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چکیده
هوشمندی کسبوکار به عنوان یک فلسفه مدیریتی و ابـزاری جهـت کمک به سازمانها برای مدیریت و
تصفیه اطالعات ،یکی از نوآوریهای مهم در عرصه فناوری اطالعات است که سازمانها برای کسب منافع
حاصل از آن نیازمند انطباق با آن هستند .بر این اساس ارائه مدلی برای انطباق سازمانهای آموزشی با پدیده
هوشمندی کسبوکار ،انگیزه و هدف انجام این پژوهش است .برای نیل به این هدف ،در این مقاله از روش
توصیفی -پیمایشی و مطالعه موردی شهرستان اسدآباد استفاده شده است .با توجه به تمرکز این پژوهش روی
سازمانهای آموزشی ،جامعه آماری پژوهش شامل  741نفر اعضا هیئتعلمی و کارکنان  1دانشگاه شهرستان
اسدآباد در نظر گرفته شدهاند .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران شامل  701نفر بود که بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .با مطالعه پیشینه پژوهش 43 ،شاخص
متمایز برای انطباق سازمانی با هوشمندی کسبوکار تعیین شد که در قالب یک مدل مفهومی سه سطحی ارائه
شده است .برای بررسی مدل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .طی تحلیل عاملی مرتبه اول 31
شاخص مؤثر ،تأیید شدند .سپس با استفاده از این  31شاخص و تعیین متغیرهای پنهان ،تحلیل عاملی مرتبه دوم
انجام شد و شش عامل مورد شناسایی قرار گرفتند.
کلیدواژگان :انطباق سازمانی ،هوشمندی کسبوکار ،سازمانهای آموزشی.
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مقدمه
سازمانها در طی چند دهه اخیر با نوآوریهای  7مهمی در عرصه فناوری بهویژه فناوری
اطالعات مواجه شده اند .نوآوری عبارت است از یک ایده ،محصول ،برنامه یا فناوری که
برای واحد ،انطباق نوین محسوب میشود .انطباق با نوآوری فرآیندی است که نتیجه آن آغاز
استفاده از یک محصول ،فرآیند یا کاربرد است که قرار است سازمان با آن انطباق یابد (رابرتز
و آمیت  .)3002 ،3سازمانها معموالً در انطباق با فناوریهای جدید سه مرحله پیش انطباق،
انطباق و پس انطباق را پیش روی دارند .مرحله پیش انطباق مرحلهای است که در آن
انگیزانندههای مثبت و منفی سازمان را به سمت تصمیمگیری برای انطباق سوق میدهند که
نتیجه این فاز تصمیم سازمان برای انطباق یا عدم انطباق است (بادیلسکو  .)3072 ،2در مرحله
انطباق ،سازمان به دنبال انتشار و گسترش استفاده از فناوری است و در نهایت در مرحله پس
انطباق سازمان به سمت یک انطباق جدید یا تکرار انطباق فعلی و یا عدم انطباق حرکت
میکند .تئوری تی او ای  4که نخستین بار توسط تورناتزکی و فلیچر ارائه شد یکی از
پرکاربردترین تئوریها در حوزه انطباق سازمان با فناوریهای نوین محسوب میشود
(تورناتزکی و فلیشر  .)7330 ،1تئوری تی او ای چارچوبی را فراهم میکند که سه حوزه مهم
که بر انطباق فرآیندهای سازمانی تأثیر میگذارند در نظر گرفته شوند .این سه حوزه عبارتاند
از :فناوری ،سازمان و محیط .تی او ای ،یک تئوری در سطح سازمان است که سه عنصر
مختلف را که بر تصمیمات انطباق در بستر سازمانی تأثیرگذار هستند را مورد توجه قرار میدهد.
این سه عنصر عبارتاند از بستر فنّاورانه ،بستر سازمانی و بستر محیطی .ثابت شده است که هر سه
مورد بر نوآوری فنّاورانه تأثیرگذار هستند (باکر  .)3077 ،1در این مطالعه با تمرکز روی بستر
1. Innovation
2. Roberts and Amit
3. Badilescu
)4. TOE(Technology-Organization-Environment
تئوری تی او ایی یکی از تئوریهای پایه در حوزه انطباق با نوآوری است و برای انطباق با نوآوری سه بستر فناوری -سازمان و
محیط را به عنوان سه بعد مهم که باید در نظر گرفته شوند ،پیشنهاد میکند.
5. Tornatzky & Fleischer
6. Baker
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سازمانی ،عوامل مؤثر بر انطباق شناسایی میشوند.
هوشمندی کسبوکار به عنوان یک فلسفه مدیریتی و ابـزاری جهـت کمک به سازمانها برای
مدیریت و تصفیه اطالعات کسب وکار با هدف اتخاذ تصـمیمات کـارا بر اساس اطالعات و
دانش مربوط به سازمان که محیط کسب وکار ،خود سازمان و وضـعیت بـازار ،مشتریان ،رقبا و
مالحظات اقتصادی را تشریح میکنند .سازمانها در مواجهه با پدیده نوین هوشمندی
کسب وکار برای استفاده از منافع حاصل از جریانهای داده و اطالعات سازمانی ،نیازمند
انطباق هستند .انطباق با نوآوری بهویژه در عرصههای مبتنی بر فناوری به معنای نزدیک شدن
سازمان به ملزومات نوآوری است (کریمی .)7237 ،هدف این پژوهش شناسایی این ملزومات
در سازمانهای آموزشی و به طور اخص دانشگاه است .هوشمندی کسبوکار برای
سازمانهای عصر اطالعات در مواجهه با توده عظیمی از دادهها و اطالعات سازمانی که توسط
سیستمهای اطالعاتی سازمان در سطوح مختلف عملیاتی ،تاکتیکی و استراتژیک ایجاد
میشوند  ،یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است .شناسایی ملزومات انطباق سازمانهای
آموزشی با پدیده هوشمندی کسب وکار ،انگیزه انجام این پژوهش است .برای نیل به این
هدف ،در ادامه مقاله ابتدا پیشینه مطالعات انجامشده در حوزه انطباق سازمانی با هوشمندی
کسب وکار بررسی شده است ،سپس بر اساس پیشینه ،پارامترهای تأثیرگذار شناسایی شده و با
تلفیق آنها شاخصهای تأثیرگذار بر انطباق سازمان ها با هوشمندی کسبوکار تعیین شده و
در قالب یک مدل مفهومی برای تحقیق ارائه شده است .در بخش روششناسی مدل ارائه شده
بررسی و در نهایت نتایج حاصل از این پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده
است.

