در سازمانهادادهي و یکپارچه کردن سازخلاصه )1
 .ازیموردنو بهتر به اطلاعات  ترعیسر) دسترسی 2
 ی محصولات.روزرسانبه) 4. کارکنانی دانش روزرسانبه) 3
 یی در زمان.جوصرفه) 6) افزایش سبد تولید. 5
 غییرات.و مناسب در برابر ت موقعبهی تغییرات احتمالی و واکنش نیبشیپ) 7
 مند.) مانیتورینگ هوش9. ستیزطیمح) کمک به حفظ 8

 ي خام.هاداده) افزایش سرعت تفسیر 11ي. کاغذباز) کاهش 10
) 14ي و قابلیت خود تغییري. ریپذانعطاف) 13. هاداده) افزایش کیفیت 12

 ي موجودهادادهتسهیل دریافت، ذخیره و ادغام 
 ورود داده و اطلاعات. چرخه) کوتاهی 15

 
 
 
 

ي هامشخصهه) 
 مدیریتی

مناسب  ي درست وهادادهبا استفاده از » بهینه«ي سریع و دقیق ریگمیتصم) 1
 ».يریگمیتصمتوسعه «براي مقاصد تحلیلی 

) 4وضعیت فعلی سازمان.  ترقیدق) پایش 3. هاتیفعال) افزایش اثربخشی 2
داشبورد  به شکل یک غالباً «ي چندبعدي تحلیلی و هاگزارش ترعیانتشار سر
راي ب هاپروژههزینه فایده  ترقیدق لیوتحلهیتجز) کمک به 5». اطلاعاتی

 ورتربهره) 7) افزایش نظارت بر امور و فرآیندها. 6هاي بهتر. انتخاب پروژه
. »، تجهیزات و نیروي انسانی دارندآلاتنیماشي وربهرهافزایش «شدن امور 
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) فرآیندهاي 9». کارکنان و در نتیجه آن شرکت«) بهبود عملکرد کلی 8
) حذف شدن برخی مشاغل 10.استشرکت مطابق با شرایط موجود سازگار 

 مرسوم.

 
 وکارفرآیندهاي شناسایی اجزاي مدل پارادایمی هوشمندي کسب

اس سمقوله محوري اصلی، صورت ذهنی از پدیده ایست که ا الف) مقوله محوري اصلی:
 و پس هامصاحبهبنابراین، بر اساس نتیجه حاصل از ؛ )1386(دانائی فرد و امامی،  استفرآیند 

براي مقوله محوري اصلی،  ازیموردنو بررسی ویژگی  هادادهاز کدگذاري باز و محوري 
مقوله محوري اصلی انتخاب شد. چراکه مقوله محوري  عنوانبه "وکار هوشمندي کسب"

فهومی تجانس م هاآنو با  برگرفتهي محوري را در هامقولهسایر  تواندیموکار هوشمندي کسب
 دارد.

ه باعث ک اندیعواملی در مدل پارادایمی، شرایط و علبنا به تعریف شرایط  ی:علب) شرایط 
وکار است) در این پژوهش هوشمندي کسب ي مقوله محوري اصلی (کهایجاد و توسعه

ي روي ها» فشار«انگیزه "ي محوري هاي محوري تدوین شده، مقوله. از میان مقولهشوندیم
د شامل که خو استی علدهنده شرایط مقوله تشکیل عنوانبه "وکار کسبآوردن به هوشمندي 

راین با توجه بناباست؛ نیز  فناورانهي ها» فشار«و انگیزه  وکارکسبي ها» فشار«: انگیزه مقولهدو 
سترسی ي چشمگیر تغییر یافته است و داگونهبهي اخیر هاسالدر  وکارکسب اندازچشم کهنیابه 
گذاري گذاشته ، فشار بیشتري روي قیمتوکارکسباطلاعات توسط مشتریان و صاحبان  وفوربه

ه از سبب شده تا این دست دیآیم حساببهو ریزش مشتریان تهدیدي ثابت در تمامی صنایع 
ي هوشمندي سوق دهد. از طرف دیگر فشارهاي فناوري سوبهرا  هاشرکت وکارکسبفشارهاي 

