
Journal of Business Intelligence Management Studies 
Vol. 10, No.40, Summer 2022 
ims.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/IMS.2021.56437.1845 

 

  

IS
SN

: 2
8

2
1

-0
9

6
4

   
 e

IS
SN

: 2
8

2
1

-0
8

1
6

   
   

   
  R

ec
ei

ve
d

: 2
7

-1
0

-2
0

2
0

   
R

ev
is

ed
: 3

0
-0

9
-2

0
2

1
   

A
cc

ep
te

d
: 2

3
-1

1
-2

0
2

1
   

   
   

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

   
 

The Role of Business Intelligent Systems in Improving 

Organizational Performance: A Meta-Analytic 

Mehrnoosh Mehdi Sasan  
Department of Management, Ahvaz 

Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, 

Iran
 

  

Ghasem Bakhshandeh 

 

Department of Management, Ahvaz 

Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, 

Iran 
 

Abstract 
Given the rapid economic, technological and even political developments in 

today's world, the use of business intelligent systems in organizations is 

inevitable and the present study also examines the relationship between 

intelligent business systems and organizational performance in previous 

research has examined the community. In this regard, 1244 studies were 

identified and reviewed by systematic review, and finally 8 articles had the 

necessary criteria to enter the meta-analysis were selected as the basis for 

entering the meta-analysis. The obtained data were analyzed using CMA2 

software. The results of N safe from error test indicated that there was no 

diffusion bias in the data, and in terms of homogeneity or heterogeneity, 

both I2 index and Q statistic indicated that the observed effects were 

heterogeneous; hence, a random model was used to evaluate the total effect 

size. The results showed that the relationship between business intelligent 

systems and organizational performance is positive and has an effect size of 

0. 474. 

Keywords: Business Intelligence, Business Intelligence Systems, 

Organizational Performance, Meta-Analysis. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: Bakhshandeh.iauahvaz@gmail.com 

How to Cite: Mehdi Sasan, M., and Bakhshandeh, G. (2022). The Role of Business 

Intelligent Systems in Improving Organizational Performance: A Meta-Analytic, 

Journal of Business Intelligence Management Studies, 10(40), 1-15. 

http://orcid.org/0000-0003-4496-1770
https://orcid.org/0000-0003-4474-8574


 کسب وکار هوشمند تیریمطالعات مد 

 11تا  1، ص 1041 تابستان، 04 هشمار، دهمسال 
ims.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/IMS.2021.56437.1845 
 

  

شی
وه

پژ
له 

مقا
   

   
 خیتار

ل: 
سا

ار
60/

60/
99

11
   

  
  

ی:
گر

ازن
خ ب

اری
ت

 
60/

60/
90

66
 

 خیتار
یپذ

ش
ر

 :
60/

61/
90

66
 

IS
SN

: 2
8

2
1

-0
9

6
4

   
 e

IS
SN

: 
2

8
2

1
-0

8
1

6
 

هوشمند کسب وکار در بهبود عملکرد سازمان:  هایستمینقش س

 لیفراتحل کردیرو

  ساسان  یمهرنوش مهد
واحد اهواز، دانشگاه آزاد  ،یبازرگان تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو

 رانیاهواز، ا ،یاسالم
  

 

 رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد اریاستاد  قاسم بخشنده 

 

 چکیده
های با توجه به تحوالت سریع اقتصادی، تکنولوژیکی و حتی سیاسی در دنیای امروز، استفاده از سیستم

هوشمند های پژوهش حاضر نیز رابطه سیستمناپذیر است و ها، امری اجتنابکار در سازمانوهوشمند کسب

مورد بررسی قرار داده است. در  های پیشین، به صورت جامعکسب و کار و عملکرد سازمان را در پژوهش

مقاله که  8مقاله با مرور سیستماتیک، شناسایی و مطالعه گردید و در نهایت، تعداد  4411این راستا 

ورود به فراتحلیل انتخاب شدند. معیارهای الزم جهت ورود به فراتحلیل را دارا بودند، به عنوان مبنای 

 Nتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ومورد تجزیه CMA2دست آمده با استفاده از نرم افزار های به داده

ها بود و از نظر همگونی یا ناهمگونی نیز شاخص ایمن از خطا، حاکی از عدم وجود سوگیری انتشار در داده

