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 .1دانشیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دکتری مدیریت فناوری اطالعات ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت0931/10/01:؛ تاریخ پذیرش)0931/00/01 :

چکیده
امروزه بهکارگیری مفاهیمی مانند هوشمندی کسبوکار بهدلیل ایفای نقش در تمشمی گیشری اشازمانی و ارتقشای ب شرهوری در صشنای
مختلف بسیار مورد توجه اات .شناخت و ارزیابی عوامل مؤثر در پیشرفت ایست های هوشمندی کسبوکشار در اشازما بسشیار اهمیشت
دارد .این پژوه با هدف ارزیابی ارتباط بلوغ ایست های هوشمندی کسبوکار در یک اازما با انواع هشوش کارکنشا درگیشر بشا ایشن
ایست ها انجام گرفته اات .در این تحقیق اه نوع هوش فرهنگی ،هیجانی و منطقی ارزیابی شد .پشژوه حاضشر از نشوع کشاربردی بشا
روش توصیفی -همبستگی اات .جامعة آماری شامل مدیرا و کارکنا ششرکتهشای ایرانشی مشیششوند کشه ایسشت هشای هوششمندی
کسبوکار را بهکار میگیرند 909 .نفر از بین کارکنا و  14مدیر به روش تمادفی ااده بهعنوا نمونة آمشاری پشژوه انتخشا ششدند.
ابزار پژوه پراشنامه اات .آزمو  Zو ضریب همبستگی ااپیرمن برای آزمو فرضیههای پشژوه  ،و تحلیشل السشلهمراتبشی فشازی
برای تعیین وز شاخصها بهکار گرفته شد .نتایج پژوه نشا داد میا بلشوغ هوششمندی کسشبوکشار و هشوش فرهنگشی ،هیجشانی و
منطقی رابطة معنادار وجود دارد.

کلیدواژگان
بلوغ هوشمندی کسبوکار ،هوش فرهنگی ،هوش منطقی ،هوش هیجانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmh_ronaghi@ut.ac.ir :
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مقدمه
هوشمندی کسبوکار شامل مجموعهای از برنامههای کاربردی و تحليلي است کهه بها بههکهاریيری
پایگاههای دادة عملياتي و تحليلي به فرایند تصهمي یيهری هوشهمند کسهبوکهار کمه
( .(Turban et al., 2010هوشمندی کسبوکار به کنترل منهاب و جریها اطالعها
سازما کم

مهيکنهد

درو و بيهرو

ميکند ( .)Foshay & Kuziemsky, 2013, pp.21-22کارایي و اثربخشي سيسهت ههای

هوشمندی کسب و کار در موفقيت و کسب مزیت رقابتي سازما نقش عمدهای دارد .ارزیهابي ایه
سيست ها بهدليل وسعت و یسترة پوششي و مناف درازمد

آ هها از منظرههای یونهایو بررسهي

ميشود .با توجه به هزینة کال بهکاریيری سيست های هوشمند کسبوکار در سازما  ،بهکهاریيری
مؤثر آ اهميت داشته و پيادهسازی آ دارای ریس

است .به همي دليل عوامل مهؤثر در بلهو و

پيادهسازی موفق ای سيست ها برای سازما ها مه اسهت ( .)Loshin, 2013, p.77در ایهرا نيهز در
چند سال یذشته سازما ها به سمت بهکاریيری رویکرد هوشمندی کسبوکار یام برداشهتهانهد .از
جمله چالشهای پيش روی سازما های ایراني در بهکهاریيری و پيهادهسهازی موفهق سيسهت ههای
هوشمندی کسب وکار ،وجود نيروی انساني مؤثر و آموزش آ ها اسهت .کهاربرا بههعنهوا عامهل
انساني دریير با ای سيست هها در موفقيهت و پيشهرفت هوشهمندی سهازما نقهش مهمهي دارنهد
(سلوکدار و مات  .)9831 ،ویژیيهای شخصي کارکنا مانند دانش فردی یا ویژیيهای شخصيتي
فرد بر عملکرد سازماني آ ها مؤثر است ( .)Kumar & Sharma, 2012, p.142از همي رو ،انتخها
کارکناني با ویژیيهای مناسب در بلو و پيادهسازی موفق سيست های هوشمندی کسبوکار نقش
مهمي ایفا ميکند .بنابرای  ،پژوهش پيش رو با هدف ارزیابي رابطة ی

ویژیي فردی نيروی کهار،

یعني هوش کارکنا با ميزا بلو هوشمندی کسبوکار سازما ها انجام یرفته است .بههدليهل ایه
که هوش بهعنوا ی

