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 ارايه مدلي جهت پياده سازي هوش تجاري و چابکي در سازمان با تکيه بر کارمندانعنوان: 

 

 

 1,* اوّلنويسنده 

 

 کامليا دهقاني کهنه شهري: عنوان و آدرس نويسنده اول -1

 (1461943334.کدپستي:7.واحد28پالک 0)نشاني: تهران.بزرگراه اشرفي اصفهاني.کوچه آذري 

 

 

 چکيده
 

 بلكه موفقيت كسب منظور به تنها سازمانها نه رايب سودمند تجاري اطالعات به نياز امروز، تغيير ر حالد محيط در
 بهبود منظور به هاداده فناوري مناسب ابزارهاي بكارگيري نيازمند علمي، باشد.مدیریتضروري مي حياتي بقاء جهت حفظ

 كردن برآورده در مدیریت هاي اطالعاتيسيستم ناتواني به توجه با باشد.مي كاركنان عملكرد ارتقاء گيري وتصميم فرایند
 از یكي به تجاري هوش نظير ايگونه هنر هايآوريفن هاي اخير،در سال رقابت عرصه در سازماني گيرندگانتصميم انتظارات
مقدم  خط در و است دهش عجين پيشروهاي سازمان فرهنگ با و شده تبدیل اطالعاتي هايمدیریت سيستم در مهم مفاهيم

 و ابزارها راهكارها، ارائه با تجاري هوش راستا این قرارگرفته است. در مدیریت گيريتصميم پشتيباني براي اطالعات فناوري
 یاري مدیران به هوشمندانه تصميمات اتخاذ و رقابتي مزیت كسب مناسب، استراتژي تدوین جهت در هاي پيشرفتهفناوري

بود و از این  خواهد كارا و موثر انساني توانمند، نيروي از منديبهره صورت در تجاري، هوش روانشناختي اهاز دیدگ است. آمده

 پژوهش، هدف لحاظ به و كمي پژوهش یک حاضر تحقيقسازي سازمان كمک نماید. رهگذر خواهد توانست به چابک

 تحقيق متغيرهاي بين ارتباط حيث است. از پيمایشي نوع از و توصيفي آن در هاداده شيوه گردآوري كه باشدمي كاربردي

ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش،  باشد.ساختاري مي معادله سازيهمبستگي و به طور مشخص مبتني بر مدل از نوع

جامعه آماري تحقيق تمامي گيري تصادفي ساده استفاده شده است. در این پژوهش از روش نمونهبودند.  پرسشنامه 

ي آماري انتخاب عنوان نمونهواحد به 226بر اساس جدول مورگان نفر بودند كه  550ركنان ایران خودرو دیزل به تعداد كا

شدند. روایي ابزار بكار رفته در این تحقيق به صورت محتوایي و نظرات خبرگان تایيد و پایایي آن از روش آلفاي كرونباخ 

ها نشان داد بود، نشان از پایایي مناسب ابزارهاي بكار رفته دارد. تحليل داده 7/0 محاسبه و از آنجایي كه مقادیر آن باالي

توانمندسازي كاركنان در ارتباط بين هوش تجاري و چابكي سازمان به عنوان متغير ميانجي مطرح است. بنابراین، كه 

 منظور به گردد.مي تلقي سازماني خشيافزایش اثرب و مدیران سودمند براي ارتقاءكيفي ابزارهاي مثابه به توانمندسازي

 مدیران، كليه خالقيت و نظرات، انرژي دانش، به هاسازمان امروزي، تغيير كسب و كار حال در در محيط موفقيت كسب

  نيازمندند.  باال، سطح مدیران تا خط مقدم ازمدیران اعم

                                                 
* Corresponding author: دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت فناوري اطالعات )گرایش منابع اطالعاتي(. موسسه آموزش عالي فارابي مهرشهركرج 

Email: dehghani.mit95@gmail.com 
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 ران خودرو دیزل. توانمندسازي كاركنان، هوش تجاري، چابكي سازماني، ایکلمات کليدي: 

 

 

 مقدمه .1

 

 كسب توليدي براي واحدهاي و هاي تجاري بنگاه و شده تبدیل هاسازمان اصلي ثروت به سوم هزاره در دانش و اطالعات
 به با باشند.مي امروز پویاي محيط در خود خطير تصميمات در ثروت از این بيشتر چه هر استفاده دنبال به رقابتي مزیت

 هايفعاليت بستر افزارهاي سازماني،نرم و هاسيستم نيز، كار و كسب اركان تمامي در ارتباطات و طالعاتا كارگيري فناوري
 یكي از این ابزارهاي كارآمد در فرایند .]1[اند شده سازماني هايبراي داده نویني مخزن به تبدیل و داده شكل را كار و كسب

 يچرخه مدیریت اثربخش و طراحي منظور به ابزاري عنوان به تجاري هوش هوش تجاري است.  سازمان هر در گيريتصميم
هوش تجاري  بعبارتي .]2[است  گرفته قرار پذیرش هوشمندانه مورد هايگيريتصميم از پشتيباني راستاي در سيستم عمر

 هوشمند و دقيقحيح،صبه دنبال افزایش سودآوري سازمان با استفاده از اتخاذ تصميمات  هر تعریف و قالبي كه باشد، در

 سياسي، اگرچه مسائل باشد، نگر آینده نسبتا روشي باید نظري دیدگاه از بزرگ سازمان هر تجاري براي هوش است. بكارگيري
 تجاري هوش بسياري دارند. پي در را نشده( بيني پيش گوناگون )گاهي اوقات پيامدهاي توقعات و مدیریتي سبک در هاتفاوت

 واقع در هوش تجاري وجود، این با . ]3[اند  نموده تلقي كار و كسب يعرصه در هاي ناتوانسازمان برايمرهمي  عنوان به را

از طرفي امروزه سازمانها براي ماندگاري و  گرفت. كار بهره و كسب امور سودآور اداره جهت در آن از توانمي كه است ابزاري

ملكرد پویا و پایاي سازماني ميباشند، در این ميان فاكتورهایي مانند بقا در محيط رقابتي روز نيازمند بهبود و ارتقاي ع

هوش تجاري و چابكي سازمان بدليل كسب مزیت در راستاي تسریع دستيابي به اهداف سازمان مورد بررسي جدي قرار 

 توانيدمي حال عين در و ددستي بسازی ابزارهاي با را آن توانيدمي سازید،مي ايخانه وقتي مثال عنوان به . ]4[گرفته اند 
 يزمره در تواندمي تجاري البته هوش كه قدرت بسازید ابزارهاي از بيشتر ضمن استفاده كارآمدي و اثربخشي با را خانه همين

 در و باشدمي آميزموفقيت رفتار بررسي نوع تعيين و به سازمان وابسته هر در تجاري هوش موفقيت باشد. قدرت این ابزارهاي
 موجب كه هوشمندانه تصميمات اتخاذ در كارآمد و صورت اثربخش به هوش تجاري از توانمي رفتار، این از آگاهي صورت

 یكي به ایجاد انگيزش نوین شيوه عنوان از سوي دیگر، توانمندسازي به . ]2[گرفت  بهره ها خواهد شدموفقيت ارتقاي ميزان
مدیران  و پژوهشگران یاد گيرنده، هايسازمان رقابتي برتري عصر در .است شده مدیریت تبدیل روز مباحث ترین مطرح از

ها در اند .از سوي دیگر، سازماننشان داده خود از افزوني روز عالقه آن بر مبتني مدیریتي اقدامات و سازي توانمند به نسبت

به آنها، بي شک از دایره فعاليت شوند كه در صورت عدم پاسخگویي سریع ميواقع این محيط پيچيده همواره مورد تهدید 

هاي نوین همانند هوش تجاري در و بقاء باز خواهند ماند. در این بين، سازماني توانایي الزم در جهت استفاده از فناوري

  به هاسازمان نگرش گذشته دهه دو در. ]1[سازمان را خواهد داشت كه بتواند از عامل نيروي انساني توانمند برخوردار باشد.