پیشینه پژوهش
اولین تعریف علمـی هـوش تجاری را گوشال و کیم بدینصورت بیان کردند" :یک فلسفه
مدیریتی و ابـزاری جهـت کمک به سازمانها برای مدیریت و تصفیه اطالعات کسبوکار با
هدف اتخاذ تصـمیمات کـارا در اطالعات و دانش مربوط به سازمان که محیط کسبوکار،
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خود سازمان و وضـعیت بـازار ،مشتریان ،رقبا و مالحظات اقتصادی را تشریح میکنند.
فرآینـدی سیسـتمی و سازمانیافته کـه توسـط آن سازمانها اطالعـات را در جهـت
تصمیمگیری در فعالیتهای کسب وکار ،از منابع درونی و بیرونی کسب ،تحلیل و توزیـع
مینمایند (گوشال و کیم  .)7313 ،7جالونن و لونکویست بیان نمودهاند که هوش تجاری
تحلیلها و گزارشهایی در مورد روندهای محیط کسبوکار و مسائل درونی سـازمان تولیـد
میکند و ایـن تحلیلها میتواند به صورت خودکار و نظاممند یا بر اساس درخواست یا
شـرایط ویـژه تهیـه شوند و مرتبط با محتوای یک تصمیم خاص باشند و دانش بهدستآمده
بهوسیلة تصمیمگیرنده در سطوح مختلف سازمان به کار گرفته میشود .هدف هوش تجاری
کمک به کنترل منابع و جریان اطالعات کسبوکار است کـه در درون و پیرامون سازمان
وجود دارند .هوش تجاری اطالعات کسبوکار را بهموقع و بهصورت مناسب برای استفاده
عرضه میدارد و توانـایی استدالل و فهم معانی پنهان در اطالعات کسبوکار را تأمین می کند
(جالونن و لونکویست .)3003 ،3
سوجیتپاراپیتایا و همکارانش ،در طی تحقیقی انطباق هوش تجاری در ادارات آموزشی را طی
یک بررسی تجربی آزمودند و به سه دسته از عوامل سازمانی ،محیطی و فناوری اشاره کردند
برخی از این ابعاد در حوزه عوامل سازمانی عبارت اند از :اندازه سازمان ،ساختار مالکیت،
ظرفیت جذب ،حمایت مدیر ارشد و حمایت ذینفعان (سوجیتپاراپیتایا  2و همکاران.)3073 ،
آدالکان در طی تحقیقی با عنوان نرمافزار به عنوان سرویس هوش تجاری :معیارهای انطباق و
ارزشگذاری کسب وکار ،به بررسی معیارهای انطباق سازمانی با پدیده جدیدی تحت عنوان
ساس بی پر داخته است و برخی معیارها را با دیدگاه منفعت محور بودن برای سازمان از جمله
کاهش هزینه ،راحتی استفاده ،پیشبینی دقیق ،کاهش سطح موجودی ،کاهش زمان ارائه
محصول یا خدمت ،افزایش نرخ بازگشت سرمایه ،کاهش ریسک پروژهها ،افزایش مزیت
رقابتی ،افزایش کارایی فرآیندهای داخلی و  ...را بیان نموده است .ماالدی و راس )3072( 4
1. Ghoshal & Kim
2. Jalonen & Lönnqvist
3. Sujitparapitaya
4. Malladi & Ross
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در تحقیقی با عنوان پذیرش هوش تجاری و تحلیل در سازمانها :یک مطالعه تجربی از
سوابق ،به بحث انطباق سازمانی هوش تجاری پرداخته است و عواملی مانند منافع ادراک شده،
اندازه سازمان ،پیچیدگی زیرساخت دادهای ،فقدان ا ستانداردهای صنعت ،شدت دانش
صنعت ،قدرت سرمایه فناوری اطالعات ،نوع تولید را به عنوان عوامل مؤثر بر انطباق سازمانی
عنوان کرد .هارتلی و سیمور  7در مطالعهای با عنوان ایجاد چارچوبی برای انطباق و پذیرش
هوش تجاری در سازمانهای بخش دولتی با بررسی سازمانهای آفریقای جنوبی از
پارامترهای اطالعات ،فناوری ،فرآیند ،اهداف و ارزشها ،نیروی انسانی و مهارتها،
سیستمهای مدیریتی و ساختارها استفاده کرده است (هارتلی و سیمور . )3077 ،چاویساک  3در
تحقیق خود با عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش و کاربرد هوش تجاری از چشمانداز برنامهریزی
منا بع سازمانی عوامل سازمانی مؤثر بر انطباق را حمایت مدیریت ارشد ،اندازه سازمان ،منابع
سازمان ،ظرفیت جذب ،نیازهای داخلی عنوان کرده است .پاتریک و همکارانش در مقالهای با
عنوان مزایا و چالشهای پذیرش هوش تجاری در بنگاههای کوچک و متوسط هوش تجاری
را به عنوان مهمترین ابزار کمک به تصمیمگیری در این سازمانها نامیده و با تحلیل خوشهای
تعدادی زیادی از پارامترها در نهایت عواملی مانند بهبود در حمایتهای دادهای ،پشتیبانی
تصمیم ،صرفهجویی (هزینه ،زمان ،نیروی انسانی و سایر منابع) ،چالش استفاده ،کیفیت دادهها
و راهحلها ،واسطهای سیستمی را معرفی کرده است (چاویساک .)3070 ،خان و همکارانش

2

روی مشوق ها و موانع پذیرش هوش تجاری در پاکستان بررسی کردند و یک متدلوژی را
برای اندازهگیری مزایا و موانع هوش تجاری ارائه نمودند .در این تحقیق استراتژی سازمانی،
اهداف سازمانی ،تعهد به سودآ وری ،حداکثر نمودن ارزش آورده صاحبان سهام بهعنوان
محرکهای داخلی سازمان و انبار سازی منابع بخشی ،دسترسی دادهای و دادههای سالم،
مقاومت کارکنان در برابر پذیرش فناوری جدید ،ترس کارکنان از سوءتعبیر از دادهها ،عدم
مشارکت مدیر ارشد اجرایی در فرآیند تصمیمگیری ،سرمایهگذاری زیاد در ایجاد فراداده،
1. Hartley & Seymour
2. Chaveesuk
3. Khan et al.
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هزینه مشاوران هوش تجاری ،مشکالت مجوز ،تعمیر و ارتقا و نگهداری سازوکارهای هوش
تجاری ،استفاده از هوش تجاری فقط برای ایجاد یک نام تجاری خوب بهعنوان چالشهای
سازمانی پذیرش هوش تجاری معرفی شدهاند (خان و همکاران .)3070 ،کرونیوس و یوه

