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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.
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اسالمی ،اهواز ،ایران
استادیار گروه مدیریت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران

چکیده
هوشمند کسبوکار در سازمانها ،امری اجتنابناپذیر است و پژوهش حاضر نیز رابطه سیستمهای هوشمند
کسب و کار و عملکرد سازمان را در پژوهشهای پیشین ،به صورت جامع مورد بررسی قرار داده است .در
این راستا  4411مقاله با مرور سیستماتیک ،شناسایی و مطالعه گردید و در نهایت ،تعداد  8مقاله که
معیارهای الزم جهت ورود به فراتحلیل را دارا بودند ،به عنوان مبنای ورود به فراتحلیل انتخاب شدند.

تاریخ پذیرش9066/61/60 :

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

تاریخ بازنگری9066/60/60 :

مهرنوش مهدی ساسان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد

تاریخ ارسال9911/60/60 :

نقش سیستمهای هوشمند کسب وکار در بهبود عملکرد سازمان:

مقاله پژوهشی

مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند

دادههای بهدست آمده با استفاده از نرم افزار  CMA2مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج آزمون N
 I2و آماره  Qهر دو حاکی از ناهمگون بودن اندازه اثرات مشاهده شده داشتند .از این رو ،از مدل تصادفی
برای ارزیابی اندازه اثر کل استفاده شد .نتایج نشان داد رابطه سیستمهای هوشمند کسب و کار و عملکرد
سازمان مثبت و دارای اندازه اثری معادل  0/171می باشد.

کلیدواژهها :هوشمندی کسب و کار ،سیستمهای هوشمند کسب و کار ،عملکرد سازمان،
فراتحلیل.

مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز است.
 نویسنده مسئول Bakhshandeh.iauahvaz@gmail.com :
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ایمن از خطا ،حاکی از عدم وجود سوگیری انتشار در دادهها بود و از نظر همگونی یا ناهمگونی نیز شاخص
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مقدمه
همزمان با پیچیدهشدن محیطهای کسبوکار ،شرکتها برای حفظ مزیت رقابتی و توسعه
عملکرد و تداوم رضایت مشتریان در بلندمدت ،نیازمند هستند که از هرگونه اطالعاتی که
در اختیار دارند ،تا حد ممکن و بهینه استفاده کنند تا بتوانند با تجزیه و تحلیل دادهها در
کوتاه ترین زمان و گرفتن تصمیمات مناسب ،جوابگوی نیازهای شرکت و مشتریان باشند.
برای دستیابی به این هدف ،شرکتها میتوانند از فناوریهای نوین سیستماتیک مانند
هوشمندی کسب و کار استفاده کنند و از این راه ،مدیران بهتر میتوانند فرآیندهای
تجاری را کنترل کنند ،عملکرد شرکت را بهبود ببخشند و از مزایای رقابتی آن استفاده
کنند .امروزه ،عملکرد شرکت بیش از پیش به سطح انطباق سیستمهای اطالعاتی با اهداف
کلی سازمان وابسته است ( .)Velicanu,2008هوشمندی کسبوکار رویکردی است که
شامل فرآیندها و سیستمهایی برای تبدیل دادههای خام به اطالعات معنیدار و مفید
میباشد که تجزیه تحلیل موثر ،منظم و هدفمند از سازمان و محیط رقابتی آن را امکانپذیر
میکند ( .)Pejić Bach et al,2018هوشمندی کسبوکار چتری است که شامل معماری،
ابزارها ،برنامههای کاربردی ،پایگاه دادهها ،روش شناسیها و غیره برای بهبود عملکرد و
ایجاد مزیتهای رقابتی است ( .)Teixeira et al, 2019هدف از به کارگیری هوشمندی
کسبوکار در سازمانها دستیابی به موقع به اطالعات میباشد که تاثیر به سزایی در روند
تصمیمات استراتژیک بهینه با توجه به مقتضیات زمانی دارد .عملکرد را میتوان به عنوان
مجموعهای از شاخصهای مکمل بیان کرد که فرآیند دستیابی به نتایج خاص را توصیف
میکند و همچنین آن را میتوان به عنوان یک مدل علی پویا تعریف کرد که چگونه
برخی اقدامات بر نتایج آینده تاثیر میگذارد ( .)Rusaneanu, 2013عملکرد برای
سازمانها ،یکی از راههای سنجش میزان اثربخشی است .نیاز به توانایی تعیین اهداف و
چگونگی بهبود عملکرد کلی سازمان ،بدون شک مهمترین اهداف سازمانی است .تعریف
و اندازهگیری عملکرد برای پژوهشگران یک چالش است ،زیرا سازمانها اهداف زیادی
دارند که اغلب متضاد هستند (.)Pang and Lu, 2018
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در دهه گذشته میزان پژژژوهشهژژای علمی درحوزههای مطالعاتی مرتبط با هوشژژمندی
کسژژبوکژژار و عملکژژرد سژژازمان افزایش یافته است ،بهطوریکه جامعژژه علمی با اطالعات
گسترده و جدید در ارتباط هوشمندی کسبوکار و عملکرد سازمانی مواجه شده است کژه
1