حصول با بازار و ابداعات م زمانهم طوربهها از قبیل تغییرات بسیار سریع که منجر شده شرکت
اي و به انگیزه اندشدهگرا در یک راستا هم وکارکسبرقابت کنند با فشارهاي  پرشتاببا سرعتی 

 .اندشدهلیتبدوکار ي هوشمندي کسبسوبهبراي حرکت 
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هستند که ضمن تأثیر بر  هاتیوضعي از امجموعهاین شرایط  :گرمداخلهج) شرایط 
 نندکیمیا محدود  لیرا تسهگري سایر عوامل راهبردها (کنش) و مقوله محوري اصلی، مداخله

 شدهیمعرف "وکار کسبي موفق هوشمندي سازادهیپعوامل مؤثر بر "که در این تحقیق با عنوان 
: عوامل مدیریتی، عوامل فناوري، عوامل ساختاري و عوامل فرآیندي مقولهچهار  رندهیدربرگو 

ي ي هوشمندي روهاستمیسبه استقرار و استفاده از  هاسازمان. اگرچه امروزه بسیاري از است
-داراي ابعاد فنی هاستمیساین  چراکه. اندنبودهي موفق سازادهیپدر  هاآن همه، اما اندآورده

ي زیادي برخوردارند؛ لذا شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند هایدگیچیپاجتماعی بوده و از 
 وکار بسیار حائز اهمیت است.سازي اثربخش سیستم هوشمندي کسبپیاده

مقوله  که در پاسخ به انديدارهدفو تعاملات  هاتیفعالها بیانگر رفتارها، راهبرد د) راهبردها:
نوان که در این تحقیق با ع هامقوله. این شوندیمی اتخاذ علمحوري اصلی و تحت تأثیر شرایط 

مشخص  "وکار الزام واکنش سازمان به فشارهاي موجود و هوشمندي کسب"محوري  مقوله
شرایط و فناوري ( وکارکسب. فشارهاي است: پشتیبانی و تصمیمات ، شامل دو مقولهاندشده

ي به دست آمده از هايبرترو نیز تلاش براي  هاآنی)، واکنش سازمان براي مقابله با عل
تواند هاي موجود در آن موقعیت را به دنبال دارد. همچنین پشتیبانی کامپیوتري میفرصت

ها گیريتا تصمیم بخشدیمي شرکت را بهبود هاالعملعکسسهیل دهد و نظارت بر شرایط را ت
 تر گرفته شود.سریع و دقیق
از  تأثرمکه در اثر اتخاذ راهبردها و  اندییامدهایپبیانگر نتایج و  هامقولهبرخی از  ه) پیامدها:

د این . پیامابندییمو توسعه  جادشدهیا گرمداخلهی و شرایط علمقوله محوري اصلی، شرایط 
که پنج مشخصه: اقتصادي،  است "هوشمند سازمان "گیري عوامل در تحقیق حاضر، شکل

مندي ي هوشسازادهیپبنابراین ؛ ردیگیبرم، مدیریتی و ارتباطات را در فناورانهرقابتی، 
 المثعنوانبهي را در تمام سطوح سازمان به دنبال دارد. امشاهدهقابلوکار، پیامدهاي کسب

به اطلاعات صحیح (هنگام نیاز) دسترسی داشته و عملکرد کل سازمان  تواندیمسازمان هوشمند 
 و هر بخش را به تفکیک نشان دهد.



 265 و همکارانحیمی ر
 

را بر اساس مدل پارادایمی پس از ارزیابی و تأیید توسط  هامقولهشکل زیر روابط میان 
 دهد.کنندگان پژوهش را نشان میمشارکت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 (مدل پارادایمی تحقیق) وکارکسبي هوشمندي سازادهیپ: مدل 2شکل 

 
 

 گیريبحث و نتیجه
. سازدیمي پژوهش را مشخص هاداده)، خطِ داستان برآمده از 2ی پژوهش (شکل میپارادامدل 