ویژیي فردی بر عملکرد کارکنا تأثيریهذار اسهت .براسها

پژوهش بهمنظور ژرفکاوی بيشتر سه نوع هوش انتخا

نظهر رگریها

شد .مسئلة اصلي ای پهژوهش شناسهایي

رابطة بي سه نوع هوش فرهنگي ،هيجاني و منطقي نيهروی انسهاني سهازما بها بلهو هوشهمندی
کسبوکار سازماني است.
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پیشینة نظری
هوشمندی کسبوکار

هوشمندی کسبوکار ی

چارچو

برای حرکت از داده به اطالعا

کاری شامل فرایندها ،ابزار و فناوریهای مختله

و از اطالعا

اسهت کهه

به دانش طراحي شده و موجب ایجاد ارزش افزوده

برای سازما ميشود ( .)Azma & Mostafapoor, 2012, p.104با بهکاریيری دانش بههدسهتآمهده،
مدیرا سازما ميتوانند تصمي های بهتری اتخاذ کنند و با طرح برنامههای عملهي بهرای سهازما ،
فعاليتههای تجهاری را بههطهور مهؤثرتری انجهام دهنهد (پيهرایش و عليوهور .)9819 ،هوشهمندی
کسبوکار فقط ی

ابزار نيست ،بلکه معماری اسهت و بهرای شناسهایي ،جمه آوری ،و پهردازش

دادهها و نتيجهیيری از آ ها ،فرایندهای مختلفي را طهي مهيکنهد و ابزارههای متفهاوتي را بههکهار
ميیيرد.

بلوغ سیستمهای هوشمندی کسبوکار

انتظارا

سازما ها از سيست های هوشمندی کسبوکهار را مهيتهوا براسها

سيست ها تفکي

کرد .بهطور ساده بلو شامل یسهترش و پيشهرفتگي یه

سهطل بلهو ایه

موجودیهت یها پدیهده

ميشود .از زماني که کيفيت بهعنوا سطل مورد انتظار تلقهي شهد بلهو سيسهت ههای هوشهمندی
کسبوکار نيز با کيفيت آ ها سنجيده ميشود ( .)Leem et al., 2008, pp.1201-1203ایر سازما ها
بخواهند اطالعا

را بهطور درست بهکار یيرند ،باید از آ ها در فرایند تصمي یيری که منتههي بهه

نياز و رواستة مشتریا ميشود ،استفاده کنند .زماني که نياز به صور

فرایندمحور مطرح ميشهود

عمدتاً در سطل سيست های اطالعهاتي عمليهاتي بسهط داده مهيشهود .امها سيسهت ههای هوشهمند
کسبوکار معموالً بهعنهوا سيسهت ههای دادهمحهوری شهنارته مهيشهوند کهه ویهای

مهدیریتي

غيرسارتارمند را در فرایندهای مشخصي قرار ميدهند .در سهازماني کهه فراینهدههای آ مسهتمر و
غيرقابل تفکي

و تعری

باشد ،مدیریت و تجمي دادهها بسيار مشکل است و نيازههای اطالعهاتي

بهکاریيری سيست هوشمندی کسبوکار نيز با مشکل مواجه مهيشهود .شهنارت و تعریه
فرایندهای کسبوکار برای محاسهگة شهار

دقيهق

ههای کسهبوکهار شهر الزم اسهت (تها الهدی و
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همکارا  .)9819 ،ی

سيست موفق هوشمندی کسبوکار در سازما باید دادههای سری  ،دقيهق و

ارزشمند را تجمي کند و در زما مناسب بهکار یيرد و آ ها را به اطالعها
تگدیل کند .قابليت تجمي اطالعا

بهرای تصهمي یيهری

بهعنوا یکي از عوامل موفقيت سيست های اطالعاتي نام بهرده

ميشود .هنگام طراحي معماری سيست های هوشمند کسبوکار سهازما هها بها دو موعهوع عمهده
مواجهند (:)Popovic et al. 2012
 -تجمي حج بسيار زیاد دادهها که از مناب مختل

دریافت شده است؛

 بهکاریيری ابزارهای تجزیهوتحليل (دادهکاوی ،یزارشدهي ،فرایند تجزیهوتحليل بهررط وجز آ ).
 دو عامل تجمي دادهها و قابليتهای تجزیهوتحليل در ارزیابي بلو سيست های هوشهمندیکسبوکار مؤثر است.
هوش

مفهوم هوش در سطل فرد و سازما قابل بررسهي اسهت .ههوش سهازماني قابليهت یه
به عنوا ی