7

تحقیقی با عنوان عوامل کلیدی موفقیت برای سی ستمهای هوش تجاری یک مطالعه
دومرحلهای که مرحله اول با روش دلفی و مرحله دوم یک مطالعه موردی است را انجام
دادند .در این تحقیق عوامل بحرانی موفقیت در سه حوزه سازمان ،فرآیند و فناوری دستهبندی
شده و عبارت اند از :مدیریت تغییر مبتنی بر کاربر ،جامعیت و کیفیت پایدار دادهها ،رویکرد
سراسری کسبوکار محور ،چارچوب فنی انعطافپذیر ،مقیاسپذیر و کسبوکار گرا،
رویکرد توسعه تکرارشونده ،حمایت و پشتیبانی مدیریت متعهد ،کسبوکار خوب تثبیتشده
با چشمانداز شفاف ،ترکیب تیمی متوازن و قهرمانی کسبوکار محور ،کیفیت سیستم ،کیفیت
اطالعات ،استفاده از سیستم ،عملکرد بودجه و زمانبندی (کرونیوس یوه .)3070 ،پترینی و پزه
بان  3در مطالعه خود با عنوان مدیریت توسعه پایدار با حمایت از هوش تجاری از طریق
یکپارچهسازی شاخصهای اجتماعی-محیطی و زمینهسازمانی به نقش مهم هوش تجاری در
سازمان ها اشاره کردند و یک مدل مفهومی ارائه دادند که در آن دو بعد ساختاری و عملیاتی
را در بستر سازمانی هوش تجاری معرفی کردند که پارامترهای بعد ساختاری عبارتاند از:
استراتژی کسبوکار ،ذینفعان ،فرآیندها ،آموزش و یادگیر ی و پارامترهای بعد عملیاتی
عبارتاند از :فعالیتهای اصلی کسبوکار و فعالیتهای پشتیبانی کسبوکار (پترینی و پزه
بان .)3003 ،پائول هاوکینگ و همکارانش ( 2هاوکینگ )3001 ،طی تحقیقی به بررسی
راهحلهای پذیرش و استفاده از هوش تجاری در استرالیا پرداختند .در این تحقیق آنها ابتدا
یک پیمایش مبتنی بر وب را برای شناسایی الگوهای اجرای هوش تجاری انجام دادند و سپس
با استفاده از نتایج ،یک مطالعه موردی را گسترش دادند .بر اساس مطالعه آنها پذیرش هوش
تجاری در سازمانها یک سیر تکاملی را به این صورت طی میکند :زیرساخت هوش تجاری،
1. Yeoh & Koronios
2. Petrini & Pozzebon
3. Hawking et al.
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مدیریت عملکرد کسبوکار ،توانمندسازی تصمیمگیری ،نظارت بر فعالیتهای کسبوکار.
فراری و همکاران  )3077( 7برای بررسی انطباق هوش تجاری یک ساختار دوبعدی طراحی
نمودند ،یک بعد آن شامل سه فاکتور اصلی سازمانی ،اقتصادی و فناوری و مؤلفههای هرکدام
از آنها بود و بعد دیگر شامل پارامترهای مدل توانمند ساز انطباق سازمانی پیشنهادی آنها بود
که عبارت بودند از :ویژگی ،عدم اطمینان ،نگرش ،زمینه بیرونی سازمان ،ارزش استراتژیک و
غیرقابل تقلید بودن که با ارائه یک چارچوب دوبعدی در حوزه سازمانی به این پارامترها اشاره
کردهاند :نگرش استراتژی سازمانی ،بستر بیرونی استراتژی سازمانی ،نگرش فرهنگسازمانی،
بستر بیرونی فرهنگسازمانی  ،ویژگی ارتباط فرآیندهای عملیاتی ،عدم اطمینان ارتباط
فرآیندهای عملیاتی ،ارزش استراتژیک ارتباط فرآیندهای عملیاتی ،غیرقابل تقلید بودن ارتباط
فرآیندهای عملیاتی ،ویژگی تناسب مهارت آی تی ،غیرقابل تقلید بودن ویژگی تناسب
مهارت آی تی ،ارزش استراتژیک اثربخشی ارتباط فناوری اطالعات و کسبوکار،
بهینهسازی منابع فناوری اطالعات ،بهینهسازی فرآیندهای عملیاتی ،عدم اطمینان نسبت به
فروشنده یا تأمین کننده ،ارزش استراتژیک فروشنده یا تأمینکننده ،ویژگی مداخله فناوری
اطالعات ،ویژگی مداخله کاربر ،عدم اطمینان تعهد فناوری اطالعات ،ارزش استراتژیک تعهد
فناوری اطالعات ،نگرش به تعهد فناوری اطالعات ،زمینه بیرونی تعهد فناوری اطالعات ،عدم
اطمینان تعهد مدیریت ،ارزش استراتژیک تعهد مدیریت ،نگرش به تعهد مدیریت ،زمینه
بیرونی تعهد مدیریت ،عدم اطمینان تعهد کاربر ،ارزش استراتژیک تعهد کاربر ،نگرش به
تعهد کاربر ،زمینه بیرونی تعهد کاربر ،هماهنگی کسبوکار و فناوری اطالعات ،همکاری
کسب وکار و فناوری اطالعات ،عدم اطمینان نسبت به پذیرش فناوری اطالعات ،ارزش
استراتژی ک پذیرش فناوری اطالعات ،عدم اطمینان نسبت به پذیرش کاربر ،ارزش استراتژیک
پذیرش کاربر ،صرفهجویی در هزینه منابع موردنیاز ،صرفه به مقیاس ،بهینهسازی ریسکهای
عملیاتی ،نرخ بازگشت سرمایه ،بهینهساز ی عملکرد فرآیندی ،عدم اطمینان رویههای
قراردادی .ماتیو  3تحقیقی را درباره پذیرش سیستمهای هوش تجاری در خردهفروشیهای
1. Ferrari et al.
2. Mathew
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هندوستان انجام داد و یک مدل تحلیلی با چهار عامل اصلی پیشنهاد داد که عبارتاند از:
دستهبندی خردهفروشی (اندازه و مدیریت) ،ویژگیهای وظیفه یا کار مربوطه (پشتیبانی
تصمیم ،پیچیدگی کار) ،ویژگیهای تصمیمگیرنده (آشنا با فناوری ،مهارتهای کمی)،
ویژگیهای فراهمکننده سیستمهای هوش تجاری (دسترسی ،توان مالی)(ماتیو .)3073 ،محقق
دیگری که درباره این موضوع مطالعاتی انجام داده است جیانگ  7است که مقالهای تحت
عنوان چارچوب مفهومی برای پذیرش هوشمندی کسبوکار الکترونیک را ارائه داده است
که در آن پارامترهایی مانند سودمندی درک شده ،آسانی استفاده درک شده ،نفوذ یا تأثیر
اجتماعی ،کنترل های بیرونی و استعداد کاربری با در نظر گرفتن دو عامل سن و جنس کاربر
عواملی هستند که بر نگرش کاربر جهت استفاده از سیستمهای هوش تجاری مؤثر هستند
(جیانگ .)3003 ،آیزیک و همکاران  3در بررسی موفقیت هوش تجاری در حوزه سازمانی به
دو عامل تأثیرگذار انعطافپذیری و حمایت از مدیریت ریسک اشاره نمودهاند (آیزیک،
 .)3072اسپارکز و مک کان  2در مطالعهای تحت عنوان مؤلفههای مؤثر بر استفاده از هوش
تجاری در تصمیمگیری و ع ملکرد سازمانی مدلی را ارائه نمودند که در آن عوامل فرهنگ
تصمیم گیری تحلیلی ،کیفیت محتوایی اطالعات ،یکپارچگی و جامعیت دادهها ،توانمندی
تحلیلی ،بلوغ سیستمهای هوش تجاری ،استفاده از اطالعات سیستمهای هوش تجاری ،کیفیت
دسترسی به اطالعات ،مزایای عملکرد سازمانی ،مزایای هوشمندی مشتری ،مزایای عملکرد
کسبوکار ،مزایای فرآیندهای داخلی به عنوان پارامترهای مؤثر شناسایی و تأیید شدند
(اسپارکز و مک کان .)3071 ،بخشنده و رحمتی ( )7231طی مطالعهای با عنوان بررسی
همسویی قابلیتها و اجزای هوش تجاری در راستای ایجاد مزایای هوش تجاری عوامل
کاهش هزینه ،قابلیت ارتباط ،پشتیبانی از استانداردها ،تعمیم و سازگاری ،شخصیسازی،
تجزیهوتحلیل ،تحویل اطالعات ،یکپارچگی را بهعنوان عوامل مؤثر بر استفاده از هوش
تجاری عنوان کردند .پدایاش و همکارانش  4با تحقیقی تحت عنوان تأثیر ساختار سازمانی بر
1. Jiang
2. Işık et al.
3. Sparks & McCann
4. Pedyash et al.
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فرآیند اجرای هوش تجاری مدلی را ارائه کردند که در آن بر دو محور عمده ساختار
سازمانی با مؤلفههای تمرکز و رسمیت و قابلیتهای فنی هوش تجاری با مؤلفههای دسترسی
کاربر ،نوع داده ،منبع داده ،اثر متقابل با سایر سامانههای سازمانی و انعطافپذیری برای
موفقیت پیادهسازی هوش تجاری تأکید کردند (پدایاش و همکاران .)3072 ،جدول ()7
بهصورت مختصر مطالعات فوق را دستهبندی نموده است.
جدول ( .)1پارامترهای مؤثر بر پذیرش سازمانی هوشمندی کسبوکار بر اساس مطالعه
پیشینه پژوهش
پارامترهای مؤثر
اندازه سازمان ،ساختار مالکیت ،ظرفیت جذب ،حمایت مدیر ارشد و حمایت ذینفعان
کاهش هزینه ،راحتی استفاده ،پیشبینی دقیق ،کاهش سطح موجودی ،کاهش زمان ارائه

محققان
سوجیتپاراپیتایا3073 ،
آدالکان3070 ،

محصول یا خدمت ،افزایش نرخ بازگشت سرمایه ،کاهش ریسک پروژهها ،افزایش مزیت
رقابتی ،افزایش کارایی فرآیندهای داخلی
منافع ادراک شده ،اندازه سازمان ،پیچیدگی زیرساخت دادهای ،فقدان استانداردهای صنعت،