I
هر دو حاکی از ناهمگون بودن اندازه اثرات مشاهده شده داشتند. از این رو، از مدل تصادفی  Qآماره و  2

های هوشمند کسب و کار و عملکرد برای ارزیابی اندازه اثر کل استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه سیستم

 می باشد. 171/0سازمان مثبت و دارای اندازه اثری معادل 

هوشمند کسب و کار، عملکرد سازمان،  هایستمیکسب و کار، س یهوشمند :ها واژهکلید

  .لیفراتحل
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 مقدمه

ها برای حفظ مزیت رقابتی و توسعه کار، شرکتوهای کسب شدن محیطهمزمان با پیچیده

که  یاز هرگونه اطالعاتعملکرد و تداوم رضایت مشتریان در بلندمدت، نیازمند هستند که 

ها در  تا بتوانند با تجزیه و تحلیل داده استفاده کنندو بهینه دارند، تا حد ممکن  اریدر اخت

. ترین زمان و گرفتن تصمیمات مناسب، جوابگوی نیازهای شرکت و مشتریان باشند کوتاه

سیستماتیک مانند  نینو یها یاز فناورتوانند ها میهدف، شرکت نیبه ا یابیدست یبرا

 یندهایفرآتوانند  د و از این راه، مدیران بهتر میاده کنناستفهوشمندی کسب و کار 

مزایای رقابتی آن استفاده را کنترل کنند، عملکرد شرکت را بهبود ببخشند و از  یتجار

با اهداف  یاطالعاتهای  سیستمبه سطح انطباق  شیاز پ شیامروزه، عملکرد شرکت بکنند. 

کار رویکردی است که وندی کسب(. هوشمVelicanu,2008سازمان وابسته است ) یکل

دار و مفید های خام به اطالعات معنیهایی برای تبدیل داده ها و سیستم شامل فرآیند

 ریپذآن را امکان یرقابت طیسازمان و محباشد که تجزیه تحلیل موثر، منظم و هدفمند از  می

، یاست که شامل معمار یچتر کاروهوشمندی کسب. (Pejić Bach et al,2018) کند یم

بهبود عملکرد و  یبرا ها و غیرهها، روش شناسیداده گاهی، پایکاربرد یهاابزارها، برنامه

(. هدف از به کارگیری هوشمندی Teixeira et al, 2019) ی استرقابت یهاتیمز جادیا

ی در روند باشد که تاثیر به سزایها دستیابی به موقع به اطالعات میکار در سازمانوکسب

توان به عنوان یرا م تصمیمات استراتژیک بهینه با توجه به مقتضیات زمانی دارد. عملکرد

 فیخاص را توص جیبه نتا یابیدست ندیکرد که فرآ انیمکمل ب یهااز شاخص یا مجموعه

کرد که چگونه  فیتعر ایپو یمدل عل کی نوانتوان به عیرا م آن نیهمچن کند ویم

 یبراعملکرد . (Rusaneanu, 2013) گذارد یم تاثیر ندهیآ جیاقدامات بر نتا یبرخ

اهداف و  نییتع ییبه توانا ازیاست. ن یاثربخش زانیسنجش م یهااز راه یکیها،  سازمان

 فیاست. تعر یاهداف سازمان نیسازمان، بدون شک مهمتر یبهبود عملکرد کل یچگونگ

 یادیها اهداف زسازمان رایز ،چالش است کپژوهشگران ی یعملکرد برا یریگو اندازه

 (. Pang and Lu, 2018دارند که اغلب متضاد هستند )
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هوشژژمندی  با مرتبط مطالعاتی یها زهحودر علمی هژژای پژژژوهش انمیز گذشته ههددر 

 تطالعاا با علمی  جامعژژه کهیرطو به، ستا یافته یشافزا کژژار و عملکژژرد سژژازمان وکسژژب

کژه  ست ا هشد جهامو و عملکرد سازمانیکار وکسب یهوشمند طتبادر ارگسترده و جدید 

و همکژاران   4(؛ پجیژک بژا   4042و همکژاران )  1پژوهش های ریچاردز توان به از جمله می

( اشژاره کژرد.   4042) 0( و اسژاارک  و مژک کژان   4048) 3(؛ باهاتیاسوی و نژاگلی  4048)