از جمله میتوان به پژوهش های ریچاردز و همکژاران ()4042؛ پجیژک بژا  4و همکژاران
()4048؛ باهاتیاسوی و نژاگلی  )4048( 3و اسژاارک

و مژک کژان )4042( 0اشژاره کژرد.

مطالعات انجام شده در این زمینه متعدد بوده که هر یژک نیژز بژه یافتژههژای مجزایژی دسژت
یافتهاند ،بهطوری کژه در برخژی از ایژن مطالعژات رابطژه ایژن دو متنیژر معنژادار و در برخژی
مطالعات نیز این رابطه معنادار تشخیص داده نشژده اسژت .بایژد توجژه داشژت کژه مطالعژات
انجام شده مطالعات منفردی بودهاند و لذا ضرورت دارد که نتایج حاصل از مطالعات منفژرد
گذشته در این موضوع با یکدیگر ادغام شوند تا مطالعه جامعی را شکل داده و بتوان نسژبت
به ارتباط هوشمندی کسبوکار و عملکرد سازمان اظهار نظر نمژود .پژژوهش حاضر با بهره
گیری از اصول و قواعد روش فراتحلیل به کاربرد این روش در خصوص مطالعژژژژژات انجام
شده در حوزه مربوطژژه پرداخته و درصدد حل تناقضاتی است که از نتایج مطالعژژات قبلی در
زمینه هوشمندی کسب و کار و عملکرد سازمانی حاصل شده است.

مبانی نظری پژوهش
هوشمندی کسبوکار
واژه هوشمندی کسبوکار اولین بار در اوایل دهه  4220توسط هاوارد درسنر ،2تحلیلگر
گروه گارتنر ،6ابداع شد ( .)Bhatiasevi and Naglis, 2018هوشمندی کسب و کار
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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شرکت قصد دارد عملکرد تجاری خود را بهبود بخشد .هوشمندی کسب و کار به
شرکتها کمک میکند تا توانایی تصمیمگیری خود را بهینه کنند و از مزایای رقابتی
بیسابقهای برخوردار شوند و استفاده از آن منجر به ایجاد شرایط ،رویهها و سازوکارهایی
برای ایجاد اطالعات باکیفیت و دانش تجاری می شود .توسط این سازمان میتواند با
موفقیت به فشارهای بیشماری در محیط پویا و پیچیده پاسخ دهد (.)Curko, 2002
هوشمندی کسب و کار فرآیندی فناوری محور برای جمعآوری ،ادغام ،تجزیه و تحلیل و
ارایه اطالعات کسب و کار است .این مقوله شامل طیف گستردهای از ابزارها ،برنامهها و
روشهای مختلفی است که به سازمانها امکان میدهد تا دادهها را از منابع داخلی و
خارجی برای تجزیه و تحلیل و تصمیمگیری جمعآوری کنند (.)Garani et al, 2019