ماالدی3072 ،

شدت دانش صنعت ،قدرت سرمایه فناوری اطالعات ،نوع تولید
اطالعات ،فناوری ،فرآیند ،اهداف و ارزشها ،نیروی انسانی و مهارتها ،سیستمهای

هارتلی3077 ،

مدیریتی و ساختارها
حمایت مدیریت ارشد ،اندازه سازمان ،منابع سازمان ،ظرفیت جذب ،نیازهای داخلی

چاویساک3070 ،

بهبود در حمایتهای دادهای ،پشتیبانی تصمیم ،صرفهجویی (هزینه ،زمان ،نیروی انسانی و پاتریک و همکاران،
سایر منابع) ،چالش استفاده ،کیفیت دادهها و راهحلها ،واسطههای سیستمی

3070

استراتژی سازمانی ،اهداف سازمانی ،تعهد به سودآوری ،حداکثر نمودن ارزش آورده خان و همکاران3070 ،
صاحبان سهام ،انبار سازی منابع بخشی ،دسترسی دادهای و دادههای سالم ،مقاومت کارکنان،
ترس کارکنان از سوءتعبیر از دادهها ،عدم مشارکت مدیر ارشد در فرآیند تصمیمگیری،
سرمایهگذاری زیاد در ایجاد فراداده  ،7هزینه مشاوران هوشمندی کسبوکار ،مشکالت
مجوز ،تعمیر و ارتقا و نگهداری سازوکارهای هوشمندی کسبوکار ،استفاده از هوشمندی
کسبوکار برای ایجاد یک نام تجاری خوب
مدیریت تغییر مبتنی بر کاربر ،جامعیت و کیفیت پایدار دادهها ،رویکرد سراسری کسبوکار یوه و کرونیوس3070 ،
1. Meta data
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محور ،چارچوب فنی انعطافپذیر ،مقیاسپذیر و کسبوکار گرا ،رویکرد توسعه
تکرارشونده ،حمایت و پشتیبانی مدیریت متعهد ،کسبوکار تثبیتشده با چشمانداز شفاف،
ترکیب تیمی متوازن و قهرمانی کسبوکار محور ،کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات ،استفاده
از سیستم ،عملکرد بودجه و زمانبندی
استراتژی کسبوکار ،ذینفعان  ،فرآیندها ،آموزش و یادگیری ،فعالیتهای اصلی پترینی و پزه بان3003 ،
کسبوکار و فعالیتهای پشتیبانی کسبوکار
زیرساخت هوشمندی کسبوکار ،مدیریت عملکرد کسبوکار ،توانمندسازی تصمیمگیری ،هاوکینگ و همکاران،
نظارت بر فعالیتهای کسبوکار
استراتژی سازمانی ،فرهنگسازمانی ،فرآیندهای عملیاتی ،مهارت فناوری اطالعات ،ارتباط

3001
فراری3077 ،

فناوری اطالعات و کسبوکار ،بهینهسازی منابع فناوری اطالعات ،عدم اطمینان نسبت به
فروشنده یا تأمینکننده ،ارزش استراتژیک فروشنده یا تأمینکننده ،ویژگی کاربر ،عدم
اطمینان ،پذیرش فناوری اطالعات ،صرفهجویی در هزینه منابع موردنیاز ،صرفه به مقیاس،
بهینهسازی ریسکهای عملیاتی ،نرخ بازگشت سرمایه ،بهینهسازی عملکرد فرآیندی ،عدم
اطمینان رویههای قراردادی
دستهبندی خردهفروشی (اندازه و مدیریت) ،ویژگیهای وظیفه یا کار مربوطه (پشتیبانی

ماتیو3073 ،

تصمیم ،پیچیدگی کار) ،ویژگیهای تصمیمگیرنده (آشنا با فناوری ،مهارتهای کمی)،
ویژگیهای فراهمکننده سیستمهای هوشمندی کسبوکار (دسترسی ،توان مالی)
سودمندی درک شده  ،آسانی استفاده درک شده ،نفوذ اجتماعی ،کنترلهای بیرونی و

جیانگ3003 ،

استعداد کاربری
انعطافپذیری و حمایت از مدیریت ریسک

آیزیک و همکاران3072 ،

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی ،کیفیت محتوایی اطالعات ،یکپارچگی و جامعیت دادهها ،اسپارکز و مک کان،
توانمندی تحلیلی ،بلوغ سیستمهای هوشمندی کسبوکار ،استفاده از اطالعات سیستمهای

3071

هوشمندی کسب وکار ،کیفیت دسترسی به اطالعات ،مزایای عملکرد سازمانی ،مزایای
هوشمندی مشتری ،مزایای عملکرد کسبوکار ،مزایای فرآیندهای داخلی
کاهش هزینه ،قابلیت ارتباط ،پشتیبانی از استانداردها ،تعمیم و سازگاری ،شخصیسازی،
تجزیهوتحلیل ،تحویل اطالعات ،یکپارچگی

بخشنده و رحمتی،
7231

تمرکز و رسمیت و قابلیتهای فنی هوشمندی کسبوکار با مؤلفههای دسترسی کاربر ،نوع پدایاش و همکاران،
داده ،منبع داده ،اثر متقابل با سایر سامانههای سازمانی و انعطافپذیری

3072
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بر اساس مطالعه پیشینه پژوهش که بهاختصار در جدول ( )7آورده شده است ،عوامل ارائه
شده در پژوهش های مختلف تعیین و بر اساس مشاوره با خبرگان حوزه هوشمندی کسبوکار
 737پارامتر مستخرج از ادبیات موضوع ،به  43شاخص متمایز تبدیل شدند .برای این منظور از
پنج رویکرد استفاده شده است :رویکرد نخست عبارت است از ترکیب ،در مورد پارامترهایی
که حوزههای مفهومی مشابهی داشتند اما با واژههای متفاوتی در مطالعات به آنها اشاره شده
بود ،مانند کیفیت دادهها و راهحل ها ،کیفیت اطالعات ،کیفیت محتوایی اطالعات ،با یکدیگر
تلفیق و تحت عنوان شاخص کیفیت دادهها و اطالعات تعیین شدند .رویکرد دوم عبارت است
از تفکیک ،در مورد پارامترهایی که برای آنها الزم بود چندین شاخص در کنار یکدیگر
قرار گیرند تا مفهوم پارامتر مورد نظر را تکمیل کنند ،بهعنوان مثال پارامتر کیفیت سیستم که
حاصل تلفیق چهار شاخص واسط کاربری مناسب ،توانمندی تحلیلی ،دسترسی به دادهها و
اطالعات و کیفیت داده ها و اطالعات است .رویکرد سوم عبارت است از تصویب ،سادهترین
رویکرد است که برخی پارامترها دقیقاً با همان واژهها بهعنوان شاخص مطرح شدند مانند
اندازه سازمان .رویکرد چهارم عبارت است از حذف ،از بین  737پارامتر شناسایی شده
تعدادی از پارامترها به دلیل عدم ارتباط مستقیم با انطباق سازمانی حذف شدند مانند ارزش
استراتژیک فروشنده یا تأمینکننده  .رویکرد پنج عبارت است از تبدیل که در آن شاخص با
پارامتر تقریباً معادل هستند اما به خاطر شفاف نمودن برخی واژهها تبدیل شدهاند مانند پارامتر
حداکثر نمودن ارزش آورده صاحبان سهام که معادل با شاخص منافع اقتصادی ذینفعان
سازمان است .خروجی نهایی حاصل از  1رویکرد که بر اساس نظر خبرگان تعیین شده ،در
پیوست  3آورده شده است.
پس از تعیین شاخص ها ،برای ایجاد ساختار سهبعدی بر اساس نظرات خبرگان ،شاخصهای
شناسایی شده بر اساس مشابهت دستهبندی شدند و بهعنوان شاخصهایی که قادرند بعدی از
ابعاد انطباق سازمانی هوشمندی کسبوکار را اندازهگیری نمایند مورد بررسی قرار گرفتند.
بهعنوانمثال سه شاخص دسترسی به دادهها و اطالعات ،کیفیت دادهها و اطالعات و جامعیت