 شركاي و كار جریان گردانندگان اصلي به ايحرفه هايسازمان كاركنان كه به طوري است. تغيير یافته شدت انسان به
 را هایيروش باید نيز كاركنان بلكه باشند، برخوردار رهبري هاياز مهارت باید مدیران تنها نه اند، بنابراینشده تبدیل سازمان
 تغيير حال در سرعت به مفاهيم حتي و كار و كسب از طرف دیگر، اوضاع . ]5[ روند يشپ راهبري خود به سمت كه بياموزند

 گيريدر تصميم كرده، درك را تغييرات این نبض كه دارند نياز ابزاري و هاروش ها بهارشد سازمان مدیران و باشندمي

 همين به دهد.نمي اوضاع تحليل و تجزیه براي دیگر فرصتي روزمره امور در درگيري هااغلب سازمان در باشد. آنها راهنماي

اتكا به  با مدیران سپارند.مي فراموشي به را نگريآینده شده، غافل احوال و اوضاع ها ازسازمان مدیران ارشد دليل
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 منديبهره با و گيرنددر دست مي احوال رقابت و اوضاع همراه به را شركت كار و كسب امور نبض كار، و كسب هوشمندي

 سازمان  و داشته بازار سریع تغييرات حاصل از شراي برابر در واكنش براي هاي بيشتريفرصت توانندمي روز به گزارشات از

 مانند نيز كار و كسب كنند. هوشمندي هدف رهنمون سر منزل به را آن كرده رهبري جاري بحراني شرایط در را خود

 سازماني موفقيت حصول در را شركت تواند مي سازمان مدیریت ارشدحمایت  و توجه صورت در مدیریتي ابزارهاي سایر

 ارشد مدیریت باارزش صرف وقت جز به سازماني متعدد هاي رویه از مانند بسياري نيز آن رساند. در غير این صورت یاري

 كندتغيير مي ياقتصاد و تجاري شرایط سرعت به كه كنوني در شرایط داشت. نخواهد بر حاصلي در و كارمندان، سازمان

با عنایت به  .باشد هاي اقتصاديكوران در سازمان ماندن مصون براي چتري تواندمي كار و كسب بستن هوشمندي كار به

توانمندسازي كاركنان در ارتباط بين آنچه آمده است، تحقيق حاضر در تالش است تا به این سوال اساسي پاسخ دهد كه 

 شي دارد؟ هوش تجاري و چابكي سازمان چه نق

 

 

 پیشینه نظری -

 

 هوش تجاری 2-1

 
اطالعات است.  فناوري هاي شاخه از برنامه هاي كاربردي خود، یكي و ها تكنيک از وسيعي دامنه با تجاري هوش

 كار و شرایط كسب از بهتر مدیران درك به كه است و راهكارهایي ها، ابزارهاها، تكنولوژيتوانایي مجموعه تجاري هوش

تبدیل داده ها به اطالعات  عمليات، همان فرآیند تحليل و عمليات كيفيت با هدف ارتقاي تجاري هوش نماید.كمک مي

ميباشد. با وجود هوش تجاري یک سازمان مي تواند با كسب بينش و اطالعات دقيق، تمام نيازمندیهاي سازمان را شناسایي 

 با كه دهندمي قرار اختيار افراد در را گذشته، حال وآینده شرایط از هایيتجاري، دیدگاه هوش و پيگيري نماید. ابزارهاي

 و رفت خواهد ميان از ارتباط اطالعاتي دیدگاه از ارشد مدیران و مياني مدیران بين موجود راهكارهایش فاصله سازيپياده

همچنين  . ]6[ گرفت خواهد قرار آنها اختيار باال در كيفيت با و هر لحظه در سطح، هر در مدیران نياز مورد اطالعات

 دست بهتري نتایج به و بخشند بهبود را خود هايساده، فعاليت امكانات از استفاده با تواندمي تحليل گران و كارشناسان

 فناوري نظر نقطه از داند.مي مشتریان و تحليلگر بازار و پایشگر و برتري رقابتي براي ابزاري را تجاري هوش كنند. بازار، پيدا

 آید.مي حساب به افزارنرم و افزاردخالت سخت نقطه ها،داده دقيق پردازش با كه هوشمند است یک سيستم تجاري شهو

 هوشمندانه استفاده با بازار رقابتي در سازمان دهي سود باالبردن فرایند مگر نيست چيزي تر هوش تجاريساده بيان به ولي

 موج منتقل نگردد، و درك بدرستي تجاري هوش مفهوم كه صورتي در . ]7[گيري تصميم فرایند در موجود هاياز داده

اطمينان  سلب جمله از را مواردي توقعات این نشدن برآورده و افزایش یابد ناگهاني صورت به مدیران انتظارات تا شودمي

 پرس مسيرهاي كردن كوتاه لدنبا به فقط تجاري كه هوش چرا داشت، خواهد دنبال به سيستم این از مدیران بویژه و افراد

 پياده با راهكارینيست. پيشنهاد ارائه قادربه مناسب اطالعات به نياز بدون و مستقال خود و است اطالعات در داخل جو و

از بين رفته و اطالعات و دانش مورد نياز مدیریت  ارشد مدیران و مياني مدیران بين در سازمان فاصله تجاري هوش سازي

 در موجود ضعف مدیون نوعي به وجودش كه تجاري هوش . ]8[با كيفيت باال در دسترس قرار مي گيرددر هر سطحي و 

 مدیریت از كه روندي است. اطالعاتي هايسيستم تكاملي روند اوج است، نقطه سازمانها در موجود اطالعاتي هايسيستم

 ادامه در داشت. وجود هاي پردازشالگوریتم داديتع و داده هايپایگاه سري یک كه آغاز شد. جایي اطالعاتي هايسيستم

كه  بود تجاري نهایت این هوش در اما .بودیم خبره هايسيستم هم بعد و گيريپشتيبان تصميم حضور سيستمهاي شاهد
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 بلند در مفيد، گامي دانش به ارزش ظاهر بي به هايداده تبدیل با هاي موجود،سيستم ضعف نقاط پوشش بر عالوه توانست

 كردن فراهم و بُعدي هاي چندتحليل و تجزیه هوش تجاري شامل موارد اغلب در بردارد. هاسازمان اطالعاتي نيازهاي رفع

 تجاري هوش مانند روز به و دقيق سيستمي رویكرد یک كه طور همان . ]9[ است مدیران نياز مورد كه گزارشاتي است
 تجاري هوش كارایي بر ميزان توانندمي نيز عوامل از بسياري بگذارد، اديزی سازمان تاثيرات عملكرد و بر كارایي تواندمي

 كرد: زیر اشاره موارد به توانمي عوامل این از جمله كه باشند تاثيرگذار

 را آنها هايرجحان و هاو خواسته بشناسد بهتر را خود مشتریان تا كندمي كمک تجارت به تجاري هوش :مشتريان -

 از شده آوري جمع هايداده تجاري هوش دهد. كننده تطبيق مصرف رجحان با را خود امكانات و كند كشف

 دهد؛مي قرار استفاده و مورد تدوین تحليل، را مشتریان

 باشد. نيز رقبا با رقابت باید مترصد بلكه دارد، نگه راضي خود از را مشتریان باید تنها نه موفق تجارت : یکرقبا  -

 مي كار به مشتریان گرفتن اختيار در براي رقبا كه هائيتعيين استراتژي در هاكتشر به تواندمي تجاري هوش