عملکرد سازمانی
منظور از عملکرد توانایی ،دستیابی به اهداف به روش مورد انتظار یا برتر است .مفهوم
عملکرد سازمانی شامل چشماندازهای مختلف (به عنوان مثال ،سهامدار در مقابل
کارمندان) ،دورههای زمانی (به عنوان مثال ،بلندمدت در مقابل کوتاهمدت) و معیارها (به
عنوان مثال ،سهم بازار در مقابل سود) است ( .)Caseiro and Coelho, 2019از دیدگاه
منابع انسانی ،شش عامل اصلی در تعیین عملکرد سازمانی موثر بودند که شامل نر رشد
گردش مالی ،سودآوری ،سود هر سهم ،بازده داراییها ،میانگین سودآوری ساالنه برای هر
کارمند و نسبت داراییهای شرکت به ازای هر کارمند می باشد (.)Pang and Lu, 2018
تعریف دیگری از مدیریت عملکرد که از فرهنگ لنت مدیریت استخراج شده است،
معتقد است که عملکرد فرایندی است که سازمانها منابع ،سیستمها و کارمندان خود را با
اهداف و اولویتهای استراتژیک ترسیم میکنند .عملکرد با تصمیمگیری ارتباط نزدیکی
دارد ،زیرا عملکرد هیچ ارزش ذاتی ندارد ،فقط در صورت وجود یک فرد یا بیشتر از آن
برای تصمیمگیری استفا ده می شود .اگر توضیحات عملکرد هیچ تاثیری روی سیستم یا
سازمان نداشته باشد ،عملکرد هیچ ارزشی ندارد .همچنین ،توصیف عملکرد نسبت به چشم
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اندازی که از آن تحلیل میشود ،میتواند یک منظر حسابداری ،عملیاتی یا استراتژیک
باشد (.)Rusaneanu, 2013

رابطه هوشمندی کسب و کار و عملکرد سازمانی
هوشمندی کسب و کار در رابطه با جمعآوری مقادیر زیادی از دادههای خام مربوط به
جنبه تجارت ،از سود و زیان گرفته تا بهرهوری و تبدیل آنها به بینش عملی است و
سازمان ها از آن برای بهبود روند کار ،تولیدات ،خدمات و همچنین شناسایی و توسعه
فرصتهای جدید استفاده میکنند ( .)Boikanyo et al, 2016در بسیاری از شرکتها،
مدیران ارشد اجرایی (مدیر عامل) به تدریج از بخشهای هوشمندی کسب و کار
درخواست می کنند تا در تعریف استراتژی شرکت به آنها کمک کنند ،زیرا میتوانند در
افزایش سودآوری ،بهرهوری و موقعیت شرکت در بازار نقش به سزایی داشته باشد .در
شرکتی که دارای بخش هوشمندی کسب و کار است ،دسترسی به تجزیهوتحلیل دادهها
نسبت به شرکت بدون آن ،کارآمدتر و دقیقتر است ( .)Teixeira et al, 2019اووسو

4

( )4047و ریچاردز و همکاران ( )4042و دیگر پژوهشگرانی که در زمینه هوشمندی کسب
و کار و عملکرد سازمانی به فعالیت پرداختهاند ،تاثیرات مثبت هوشمندی کسب و کار و
عملکرد سازمانی را تا حدود نسبتا باالیی نشان دادهاند؛ اگرچه محدودیتهایی در زمینه
اجرای هوشمندی کسب و کار در سازمانهای بزرگ و کوچک و در محدوده جنرافیایی
مختلف وجود دارد ،ولی نمی توان از نقش موثر هوشمندی کسب و کار در بهبود عملکرد
سازمان چشمپوشی کرد.