711

فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند -سال ششم ـ شماره 29ـ بهار 0931

و یکپارچگی دادهها و اطالعات بهعنوان شاخصهای بعد دادهها و اطالعات هوشمندی
کسبوکار دستهبندی شدهاند.
ساختار سهبعدی پیشنهادی با ابعادی که در جدول ( )3ارائه شده است بهعنوان مدل مفهومی
این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .
جدول ( .)2دستهبندی و تلفیق شاخص های مؤثر بر انطباق سازمانی با هوشمندی کسبوکار
عامل مرتبه دوم (ابعاد)
عامل مرتبه اول (شاخصها)
نماد
DI1

دسترسی به دادهها و اطالعات

دادهها و اطالعات  7هوشمندی

DI2

کیفیت دادهها و اطالعات

کسبوکار

DI3

جامعیت و یکپارچگی دادهها و اطالعات

ID1

هزینه توسعه و راهاندازی زیرساخت هوشمندی
کسبوکار

ID2

سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه

هزینههای جاری بهرهبرداری از هوشمندی کسبوکار

هوشمندی کسبوکار

ID3

صرفهجوییهای سازمانی منتج از هوشمندی کسبوکار

ID4

منافع اقتصادی ذینفعان سازمان

BP1

فعالیتهای اصلی و فرآیندهای عملیاتی کسبوکار

BP2

فعالیتهای پشتیانی و فرآیندهای ارتباطی کسبوکار

BP3

مدیریت عملکرد و ارزیابی کسبوکار

BP4

دانش کسبوکار

BP5

خروجی کسبوکار (تولید محصول یا ارائه خدمت)

US1

سودمندی و آسانی استفاده درک شده توسط کاربر

US2

مقاومت و ترس کاربران سازمانی

US3

میزان پذیرش و تعهد کاربران

US4

آموزش کاربران برای کسب مهارتهای فناوری محور

US5

تأثیر و نفوذ اجتماعی و کنترلهای بیرونی بر کاربر

3

اثر متقابل فرآیندهای کسبوکار و
هوشمندی کسبوکار

2

کاربری  4هوشمندی کسبوکار

)1. Data-Information(DI
)2. Investment-Development(ID
)3. Business-Process(BP
)4. Use(US
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US6

ویژگیهای کاربر

PB1

کاهش هزینهها و صرفهجویی منابع

PB2

کارایی فرآیندهای کسبوکار

PB3

افزایش بهرهوری زنجیره تأمین

PB4

افزایش نرخ بازگشت سرمایه

PB5

پشتیبانی تصمیم و توانمندسازی تصمیمگیری

PB6

مدیریت ریسک و بهینهسازی ریسکهای عملیاتی

PB7

افزایش مزیت رقابتی

BS1

واسط کاربری مناسب

BS2

پشتیبانی از استانداردها

BS3

انعطافپذیری ،تعمیم و سازگاری

BS4

توانمندی تحلیلی

BS5

سیستمهای مدیریتی

BS6

یکپارچگی و اثر متقابل با سایر سامانههای سازمانی

BS7

ایجاد قابلیت ارتباط

OC1

ساختار سازمانی

OC2

فرهنگسازمانی

OC3

اندازه سازمان

OC4

ساختار مالکیت

OC5

منابع سازمانی

OC6

استراتژی سازمانی

OC7

ظرفیت جذب

OC8

اهداف ،ارزشها و چشمانداز سازمانی

OC9

نیازهای سازمانی

OC10

پذیرش ،تعهد و حمایت سازمانی از فناوری اطالعات
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تحول بهرهوری کسبوکار

7

سیستمهای هوشمندی کسبوکار

مؤلفههای سازمانی

3

2

)1. Productivity of Business(PB
)2. BI Systems(BS
)3. Organization Component(OC
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به این ترتیب ،در این تحقیق انطباق و پذیرش سازمانی هوشمندی کسبوکار ساختار چند
بعدی است که دارای مدل نهفته ای با  1بعد است که هریک دارای شاخصهای خاص خود
هستند .بر اساس بررسی ادبیات و پیشینه موضوع ،مدل مفهومی این پژوهش به صورت شکل
( )7است.

دادهها و اطالعات
هوشمندی کسبوکار

سرمایهگذاری اقتصادی و
توسعه هوشمندی کسبوکار

اثر متقابل کسبوکار و
پذیرش و

هوشمندی کسبوکار

انطباق با
هوشمندی
کسبوکار

کاربری هوشمندی
کسبوکار

تحول بهرهور ی
کسبوکار

سیستمهای هوشمندی
کسبوکار

مؤلفه های سازمانی

شکل ( .)1مدل مفهومی تحقیق

DI1
DI2
DI3
ID1
ID2
ID3
DI4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
US1
US2
US3
US4
US5
US6
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
BS6
BS7
OC1
OC2
OC3
OC4
OC5
OC6
OC7
OC8
OC9
OC10
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روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی است .برای
انجام این پژوهش پس از انتخاب جامعه موردنظر و نمونهگیری  ،دادههای پژوهش بهصورت
پیمایشی استخراج و سپس با استفاده از روشهای توصیفی تحلیل میشوند .
برای بررسی این مدل مفهومی که بر اساس مدل انطباق تی او ای و با تمرکز روی بستر
سازمانی انجام میشود ،از دانشگاه بهعنوان یکی از سازمانهای آموزشی نظاممند استفاده شد.
با توجه به جهتگیری سازمانی پژوهش و اینکه نقشهای اصلی در سازمانهای آموزشی بر
عهده دو قشر اعضای هیئتعلمی و کارمندان دانشگاه است ،جامعه آماری این پژوهش تمامی
اعضا هیئتعلمی و کارکنان مربوط به  1دانشگاه شهرستان اسدآباد بودند .حجم جامعه آماری
مذکور  741نفر بود که بر اساس فرمول کوکران با سطح خطای  1درصد ،حجم نمونه برابر
با  701نفر در نظر گرفته شد .جدول  2توزیع آماری تعداد اعضای هیئتعلمی و کارکنان 1
دانشگاه مذکور را نشان میدهد  .با توجه به عدم آشنایی برخی از اعضای جامعه آماری
انتخاب شده با مفاهیم هوشمندی کسبوکار ،قبل از توزیع پرسشنامه  7جلسه مجزا در هر
دانشگاه جهت آشنایی با مفاهیم اولیه و اصول هوشمندی کسبوکار برگزار شد ،بهعالوه یک
بروشور الکترونیک به همراه یک طرح توجیهی در مورد مفاهیم هوشمندی کسبوکار برای
جامعه هدف ارسال شد تا افراد بتوانند با درک مفاهیم ،پرسشنامه را بهطور صحیح تکمیل
کنند .در طول زمان تعیین شده برای تکمیل پرسشنامه که یک ماه بود ،افراد گروه پروژه
آماده پاسخگویی به سؤاالت تکمیل کنندگان پرسشنامه و رفع هرگونه ابهام در مورد سؤاالت
پرسشنامه بودند.
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جدول ( .)3تعداد و توزیع افراد جامعه آماری
تعداد کارمندان شاغل در