 .]10[موثري باشد  گيرند،كمک

 و بود خواهد در تعامل سازمان در شاغل انساني نيروي با نهایت در تجاري هوش سيستم یک :انساني نيروي -

 مناسب شود. طراحي انجام نحو بهترین به املاین تع كه برسد حالت بهترین به ميتواند وقتي سيستم این كارآیي

خاص  هايتوانایي ليكن است؛ حوزه این در مهمي عامل باشند، راحت آن با در كار كاربران كه اي گونه به افزارها نرم

  . ]10[ باشدمي عامل این الزم شرط كاربران، مهارتي

 هوش تجاري، كارایي مناسب و تقراراس براي سازمان یک فني هايزیرساخت مورد : درفني هايزيرساخت -

 هاسازمان تالش دارد، بيشترین عامل این كه ايالعاده فوق اهميت دليل به گفت توانمي و شده فراواني تحقيقات

   . ]11[است بوده متمركز تكنيكي هايزیرساخت وضعيت بهبود راستاي تجاري در هوش مناسب بستر ایجاد براي

سازمان و  نيتعامل و ارتباط ب يكنندگان به معنا نيارتباط سازمان با تام: کنندگاننيارتباط با تام يبرقرار -

 نيو گسترش ارتباط با آن هاتحت عنوان بهبود روابط با تأم تیكه تقو يكنندگان آن است، به طور نيتأم

مستمر،  يابیارز يبرا يچارچوب مناسب يارائه زيكنندگان ن نيشود. هدف از ارتباط با تأم يكنندگان مطرح م

زمان  يباعث ارتقا كنندگاننيروابط با تأم يمناسب است. ارتقا كنندگاننيها و انتخاب تأمتوسعه عملكرد آن

  . ]11[ شوديها م نهیمحصوالت و خدمات و كاهش هز تيفيو ك لیتحو

 

 

 شناختي  روان توانمندسازی 2-2

 
 را بهبود خود نفس به اعتماد تا احساس كنيم كمک افراد به یعني این و است بخشيدن قدرت معناي به توانمندسازي

 انجام براي را آنان هاي درونيانگيزه و ایجاد فعاليت اشتياق و شور افراد و در شوند چيره درماندگي خود یا ناتواني بر بخشند،
 متون در بار اولين يرا برا شناختيروان توانمندسازي مفهوم( 1990)  ولتهوس و توماس. ]12[كينم  بسيج وظيفه دادن

 تاثير، احساس یعني شناختي حوزة كه چهار ناميدند شغل دروني فرایند انگيزش را آن و كردند وارد مدیریت نظري
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شود. وتن و كمرون  ضمن تایيد چهار ُبعد حق انتخاب را شامل مي احساس و احساس معناداربودن شایستگي، احساس

  . ]13[عد اعتماد به دیگران را نيز بدان افزود (، ب1996ُمورد نظر توماس و همكاران )

 

 

 احساس خوداثربخشي )احساس شایستگي(

 

 براي انجام الزم تبحر و كه قابليت كنندمي احساس یا كنندمي اثربخشي خود احساس شوندمي توانمند افراد وقتي
 با را كار توانندمي كه كنندمي اطمينان ساساح بلكه شایستگي، تنها احساس نه توانمند افراد دارند. را كاري آميز موفقيت
 با رویارویي براي توانندو معتقدند مي كرده شخصي برتري احساس (. آنان24، 2008همكاران،  و انجام دهند )اميچي كفایت
 روانشناختي توانمندي عنصر ترینمهم ویژگي این كه باورند بر این نویسندگان از یابند. بعضي رشد و بياموزند تازه هايچالش
 واقع در شود.مي امور دشوار دادن انجام براي افراد تالش و به پشتكار منجر كه است بخشي اثر خود داشتن احساس زیرا است،

 وظایفش بتواند فرد چنانچه است. محوله وظایف آميز انجام موفقيت براي هایشبه قابليت نسبت فرد باور مشمول احساس این
  . ]14[كرد  خواهد كسب خود لياقت به نسبت مثبتي احساس دهد انجام تام مهارت با را

 

 

 احساس موثر بودن

 

است  شخص كاري هاي فعاليت یا عملياتي اداري راهبردي، پيامدهاي در فرد نفوذ توانایي ميزان از عبارت بودن موثر

 كنترل كانون پذیرد.نفوذ مي آن از و است اوتمتف كنترل كانون با تأثير عالوه به است، ناتواني و تاثير نقطه مقابل عجز . ]10[
ها آن در تأثير بُعد كه افرادي. ]12[است  ثابت وي زندگي گوناگون هايوضعيت در كه است فرد شخصيتي ویژگي یک دروني

 فعاليت و كار محدوده در موانع بيروني توسط خود توانایي هاي شدن محدود به و هستند توانمند اصطالح در و است قوي
 كار، در بودن موثر احساس از برخورداري .كرد كنترل توانمي را موانع كه آن باورند این بر بلكه ندارند، اعتقادي خویش شغلي

 آنچه كه كنند احساس باید تنها نه كنند، توانمندي احساس افراد كه این براي .است مربوط كنترلي خود احساس به كامالا 

 نوعي داشتن بنابراین، وجود آورند. به را اثر آن توانندمي خود كه یابند باید در بلكه رد،دا دنبال به اثري انجام مي دهند
 . ]15[است  توانمندي ضروري نيز و سالمت براي شخصي، كنترل احساس

 

 

 دیگران به داشتن اعتماد احساس
 

 از هایيارزش نيازمند نيز خود كند ومي خلق سازي توانمند براي محيطي اعتماد است. مرتبط اعتماد با سازي توانمند
 دارد. بالعكس( اشاره و كارمند به مدیر )اعتماد زیردستان  و فرادستان بين روابط به اعتماد  . ]9[است  بلوغ و انسجام قبيل

 اعتماد نام به حسي داراي توانمند افراد شود.مربوط مي دیگران به اطمينان و گشودگي شایستگي، مندي، عالقه به اعتماد
 است. شخصي امنيت داشتن احساس معناي به شد. اعتماد خواهد رفتار و یكسان منصفانه آنها با كه مطمئن هستند و هستند

 احساس با شدت به توانمندي شوند، و بالنده یافته رشد كه دهنداجازه مي افراد به آفرین اعتماد هايمحيط كه این علت به
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 كردن ضایع درست، بدون روشي و نفس به اعتماد با كه دهد مي اجازه افراد به دیگران، به كردن اعتماد .یابد مي پيوند اعتماد

 . ]12[كنند  خود،تالش از حفاظت براي نيرویي

 

 

 بودن( بودن )ارزشمند دارمعني احساس
  

 مورد رديف هايآلایده یا با استانداردها ارتباط در كه است كاري یا شغلي اهداف ارزش ميزان مفهوم به داريمعني
 فردي و رفتارهاي هاارزش اعتقادات، با شغل و نقش الزامات بين تطابق بودن شامل دارمعني واقع در گيرد،مي قرار قضاوت

 واقع در باشد. مفهوم داراي كه برایشان دارند اهدافي مورد در تالش به تمایل افراد سازماني، الزامات گرفتن نظر در است. بدون
 دار معني احساس توانمند افراد باشند. داشته ها آن با مشابهي هايكه ارزش كنند كار افرادي با دهندمي ترجيح كاركنان

 حال در آنچه با استانداردهاي آنان و هاآرمان بين هستند. قائل ارزش دارند، اشتغال آن به كه اهدافي و براي كنندمي بودن
 از خویش، كاري فعاليت در آنان. ]14[ شودمي تلقي مهم هاارزشي آن نظام در فعاليت این و دارد وجود تجانس هست، انجام

 نتيجه در دارند. آنان اهميت شخصي احساس نوعي خویش اشتغال و درگيري از و گيرندمي بهره رواني یا نيروي روحي
 معطوف افراد ارزشي رشنگ به بودن دار معني بنابراین، كنند.مي تجربه را شخصي همبستگي و پيوند فعاليت، آن در اشتغال
  . ]15[است 