سهازما

کل ،در یردآوری اطالعا  ،نوآوری ،توليد دانش و عمل مؤثر بهر پایهة دانهش ایجهاد

شده است (کيماسي و همکارا  ،9811 ،ص .)988هوش فهردی از جملهه مفهاهيمي اسهت کهه در
حوزة روا شناسي تعری های متعددی از آ بيا شده است .بها وجهود تعریه ههای یونهایو و
ویژیيهای متعددی که برای افراد باهوش بيا شده است ،ميتوا جهتیيریههای واحهدی را در
آ ها یافت .بعضي از تعری های بيا شده به ای شرح اند :هوش عگار
یادیيری؛ هوش عگار

است از یرفيت توانایي و

است از دانش پذیری و یرفيت کسب آ ؛ هوش توانایي تفکهر بهر حسهب

ایدههای انتزاعي است ( .)Perkins, 1985, pp.148-149در تعری های جدیدتر از ههوش بههعنهوا
توانایي سازیاری فرد با محيط و قدر

پيشبيني شرایط برای شنارت فرصتها و تهدیدها تعگيهر

ميشود ( .)Dinger & Dickhäuser, 2013آنچه در اذها عمومي بهعنهوا ههوش لحها مهيشهود،
هما هوش منطقي یا محاسگاتي است که به استدالل درست افراد و توانایي حل مسائل کمّي اشاره
ميکند ،اما هوش هيجاني و هوش فرهنگي بهعنوا تقسي بندی جدیدتر هوش به حسا

ميآیند.
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هوش هیجانی :ای هوش در مفهوم هوش اجتماعي ریشهه دارد .ههوش اجتمهاعي بيها کننهدة
توانایي درک و مدیریت افراد در روابط انساني است .در اوایل سال 9131پژوهشگرا بهه تعریه
نظاممند هوش هيجهاني پردارتنهد

(2013, p.1983

 .)Komlosi,مشههورتری آ هها ههوش درو و

بي فردی در زمينة سواد عاطفي است که سنگبنای هوش هيجاني شهد .ههوش هيجهاني شهکلي از
هوش اجتماعي است که بيا کنندة توانایي کنترل احسا
آ ها و بهکاریيری ای اطالعا

و هيجا های رود و دیگرا  ،تمایز ميا

برای هدایت فکر و عمل اسهت (

 .)p.789هوش هيجاني به عنوا هوش غيرشنارتي عگار

O'Boyle & Humphrey, 2011,

است از مهار های هيجاني و اجتمهاعي

که بر توانایي فرد در مقابله با فشارها و تقاعاهای محيطي تأثير مي یذارد ،به عگهار
هيجاني بيا کنندة توانایي ادارة مطلو

رلق و رو ،وع رواني و کنترل تهنش هاسهت و در واقه ،

عاملي است که هنگام ناکهامي در دسهتيابي بهه ههدف در شهخ
(2013, p.540

دیگهر ههوش

انگيهزه و اميهد ایجهاد مهي کنهد

 .)Lindebaum,مدل یلم توانمندیهای هوش هيجاني را در چهار نهوع عمهومي و

کلي تشریل ميکند (:)Goleman, 2001, pp.28-29
 -رودآیاهي :توانایي درک احسا

و نقا قو

و عع

رود؛

 رودمدیریتي :توانایي ادارة حالتها ،تنشها و قابليتهای دروني رود؛ آیاهي اجتماعي :توانایي درک صحيل افراد و یروهها؛ مدیریت روابط :توانایي ایجاد عکسالعملهای مطلوتوانمندی هيجاني عگار

در دیگرا .

است از توانایي اکتسابي بر مگنهای ههوش هيجهاني کهه بهه عملکهرد

چشمگير در کار ميداني منجر ميشود .بهعگار

دیگر مقدار ههوش هيجهاني تعيهي کننهدة توانهایي

بالقوه برای کسب مهار های کاربردی است (.)Akgün et al. 2012, pp.96-97
هوش فرهنگی :هستة اصلي تشکيلدهندة هوش فرهنگي توانمندی تعامل افراد یها یهروه ههای
اجتماعي با فرهنگ متفاو

است .توانایي در یردآوری اطالعا  ،تفسهير آ هها و عمهلکهرد بهر

مگنای آ ها در موقعيت های چندفرهنگي ،توانایي فرد برای سازیاری موفقيتآميز با مجموعهه ههای
نوی فرهنگي که براسا

زمينة فرهنگي فرد ميتوا آ ها را مجموعهه ههای فرهنگهي نامهأنو

و
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ناآشنا دانست ،و توانایي در تعامل اثربخش با افرادی به لحها فرهنگهي متفهاو  ،از جملهه دیگهر
تعری هایي است که برای هوش فرهنگي بيا شده است ( .)Capatina et al., 2011, p.11947انگ
( )1199هوش فرهنگي را سازهای چندبعدی متراک  ،و ابعاد آ را جنگههای مختل
توصي