نام دانشگاه

تعداد اعضاء هیئتعلمی دانشگاه

دانشگاه سید جمالالدین اسدآبادی

31

33

دانشگاه پیام نور

71

37

دانشگاه آزاد

33

73

دانشگاه علمی کاربردی

3

3

دانشگاه علوم پزشکی

3

1

دانشگاه

مجموع

741

با توجه به استفاده از ساختار سه سطحی به عنوان مدل مفهومی ،الزم به توضیح است که عامل
سطح اول همان میزان انطباق است که به آن متغیر پنهان برونزاد نیز گفته میشود ،عوامل
سطح دوم که به آنها ابعاد مدل نیز گفته می شود همان متغیرهای پنهان درونزاد هستند و
عوامل سطح سوم که به آنها شاخص گفته می شود و توسط روش پیمایشی و با استفاده از
پرسشنامه به صورت کمی موردسنجش قرار میگیرند که بر اساس مطالعه پیشینه پژوهش و با
تلفیق عوامل مشابه 43 ،شاخص متمایز تعیین شد .به ازای هر یک از شاخصهای شناسایی
شده یک سؤال در پرسشنامه در نظر گرفته شده است ،بهگونهای که وضعیت سازمان را از
نظر شاخص موردنظر از دیدگاه افراد پاسخدهنده مورد بررسی قرار داده و پاسخهای افراد را با
استفاده از یک طیف لیکرت پنجتایی با مقادیر خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد
موردسنجش قرار میدهد  .در واقع افراد قرار است با معیارهای مربوطه سازمان را به لحاظ
انطباق با هوشمندی کسبوکار م ورد سنجش و ارزیابی قرار دهند .برای جمعآوری دادهها ،از
پرسشنامه الکترونیکی بسته پاسخ با  43سؤال که شامل  43شاخص برای بررسی هفت بعد
میباشند استفاده شد .برای بررسی روایی پرسشنامه ،این پرسشنامه توسط  1فرد خبره و
متخصص در حوزه هوشمندی کسبوکار مورد بررسی قرار گرفت .در بررسی پایایی
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ مقدار قابلقبول  %11.12به دست آمد .پرسشنامه
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مذکور برای کارمندان و اعضای هیئتعلمی ارسال گردید و تعداد  32پرسشنامه تکمیلشده
توسط مشارکت کنندگان باز پس فرستاده شد .جدول  3تعداد کارمندان و اعضای هیئتعلمی
دانشگاههای شهر اسدآباد و جدول  4تعداد سؤاالت مربوط به هر بعد و نرخ آلفای کرونباخ
هر بعد (شاخصهای هر متغیر) را نشان میدهد .پرسشنامه ارائه شده برای جمعآوری داده در
پیوست  7آورده شده است.
جدول ( .)4مشخصات سؤاالت متناظر با هر بعد و نرخ آلفای کرونباخ مربوط به آنها
آلفای کرونباخ
تعداد سؤاالت مرتبط در
ابعاد بررسی انطباق (متغیرها)
پرسشنامه
دادهها و اطالعات هوشمندی کسبوکار

2

11/%2

سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه هوشمندی کسبوکار

4

11/%4

اثر متقابل کسبوکار و هوشمندی کسبوکار

1

30/%3

کاربری هوشمندی کسبوکار

1

13/%2

تحول بهرهوری کسبوکار

1

11/%4

سیستمهای هوشمندی کسبوکار

1

30/%3

مؤلفههای سازمانی

70

11/%4

برای اجرای پژوهش پس از طراحی پرسشنامه بر اساس مدل پژوهش ،یک طرح توجیهی
درباره موضوع هوشمندی کسبوکار تهیه و همراه با پرسشنامه برای افراد نمونه ارسال
گردید .در این طرح توجیهی مختصری در ارتباط با تعاریف ،ابزارها ،فناوریها و کاربردهای
هوشمندی کسبوکار توضیح داده شده بود و به تکمیل کنندگان پرسشنامه توصیه شد که
قبل از تکمیل پرسش نامه این طرح توجیهی را مطالعه نمایند؛ زیرا برخی از افراد تکمیل کننده
ممکن است آشنایی با این حوزه نداشته باشد.
برای بررسی مدل و تحلیل دادههای جمعآوریشده از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
برای تعیین ارتباطات شاخص ها و ابعاد ساختار انطباق و پذیرش سازمانی هوشمندی
کسبوکار از جدول شماره  3لیست شاخصها استخراج شد .با توجه به معیارهای
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تصمیم گیری جارویس و همکاران  7شاخصهای همه ابعاد انعکاسی هستند ،زیرا مسیر علی از
بعد به شاخصهاست و بعد شاخصها را تعیین میکند و بهعالوه شاخصها تعویضپذیرند و
حذف یکی از آنها حوزه مفهومی بعد را تغییر نمیدهد (جارویس و همکاران. )3002 ،
شاخصهای هر بعد مفهوم یکسانی را اندازهگیری می کنند و شبکه تئوریکی شاخصهای هر
بعد مشابه است.
تحلیل عاملی تأییدی طی دو مرحله انجام شد:
 )1بررسی اینکه مجموعه شاخصهای هر بعد منحصراً بعد مربوط به خود را اندازهگیری
میکنند .در این مرحله تحلیل عاملی تأییدی این مطلب را که آیا شاخصهایی که برای معرفی
هر بعد ارائهشدهاند ،واقعاً معرف آن هستند یا نه را میآزماید و گزارش میدهد که
شاخصهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده بعد هستند
 ) 3بررسی اینکه مجموعه ابعاد (عوامل مرتبه اول) برای سنجش ساختار چندبعدی انطباق و
پذیرش هوشمندی کسبوکار (عامل مرتبه دوم) به کار میروند .در این مرحله ،تحلیل عاملی
تأییدی این مطلب را که آیا ابعاد سنجههای خوبی برای ساختار چندبعدی هستند یا نه را
میآزماید و گزارشی از دقت ابعاد در معرفی ساختار چندبعدی را عرضه میدارد .برای انجام
تحلیل عاملی تأییدی در این تحقیق از نرمافزار لیزرل استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول
در این مرحله ابتدا تحلیل عاملی روی هر یک از ابعاد مدل مفهومی انجام میگیرد .در این
مسئله هفت بعد تعریف شده است که برای تأیید هر یک بهصورت جداگانه تحلیل عاملی
مرتبه اول به کار میرود .در تحلیل عاملی مرتبه اول بعد دادهها و اطالعات هوشمندی
کسب وکار ،بر اساس مدل مفهومی تحقیق برای این بعد سه شاخص ارائه شده است که
عبارتاند از :دسترسی به دادهها و اطالعات ،کیفیت دادهها و اطالعات و جامعیت و
1. Jarvice et al.
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یکپارچگی دادهها و اطالعات .با استفاده از دادههای بهدست آمده از مطالعه پیمایشی
دانشگاههای شهر اسدآباد ،ابتدا بارهای عاملی که نشان دهنده میزان همبستگی متغیرهای
آشکار (شاخصها) و متغیرهای نهفته (ابعاد مدل) هستند ،برآورد میشوند و سپس برای
برازش مدل موردمطالعه از فاکتورهای مجذور کای ،درجه آزادی ،جذر برآورد واریانس
خطای تقریب  7و سطح معناداری  3استفاده می شود .اگر نسبت مجذور کای به درجه آزادی
کوچکتر از  4باشد موردقبول است و مقدار بزرگتر از  0.01برای سطح معناداری و مقدار
کوچکتر از  0.01برای جذر برآورد واریانس خطای تقریب نشاندهنده برازش مدل با
دادههای گردآوری شده است .جدول  1فاکتورهای برازش مدل و نمودار مسیر را در حالت
تخمین استاندارد  2برای اولین بعد نشان میدهد.
جدول ( .)5بارهای عاملی و شاخصهای برازندگی شاخصهای بعد دادهها و اطالعات
هوشمندی کسبوکار
نام متغیر

DI

نام

بار عاملی

تأیید

شاخصها

شاخصها

شاخصها

DI1

0/21

عدمتأیید

DI2

0/12

تأیید

DI3

0/21

عدمتأیید

⁄

3/121

P-value

RMSEA

0/07

0/003

برای تحلیل عاملی مرتبه اول بعد سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه هوشمندی کسبوکار که
دارای چهار شاخص هزینه توسعه و راهانداز ی زیرساخت هوشمندی کسبوکار ،هزینههای
جاری بهرهبرداری از هوشمندی کسبوکار ،صرفهجوییهای سازمانی منتج از هوشمندی
کسب وکار ،منافع اقتصادی ذینفعان سازمان است ،نتایج در جدول  1ارائه شده است.