 

 

 )انتخاب حق داشتن خودساماني )احساس احساس 

 
 بخشيدن نظام و اجرا در احساس انتخاب تجربه معني ساماني به كنند.  خود مي ساماني خود احساس توانمند افراد

 كار آن از دست یا شوند گرفته كار به راجبا با كه این جاي به افراد هنگامي كه باشد. مي خود به مربوط هاي فعاليت به شخصي
 شرایط این در .كنند كار مي در انتخاب حق داشتن احساس شوند، مي درگير شغلي وظایف در داوطلبانه به طور رأسأ بكشند،

 و مسئوليت احساس خویش هايفعاليت مورد در توانمند اشخاص. ]16[است  شخصي اقتدار و آزادي پيامد آنان هاي فعاليت

 انجام ابتكاري اقدامات ميل خود به قادرند آنان بينند. مي آغازگر و فعال افرادي را خود آنان كنند.مي احساس مالكيت نيز
 قوي احتمال به مي كنند، توانمندي احساس كه افرادي بگذارند. به آزمون را جدید افكار و بگيرند مستقل تصميم هاي دهند،
 . ]17[دارند  كنترل دروني كانون

 

 

 چابکي سازماني 2-3

 
 و از ابتكار و نوآوري در گرفته بهره یكدیگر به وافراد اطالعات تاثير از همواره در تالش است تا چابک یک سازمان

داشته  دردسترس مناسب زمان در را افراد نياز مورد اطالعاتي سازمان كمک بگيرد. بدین صورت مدیران مي توانند منابع

 هاي مؤسسه رقابت در چگونگي در مورد پژوهش یک در صنعت اجرایي مدیر 150 از يشگروهي ب 1991سال  درباشند. 

عنوان  تحت جلدي دو گزارش در یک پژوهش این نتایج كردند. شركت آینده هايسال در آمریكا متحده ایاالت توليدي
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 مؤسسه به وابسته *چابک دتولي مؤسسه پژوهش، فروم با انجام این رسيد. چاپ به 21 قرن توليدي هايمؤسسه استراتژي

را  چابكي (،1995همكارانش ) و †گلدمن.]19؛ 18[شد  معرفي چابک توليد مفاهيم تشكيل و †هايلي دانشگاه در یاكوكا

 مجازي هايدادن مؤسسه شكل و اركنان مهار و دانش به بها دادن تغيير، براي مشتریان، آمادگي به ارزش ارائه به صورت

 محيط بوسيله شده تحميل هايچالش به پاسخ چابكي، (2005همكارانش ) و †عقيده زین به بنا. ]19[كنندمي تعریف

( 2007دیواداسان ) و رامش نهایت در و  ]20[ است شده احاطه اطمينان عدم و تغيير توسط خود كه است كاري و كسب

 كه گوید. پيداستپاسخ مي بازار هايمندينياز به سرعت به و شده احاطه تغييرات با كه داندمي سازماني را چابک سازمان

 كار و كسب محيط تغييرات به كنشي هاي پيشپاسخ ارائه توانایي چابكي، براي شده مطرح تعاریف تمامي مشترك فصل

 . ] 24؛ 23؛ 22؛ 21[كردند  استفاده چابكي ميزان سنجش براي متفاوتي هاي مقياس از . پژوهشگران]14[باشد  مي

شوند  منجر چابكي به رودمي انتظار كه اندپرداخته متغيرهایي سطح كمال گيرياندازه به پژوهشگران از زیادي تعداد

چابک  توليد سيستم یک انتظار مورد هاي توانمندي گرا، نتيجه رویكردي ارائه ها باآن از بخشي )توانمندسازها( و

 كه است تشكيل شده اصلي بخش سه از چابكي مفاهيم يكل طور به اند. داده قرار گيريمبناي اندازه را ها()توانمندي

 و آیندمي حساب به چابكي نقطه شروع يمنزله به هامحرك چابكي. توانمندسازهاي و هاقابليت ها،محرك از: عبارتند

 با مقابله براي الزم هايتوانمندي چابكي، هايقابليت كنند.ناگزیر )تحریک( مي را چابكي به یابيدست كه هستند عواملي

  شوند.مي سازمان در را چابكي هايقابليت بهبود و توسعه باعت كه هستند توانمندسازها عواملي و هستند هامحرك

 خود، محيط كاري در بيني پيش قابليت عدم و اطمينان عدم تغيير، به گویي پاسخ براي هامؤسسه این و هستند. هامؤسسه

 گسترده طور به چابكي هايشوند. قابليتمي ناميده چابكي هايقابليت كه هستند مندنياز متمایز هايقابليت از شماري به

 این شریفي و ژانگ توسط شده معرفي كلي بندي یک طبقه اند. در گرفته قرار مورد بررسي گذشته هايپژوهش در

 عناصر این روند.مي شمار به چابكي توسعه و حفظ مبناي عنوان به كه گيرنددر بر مي را اصلي عنصر هفت هاقابليت

     . ]25[مشاركت  و كنشي پيش مشتري، بر تمركز سرعت، پذیري،انعطاف شایستگي، گویي،از: پاسخ عبارتند

 در هاقابليت بهبود توسعه و باعث توانمندسازها این هستند. ها قابليت به یابي دست ابزارهاي چابكي توانمندسازهاي

 كاركنان ها،سيستم ها،استراتژي دسته به چهار چابكي توانمندسازهاي گوناسكاران، بندي طبقه بر اساس شوند.مي سازمان

 داراي و شده تربيت نيروهاي دارند، الزم است  شدن تصميم بر چابک كه سازمانهایي شوند.مي بنديطبقه هاتكنولوژي و

   .]21[به كنندبكار برند و تجر مهارتها، ازتخصص و درست مجموعه یک با را انگيزه باال

 

 

 پیشینه تجربي تحقیق .2

 
 نظرات بررسي به تحقيق، متغيرهاي با آشنایي و تحقيق نظري پيشينه بيان با ابتدا تا است شده سعي مقاله این در

باصيري  كاهيد بروجني و رزازي. شود و نيز به ارزیابي پيشينه تجربي تحقيق پرداخته زمينه این در مختلف محققان

خدیور و همكاران  .]6[است  رقابتي بازار در توسعه فاكتور ترین مهم تجاري هشي نشان دادند كه هوش( در پژو1395)

ها، موانع مدیریتي، موانع فرهنگي، عدم ( در پژوهشي نشان دادند كه  یازده مانع به ترتيب موانع مربوط به داده1395)

قانوني و سياسي، عدم اعتماد در انتقال دانش، موانع سازماني، آموزش و آگاهي رساني، موانع مربوط به نيروي انساني، موانع 
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اي مربوط به هوش مصنوعي و موانع مربوط به زیرساختها به عنوان موانع به عدم یكپارچگي سيستمها، موانع بودجه

رسي به بر( در پژوهشي 1394ریگي ) ميركازهي. ]26[كارگيري هوش تجاري در صنعت گردشگري ایران استخراج گردید 

 یک در تجاري هوش سيستم بكارگيريازاد پرداخت. نتایج نشان داد كه  مناطق سازمان عملكرد بر تجاري هوش تاثير

 ازاد سازمان منطقه مدیران به دانش، به ها آن تبدیل و اطالعات وسيع حجم سریع بيني پيش و تحليل جهت در سازمان

 و بهنگام گيريتصميم و مستمر و مثبت عملكردي حفظ قابتي،ر مزیت داشتن نظير سازمان اهداف به دستيابي امكان

 تضمين رقابت ي عرصه در را آن موفقيت تواندمي سازمان در موقع به و صحيح تصميمات كه گرفتن دهدمي را صحيح