دید پ "وکار کسبهوشمندي "این خط داستانی که با محوریت مقوله محوري اصلی یعنی 
ن و علاوه بر آ ردیدر برگآمده سعی در ارائه وضعیتی کلی دارد که مطالب به دست آمده را 

این  .استو پیامدها  گرمداخلهکنش متقابل، شرایط  –ی، کنش علداراي چهار بخش شرایط 

ار) (فش انگیزه
روي آوردن 
به هوشمندي 
 کسب و کار:
الف) انگیزه 

 ي) ها(فشار
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سازمان به 
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 ي:
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الف) عوامل 
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ب) عوامل 
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 محوري
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د) عوامل 
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ج) عوامل 
 فناورآنه

 مداخله گر
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رکت براي ح وکارکسبمدل ابتدا با مشخص کردن دلایل و فشارهاي موجود، ایجاد انگیزه در 
وهش در این پژ شدهاستخراجبنابراین، مقوله محوري دوم ؛ کندیمي هوشمندي را توجیه سوبه
: مقولهکه خود شامل دو  است "وکار ي روي آوردن به هوشمندي کسبهازهیانگدلایل و "

مفهوم  8و  12که به ترتیب  ي فناوري استها» فشار«وکار و انگیزه ي کسبها» فشار«انگیزه 
گیرند. در ادامه، مدل پژوهش پس از توجیه نیاز و ضرورت به دربرمی ) را1(مطابق جدول 

تمی را که چنین سیس " زیآمتیموفقي سازادهیپعوامل مؤثر بر "وکار، سیستم هوشمندي کسب
حمایت و تعهد مدیریت ارشد)،  مانندعامل تحت چهار عنوان: عوامل مدیریتی ( 36شامل 

گی مشارکت و هماهن مانندي کاربران)، عوامل ساختاري (اازهیاز نتعریف دقیق  مانندفرآیندي (
ندي ي سیستم هوشمسازکپارچهی مانندواحد فناوري اطلاعات) و فناورانه ( ژهیوبهتمامی واحدها 

تحقیق تبیین  سؤالاتکنندگان به ها) حاصل از تحلیل پاسخ مشارکتوکار با سایر سیستمکسب
 ی) و چگونگی کمکعلبه فشارهاي موجود (شرایط  کند. سپس مدل، الزام واکنش سازمانمی

دها و و غلبه بر تهدی هافرصتگیري از (مقوله محوري اصلی) براي بهره وکارکسبهوشمندي 
ه واکنش الزام ب"بنابراین، مقوله محوري ؛ دهدنیز بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف را نشان می

آید که خود شامل دو مقوله به دست می " يهوشمندسازمان در برابر فشارهاي موجود و 
ي هاییتواناها و . در آخر و با توجه به ویژگیاست) 1مفهوم (جدول  4پشتیبانی و تصمیمات و 

که در  "هوشمند سازمان  مشخصه"مورد  50وکار، مدل حاصل نیز سیستم هوشمندي کسب
وش افزایش ه مانندبتی ()، رقابلندمدتدر  هانهیهزجویی صرفه مانندپنج دسته اقتصادي (

رتقاء فضاي ا مانندگیري در سازمان)، ارتباطات (ارتقاء فضاي تصمیم مانندرقابتی)، مدیریتی (
ي خام) هاداده افزایش سرعت تفسیر مانند( فناورانه) و نفعانيذپشتیبانی و افزایش رضایت کلیه 

 .دهدیمرا نمایش  اندشده مطرح
 از نوع نظري هستند تا تجربی وکارکسبمینه هوشمندي اغلب مطالعات انجام شده در ز
رج ي از مطالعات داخلی و خااگستردهنسبتاً  مروربه کهآنو میدانی، اما در این پژوهش علاوه بر 

پرداخته شده است، یک مطالعه بر شواهد عملی از  موردمطالعهاز کشور در موضوع پدیده 
ه روش ب حاضرانجام شده است. پژوهش  وردمطالعهمدیدگاه خبرگان و مناظر مختلف به پدیده 
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ي روش هاتیمحدودکیفی با ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است، یعنی؛ از 
ر گي محدود از قبل طراحی شده) آزاد بوده و دست مصاحبههانهیگزو  هاپاسخ ازجملهکمی (