روش

2

در بخش روششناسی به چگونگی جستجوی ادبیات ،معیارهای ورود ،کدگذاری و
رویههای تحلیل پرداخته خواهد شد.
1. Owusu, A.
2. Method
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 جستجوی ادبیات :به منظور شناسایی مطالعات مرتبط ،ابتژدا سژایتهژای مجژالت معتبژرعلمژژی (شژژاملJournal of computer system, International Journal of :
Information Systems and Project Management, Problems and
Perspectives in Management, Journal of Computer Information
 Systemsو ...بررسی شد .سژا بژه جسژتجوی ترکیژب واژههژای مختلفژی از هوشژمندی
کسژب و کژار و عملکژرد در پایگژاههژای اطالعژاتی science direct, Doaj, Wiley,
Taylore & Francis Online, Springer, Emerald, Google, Google
 scholar, ACM digital library, Academicو ...اقدام شد .همچنین منژابع پایژانی در

فهرست منابع مقاالت نهایی که معیارهای ورود را داشتند نیز به منظور دستیابی بژه مطالعژات
واجد شژرایط کژه از طریژق بررسژی مجژالت ،جسژتجوی پایگژاههژا Google scholar ،و
 Googleکه شناسایی نشده بودند نیز بررسی شد .در مواردی که برخژی مقژاالت دادههژای
مورد نیاز (مانند اندازه نمونه یا ضریب همبستگی) را گزارش نداده بودند که تژالش شژد بژا
ارسال ایمیل به نویسنده مسئول این مقاالت دادههای الزم دریافت شژود .ضژمنا بژازه زمژانی
این پژوهش تمژامی مطالعژات منتشژر شژده تژا سژال  4042بژوده اسژت و بژا توجژه بژه اینکژه
قدیمیترین مقاله مربوط به سال  4040میباشد بنابراین ،بژازه زمژان از سژال  4040تژا 4042
میباشد.
 معیارهای ورود :معیارهای ورود در نظر گرفته شژده بژرای ایژن پژژوهش بژدین صژورتبودند .4 :مطالعه به زبان انگلیسی منتشر شده باشژد .4 .مقالژه مژروری یژا فاقژد شژاخصهژای
کمی نباشد .3 .در مقاله همبستگی بین هوشمندی کسب و کار و عملکرد سازمان موجود یا
قابل محاسبه باشد .این مرحله یکی از وقت گیرترین مراحل فراتحلیل بوده که نیاز بژه دقژت
و تمرکز باالیی دارد .در این مرحله ابتدا بر اساس معیارهژای  3گانژه فژوق ،مقژاالتی کژه بژه
وضوح مشخص بودند و واجد شرایط بودند کنار گذاشته شدند .آنگاه مقاالت بژاقی مانژده
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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است که با این وجود نمی توان مدعی بود تمامی مقاالت باقی مانژده واجژد شژرایط هسژتند
که در بخش کدگذاری توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
 کدگذاری :از دو کدگذار بژه طژور مجژزا بژرای کدگژذاری دادههژا کژه در مرحلژه قبژلتوضیح داده شد ،استفاده گردید .در انتها ،هر دو کدگذار مقاالتی داشژتند (کژه البتژه بیشژتر
این مقاالت در لیست هر دو کدگذار مشترک بود و فقط چند مورد اختالف وجود داشت)
که مدعی بودند این مقاالت واجد شرایط ورود به فراتحلیل هستند .مقاالت مشژترک تاییژد
و تکلیف مقاالت غیرمشترک با مطالعه بیشتر و بحث کردن درباره آنها حل شد.
 رویههای تحلیل :از شاخص همبستگی به عنوان مبنژا بژرای ورود بژه نژرم افژزار و تبژدیلشدن به اندازه اثر استفاده گردید .البته مواردی که شاخصهایی بژه جژز ضژریب همبسژتگی
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
نیز از آزمون  Nایمن از خطا استفاده شد.

یافتهها
با توجه به معیارهای ورد به فراتحلیل در این پژوهش ،مطالعات واجد شرایط همراه با اندازه
اثر و سایر اطالعات مربوطه در جدول  4آورده شده است.
جدول  .1مطالعات ورودی به فراتحلیل همراه با اندازه اثر و سایر مشخصات
ردیف
4

نویسنده و
سال
Owusu,
2017

کشور

سازمان

غنا

بانک

سطح

محل اندازه تعداد حد حد آماره
 Zمعناداری
انتشار اثر نمونه پایین باال
همایش 7/741 0/626 0/174 430 0/222