( در پژوهشي نشان دادند كه بين هوش تجاري و مهارتهاي كارآفریني 1394چيني و اسالم پناه ) دایي. ]27[نماید 

شوشتري و  حاجيپور. ]28[هاي شخصي، مدیریتي و فني( مخترعين غرب كشور رابطه معناداري وجود دارد )مهارت

 این بيانگر نتایجروانشناختي پرداخت.  توانمندسازي و تجاري هوش بين رابطه بررسي( در پژوهشي 1393صفاري آشتياني )
 رتبه اعتماد بعد دارد. وجود معناداري و رابطه مثبت روانشناختي ازيتوانمندس متغير گانه پنج ابعاد و تجاري هوش بين كه بود

 رتبه بودن دار معني بعد نهایت در و چهارم رتبه خوداثربخشي سوم؛ بعد رتبه موثربودن بعد دوم؛ رتبه خودساماني بعد اول؛
( تاثير استفاده 2015و همكاران ) اسپاركز .]3[ است داده اختصاص خود به سازي روانشناختي توانمند ابعاد بين در را پنجم

و مدلي را ارئه نمودند. این مدل نشان داد كه  گيري و عملكرد سازماني رابررسي نمودهاز سيستم هوش تجاري در تصميم

. لي و ]29[ گيري مدیریت به مزایاي عملكرد سازماني منجر شده استاستفاده از اطالعات سيستم هوش تجاري در تصميم

ها از طریق یادگيري اند كه تحقق اهداف هوش تجاري براي سازماندر پژوهش خود به این نتيجه رسيده (2015وینر )

( در پژوهش خود موضوع یادگيري سازماني را با توانمندسازي پيوند داده است. 2011پارك سانيونگ ). ]30[ سازماني است

گيرد كه یادگيري سازماني یک سازه اقعيت را نادیده ميبه نظر او پژوهش در موضوع یادگيري سازماني به طور كلي این و

( در پژوهش خویش به مطالعه  2011) . عبدالعزیز الزهراني]6[دوبعدي شامل توانمندسازي و تبدیل دانش است 

توانمندسازي روان شناختي و یادگيري سازماني در  شركت مخابرات یكي از كشورهاي عربي پرداخته است. نتایج این 

( 2010ویليام یئوه و همكاران ) .]13[نشان داد توانمندسازي روانشناختي تاثير مثبتي بر یادگيري سازماني دارد پژوهش 

سازي یک سيستم هوش كنند كه پيادهاي با عنوان عوامل موفقيت براي سيستمهاي هوش تجاري چنين بيان ميدر مقاله

( در پژوهشي 2008جي بهاتنجر ). ]14[بع قابل توجهي داردتجاري كسب و كار یک تعههد پيچيده است كه نياز به منا

نشان داد كه قابليت یادگيري سازماني و توانمندسازي روان شناختي به عنوان متغير مستقل بر روي تعهد سازماني در 

  .]13[گذاردمدیران هندي  تاثير مي

حق  احساس و احساس معناداربودن ایستگي،ش احساس تاثير، احساسدر این تحقيق توانمندسازي روانشناختي با ابعاد 

یكپارچگي اطالعات، قابليت انتخاب بُعد اعتماد برگرفته از مدل اسپریتز  به عنوان متغير ميانجي، هوش تجاري با ابعاد 

تقل برگرفته از مدل پوپوفيچ به عنوان متغير مس گيري ها و فرهنگ تصميمها، استفاده از دادهتجزیه و تحليل، كيفيت داده

سرعت مستخرجه از مطالعات شریف و ژانگ در  پذیري،انعطاف شایستگي، گویي،پاسخو چابكي سازمان با ابعادي همچون 

شد و در مدل پيشنهادي به بخش بستر پياده سازي را مي توان با دو فناوري مجزا پياده سازي   قالب متغير وابسته مطرح

 اهد شد:كرد كه در ادامه خصوصيات هر دو بخش ذكر خو

 

فرد است كه از یكپارچگي اطالعات دیجيتال افزاري فردبهزنجيره بلوكي یک تكنولوژي نرم : BLOCKCHAINفناوری 

ارتباط توزیع شده بين شي ها یا بخش هاي مختلف استفاده مي  این تكنولوژي به جهت ایجاد در واقع كند.فرد حفاظت مي

 روي داده ها خواهد بود. HASHانرژي زیاد و پردازش زیاد جهت شود. این فناوري داراي مشكالتي چون مصرف 
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این فناوري در حقيقت همان گراف هاي جهت دار بدون دور هستند كه تمامي بخش ها و شي ها  :TANGLE فناوری 

دو تا از نودهاي  HASHكه به صورت توزیع شده هستند با یكدیگر در ارتباط خواهند بود و در این روش هر نود باید كار 

دیگري كه اماده هستند را انجام دهد تا كار خودش انجام شود. لذا در این فناوري بر خالف مدل قبلي از مشكالت مصرف 

 انرژي زیاد و پردازش باال خبري نيست.
 

 

 

 زیر ترسيم شد. 1در نهایت مدل مفهومي مطابق شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 مفهومي تحقيقشکل شماره يک. مدل 

 شريف و ژانگ(اسپريتز، هوش تجاري پوپوفيچ و چابکي سازمان توانمندسازي روانشناختي )منبع: 
 

 
 
 
 

 یكپارچگي اطالعات

قابليت تجزیه و 

 تحليل

هاكيفيت داده  

هافاده از دادهاست  

ريگيفرهنگ تصميم  

 هوش تجاري

 گویيپاسخ

 شایستگي

 پذیريانعطاف

 سرعت

 چابکي سازمان

 توانمندسازي روانشناختي

 احساس و احساس معناداربودن شایستگي، احساس تاثير، احساس
 اعتمادو  حق انتخاب

 بستر پياده سازي

 د شامل:كه مي توان بستر الزم جهت پياده سازي هوش تجاري
TANGLE, BLOCKCHAIN 
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مزيت استفاده  نتايج پژوهش تاريخ پژوهش پژوهشگراننام 

در سازمان و 

شاخص معتبر 

 هوش تجاري

استخراج تحليل 

 از متن مقاله

شاخص هاي مورد 

 مطالعه

 بروجني و رزازي

 باصيري يدکاه

بهبود توسعه در  1395

 بازارهاي رقابتي

حفظ بقاي 

سازمان با توسعه 

 رقابت سازماني

تضمين موفقيت در 

 رقابت با رقبا

بررسي تاثير 

استفاده از هوش 

تجاري در موفقيت 

 صنعت بيمه
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موانع  1395 خديور و همکاران

مدیریتي،فرهنگي، 

نيروي انساني، قانوني 

و سياسي، عدم 

انتقال اعتماد در 

دانش، موانع سازماني،  

عدم آموزش و آگاهي 

رساني، عدم 

یكپارچگي سيستمها، 

اي موانع بودجه

مربوط به هوش 

مصنوعي و موانع 

مربوط به زیرساختها 

و عدم آموزش و 

آگاهي رساني،به 

عنوان موانع به 

كارگيري هوش 

تجاري در صنعت 

 گردشگري ایران

هوش تجاري 

باعث تقویت 

 مدیریت در رده

هاي باالي سازمان 

و نيز عملياتي، 

مياني مي شود. 

انتقال و جابجایي 

داده و اطالعات را 

تسریع بخشيده و 

منجر به 

سازماندهي 

یكپارچه در جهت 

دسترسي به 

اهداف سازماني 

 مي شود. 

با از ميان برداشتن 

موانع سد راه هوش 

كسب و كار در 

صنعت گردشگري 

به ارتقا و 

توانمندسازي این 

پرداخته مي  صنعت

 شود.