قهابليتي کلهي

ميکند ( .)Ang et al. 2011هوش فرهنگي از چهار بعد فراشنارتي ،شهنارتي ،انگيزشهي و

رفتاری تشکيل شده است (.)Ng et al., 2012, p.30
 -هوش فرهنگي فراشنارتي یا راهگردی :عگار

است از مشاهدة دقيق ،امها کنهد و تهدریجي

آنچه در مغز ما و سایری جریا دارد .راهگرد هوش فرهنگهي /فراشهنارتي ،یعنهي چگونهه
مي توا تجار

متنوع را حس و درک کرد؟ و چگونه مي توا بر پایة تفاو های فرهنگهي

برنامهریزی مؤثر کرد (.)Plum, 2013
 هوش فرهنگي شنارتي :هوش شنارتي دانهش نسهگت بهه هنجارهها ،عملکردهها ،رسهوم وقواعد ی

محيط متفاو

فرهنگي اسهت کهه از طریهق آمهوزش و تجهار

ميشود .ای بعد ،هما درک کلي تفاو
براسا

فهردی کسهب

فرهنگ ها است .بعد شنارتي بعد منطقي ،عيني و

یرفيت ها و سارتارهای ذهني است که به ما فرصهت مهي دههد دربهارة آنچهه رخ

ميدهد ،فکر کني (.)Plum, 2013
 -هوش فرهنگي انگيزشي :عگار

است از توانهایي تمرکهز ،ههدایت و صهرف انهرژی بهرای

یادیيری و رفتار در موقعيت های متفاو

فرهنگي که نشا دهندة عالقه ،بهاور ،حرکهت بهه

سمت سازیاری بي فرهنگي ،توانایي فرد برای دریيرشد و ثابتقدم ماند در چالش های
بي فرهنگي است (احمدی و همکارا .)9811 ،
 هوش فرهنگي عملياتي /رفتهاری :یعنهي قابليهت رفتارههای کالمهي و غيرکالمهي مهؤثر درتعاملهای فرهنگي هوش فرهنگي رفتاری ،بعد عملي هوش فرهنگي است کهه بهه توانهایي
مدیر برای عملکرد مؤثر در موقعيت های بي فرهنگهي برمهي یهردد .عامهل رفتهاری ههوش
فرهنگي یعني رفتار سازیار با فرهنگهای متفاو

(2011

 .)Livermore,در واق بعد اقهدام

و رفتار ،ابعاد دیگر هوش را به بازی ميیيرد و در ایجاد محتوای ارتگا بسيار مهه اسهت
(.)Plum, 2013
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پیشینة تحقیق
پس از بررسي پژوهشهای پيشي مطالعا

متعددی در حوزة هوشمندی کسبوکار انجهام یرفتهه

است ،اما پژوهشي که بهطور مستقي مشابه موعوع ای پژوهش باشد ،یافت نشد و نهوآوری ایه
پژوهش در برقراری ارتگا و ارزیابي بي شار

های انسهاني و هوشهمندی کسهبوکهار اسهت.

برري از پژوهشهای مرتگط با ای حوزه در ادامه بيا شده است :در تحقيق کيماسهي و همکهارا
( )9811عم تشریل مفهوم هوش ،مقولة هوش سازماني ارزیابي شده است .ای پهژوهش کهه از
نوع کاربردی و به روش توصيفي  -همگستگي است ،تفاو

مقولة هوش سازماني را بي بان های

دولتي و رصوصي تحليل کرده است .نتيجة پژوهش نشا ميدهد ههوش سهازماني در بانه ههای
رصوصي تفاو

معنهاداری بها بانه ههای دولتهي دارد (کيماسهي و همکهارا  .)9811 ،پهژوهش

سلوکدار و مات

( )9831چالشهای پيادهسازی هوشمندی کسبوکهار در ایهرا شناسهایي کهرده

است .پژوهش آ ها از نوع مروری و توصيفي است و براسا
بهتری تجار

اسهناد کتابخانههای موجهود دربهارة

پيادهسازی سيست ههای هوشهمندی کسهبوکهار در ایهرا چهالشهها را شناسهایي

کردهاند .نتيجة ای پژوهش شناسایي چالشهایي مانند هدفگذاری صحيل ،هزینة سنگي و نيهروی
انساني مناسب است (سلوکدار و مات  .)9831 ،تحقيق غضنفری و همکارا ( )1199ابزاری بهرای
اندازهیيری موفقيت هوشمندی کسبوکار در سازما ارائه داده است .روش ای پهژوهش از روش
عل طراحي است .در ای پژوهش ابتدا ،شار
شناسایي شده است و براسا
شار