هژای مجزایژی دسژت    مطالعات انجام شده در این زمینه متعدد بوده که هر یژک نیژز بژه یافتژه    

کژه در برخژی از ایژن مطالعژات رابطژه ایژن دو متنیژر معنژادار و در برخژی           طوری اند، به یافته

 مطالعات نیز این رابطه معنادار تشخیص داده نشژده اسژت. بایژد توجژه داشژت کژه مطالعژات       

اند و لذا ضرورت دارد که نتایج حاصل از مطالعات منفژرد  انجام شده مطالعات منفردی بوده

گذشته در این موضوع با یکدیگر ادغام شوند تا مطالعه جامعی را شکل داده و بتوان نسژبت  

 هبهر با حاضر کار و عملکرد سازمان اظهار نظر نمژود. پژژوهش  وبه ارتباط هوشمندی کسب

 منجاا مطالعژژژژژات صخصوروش در  ینا دبررکا به تحلیلافرروش  عداقوو  لصواز ا یگیر

در  قبلی مطالعژژات نتایجاز  که ستا تناقضاتی حل دصدو در ختهداپر مربوطژژه هزحودر  هشد

 ینه هوشمندی کسب و کار و عملکرد سازمانی حاصل شده است.  مز

 پژوهش نظری مبانی

 کاروهوشمندی کسب

، تحلیلگر 2توسط هاوارد درسنر 4220اولین بار در اوایل دهه کار وواژه هوشمندی کسب

هوشمندی کسب و کار (. Bhatiasevi and Naglis, 2018، ابداع شد )6گروه گارتنر

توانایی سازمان در درک و استفاده از اطالعات برای عملکرد سودمند خود است. هر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Richards et al., 

2. Pejić Bach et al., 

3. Bhatiasevi, V., and Naglis, M 

4. Sparks, B., and McCann, J. 

5. Howard Dressner 

6. Gartner 
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کسب و کار به شرکت قصد دارد عملکرد تجاری خود را بهبود بخشد. هوشمندی 

گیری خود را بهینه کنند و از مزایای رقابتی کند تا توانایی تصمیم ها کمک میشرکت

ها و سازوکارهایی ای برخوردار شوند و استفاده از آن منجر به ایجاد شرایط، رویه سابقه بی

تواند با  برای ایجاد اطالعات باکیفیت و دانش تجاری می شود. توسط این سازمان می

(. Curko, 2002شماری در محیط پویا و پیچیده پاسخ دهد ) یت به فشارهای بیموفق

آوری، ادغام، تجزیه و تحلیل و  هوشمندی کسب و کار فرآیندی فناوری محور برای جمع

ها و  ای از ابزارها، برنامه ارایه اطالعات کسب و کار است. این مقوله شامل طیف گسترده

ها را از منابع داخلی و  دهد تا داده ها امکان می انهای مختلفی است که به سازم روش

 (. Garani et al, 2019آوری کنند ) گیری جمعخارجی برای تجزیه و تحلیل و تصمیم

 عملکرد سازمانی

منظور از عملکرد توانایی، دستیابی به اهداف به روش مورد انتظار یا برتر است. مفهوم 

مختلف )به عنوان مثال، سهامدار در مقابل اندازهای عملکرد سازمانی شامل چشم

مدت( و معیارها )به های زمانی )به عنوان مثال، بلندمدت در مقابل کوتاهکارمندان(، دوره

(. از دیدگاه Caseiro and Coelho, 2019عنوان مثال، سهم بازار در مقابل سود( است )

بودند که شامل نر  رشد  منابع انسانی، شش عامل اصلی در تعیین عملکرد سازمانی موثر

ها، میانگین سودآوری ساالنه برای هر  گردش مالی، سودآوری، سود هر سهم، بازده دارایی

. (Pang and Lu, 2018های شرکت به ازای هر کارمند می باشد ) کارمند و نسبت دارایی

تعریف دیگری از مدیریت عملکرد که از فرهنگ لنت مدیریت استخراج شده است، 

ها و کارمندان خود را با ها منابع، سیستمست که عملکرد فرایندی است که سازمانمعتقد ا

گیری ارتباط نزدیکی کنند. عملکرد با تصمیمهای استراتژیک ترسیم میاهداف و اولویت

دارد، زیرا عملکرد هیچ ارزش ذاتی ندارد، فقط در صورت وجود یک فرد یا بیشتر از آن 

ده می شود. اگر توضیحات عملکرد هیچ تاثیری روی سیستم یا گیری استفابرای تصمیم

سازمان نداشته باشد، عملکرد هیچ ارزشی ندارد. همچنین، توصیف عملکرد نسبت به چشم 
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تواند یک منظر حسابداری، عملیاتی یا استراتژیک شود، میاندازی که از آن تحلیل می