ارائه مدلي به منظور 

تحليل موانع به 

كارگيري هوش 

تجاري در صنعت 

گردشگري ایران، 

پژوهش هاي نوین 

 در تصميم گيري
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بيني  پيش و تحليل 1394 ريگي ميرکازهي

 اطالعات وسيع حجم

 به ها آن تبدیل و

 دانش.

دستيابي  امكان 

 به مدیران منطفه آزاد

 نظير سازمان اهداف

 مزیت تنداش

رقابتي،بهبود عملكرد 

 عملكرد مثبت حفظ و

 مستمر و

 گيريدرتصميم

 صحيح و بهنگام

گرداوري سریع و 

آسان اطالعات 

توسط هوش 

تجاري در سازمان 

منجر به تسهيل 

تصميم گيریهاي 

اساسي و به موقع 

سازمان توسط 

 مدیریت مي شود.

 تجاري هوش تاثير

 سازمان عملكرد بر

ازاد و نيز  مناطق

 ضمين موفقيتت

 ي عرصه سازمان در

 رقابت

بررسي تاثير هوش 

تجاري بر عملكرد 

سازمان مناطق آزاد، 

كنفرانس ساالنه 

 مدیریت و اقتصاد

چيني و اسالم  دايي

 پناه

ارتباط مستقيم و  1394

معنادار بين هوش 

تجاري و مهارتهاي 

كارآفریني )شخصي، 

 مدیریتي و فني(

ارتقاي عملكرد در 

، مهارتهاي فني

مدیریتي و 

شخصي در پرسنل 

و مدیران سطوح 

 مختلف سازمان

هوش تجاري باعث 

ارتقاي عملكرد 

شخصي و مدیریتي 

 در سازمان مي شود.

بررسي رابطه هوش 

تجاري و مهارتهاي 

كارآفریني 

مخترعين غرب 

 كشور

قابليت یادگيري  2008 جي بهاتنجر 

سازماني و 

توانمندسازي 

روانشناختي به عنوان 

مستقل بر روي متغير 

تعهد سازماني در 

مدیران هندي  تاثير 

تسریع در 

یادگيریهاي 

سازماني باعث 

ارتقاي مسئوليت 

پذیري مدیران 

 سازمان است.

تاثير مستقيم هوش 

تجاري بر قابليتهاي 

روانشناختي و تعهد 

پذیري باالي 

 مدیران

بررسي رابطه بين 

توانمندسازي 

روانشناختي و تعهد 

 يسازمان
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 گذارد.مي

شوشتري  حاجيپور

 و صفاري آشتياني

ارتباط بين ابعاد  1393

پنجگانه متغير 

 توانمندسازي )بعد

 بعد اول؛ رتبه اعتماد

 دوم؛ رتبه خودساماني

 رتبه موثربودن بعد

 سوم؛ بعد

 رتبه خوداثربخشي

 نهایت در و چهارم

 بودن دار معني بعد

 بين در را پنجم رتبه

سازي  توانمند ابعاد

در روانشناختي 

ارتباط مستقيم با 

 خود به هوش تجاري،

 است داده اختصاص

متغيرهاي توانمند 

سازي روانشناختي 

شامل )اعتماد، 

خودساماني، 

تاثيرگذاري، 

خوداثر بخشي و 

معنادار بودن ( در 

تعامل با هوش 

 كسب و كار

وجود یک رابطه 

 معنادار بين و مثبت

 ابعاد و تجاري هوش

 متغير گانه پنج

 توانمندسازي

روانشناختي در 

نهایت منجر به 

موفقيتهاي سازماني 

و دسترسي به 

اهداف سازمان مي 

  شود.

بررسي رابطه بين 

هوش تجاري و 

توانمندسازي 

 روانشناختي
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استفاده از اطالعات  2015 اسپارکز و همکاران 

سيستم هوش تجاري 

گيریهاي در تصميم

مدیریت به بهبود 

عملكرد و ارتقاي 

مزایاي عملكرد 

ازماني منجر شده س

 است

هوش تجاري بر 

یكپارچه سازي 

اطالعات در 

راستاي اخذ 

تصميم گيریها 

 موثر است.

تاثير استفاده از 

سيستم هوش 

تجاري در 

گيري و تصميم

عملكرد سازماني با 

ارایه مدل مورد 

بررسي قرار گرفته 

 است. 

 بر موثر عوامل

 سيستم از استفاده

 كار و هوش كسب

 و گيري تصميم در

 سازماني عملكرد

تحقق اهداف هوش  2015 لي و وينر 

تجاري براي 

ها از طریق سازمان

یادگيري سازماني 

 است.

یادگيري ماشين و 

آموزش آن تحقق 

و توسعه هوش 

تجاري را تسریع 

 مي بخشد.

یادگيري و آموزش 

در سازمان در ایفاي 

نقش هوش تجاري 

سازماني الزامي 

 است.

 عملكرد اثرات

 سيستم از استفاده

 تجاري هوش هاي

 و برداري بهره براي

 اكتشافي یادگيري

یادگيري سازماني  2011 پارک سانيونگ 

یک سازه دوبعدي 

شامل توانمندسازي و 

 تبدیل دانش است.

تبدیل دانش و 

كشف دانش از 

جمع آوري داده 

هاي مربوطه با 

كمک هوش 

 تجاري

پيوند غير قابل 

انكاري بين موضوع 

 یادگيري سازماني

با توانمندسازي 

 وجود دارد.

بررسي تاثير 

استفاده از هوش 

تجاري در موفقيت 

 صنعت بيمه



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         774 

نتایج این پژوهش  2011  عبدالعزيز الزهراني

نشان داد 

توانمندسازي 

روانشناختي تاثير 

مثبتي بر یادگيري 

 سازماني دارد.

در این پژوهش به 

مطالعه  

توانمندسازي روان 

شناختي و 

 یادگيري سازماني

در  شركت 

مخابرات یكي از 

كشورهاي عربي 

پرداخته شده 

 است است.

ارتباط بين 

توانمندسازي 

روانشناختي و 

یادگيري سازمان در 

 حيطه هوش تجاري

بررسي رابطه بين 

توانمندسازي 

روانشناختي و تعهد 

 سازماني

ويليام يئوه و 

 همکاران

سازي یک پياده 2010

سيستم هوش تجاري 

د كسب و كار یک تعه

پيچيده است كه نياز 

به منابع قابل توجهي 

 دارد.

سيستم 

توانمندسازي 

اینترنت و منابع 

الكترونيكي باعث 

تسریع ارتقاي 

روند كار هوش 

تجاري در 

 سازمانها است.

با استناد به اینترنت 

و سيستم هاي 

هوشمند و 

الكترونيكي مي توان 

هوش تجاري را در 

سازمان پياده سازي 

 نمود.