0/000

کسب و
4

Bhatiasevi
and Naglis,
2018

تایلند

کارهای
کوچک و
متوسط

مجله 4/046 0/444 -0/070 480 0/077

0/302
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ردیف

نویسنده و
سال

سازمان

کشور

محل اندازه تعداد حد حد آماره
انتشار اثر نمونه پایین باال
Z

سطح
معناداری

شرکتهای

3

Parasad and
Suar, 2010

هند

1

Sparks and
Maccann,
2015

آمریکا

2

AL-Shubiri,
2012

اردن

6

 Pejić Bachکرواسی و
et al, 2018
اسلونی

ارایهدهنده

مجله 2/447 0/182 0/342 114 0/140

0/000

نرمافزار
کسب و
کارهای
دارای بیش از مجله 2/727 0/641 0/124 422 0/211

0/000

 400نفر
پرسنل
شرکتهای
صنعتی

مجله 0/334

20

4/366 0/222 0/022

0/048

بورسی
شرکتهای
متوسط و

مجله 1/027 0/142 0/464 477 0/726

0/000

بزرگ

سراسر دنیا
7

 Boikanyo etبویژه آفریقا
al, 2016
و آفریقای

معادن

مجله 41/224 0/813 0/738 423 0/122

0/000

جنوبی

8

Richards et
al, 2019

انگلی

و

کانادا و
سراسر دنیا

شرکتهای
لیست شده در
 PwCو

مجله 40/042 0/272 0/141 337 0/171

0/000

CATA

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود در مجموع  8مطالعه مجزا ،اندازه اثر هوشمندی
کسب و کار با عملکرد سازمان را گزارش دادهاند .شکلهای  4و  4نمودار فانل این 8
مطالعه را نشان میدهد.
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Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
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Fisher's Z

شکل .1نمودار فانل خطای استاندارد بر مبنای  zفیشر
Funnel Plot of Precision by Fisher's Z
30

10

)Precision (1/Std Err

20

0
2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

Fisher's Z

شکل  .2نمودار فانل دقت بر مبنای  zفیشر

برای بررسی سوگیری از شاخص  Nایمن از خطا استفاده شد .نتایج آزمون  Nایمن از خطا
در جدول  4نشان آورده شده است.
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جدول  .2نتایج آزمون  Nایمن از خطا جهت بررسی سوگیری انتشار داده ها
 Zمطالعات مشاهدهشده

40/82427

 Pمطالعات مشاهدهشده

0/00000

آلفا

0/02000

باقیمانده (دنباله)

4/00000

 Zآلفا

4/22226

تعداد مطالعات مشاهدهشده

8

تعداد مطالعات گمشده

204

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود مطالعه با میانگین اندازه اثر صفر باید وجود داشژته
باشد تا نتایج دستخوش تنییر شود .ایژن مقژدار در مقایسژه حژداقل  204مطالعژه بژا میژانگین
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
پژوهش حاضر حاکی از صحت و دقت باالی نتایج به دست آمده است .بنابراین ،مژیتژوان
نتیجه گرفت سوگیری انتشار در دادههای فعلی وجود ندارد .قبل از محاسبه انژدازه اثژر کژل
باید مشخص شود که از کدامیک از مدلهای اندازهگیری (اثر ثابت یا اثژر تصژادفی) بژرای
محاسبه اندازه اثر استفاده شود .برای این منظور باید همگون یا ناهمگون بژودن مطالعژات را
تعیین نمود .جدول  3نتایج آزمون  Qو شاخص  I2را که به منظور پی بردن بژه همگژونی یژا
ناهمگونی مطالعات استفاده میشود ،نشان میدهد.
جدول  .3آزمون و شاخص بررسی همگونی یا ناهمگونی مطالعات
Q

سطح معناداری

نتیجه

آی دو

نتیجه

111/909

0/000

ناهمگون

99/58

ناهمگون

با توجه به جدول  ،3هم شاخص  I2و هم آمژاره  Qنشژاندهنژده نژاهمگون بژودن مطالعژات
هستند .از این رو باید از مدل اثرات تصادفی بژرای محاسژبه انژدازه اثژر کژل اسژتفاده نمژود.
جدول  ،1مدل در حالت تصادفی را نشان میدهد.
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جدول  .0مدل با اندازه اثرات تصادفی برای محاسبه اندازه اثر کل
تعداد مطالعه