آ  ،سيست رگهرهای طراحهي شهده اسهت کهه بها انهدازهیيهری آ

ها ميزا موفقيت سيست را بهصور

 .)1199در پژوهش پاپاوی

های موفقيت هوشمندی کسهبوکهار در سهازما
داشهگورد نمهایش مهيدههد (غضهنفری و همکهارا ،

و همکارا ( ،)1191مدلي برای ارزیابي بلو هوشمندی کسهبوکهار

طراحي شده است .پژوهش از نوع پيمایشي است و با بهکاریيری نظر یروه متخصصا  ،ارتگا سه
عامل کيفيت اطالعا  ،دسترسي اطالعا
در قالب مدلي ارزیابي شده است

و بهکاریيری اطالعا

(et al., 2012

بر بلو هوشهمندی کسهبوکهار

 .)Popovicپژوهش ابزری و همکارا ( )9831کهه

با هدف ارزیابي رابطة هوش فرهنگي بر اثربخشهي یروههي انجهام یرفتهه ،پژوهشهي توصهيفي -
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پيمایشي است و ای مطالعه رابطة بي هوش فرهنگي و اثربخشي یروههي در  74یهروه کهاری در
شرکت فوالد مگارکة اصفها را بررسي کرده است .یافته های تحقيق نشا داد بي هوش فرهنگي و
مؤلفه های آ (راهگرد ،دانش ،انگيزش و رفتار) با اثربخشي یروههي رابطهة معنهاداری وجهود دارد.
همچني  ،از بي ای مؤلفه ها ،مؤلفة انگيزش و رفتار ،قابليت پهيشبينهي اثربخشهي یروههي را دارا
بودند (ابزری و همکارا  .)9831 ،پژوهش بهشتيفر و ابراهيمي ( )1197بهه روش پيمایشهي و بها
هدف ارزیابي رابطة بلو کارکنا و هوشمندی کسبوکار انجام یرفته است و نتهای ایه تحقيهق
نشا داده است بي بلو سازماني و عملکرد افراد هوشهمند رابطهه وجهود دارد .براسها
پژوهشهای پيشي مشخ

شد مطالعهای که رابطة شار

مطالعهة

های انساني ،مانند ههوش را بهر بلهو

سيست های کسبوکار ارزیابي کند ،انجام نگرفته است و در مطالعا

مشابه هوشمندی کسبوکهار

در مفهوم کيفي و کال آ و نه بلو سيست های مربوطه در نظر یرفتهه شهده اسهت .از همهي رو
نوآوری ای پژوهش ارزیابي رابطة سه نوع هوش کارکنا بهعنوا شار

های انسهاني بهر ميهزا

بلو سيست های هوشمندی کسبوکار است.
پس از مطالعة متو نظری پژوهش و تحليل نتيجة تحقيق سهولکدار و ماته

( )9831یکهي از

چالشهای پيش روی پيشرفت سيست های هوشمندی کسبوکار مناب انساني و ویژیيهای آ هها
شناسایي شد .براسا
ارزیابي انتخا

نظر رگریا  ،هوش بهعنوا یکي از ویژیيهای مناب انساني سهازما بهرای

شد .دليل ای انتخا

تأثير ای شار

نسگت به برري متغيرهای ذهني بوده است .براسا
هوش هيجاني بهعنوا ی
اسا

بر عملکرد افراد و قابليت انهدازهیيهری آ
نتيجة تحقيق ابویهل و همفهری ( )1199تهأثير

ویژیي مناب انساني بر عملکرد سازماني افراد مشخ

شد .بهر همهي

و با توجه به تأثير عملکرد افراد در پيشرفت سيست های هوشمندی کسبوکهار در راسهتای

هدف پژوهش فرعية اول تدوی شد .نتيجهة تحقيهق دنهگ و یيگسهو ( )1191نشها داد ههوش
فرهنگي و هوش در مفهوم عمومي دو عامل مؤثر بر روی بازدهي و کارایي افراد در سازما اسهت
به همي دليل ،برای بررسي رابطة ای شار
فرعيههای دوم و سوم نيز بيا شد.