 ازيس توانمند

: الكترونيكي

 توسط توانمندسازي

 .اینترنت

 

 جدول مقايسه بندي پژوهش هاي پيشين و تحليل محتواي تحقيق و متغيرهاي شاخص عملکرد

 

 و تجاري هوش از استفاده در مثبتي نقش افراد توانمندسازي كه گفت توان مي شده انجام مطالعات بين مقایسه با

 قالب در اطالعاتي هايفناوري از گيري بهره پرتو در انگيزه، با و توانمند كاركناني حضور با رو، این از. دارد سازمان چابكي

داد. لذا با توجه به مقایسه هاي انجام شده بين پژوهش  مناسب پاسخي سازمان روزافزون نيازهاي به توان مي تجاري هوش

و قابليت  هاي مد نظر در تحقيقات، توانایي مقوله تجاري با پرداختن به هاي پيشين در این زمينه، مشخص شد كه هوش

 كسب در سازمان را مي دهد. هوش تجاري با ایجاد تحوالت مثبت ارتقا خود فراروي هاي چالش با مقابله براي را سازمان

 در بازار رقابتي ارتقا مي بخشد. ساز تحول و برتر جایگاهي
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 تحقيق روش 4
 

 آن در هاداده شيوه گردآوري كه باشدمي كاربردي ژوهش،پ هدف لحاظ به و كمي پژوهش یک حاضر تحقيق 

همبستگي و به طور مشخص مبتني بر  از نوع تحقيق متغيرهاي بين ارتباط حيث است. از پيمایشي نوع از و توصيفي

 هاي پژوهش و مدلسازي معادالت ساختاري از یک طرف ميزان انطباق دادهدر مدل باشد.ساختاري مي معادله سازيمدل

گردد و از طرف دیگر معناداري روابط در مدل برازش مفهومي پژوهش)از لحاظ برخورداري از برازش مناسب( بررسي مي

هوش تجاري: شوند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه )توانمندسازي كاركنان: مدل اسپریتز، یافته آزمون مي

گيري تصادفي ساده استفاده در این پژوهش از روش نمونهف و ژانگ بود. مدل پوپوویچ( و براي چابكي سازمان از مدل شری

بر اساس جدول مورگان نفر بودند كه  550جامعه آماري تحقيق تمامي كاركنان ایران خودرو دیزل به تعداد شده است. 

محتوایي و نظرات خبرگان  ي آماري انتخاب شدند. روایي ابزار بكار رفته در این تحقيق به صورتعنوان نمونهواحد به 226

بود، نشان از پایایي مناسب ابزارهاي  7/0تایيد و پایایي آن از روش آلفاي كرونباخ محاسبه و از آنجایي كه مقادیر آن باالي 

 بكارفته دارد. 

 

 

 هايافته

 

ش مدل در نظر ي برازش برازدهندهها، نشانها با حد مجاز در نظر گرفته شده براي آنمقدار شاخصمقایسه ميان 

سازي آوري شده دارد. اكنون با مدل مفهومي پژوهش و با استفاده از مدلهاي جمعگرفته شده براي متغيرها با داده

شود. تحليل مسير تكنيكي است كه طور اخص تكنيک تحليل مسير، به بررسي فرضيات پرداخته ميمعادالت ساختاري، به

استفاده شده است.  54/8افزار ليزرل نسخه منظور از نرمدهد. بدینزمان نشان ميهم طورروابط بين متغيرهاي تحقيق را به

افزار، مدل در حالت تخمين استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداري است. در حالت تخمين دو خروجي مهم نرم

شود و در بسته به آن مشخص مياستاندارد ميزان تبيين استاندارد ميزان تبيين واریانس هر متغير توسط متغيرهاي وا

( بيش از tي خروجي ضرایب معناداري، معنادار بودن روابط متغيرها مشخص مي گردد. اگر ضرایب معناداري )مقدار آماره

افزار را نشان ( دو خروجي نرم3( و )2هاي )باشد. شكلباد، مقدار واریانس تبيين شده معنادار مي -96/1تر از یا كم 96/1

 . دهندمي
 

 (. اطالعات مربوط برازش کلي مدل تحقيق4جدول )

 حد مجاز مقدار نام پارامتر

 3كوچكتر از  320/2 نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

 9/0بزرگتر از  97/0 (NNFIشاخص برازش غيرنرم)

 9/0بزرگتر از  98/0 (CFIشاخص برازش تطبيقي)

 9/0بزرگتر از  97/0 (IFIشاخص برازش افزايشي)

 9/0بزرگتر از  95/0 (GFIاخص برازندگي)ش

 9/0بزرگتر از  91/0 (AGFIشاخص برازندگي تعديل يافته)

 ماخذ: نتایج پژوهش



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         776 

 

 
 (. مدل ساختاري در حالت تخمين استاندارد2شکل )

 

ير ميزان تاث، 77/0هوش تجاري بر توانمندسازي كاركنان، شود، ميزان تاثير ( مشاهده مي3طور كه در شكل )همان

 باشد. مي 41/0بر چابكي سازمان  توانمندسازي كاركنان، و ميزان تاثير 47/0هوش تجاري بر چابكي سازمان 

افزار در حالت ضرایب معناداري مي باشد، ميزان معناداري ضرایب همبستگي روابط ( كه همان خروجي نرم3شكل )

و یا كوچكتر  96/1دست آمده در این خروجي بزرگتر از به  tي چه آمارهدهد. چنانمشخص شده در شكل قبل را نشان مي

صورت عدد به دست آمده براي ضرایب مسير، از نظر آماري قابل باشد، ضرایب مسير معنادار هستند و در غير این -96/1از 

وان به تایيد یا رد تقبول نيست. با توجه به ميزان اثر متغيرها بر یكدیگر و با در نظر گرفتن ضرایب معناداري این روابط، مي

 دهد. اي از نتایج را نشان مي( خالصه5فرضيات پرداخت. جدول )
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 (. مدل ساختاري در حالت ضرايب معناداري3شکل )

 

ي اثر مثبت و معنادار هوش تجاري بر چابكي سازمان و توانمندسازي ( نشان دهنده5نتایج ارائه شده در جدول )

هاي اول، دوم معنادار توانمندسازي كاركنان بر چابكي سازمان است. لذا این نتایج از فرضيه چنين اثر مثبت وكاركنان و هم

دهد كه هوش تجاري عالوه بر تاثير مستقيم، نماید. از سوي دیگر، نتایج تحليل مسير نشان ميو سوم تحقيق حمایت مي

( است. بنابراین 32/0گذارد كه این تاثير )ثر ميطور غيرمستقيم و از طریق توانمندسازي كاركنان بر چابكي سازمان ابه

ي بين هوش تجاري و چابكي سازمان دارد گري بر رابطهتوان نتيجه گرفت كه متغير توانمندسازي كاركنان اثر ميانجيمي

 گردد. ي سوم تحقيق نيز حمایت ميكه بدین طریق از فرضيه

 

 (. نتايج آزمون فرضيات تحقيق5جدول )

 تایيد با رد معناداري تاثير ميزان فرضيه

 تایيد 23/4 47/0 هوش تجاري                  چابکي سازماني

 تایيد 73/2 41/0 چابکي سازماني                  توانمندسازي کارکنان

 تایيد 24/20 77/0 هوش تجاري                           توانمندسازي کارکنان

نوان متغير ميانجي در ارتباط بين عتوانمندسازي کارکنان به

 هوش تجاري و چابکي سازمان مطرح است.

 تایيد - 32/0
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 بحث و نتيجه گيري 5

 

هاي تحقيق نشان داد كه توانمندسازي كاركنان در ارتباط بين هوش تجاري و چابكي سازمان به عنوان یک یافته

همكاران  و ليچ(، 1393اجيپور شوشتري و صفاري آشتياني )حمتغير ميانجي مطرح است. نتایج به دست آمده با مطالعات 

هاي زیادي ها آبستن تغييرات، فرصتها و چالشامروزه، محيط سازمان( همخواني دارد. 2006همكاران ) و ماتيو ( و2003)

راهبردي به تغييرات و  توان از سازمانها انتظار داشت. از طرفي، داشتن نگاهاست كه توانایي و قابليت رویارویي با آنان را مي

تواند ساز و كار مناسبي براي موفقيت بلندمدت هاي سازمان ميها و زیرساختهاي حاصل از تغييرات و بهبود توانایيفرصت

و پایدار باشد. چابكي در واقع براي مهندسي سازمان یک جدید، مبتني بر افزایش نرخ تغييرات در محيطي است كه 

هایي كند. چابكي سازمان به دنبال پيروزي و موفقيت در محيطپاسخگویي پيش كنشي به تغييرات ميها را وادار به سازمان

عدم اطمينان است؛ عدم اطميناني كه بي شک بدون تطبيق با شرایط محيطي و به عبارت دیگر، بدون انطباق با  با ویژگي