)1. Root Mean Sequence Error of Approximation(RMSEA
2. P-value
3. Standard Solution Estimates
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جدول ( .)6بارهای عاملی و شاخصهای برازندگی شاخصهای بعد سرمایهگذاری اقتصادی
و توسعه هوشمندی کسبوکار
نام متغیر

ID

نام

بار عاملی

تأیید

شاخصها

شاخصها

شاخصها

ID1

0/31

تأیید

ID2

0/11

تأیید

ID3

0/73

عدمتأیید

ID4

0/10

تأیید

⁄

7/341

P-value

0/003

RMSEA

0/0311

در تحلیل عاملی مرتبه اول بعد اثر متقابل کسبوکار و هوشمندی کسبوکار با پنج شاخص
فعالیتهای اصلی و فرآیندهای عملیاتی کسبوکار ،فعالیتهای پشتیبانی و فرآیندهای
ارتباطی کسبوکار ،مدیریت عملکرد و ارزیابی کسبوکار ،دانش کسبوکار ،خروجی
کسبوکار نتایج جدول  1به دست میآید.
جدول ( .)7بارهای عاملی و شاخصهای برازندگی شاخصهای بعد تأثیر متقابل کسبوکار و
هوشمندی کسبوکار
نام متغیر

BP

نام

بار عاملی

تأیید

شاخصها

شاخصها

شاخصها

BP1

0/14

تأیید

BP2

0/41

تأیید

BP3

0/34

تأیید

BP4

0/11

تأیید

BP5

0/11

تأیید

⁄

7/017

P-value

0/071

RMSEA

0/071

برای تحلیل عاملی مرتبه اول بعد کاربری هوشمندی کسبوکار با شاخصهای سودمندی و
آسانی استفاده درک شده توسط کاربر ،مقاومت و ترس کاربران سازمانی ،میزان پذیرش و
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تعهد کاربران ،آموزش کاربران برای کسب مهارتهای فناوری محور ،تأثیر و نفوذ اجتماعی
و کنترلهای بیرونی بر کاربر ،ویژگیهای کاربر ،نتایج در جدول  1نشان داده شده است.
جدول ( .)8بارهای عاملی و شاخصهای برازندگی مربوط به شاخصهای بعد کاربری
نام متغیر

US

نام

هوشمندی کسبوکار
تأیید
بار عاملی

شاخصها

شاخصها

شاخصها

US1

0/11

تأیید

US2

0/24

عدمتأیید

US3

0/33

تأیید

US4

0/14

تأیید

US5

0/31

تأیید

US6

0/11

تأیید

⁄

2/0731

P-value

0/037

RMSEA

0/004

نتایج تحلیل عاملی بعد تحول بهرهوری کسبوکار که دارای شاخصهای کاهش هزینهها و
صرفهجویی منابع ،کارایی فرآیندهای کسبوکار ،افزایش بهرهوری زنجیره تأمین ،افزایش
نرخ بازگشت سرمایه ،پشتیبانی تصمیم و توانمندسازی تصمیم گیری ،مدیریت ریسک و
بهینهسازی ریسکهای عملیاتی ،افزایش مزیت رقابتی است در جدول  3نشان داده شده است.
جدول ( .)9بارهای عاملی و شاخصهای برازندگی شاخصهای بعد تحول بهرهوری
کسبوکار
نام متغیر

PB

نام

بار عاملی

تأیید

شاخصها

شاخصها

شاخصها

PB1

0/37

عدمتأیید

PB2

0/41

تأیید

PB3

0/14

تأیید

PB4

0/34

عدمتأیید

PB5

0/44

تأیید

PB6

0/33

تأیید

PB7

0/31

تأیید

⁄

2/141

P-value

0/007

RMSEA

0/024
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بعد سیستمهای هوشمندی کسبوکار با شاخصهای واسط کاربری مناسب ،پشتیبانی از
استانداردها ،انعطافپذیری ،تعمیم و سازگاری ،توانمندی تحلیلی ،سیستمهای مدیریتی،
یکپارچگی و اثر متقابل با سایر سامانههای سازمانی ،ایجاد قابلیت ارتباط معرفی شده است.
نتایج تحلیل عاملی این بعد در جدول  70نشان داده شده است.
جدول ( .)11بارهای عاملی و شاخصهای برازندگی مربوط به شاخصهای بعد سیستمهای
هوشمندی کسبوکار
نام متغیر

نام شاخصها

بار عاملی

تأیید شاخصها

شاخصها

BS

BS1

0/23

عدمتأیید

BS2

0/37

عدمتأیید

BS3

0/17

تأیید

BS4

0/71

عدمتأیید

BS5

0/31

تأیید

BS6

0/21

عدمتأیید

BS7

0/14

تأیید

⁄

3/0111

P-value

0/03

RMSEA

0/0734

نتایج تحلیل عاملی بعد مؤلفههای سازمانی با شاخصهای ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی،
اندازه سازمان ،ساختار مالکیت ،منابع سازمانی ،استراتژی سازمان ،ظرفیت جذب ،اهداف و
ارزشها و چشم انداز سازمانی ،نیازهای سازمانی ،پذیرش و تعهد سازمانی به فناوری اطالعات
در جدول  77نشان داده شده است.

711

مدلی برای انطباق سازمانهای آموزشی با ملزومات هوشمندی کسبوکار

جدول ( .)11بارهای عاملی و شاخصهای برازندگی مربوط به شاخصهای بعد مؤلفههای
نام متغیر

OC

سازمانی
تأیید

نام

بار عاملی

شاخصها

شاخصها

شاخصها

OC1

0/42

تأیید

OC2

0/12

تأیید

OC3

0/13

تأیید

OC4

0/41

تأیید

OC5

0/11

تأیید

OC6

0/22

عدمتأیید

OC7

0/007

عدمتأیید

OC8

0/07

عدمتأیید

OC9

0/03

عدمتأیید

OC10

0/31

عدمتأیید

⁄

7/013

Pvalue

0/047

RMSEA

0/021

تحلیل عاملی مرتبه دوم
با انجام تحلیل عاملی مرتبه اول مشخص شد که کدام سنجه ها برای هر یک از ابعاد ،مناسب
هستند (شاخصهای مورد تأیید) .برای انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم از شاخصهای تأیید شده
هر بعد استفاده میشود .بهاینترتیب مدل دارای  31شاخص در هفت بعد است .بهعالوه در
این مرحله باید دو نوع متغیر پنهان یعنی متغیر پنهان درونزاد ( )Etaو متغیر پنهان برونزاد
( )Ksiرا نیز مشخص شود .متغیرهای پنهان درون زاد همان ابعاد موضوع یعنی متغیرهای DI,
 ID, BP, US, PB, BS, OCهستند و متغیر پنهان برون زاد انطباق سازمانی هوشمندی
کسبوکار است که با  7 BIAنشان داده میشود .بر اساس خروجی نرمافزار لیزرل بهجز بعد
 PBسایر ابعاد در انطباق سازمانی هوشمندی کسبوکار مؤثر هستند .میزان تأثیر و
شاخصهای تأثیرگذاری آن ها توسط بارهای عاملی روی پیکانهای اتصال در شکل نشان 3
1. Business Intelligence Adoption
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داده شده است .شاخص های برازش نهایی که توسط نرم افزار برای این مدل ارائه شدهاند در
جدول  73آورده شده است.
جدول ( .)12شاخص های برازندگی مطلق و نسبی برازش مدل نهایی حاصل از تحلیل عاملی
مرتبه دوم