در  شوندهمصاحبه ژهیوبهو  و بیان عبارات اقتضایی روشن گر در هر مصاحبه هاپرسشدر طرح 
ي هایراننگي دلخواه به زبان خود و مشروح مبتنی بر تجارب پیشین و به دور از هاپاسخارائه 

به دلیل ایجاد فضاي صمیمی و مبتنی بر رعایت اخلاق پژوهش توسط پژوهشگر)، بوده (مختلف 
ا ذکر عمیق و ب طوربهو نتایج پژوهش بر اساس زبان خود خبرگان و  هاافتهبنابراین ی؛ است

. از سوي دیگر، در بین مطالعات پیشین، پژوهشی که مسئله و هدف است) 1جزئیات (جدول 
، وکارکسبي هوشمندي سازادهیپه گسترده اي از عوامل مؤثر بر مجموعاصلی آن شناسایی 

یه، مدل یا الگوي مستخرج از آن باشد یافت نشد. یک نظر صورتبهپیامدهاي آن و ارائه 
ي پیشین صرفاً تعداد محدودي از عوامل به شکل نظري و یا تجربی هاپژوهش، در گریدعبارتبه

سترده و گ طوربه، در این پژوهش حالنیباامورد طرح و بحث (و نه تبیین) قرار گرفته است. 
و یک مدل  پرداخته شده است وکارکسبدي عمیق به شناسایی، توصیف و تبیین پدیده هوشمن

یم برخی از مقولات و مفاه کهيطوربهاست،  شدهارائهي موفق آن سازادهیپو الگوي جامع براي 
ن پژوهش بنابرای؛ در پژوهش حاضر در مطالعات پیشین مدنظر قرار نگرفته است شدهاستخراج

به سازمان  انندتویم وکارکسبدي ي هوشمنسازادهیپپیش رو توانسته جزئیات بیشتري که در 
 کمک کنند را معرفی نماید.

نشان  یخوببهکنندگان پژوهش از پاسخ مشارکت شدهاستخراجهمچنین مدل و مفاهیم 
 فشارهاي -وکار (شرایط عّلیهاي روي آوردن به هوشمندي کسبدهد که دلایل و انگیزهمی

وکار در سازمان سازي هوشمندي کسبپیادهموجود)، از اشتراکات زیادي با پیامدهاي 
 طراحی وکارکسببنابراین مدل هوشمندي ؛ ي سازمان هوشمند) برخوردار استهامشخصه(

سازي یادهپ جهیدرنتها و دلایل روي آوردن به این سیستم دهد که انگیزهی نشان میخوببهشده 
 شود.آن ارضاء می

 هاي سیستم هوشمنديیامدها و قابلیتشود با توجه به پپیشنهاد می انیمتصدبه 
تم و استفاده از این سیس ضرورتبهوکار در سازمان، ابتدا طی جلساتی مدیران نسبت کسب
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ات هاي پژوهش و نیز مطالعبا توجه به یافته چراکهگذاري در این راستا توجیه شوند، سرمایه
ازمان و ها در سه کاهش هزینهدر بلندمدت منجر ب تواندیمي در این بخش گذارهیسرماپیشین، 

ه از شود کها و مدیران پیشنهاد میبنابراین به سازمان؛ شودجویی در زمان میهمچنین صرفه
انع ي چنین سیستمی را ماندازراهوکار حمایت کنند و هزینه بالاي سازي هوشمندي کسبپیاده

تعهدات مالی پایبند  ژهیوبهد به تعهدات خو B.Iسازي کار ندانسته و در زمان اجراي طرح پیاده
 بمانند.