نيروی کار با ميزا پيشرفت سيست های هوشمندی،

رابطة هوش کارکنان و بلوغ هوشمندی کسبوکار در سازمانهای کاربر سیستمهای هوشمند
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مدل مفهومي پژوهش بریرفته از تحقيق رستمينيا و حسي زاده ( )1192و بهشتيفر و ابراهيمي
( )1197مطابق با شکل  9تدوی شد.
 فرعية اول :بي ميزا بلو هوشمندی کسبوکار سازما و هوش هيجاني کارکنا ارتگهامثگت و معناداری وجود دارد.
 فرعية دوم :بي ميزا بلو هوشمندی کسبوکار سازما و هوش فرهنگي کارکنا ارتگهامثگت و معناداری وجود دارد.
 فرعية سوم :بي ميزا بلو هوشمندی کسبوکار سازما و هوش منطقي کارکنا ارتگهامثگت و معناداری وجود دارد.
هوش هيجاني

بلوغ

هوش منطقي

هوشمندی کسبوکار
هوش فرهنگي
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
ای پژوهش از نظر هدف ،کاربردی ،و از نظر روش یردآوری دادهها توصيفي – همگستگي اسهت.
پس از مطالعة متو نظری پژوهش با انجهامداد مصهاحگة نيمههسهارتارمند و نظرسهنجي از یهروه
رگریا پژوهش (شامل  1ت از استادا دانشگاه و سه ت از کارشناسها مجهر
اطالعا ) ،شار

حهوزة فنهاوری

و متغيرهای تحقيق شناسایي شد و فرعيههای تحقيق برای ارزیابي ارتگا بي

متغيرها تدوی شد .ابزار ای پژوهش پرسشنامه و مصاحگة نيمهسارتارمند با یروه رگریها اسهت.
مصاحگة نيمهسارتارمند با رگریا برای شناسایي متغيرهای پژوهش و تدوی فرعيهها بهکار یرفته
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شد و بر مگنای تحليل محتوای مصاحگهها نتای بهدست آمد .در ای پهژوهش سهه نهوع پرسشهنامه
تهيه شد .پرسشنامة اول برای محاسگة وز هر ی

از شار

های پژوهش بر حسب مقادیر فهازی

در بي یروه رگریا پژوهش توزی شد .پرسشنامة دیگر برای ارزیهابي سهه نهوع ههوش کارکنها
نمونه ،و سومي پرسشنامه برای ارزیابي بلو سيست های هوشمندی کسهبوکهار در سهازما ههای
نمونه براسا

طي

ليکر

پن یزینهای تهيه شد .پرسشنامهها ابتدا بي تعدادی محدودی از نمونه

توزی شد و مطابق با نظر یروه رگریا پژوهش اصالحا

مربوطه روی آ انجام یرفت .به همي

لحا ميتوا ادعا کرد پرسشنامه از روایي قابل قگولي برروردار است .برای ارزیهابي پایهایي ابهزار
پژوهش ،عریب آلفای کرونگاخ محاسگه شد .هرچه مقدار ای عهریب بهه یه

نزدیه تهر باشهد،

نشا دهندة پایایي بهتر ابزار پژوهش است .مقدار ای عریب برای پرسشنامهههای دوم و سهوم بهه
ترتيب ،برابر با  1/49و 1/43بهدست آمد که ميتوا اذعا کرد پرسشنامهها از پایهایي قابهل قگهولي
برروردارند .بهمنظور تأیيد اولية مؤلفه های شناسایيشده آزمو تي به کار یرفته شهد .بها توجهه بهه
مقادیر  P-valueبهدستآمده به ازای هر پرسش در سطل  2درصد ،معناداری همة پرسش هها تأیيهد
شد.
جامعة ای پژوهش به دو دسته تقسي ميشود :دستة اول ،شامل کلية مهدیرا عهالي و مهدیرا
فنههاوری اطالعهها

سههازما هههای ایرانههي اسههت کههه سيسههت هههای هوشههمندی کسههبوکههار را در

سازما هایشا بهکار ميیيرند و دستة دوم کليهة کارکنها اسهتفادهکننهدة سيسهت ههای هوشهمندی
کسبوکار در سازما های یادشدهاند .مجموعهای از اسامي ای سازما ها از شرکتههای فروشهندة
سيست های هوشمندی کسبوکار تهيه شد .روش نمونهیيری تصادفي ساده ،بهدليل قابليت تعمهي
باال و تورش پایي به کار یرفته شد .اسهامي  21شهرکت بههصهور
پرسشنامه بي مدیرا عالي و مدیرا فناوری اطالعا

ای سهازما هها ،و براسها

پرسشنامه بي کارکنا سازما های یادشهده توزیه شهد .در مهد
پرسشنامه جم آوری شد .از بي شار

تصهادفي انتخها

های بيا شهده در تحقيقها

شهد911 .