 (. Rusaneanu, 2013باشد )

 ار و عملکرد سازمانیرابطه هوشمندی کسب و ک

های خام مربوط به  آوری مقادیر زیادی از داده هوشمندی کسب و کار در رابطه با جمع

ها به بینش عملی است و وری و تبدیل آنجنبه تجارت، از سود و زیان گرفته تا بهره

ها از آن برای بهبود روند کار، تولیدات، خدمات و همچنین شناسایی و توسعه سازمان

ها،  (. در بسیاری از شرکتBoikanyo et al, 2016کنند ) های جدید استفاده میفرصت

های هوشمندی کسب و کار  مدیران ارشد اجرایی )مدیر عامل( به تدریج از بخش

توانند در کنند تا در تعریف استراتژی شرکت به آنها کمک کنند، زیرا می درخواست می

در بازار نقش به سزایی داشته باشد. در  وری و موقعیت شرکتافزایش سودآوری، بهره

ها  وتحلیل داده شرکتی که دارای بخش هوشمندی کسب و کار است، دسترسی به تجزیه

 4(. اووسوTeixeira et al, 2019تر است )نسبت به شرکت بدون آن، کارآمدتر و دقیق

ندی کسب ( و دیگر پژوهشگرانی که در زمینه هوشم4042( و ریچاردز و همکاران )4047)

اند، تاثیرات مثبت هوشمندی کسب و کار و و کار و عملکرد سازمانی به فعالیت پرداخته

هایی در زمینه اند؛ اگرچه محدودیتعملکرد سازمانی را تا حدود نسبتا باالیی نشان داده

های بزرگ و کوچک و در محدوده جنرافیایی اجرای هوشمندی کسب و کار در سازمان

توان از نقش موثر هوشمندی کسب و کار در بهبود عملکرد  ، ولی نمیمختلف وجود دارد

 پوشی کرد. سازمان چشم

  2روش

شناسی به چگونگی جستجوی ادبیات، معیارهای ورود، کدگذاری و در بخش روش

 های تحلیل پرداخته خواهد شد.  رویه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Owusu, A. 

2. Method 
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هژای مجژالت معتبژر     به منظور شناسایی مطالعات مرتبط، ابتژدا سژایت   جستجوی ادبیات: -

 Journal of computer system, International Journal ofعلمژژی )شژژامل: 

Information Systems and Project Management, Problems and 

Perspectives in Management, Journal of Computer Information 

Systems هژای مختلفژی از هوشژمندی     ررسی شد. سژا  بژه جسژتجوی ترکیژب واژه    و... ب

 ,science direct, Doaj, Wileyهژای اطالعژاتی   کسژب و کژار و عملکژرد در پایگژاه    

Taylore & Francis Online, Springer, Emerald, Google, Google 

scholar, ACM digital library, Academic  یژانی در  و... اقدام شد. همچنین منژابع پا

فهرست منابع مقاالت نهایی که معیارهای ورود را داشتند نیز به منظور دستیابی بژه مطالعژات   

و  Google scholarهژا،  واجد شژرایط کژه از طریژق بررسژی مجژالت، جسژتجوی پایگژاه       

Google   هژای   که شناسایی نشده بودند نیز بررسی شد. در مواردی که برخژی مقژاالت داده

اندازه نمونه یا ضریب همبستگی( را گزارش نداده بودند که تژالش شژد بژا    مورد نیاز )مانند 

های الزم دریافت شژود. ضژمنا بژازه زمژانی      ارسال ایمیل به نویسنده مسئول این مقاالت داده

بژوده اسژت و بژا توجژه بژه اینکژه        4042این پژوهش تمژامی مطالعژات منتشژر شژده تژا سژال       

 4042تژا   4040باشد بنابراین، بژازه زمژان از سژال    می 4040ترین مقاله مربوط به سال  قدیمی

 باشد.  می

معیارهای ورود در نظر گرفته شژده بژرای ایژن پژژوهش بژدین صژورت        معیارهای ورود: -

هژای   . مقالژه مژروری یژا فاقژد شژاخص     4. مطالعه به زبان انگلیسی منتشر شده باشژد.  4بودند: 

سب و کار و عملکرد سازمان موجود یا . در مقاله همبستگی بین هوشمندی ک3کمی نباشد. 