اندازه اثر

حد پایین

حد باال

آماره Z

سطح معناداری

نتیجه

5

0/474

0/110

0/111

8/171

0/000

تایید

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

نتیجهگیری و پیشنهادات
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط هوشمندی کسب و کار با عملکرد سازمان با رویکرد
فراتحلیل پرداخته است و پ

از بررسی  4411مقاله که به روش مرور سیستماتیک

جمعآوری شده بودند ،در ادامه  8مقاله که معیارهای ورود به روش فراتحلیل را داشتند ،در
پایگاههای خارجی مورد بررسی قرار داده شد .برای اندازهگیری اندازه اثر هوشمندی
کسب و کار با عملکرد سازمانی از شاخص همبستگی به عنوان مبنا استفاده شد .به این
منظور  8مقاله انتخابی از روشهای نمودار قیفی و آزمون  Nایمن از خطا سوگیری انتشار
دادهها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده عدم وجود سوگیری انتشار دادهها
بود .سا

همگونی و ناهمگونی اندازه اثر هوشمندی کسب و کار با عملکرد با استفاده از

آزمون  Qو شاخص  I2مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید اندازه اثر هوشمندی
کسب و کار و عملکرد سازمانی ناهمگون بودند و سا

برای بررسی معناداری اندازه اثر

هوشمندی کسب و کار و عملکرد سازمان از مدل اثرات تصادفی استفاده شد .نتایج نشان
داد که اندازه اثر مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان مثبت و برابر  0/171بود.
در پژوهش حاضر ،از شاخص همبستگی به عنوان مبنا برای اندازه اثر هوشمندی کسب و
کار با عملکرد سازمان استفاده گردید و از بین تعداد  8مقاله واجد شرایط ،پژوهش باهیتا
سوی و ناگلی

( )4048با اندازه اثر  0/077دارای کوچکترین اندازه اثر و پژوهش پجیک

با و همکاران ( )4048با  0/726دارای بزرگترین اندازه اثر بود .از  Nایمن از خطا برای
اطمینان از صالحیت دادهها استفاده شد .نتایج نشاندهنده عدم وجود سوگیری انتشار
دادهها بود .در مرحله بعد ،همگونی و ناهمگونی دادهها صورت گرفت که نتایج نشان
دهنده ناهمگونی اندازه اثر هوشمندی کسب و کار و عملکرد سازمان بودند و سا

با
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استفاده از مدل اثرات تصادفی ،معناداری اندازه اثر هوشمندی کسب و کار و عملکرد
سازمان مشخص گردید .نتایج نشان داد که اندازه اثر هوشمندی کسب و کار و عملکرد
سازمان مثبت است.
هر پژوهشی میتواند با محدودیتهایی روبرو باشد که توجه به این محدودیتها
میتواند به پژوهشگرانی که قصد دارند در آینده در این حوزه اقدام به پژوهش نمایند نیز
رهگشا باشد .پژوهش حاضر اگرچه مطابق با تمامی پژوهشهای معتبر بین المللی اقدام به
بررسی مطالعات انگلیسی زبان نموده است ،اما پژوشگران آتی میتوانند مطالعات منتشر
شده به زبان هر کشور را جمعآوری نموده و تحلیل نمایند و نتایج بهدست آمده را با نتایج
پژوهش حاضر مقایسه نمایند .عالوه بر این ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی به فراتحلیل سایر عواملی که میتواند بر عملکرد شرکتها یا نوع خاصی از شرکتها
(مانند شرکتهای کوچک و توسط ،شرکتهای دولتی ،شرکتهای خصوصی ،شرکت-
های تولیدی ،شرکتهای خدماتی و )...موثر باشند ،باردازند.

تعارض منافع
در این پژوهش هیچ تعارض مناقعی گزارش میشود.

سپاسگزاری
مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد بود و در اینجا فرصتی است که از
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هوشم ند که با بیان نظرات ارزشمند خود به هر چه بهتر شدن این پژوهش کمک شایانی
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