موریها 821 ،

 22روز بههترتيهب 73 ،و 898
لينهدبوم ( ،)1198و دنهگ و

یيگسههو ( ،)1191عوامههل تشههکيلدهنههدة انههواع هههوش یههردآوری شههد .براسهها

مصههاحگة

رابطة هوش کارکنان و بلوغ هوشمندی کسبوکار در سازمانهای کاربر سیستمهای هوشمند

نيمهسارتارمندی که با اعضای یهروه رگریها پهژوهش انجهام یرفهت ،شهار
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هها و متغيرههای

پژوهش از بي عوامل شناسایيشده مطابق با جدول  9تدوی شد .در ای مقاله با توجهه بهه نتيجهة
تحقيق پاپاویچ و همکارا ( ،)1191سطل بلو سيست های هوشمندی کسبوکار برابر بها تجميه
دادهها و ابزارهای تجزیهوتحليل در نظر یرفته شده است.
ادامة جدول  .1متغیرها و شاخصهای پژوهش

ابعاد
هوش هيجاني (رودآیاهي)
()Lindebaum, 2013

هوش هيجاني (رودمدیریتي)
()Lindebaum, 2013

هوش هيجاني (آیاهي اجتماعي)
()Goleman, 2001

هوش هيجاني (مدیریت روابط)
()Lindebaum, 2013

هوش فرهنگي (بعد انگيزشي)
()Deng & Gibson, 2012
هوش فرهنگي (بعد رفتاری)
()Deng & Gibson, 2012
هوش فرهنگي (بعد شنارتي)
()Deng & Gibson, 2012

شاخصها
رودآیاهي عاطفي
رودارزیابي دقيق
اعتمادبهنفس
رودکنترلي احساسي
صداقت سازیاری
وجدا
نوآوری
روشبيني
همدلي
هوشياری
ردمتمحوری
توسعة توانایيهای دیگرا
رهگری القایي
تأثير
واکنش نسگت به تغيير
مدیریت تعارض
کار یروهي
عوامل دروني
عوامل بيروني
رودبسندیي
کالمي
غيرکالمي
سيست فرهنگي
ارزشها
هنجارهای فرهنگي

 266

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،3پايیز 1315
ادامة جدول  .1متغیرها و شاخصهای پژوهش

شاخصها

ابعاد
هوش فرهنگي (بعد فراشنارتي)
()Plum, 2013

هوش منطقي
()Dinger & Dickhäuser, 2013

بلو هوشمندی کسبوکار
(تجمي دادهها)
()Popovic et al., 2012

آیاهي
برنامهریزی
کنترل
استدالل
دانش مفهومي
حافظة کوتاهمد
توانایي نوشتاری و رواند
دانش کمّي
حافظة بلندمد
بهکاریيری نرمافزارهای مختل اطالعاتي
استفاده از ابزارهای تجمي
یزارشهای دستي (کاغذی)
یزارشهای بهنگام و تجميعي
فرایند تجزیهوتحليل بررط
نرمافزارهای تجزیهوتحليل
دادهکاوی
شار های عملکرد و داشگورد

بلو هوشمندی کسبوکار
(ابزارهای تجزیهوتحليل)
()Popovic et al., 2012

تکنیک وزندهي شاخصها
در تحليل سلسلهمراتگي فازی برای مشخ

کرد اولویت و ميزا اهميهت شهار

هها نسهگت بهه

یکدیگر از اعداد فازی استفاده شده است .در ای روش بهدليل مقهادیر غيردقيهق فهازی ،نتهای بهه
واقعيت نزدی تر است .در جدول  1مقدار کمي متنایر با هر یزینة زباني نمایش داده شهده اسهت
(اکگری و مهریا .)9831 ،
جدول .2نمایش مقادیر فازی

میزان اهمیت

دقيقاً برابر

عدم ترجيل

نسگتاً مه تر

مه تر

ريلي مه تر

کامالً مه تر

اعداد فازی

()9،9،9

()9/1، 9 ،8/1

()8،9/1،1

()8/2،1،1/1

()2،1/8،1

()2/4،8،1/1
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زوجي که عناصر آ را اعداد فازی تشکيل ميدهند،

در ادامه ،پس از تشکيل ماتریس مقایسا

در روش تحليل فازی برای هر سطر ماتریس مقدار  Skمحاسگه ميشود .مقدار ای متغيهر از طریهق
رابطة  9بهدست ميآید (اصغرپور.)9839 ،
9

() 9

0

0

0

در ای رابطه i ،نشا دهندة یزینههای تصمي  j ،تعداد شهار

= Sk

هها و  kشهمارة سهطر مهاتریس

است .در روش تحليل فازی پس از محاسگة Skها ،باید درجة بزریي آ ها را نسگت به ه بهدسهت
آورد .درجة بزریي دو عدد فازی  M9و  M1با

1

نمهایش داده مهيشهود کهه از طریهق

9

رابطة  1محاسگه ميشود.
9
2

() 1

9

9

1

1
2

1

1

1
2

2

1

2

1

2

1

hgt( 1

2

ها در ماتریس مقایسة زوجي نيز براسا

رابطه  8محاسگه ميشود.