قابل محاسبه باشد. این مرحله یکی از وقت گیرترین مراحل فراتحلیل بوده که نیاز بژه دقژت   

گانژه فژوق، مقژاالتی کژه بژه       3و تمرکز باالیی دارد. در این مرحله ابتدا بر اساس معیارهژای  

ه مقاالت بژاقی مانژده   وضوح مشخص بودند و واجد شرایط بودند کنار گذاشته شدند. آنگا

مجدد با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفتند و مقاالتی که واجد شرایط نبودنژد، امژا در   

مرحله قبل کنار گذاشته نشده بودند، در این مرحله کنار گذاشته شدند. البته الزم به توضیح 
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ایط هسژتند  است که با این وجود نمی توان مدعی بود تمامی مقاالت باقی مانژده واجژد شژر   

 که در بخش کدگذاری توضیحات بیشتری داده خواهد شد. 

هژا کژه در مرحلژه قبژل      از دو کدگذار بژه طژور مجژزا بژرای کدگژذاری داده      کدگذاری: -

توضیح داده شد، استفاده گردید. در انتها، هر دو کدگذار مقاالتی داشژتند )کژه البتژه بیشژتر     

د و فقط چند مورد اختالف وجود داشت( این مقاالت در لیست هر دو کدگذار مشترک بو

که مدعی بودند این مقاالت واجد شرایط ورود به فراتحلیل هستند. مقاالت مشژترک تاییژد   

 ها حل شد.  و تکلیف مقاالت غیرمشترک با مطالعه بیشتر و بحث کردن درباره آن

و تبژدیل   از شاخص همبستگی به عنوان مبنژا بژرای ورود بژه نژرم افژزار      های تحلیل: رویه -

هایی بژه جژز ضژریب همبسژتگی      شدن به اندازه اثر استفاده گردید. البته مواردی که شاخص

گزارش شده باشد در صورتی که شاخص ارایه شده قابلیت تبدیل به ضژریب همبسژتگی را   

داشته باشد، می توان آن را به ضریب همبستگی تبدیل نمود. برای بررسی سژوگیری انتشژار   

 یمن از خطا استفاده شد. ا Nنیز از آزمون 

 ها  یافته

با توجه به معیارهای ورد به فراتحلیل در این پژوهش، مطالعات واجد شرایط همراه با اندازه 

 آورده شده است.  4اثر و سایر اطالعات مربوطه در جدول 

 . مطالعات ورودی به فراتحلیل همراه با اندازه اثر و سایر مشخصات1جدول 

ف
دی

ر
 

 نویسنده و

 سال
 سازمان کشور

محل 

 انتشار

 اندازه

 اثر 

تعداد 

 نمونه

 حد

 پایین 

 حد 

 باال
آماره 

Z 

سطح 

 معناداری

4 Owusu, 

2017 
 000/0 741/7 626/0 174/0 430 222/0 همایش بانک غنا

4 
Bhatiasevi 

and Naglis, 

2018 
 تایلند

کسب و 

کارهای 

کوچک و 

 متوسط

 302/0 046/4 444/0 -070/0 480 077/0 مجله
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ف
دی