شاخصهای نسبی برازش

شاخصهای مطلق برازش
⁄

RMSEA

P-value

NFI

ECVI

GFI

2/714

0/071

0/007

0/13

73/3

0/12

شکل  .2نمودار مسیر تحلیل عاملی مرتبه دوم مدل انطباق سازمانی هوشمندی کسبوکار
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش انطباق و پذیرش سازمانی هوشمندی کسبوکار مورد بررسی و کنکاش قرار
گرفته است .با مطالعه پیشینه موضوع  43شاخص بهعنوان شاخصهای مؤثر در انطباق سازمانی
هوشمندی کسبوکار پیشنهاد شدهاند که در هفت بعد دستهبندی شدند و بر این اساس مدل
مفهومی پژوهش ایجاد شد .برای بررسی مدل ،تحلیل عاملی تأییدی به کار گرفته شد که نتایج
آن به این شرح است :بر اساس تحلیل عاملی مرتبه اول برای متغیر (بعد) دادهها و اطالعات
هوشمندی کسبوکار با توجه به بارهای عاملی بهدستآمده ،فقط شاخص  DI2شاخص
مناسبی برای اندازهگیری و تعریف دادهها و اطالعات هوشمندی کسبوکار برای دستیابی به
انطباق سازمانی است .برای متغیر (بعد) سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه هوشمندی
کسبوکار ،بر اساس بارهای عاملی بهدستآمده ،شاخصهای ID1, ID2, ID4
شاخصهای مناسبی برای اندازهگیری و تعریف این بعد بهمنظور دستیابی به انطباق سازمانی
هستند .در تحلیل مرتبه اول متغیر (بعد) اثر متقابل کسبوکار و هوشمندی کسبوکار ،تمامی
شاخصهای  BP1, BP2, BP3, BP4, BP5شاخصهای مناسبی برای اندازهگیری و
تعریف این بعد در جهت انطباق سازمانی با هوشمندی کسبوکار هستند .نتیجه تحلیل عاملی
مرتبه اول برای متغیر (بعد) کاربری هوشمندی کسبوکار نشان میدهد که شاخصهای
 US1, US3, US4, US5, US6شاخصهای مناسبی برای اندازه گیری و تعریف بعد
کاربری هوشمندی کسب وکار در راستای انطباق سازمانی هستند .بر اساس بارهای عاملی
بهدست آمده در تحلیل مرتبه اول متغیر (بعد) تحول بهرهوری کسبوکار ،شاخصهای PB2,
 PB3, PB5, PB6, PB7شاخصهای مناسبی برای اندازهگیری و تعریف این بعد برای
انطباق سازمانی با هوشمندی کسبوکار هستند .بارهای عاملی بهدستآمده در مورد متغیر
(بعد) سیستمهای هوشمندی کسبوکار نشان میدهد که شاخصهای BS3, BS5, BS7
شاخصهای مناسبی برای اندازه گیری و تعریف این بعد در جهت انطباق سازمانی با
هوشمندی کسب وکار هستند .بر اساس بارهای عاملی حاصل از تحلیل مرتبه اول متغیر (بعد)
مؤلفههای سازمانی ،شاخصهای  OC1, OC2, OC3, OC4, OC5شاخصهای مناسبی
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برای اندازهگیری و تعریف این بعد در جهت انطباق با هوشمندی کسبوکار هستند .بر اساس
نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه اول تحلیل عاملی مرتبه دوم پیادهسازی شد و نتایج آن
نشان داد که دادهها و اطالعات هوشمندی کسبوکار ،سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه
هوشمندی کسبوکار ،اثر متقابل کسبوکار و هوشمندی کسبوکار ،کاربری هوشمندی
کسبوکار ،سیستمهای هوشمندی کسبوکار و مؤلفههای سازمانی بر انطباق سازمانی
دانشگاههای شهرستان اسدآباد ،با هوشمندی کسبوکار اثر مثبت و معناداری دارد ،اما اثر
مثبت و معنادار تحول بهرهوری کسبوکار ،بر انطباق سازمانی دانشگاههای شهرستان اسدآباد،
تأیید نشد  .نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیق سوجیتپاراپیتایا و همکارانش که به سه
دسته عامل فناوری ،محیط و سازمان اشاره کرده بودند همسو است و بهعالوه تفکیک بیشتری
در دستهبندی عوامل مؤثر بر انطباق سازمانی قائل شده است .بهعالوه موارد مورد توجه در
تحقیق آدالکان با محوریت عاملی تحت عنوان تحول و بهرهوری کسبوکار در این مطالعه
برای سازمانهای آموزشی تأیید نشد .در مورد سایر پژوهشها ازآنجاکه هرکدام در یک بستر
و زمینه خاص به تعدادی از عوامل تأثیرگذار دست یافته بودند ،برخی از عوامل تأثیرگذار
شناسایی شده آنها با تحقیق جاری همسو بوده و برخی از عوامل تأیید نشد و این میتواند به
دلیل زمینه متفاوت بهکارگیری هوشمندی کسبوکار باشد .عامل کیفیت دادهها و اطالعات با
نتایج حاصل از پژوهش های چاویساک ،اسپارکز و مک کان ،یوه و کرونیوس همسو است.
شاخصهای تأیید شده مربوط به سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه هوشمندی کسبوکار تا
حدی با نتایج حاصل از پژوهش خان و همکارانش همسویی دارد .نتایج حاصل از بررسی
شاخصهای حوزه اثر متقابل کسبوکار و هوشمندی کسبوکار با پژوهشهای پترینی و پزه
بان و فراری همخوانی دارد .شاخصهای تأیید شده بعد سیستمهای تجاری با برخی از
پارامترهای پژوهش بخشنده و رحمتی همسو بوده اما برخی از آنها را مانند پشتیبانی از
استانداردها را تأیید نمی کند .همچنین در این حوزه برخی از پارامترهای ذکرشده در پژوهش
ماالدی نیز تأیید شدند .در بعد مؤلفههای سازمانی برخی از شاخصهای پژوهشهای قبلی
مانند پژوهش چاویساک ،پدایاش ،خان ،فراری تأیید شدند اما برخی شاخصها مانند اهداف
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و ارزش ها ،استراتژی ،ظرفیت جذب ،پذیرش فناوری اطالعات برخالف پژوهشهای ماالدی،
هارتلی ،فراری تأیید نشد .بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،پیشنهاد میشود که برای انطباق
سازمانهای آموزشی با هوشمندی کسبوکار عوامل زیر مورد توجه قرار گیرند:

 عامل دادهها و اطالعات هوشمندی کسبوکار با تمرکز بر شاخص کیفیت دادهها و


اطالعات
عامل سرمایهگذاری اقتصادی و توسعه هوشمندی کسبوکار با تمرکز بر شاخصهای
هزینه توسعه و راهاندازی زیرساخت هوشمندی کسبوکار ،هزینههای جاری
بهرهبرداری از هوشمندی کسبوکار و منافع اقتصادی ذینفعان سازمان

 عامل اثر متقابل کسبوکار و هوشمندی کسبوکار با تمرکز بر شاخصهای
فعالیتهای اصلی و فرآیندهای عملیاتی آموزش ،فعالیتهای پشتیبانی و فرآیندهای
ارتباطی آموزش ،مدیریت عملکرد و ارزیابی آموزش ،دانش مرتبط با آموزش،
خروجی آموزش

 عامل کاربری هوشمندی کسبوکار با تمرکز بر شاخصهای سودمندی و آسانی
استفاده درک شده ،میزان پذیرش و تعهد ،آموزش کاربران ،تأثیر و نفوذ اجتماعی و
کنترل بیرونی بر کاربر ،ویژگیهای کاربر

 عامل سیستمهای هوشمندی کسبوکار با تمرکز بر شاخص های انعطافپذیری ،تعمیم
سازگاری ،سیستمهای مدیریتی ،قابلیت ایجاد ارتباط

 عامل مؤلفههای سازمانی با تمرکز بر ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی ،اندازه سازمان،
ساختار مالکیت ،منابع سازمانی.
بهعالوه پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی ،اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر انطباق
سازمانهای آموزشی با هوشمندی کسبوکار مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
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