كاوش در محيط پرداخته و شرایط سازمان را به  تغيير، موجب چالش جدي سازمان خواهد گردید. چابكي به طور دائم به

دهد. از جمله واسطه تعبيه سنسورهاي حساس به تغيير در شرایط، پایش و خود را متناسب با این تغييرات تطبيق مي

هاي فناوري كنند، فناوري اطالعات است. و یكي از شاختهها از آن استفاده ميمهترین سنسورهاي محيطي كه سازمان

( دو دليل عمده را در 1393ت كه امروزه بيش از پيش مورد توجه مدیران بوده، هوش تجاري است. تارخ و مهاجري )اطالعا

( عصر اطالعات؛ در عصر اطالعات، كسي كه 1اند: )ها و صنایع عنوان كردهخصوص به كارگيري هوش تجاري توسط سازمان

آید و براي ها به حساب ميزمان مناسب، اساس و پایه سازمان اطالعات دارد، داراي قدرت است و كسب اطالعات صحيح در

ها و شركتها در طوفان اقتصادي رقابتي امروز، بر دو ( مسائل اقتصادي؛ بقاي سازمان2شود. )آنها مزیت رقابتي محسوب مي

يري فناوري اطالعات . در این بين، سازمان عالوه بر به كارگ]31[محدودیت كاهش هزینه و افزایش درآمدها متمركز است 

آیند، نياز به عنصر دیگر نيز دارند كه یكپارچگي ميان سازي سازمان نيز به شمار ميكه یه عنوان یكي از اركان مجازي

تمامي اركان سازمان را تحقق بخشد. بي شک این عنصر چيزي جز، به كارگيري كاركناني توانمند نخواهد بود. در حقيقت، 

اي است. مطالعات مختلف گيریها، نيازمند كاركناني حرفهمختلف فناورانه به منظور بهبود تصميمبكارگيري از ابزارهاي 

 این از آگاهي صورت در و باشدمي آميزموفقيت رفتار بررسي نوع و تعيين به وابسته سازمان هر در تجاري هوش موفقيتنشان 
 هاموفقيت ارتقاي ميزان موجب كه هوشمندانه تصميمات تخاذا در كارآمد و اثربخش صورت به هوش تجاري از توانمي رفتار،

 مباحث ترینمطرح از یكي به انگيزش ایجاد نوین شيوه عنوان به توانمندسازي همچنين. ]32؛ 2؛ 3[گرفت  بهره شد، خواهد

 و توانمندسازي به مدیران نسبت و پژوهشگران گيرنده، یاد هايسازمان رقابتي برتري عصر در است. شده مدیریت تبدیل روز
 شدت انسان به به هاسازمان نگرش گذشته دهه دو اند و درنشان داده خود از روزافزوني عالقه آن بر مبتني مدیریتي اقدامات

 شده تبدیل سازمان شركاي و كار جریان گردانندگان اصلي به ايحرفه هايسازمان كاركنان كه طوري به است. یافته تغيير
به  كه بياموزند را هایي روش باید نيز كاركنان بلكه باشند، برخوردار رهبري هاي از مهارت باید مدیران تنها نه بنابراین اند،

توان گفت كه توانمندسازي در دو روند. با مرور مطالعات انجام شده در خصوص توانمندسازي مي پيش راهبري خود سمت

 بعد از كارمندان توانمندسازي خصوص در تجربي از تحقيقات ياريبس . ]33[ روانشناختي مد نظر بوده است و بعد ساختاري
 به آنها چگونه و اینكه ابعاد توانمندسازي خود تحقيقات آنها در . ]34؛ 15[اند  كرده را بررسي موضوع این روانشناختي

 كردند. بررسي را اند شده مرتبط شغل ترك به تمایل و رضایت شغلي سازماني، تعهد نظير سازماني پيامدهاي با مجزا صورت
 معنادار بُعد و شده است مرتبط سازماني تعهد با ومثبتي دارمعني صورت به روانشناختي دهد توانمندسازيمي نشان نتایج
 و ( و شن2007همكاران ) و (، بوردین2007و كاسيمير ) (، بارترام2004همكاران ) و آوليو است. اولویت داراي بودن

كاهش  به منجر توانمندسازي كه رسيدند نتيجه این به متفاوت هاي شركت در يقات جداگانهتحق ( در2005همكاران )

 اهميت از فرایند توانمندسازي در كاركنان اعتماد بُعد هاپژوهش این در. ]33؛ 35[گردد مي سازمان كاركنان جابجایي
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 نشان كار و كسب هوش با توانمندسازي اطارتب بررسي ( در2002همكاران ) و وال تحقيق همچنين .است برخوردار بيشتري

 هايپژوهش ( در2006همكاران ) و ماتيو ( و2003همكاران ) و ليچ دارد. اهميت سازي توانمند در موثر بودن بعد دهدمي
 به هامسئوليت و اختيارات تفویض روي بر تمركز ارشد وهمچنين مدیریت توسط توانمندسازي فرایند شروع به اشاره جداگانه

 این در شروع شایستگي حس داشتن رسيدند كه نتيجه این به دارند.  آنها سازماني مراتب پایين سلسله هاي رده در فرادا
 یعني خود رقابتي ابزار و منبع ترینباید مهم سازمان هاویژگي این به دستيابي براي لذا. ]33؛ 36[است  اولویت داراي فرایند

 و مدیران براي ارتقاءكيفي  سودمند ابزارهاي مثابه به توانمندسازيدر حقيقت، . ]37[سازد  توانمند را انساني نيروي

 هاسازمان امروزي، تغيير كسب و كار حال در در محيط موفقيت كسب منظور به گردد.مي تلقي سازماني افزایش اثربخشي

نيازمندند. به بياني دیگر،  باال، سطح مدیران تا خط مقدم ازمدیران اعم مدیران، كليه خالقيت و نظرات، انرژي دانش، به

هدف از توانمندسازي، فراهم نمودن شرایط واگذاري اختيار و مسئوليت بيشتر و قدرت بخشيدن به مدیران با ایجاد انگيزه، 

نفس و خالقيت و ابتكار بيشتر. طراحي و ساخت مناسب، آموزش مؤثر با مدیریت كارآمد، استقالل، خوداتكائي، اعتماد به 

بر این ترین منبع و عامل رقابتي خود، یعني نيروي انساني را توانمند كند. ها، سازمان باید مهمیابي به این ویژگيبراي دست

اساس، براي توانمند نمودن سازمان، مدیران بایستي با تعيين و روشن نمودن اهداف و راهههاي رسيدن به آنها، رفتار 

شود تا كاركنان مسير خود را مشخص نموده و داشتن اهدافي روش، باعث مي دهي نمایند. چرا كهكاركنان را جهت

آیند، تالش نمایند. از این رو، هاي سازماني و راهبردهایي كه در این راه به اجرا در ميكاركنان سازمان در راستاي ماموریت

انگيزه نمایند، به خصوص زماني كه كارمند گردد تا با تعيين اهدافي چالش برآنگيز، ایجاد ها توصيه ميبه مدیران سازمان

 فناوري ابزار یک به عنوان فقط نه تجاري هوش به كه شودمي پيشنهاد در تعيين اهداف نقش داشته باشد. همچنين

 هايزیر ساخت به هم تجاري هوش كه كرد دقت باید بر این شود. عالوه سازماني نگاه معماري یک عنوان به بلكه اطالعات

 كه این مگر داشت، نخواهد را مدنرر اثربخشي هاسازمان در هوش تجاري دارد. نياز ايحرفه و خاص كاربران به هم و خاص

 .است شرط هم ها حل راه این سازيپياده براي سازمان آمادگي شود. فراهم هایش ابزار و شود درك به خوبي
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