ر
 

 نویسنده و

 سال
 سازمان کشور

محل 

 انتشار

 اندازه

 اثر 

تعداد 

 نمونه

 حد

 پایین 

 حد 

 باال
آماره 

Z 

سطح 

 معناداری

3 Parasad and 

Suar, 2010 
 هند

های شرکت

دهنده ارایه

 افزارنرم

 000/0 447/2 182/0 342/0 114 140/0 مجله

1 
Sparks and 

Maccann, 

2015 
 آمریکا

کسب و 

کارهای 

دارای بیش از 

نفر  400

 پرسنل

 000/0 727/2 641/0 124/0 422 211/0 مجله

2 AL-Shubiri, 

2012 
 اردن

های شرکت

صنعتی 

 بورسی

 048/0 366/4 222/0 022/0 20 334/0 مجله

6 Pejić Bach 

et al, 2018 

کرواسی و 

 اسلونی

های شرکت

متوسط و 

 بزرگ

 000/0 027/1 142/0 464/0 477 726/0 مجله

7 Boikanyo et 

al, 2016 

سراسر دنیا 

بویژه آفریقا 

و آفریقای 

 جنوبی

 000/0 224/41 813/0 738/0 423 122/0 مجله معادن

8 Richards et 

al, 2019 

انگلی  و 

کانادا و 

 سراسر دنیا

های شرکت

لیست شده در 

PwC و 

CATA 

 000/0 042/40 272/0 141/0 337 171/0 مجله

مطالعه مجزا، اندازه اثر هوشمندی  8شود در مجموع  مشاهده می 4همانطور که در جدول 

 8نمودار فانل این  4و  4های شکل اند. کسب و کار با عملکرد سازمان را گزارش داده

 دهد.  مطالعه را نشان می
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 فیشر z . نمودار فانل خطای استاندارد بر مبنای1شکل

 

 
 فیشر zنمودار فانل دقت بر مبنای . 2شکل 

ایمن از خطا  Nایمن از خطا استفاده شد. نتایج آزمون  Nبرای بررسی سوگیری از شاخص 

 نشان آورده شده است.  4در جدول 
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 ایمن از خطا جهت بررسی سوگیری انتشار داده ها N. نتایج آزمون 2جدول 

Z  82427/40 شده مشاهدهمطالعات 

P  00000/0 شده مشاهدهمطالعات 

 02000/0 آلفا

 00000/4 باقیمانده )دنباله(

Z 22226/4 آلفا 

 8 شده مشاهدهتعداد مطالعات 

 204 شده تعداد مطالعات گم

شود مطالعه با میانگین اندازه اثر صفر باید وجود داشژته   مشاهده می 4همانطور که در جدول 

مطالعژه بژا میژانگین     204حژداقل  باشد تا نتایج دستخوش تنییر شود. ایژن مقژدار در مقایسژه    

اثرات برابر با صفر، به ترتیب برای مطالعات هوشژمندی کسژب و کژار و عملکژرد سژازمانی      

الزم است تا بتواند نتایج به دسژت آمژده را تنییژر دهژد. تعژداد مطالعژات زیژاد در رابطژه بژا          

تژوان   یبنابراین، مژ پژوهش حاضر حاکی از صحت و دقت باالی نتایج به دست آمده است. 

های فعلی وجود ندارد. قبل از محاسبه انژدازه اثژر کژل     نتیجه گرفت سوگیری انتشار در داده

گیری )اثر ثابت یا اثژر تصژادفی( بژرای    های اندازه یک از مدل باید مشخص شود که از کدام

محاسبه اندازه اثر استفاده شود. برای این منظور باید همگون یا ناهمگون بژودن مطالعژات را   

Iو شاخص  Qنتایج آزمون  3عیین نمود. جدول ت
را که به منظور پی بردن بژه همگژونی یژا     2

 دهد.  می شود، نشان ناهمگونی مطالعات استفاده می

 . آزمون و شاخص بررسی همگونی یا ناهمگونی مطالعات3جدول 
Q نتیجه آی دو نتیجه سطح معناداری 

 ناهمگون 58/99 ناهمگون 000/0 909/111

I، هم شاخص 3با توجه به جدول 
دهنژده نژاهمگون بژودن مطالعژات      نشژان  Qو هم آمژاره   2

هستند. از این رو باید از مدل اثرات تصادفی بژرای محاسژبه انژدازه اثژر کژل اسژتفاده نمژود.        