د در ي جدیفنّاورشود با توجه به اینکه در بسیاري از موارد ورود همچنین پیشنهاد می
، کارکنان نیز نسبت به استفاده از سیستم شودیمها با عدم پذیرش کارکنان مواجه سازمان

در سازمان  هاستمیساین وکار طی جلساتی توجیه شوند تا فرهنگ استفاده از هوشمندي کسب
ی موفق للالمنیبهاي شود که از سازمانها و مدیران پیشنهاد میبنابراین، به سازمان؛ نهادینه شود

این  ي لازم و کسب موافقتهايریگیپي کنند و با الگوبردار وکارکسبدر زمینه هوشمندي 
را به دست آورند  هاآني به سازمان اخبره گروه، مجوزهاي لازم براي اعزام و بازدید هاسازمان

ها دعوت به هاي مؤثري را در این راستا بردارند و یا از خبرگان این سازمانتا بتوانند گام
 هايوکار براي کارکنان شرکتهاي آموزشی در زمینه هوشمندي کسبتا دوره آورندعمل

 داخلی برگزار نمایند.
اد و این سیستم کاربران بسیار زی ازآنجاکه، هانهیشیپي پژوهش و هاافتهبا توجه به ی

شنهاد ، پیمتنوعی در تمام سطوح سازمان دارد و این کاربران هریک، انتظارات متفاوتی دارند
 هاآنا تمامی ت شدهفیتعري سیستم سازادهیپی پیش از خوببههاي کاربران که نیازمندي شودیم

، باید وکار موفقیک سیستم هوشمندي کسب رونیازااین سیستم قرار گیرند.  تیموردحما
 کند. ی به خود جذبخوببهکاربرپسند و داراي قابلیت یادگیري آسان باشد تا کاربران را 

 )گرمداخلهکه عوامل مؤثر (شرایط  شودیمدر ادامه به محققان و دانشوران پیشنهاد 
ه و پتروشیمی قرار داد يهاشرکتپژوهش حاضر را در اختیار خبرگان و مدیران  شدهییشناسا

و دیمتل و غیره،  AHPي نظیر ریگمیتصمي تکنیک هاروشبا وزن دهی و استفاده از 
وفق ي مسازادهیپتعیین اهمیت و اولویت عوامل مؤثر در  را مشخص کنند. هاآني بندتیاولو
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تواند بسیار حائز اهمیت باشد، چراکه مطابق براي سازمان و مدیران آن می وکارکسبهوشمندي 
 نیترمهمدرصد از  20درصد منابع و تلاش، به  80)، اختصاص 20به  80اصل پارتو (قانون 

؛ ودوکار بسیار مؤثر واقع شي موفق هوشمندي کسبسازادهیپدر  تواندیم هاتیفعالاقدامات و 
 از اهمیت بالایی برخوردار است. هاآنترین عوامل و تعیین اولویت بنابراین شناسایی مهم

، تاسکنندگان آن مدیران هاي متداول در تحقیقاتی که مشارکتیکی از محدودیت
لات ي شغلی این افراد و مشکهايگرفتارشود، هایی که به روش کیفی انجام میپژوهش ژهیوبه

ین پژوهش نیز تغییر زمان مصاحبه و هماهنگی مجدد . در ااست هامصاحبهمربوط به تنظیم زمان 
ر گذارد. محدودیت دیگي کار اثر نامطلوبی میبندزمان بر، امرها بارها اتفاق افتاد و این آن

. متأسفانه تعداد مدیران و حتی کارمندان استکنندگان پژوهش مربوط به جنسیت مشارکت
ي هايریگیپو با  استماهشهر بسیار کم  ي پتروشیمی منطقه ویژه اقتصاديهاشرکتخانم در 

فر ي کارمند پتروشیمی شده که تنها یک نهاخانمانجام شده تنها موفق به دسترسی به دو تن از 
ي حاصل از مصاحبه ایشان هادادهاز این دو داراي آگاهی و اطلاعات در زمینه هوشمندي بوده و 

بنابراین بیش از نود درصد از نمونه پژوهش حاضر را ؛ در پژوهش حاضر، لحاظ گردیده است
که هنگام روزهاي  19-گیري جهانی ویروس کوویددهند. شرایط همهآقایان تشکیل می

اري گذها پیش آمد و الزام به رعایت قوانین فاصلههاي پژوهش و انجام مصاحبهي دادهآورجمع
(در  ي و تلفنیرحضوریغ صورتبهه هاي انجام شداجتماعی، سبب شد که تعدادي از مصاحبه

 ی به آن اشاره شد) صورت گیرد.شناسروش
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