 دهد.   ، مدل در حالت تصادفی را نشان می1جدول 
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 ثر کل. مدل با اندازه اثرات تصادفی برای محاسبه اندازه ا0جدول 

 نتیجه سطح معناداری Zآماره  حد باال  حد پایین اندازه اثر تعداد مطالعه

 تایید 000/0 171/8 111/0 110/0 474/0 5

مشاهده می شود، اندازه اثژر هژوش تجژاری بژا عملکژرد سژازمانی        1همانطور که در جدول 
 /. است. 171مثبت و برابر با 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط هوشمندی کسب و کار با عملکرد سازمان با رویکرد 

مقاله که به روش مرور سیستماتیک  4411فراتحلیل پرداخته است و پ  از بررسی 
مقاله که معیارهای ورود به روش فراتحلیل را داشتند، در  8آوری شده بودند، در ادامه  جمع

گیری اندازه اثر هوشمندی  رار داده شد. برای اندازههای خارجی مورد بررسی ق پایگاه
کسب و کار با عملکرد سازمانی از شاخص همبستگی به عنوان مبنا استفاده شد. به این 

ایمن از خطا سوگیری انتشار  Nهای نمودار قیفی و آزمون  مقاله انتخابی از روش 8منظور 

ها  عدم وجود سوگیری انتشار دادهها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده  داده
بود. سا  همگونی و ناهمگونی اندازه اثر هوشمندی کسب و کار با عملکرد با استفاده از 

Iو شاخص  Q آزمون
مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید اندازه اثر هوشمندی  2

اثر  کسب و کار و عملکرد سازمانی ناهمگون بودند و سا  برای بررسی معناداری اندازه
هوشمندی کسب و کار و عملکرد سازمان از مدل اثرات تصادفی استفاده شد. نتایج نشان 

بود.  171/0داد که اندازه اثر مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان مثبت و برابر 
در پژوهش حاضر، از شاخص همبستگی به عنوان مبنا برای اندازه اثر هوشمندی کسب و 

مقاله واجد شرایط، پژوهش باهیتا  8مان استفاده گردید و از بین تعداد کار با عملکرد ساز
دارای کوچکترین اندازه اثر و پژوهش پجیک  077/0( با اندازه اثر 4048سوی و ناگلی  )

خطا برای ایمن از  Nدارای بزرگترین اندازه اثر بود. از  726/0( با 4048با  و همکاران )
دهنده عدم وجود سوگیری انتشار تفاده شد. نتایج نشانها اساطمینان از صالحیت داده

ها صورت گرفت که نتایج نشان ها بود. در مرحله بعد، همگونی و ناهمگونی داده داده

دهنده ناهمگونی اندازه اثر هوشمندی کسب و کار و عملکرد سازمان بودند و سا  با 
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دی کسب و کار و عملکرد استفاده از مدل اثرات تصادفی، معناداری اندازه اثر هوشمن
سازمان مشخص گردید. نتایج نشان داد که اندازه اثر هوشمندی کسب و کار و عملکرد 

 سازمان مثبت است. 
ها  هایی روبرو باشد که توجه به این محدودیتتواند با محدودیتهر پژوهشی می

پژوهش نمایند نیز تواند به پژوهشگرانی که قصد دارند در آینده در این حوزه اقدام به  می

های معتبر بین المللی اقدام به  رهگشا باشد. پژوهش حاضر اگرچه مطابق با تمامی پژوهش
توانند مطالعات منتشر بررسی مطالعات انگلیسی زبان نموده است، اما پژوشگران آتی می

تایج دست آمده را با نآوری نموده و تحلیل نمایند و نتایج به شده به زبان هر کشور را جمع
های  شود در پژوهش پژوهش حاضر مقایسه نمایند. عالوه بر این، به پژوهشگران پیشنهاد می

ها ها یا نوع خاصی از شرکتتواند بر عملکرد شرکتآتی به فراتحلیل سایر عواملی که می
-های خصوصی، شرکتهای دولتی، شرکتهای کوچک و توسط، شرکت)مانند شرکت

 ماتی و...( موثر باشند، باردازند. های خدهای تولیدی، شرکت

 تعارض منافع
 شود. در این پژوهش هیچ تعارض مناقعی گزارش می

 سپاسگزاری
نامه کارشناسی ارشد بود و در اینجا فرصتی است که از مقاله حاضر مستخرج از پایان

نامه مربوطه و همچنین داور گرامی مجله مطالعات کسب و کار داوران محترم پایان

ند که با بیان نظرات ارزشمند خود به هر چه بهتر شدن این پژوهش کمک شایانی هوشم
 نمودند، تشکر و قدردانی گردد. 
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