12

() 8
بردار وز شار

1

1

2

وز شار

9

1

1

ها از طریق رابطة  7بهدست ميآید .ای بردار هما بهردار غيرنرمهال فراینهد

تحليل فازی است.
() 7

T

1

2

با بهکاریيری رابطة  2نتای بردار وز نرماالیز ميشود.
() 2

=Wi
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در صورتي که بي شار
یکدیگر نگاشند ،برای هر شار

های منتخب وابستگي وجود داشته باشهد و شهار
ماتریس مقایسة زوجي براسا

هها مسهتقل از

تحليهل رابطهة بهي شهار

هها

تشکيل ميشود (اکگری و مهریا .)9831 ،
يافتههای پژوهش
برای آزمو فرعيهها ،ابتدا وز هر یه
مقایسا

زوجي هر ی

از شهار

ههای ههوش محاسهگه شهده اسهت .مهاتریس

از کارشناسا پژوهش مطابق با جدول  8تهدوی شهد ( :Ciابعهاد نههیانهة

هوش).
جدول .3ماتریس مقایسات زوجی یکی از کارشناسان پژوهش
C8

C9

C7

()1 ،2/1 ،8( )9/1 ،9 ،8/1( )9/1 ،1/8 ،9
()1 ،2/1 ،8
()1 ،2/1 ،8

C6

()1 ،2/1 ،8( )8/1 ،1 ،2/1

()1 ،2/1 ،8( )8/1 ،1 ،2/1( )8/1 ،1 ،2/1( )8/1 ،1 ،2/1
()9 ،8/1 ،1

()1 ،2/1 ،8

()1 ،2/1 ،8( )9/1 ،1/8 ،9( )9/1 ،9 ،8/1

()8/1 ،1 ،2/1( )9/1 ،1/8 ،9

()1 ،2/1 ،8( )9/1 ،9 ،8/1

()8/1 ،1 ،2/1( )9/1 ،1/8 ،9
()9/1 ،1/8 ،9
()9 ،9 ،9

()9 ،9 ،9

()9 ،9 ،9

()9 ،8/1 ،1

()8/1 ،1 ،2/1( )9 ،8/1 ،1

()9 ،9 ،9

()9 ،9 ،9

()9 ،9 ،9

C1

()9 ،8/1 ،1

C2

(C3 )1/2 ،9/1 ،1/8( )1/2 ،9/1 ،1/8( )9 ،9 ،9
()9/1 ،1/8 ،9( )9/1 ،1/8 ،9( )9 ،8/1 ،1

C4

(C5 )9/8 ،1/2 ،9/1( )9/8 ،1/2 ،9/1( )1/8 ،9 ،1( )1/2 ،9/1 ،1/8( )9 ،9 ،9
()9 ،8/1 ،1

(C6 )1/2 ،9/1 ،1/8( )1/2 ،9/1 ،1/8( )9/1 ،1/8 ،9( )9 ،8/1 ،1

(C7 )9/8 ،1/2 ،9/1( )1/2 ،9/1 ،1/8( )9/8 ،1/2 ،9/1( )9/8 ،1/2 ،9/1( )1/2 ،9/1 ،1/8( )9/8 ،1/2 ،9/1
()1/8 ،9 ،1( )1/2 ،9/1 ،1/8( )9/1 ،1/8 ،9( )9 ،8/1 ،1

C8

()9 ،8/1 ،1( )9/8 ،1/2 ،9/1( )9/8 ،1/2 ،9/1( )1/8 ،9 ،1( )1/2 ،9/1 ،1/8( )9/1 ،1/8 ،9

C9

()1/8 ،9 ،1( )1/2 ،9/1 ،1/8( )9 ،9 ،9
()9 ،8/1 ،1

C3

()9/1 ،1/8 ،9( )8/1 ،1 ،2/1( )9 ،8/1 ،1

()9/1 ،1/8 ،9( )9/1 ،9 ،8/1( )9 ،8/1 ،1

()9/1 ،1/8 ،9( )8/1 ،1 ،2/1( )9/1 ،1/8 ،9( )8/1 ،1 ،2/1
()9 ،8/1 ،1

C5

C4

C2

C1

()9 ،8/1 ،1

با بهکاریيری رابطة  9تا  2اوزا غيرنرمال شار

های نهیانه بهدست ميآید

W’(Xi)= ]1/41 ،9/11 ،1/89 ،1/23،1/88 ،1/79 ،1/11،1/81،1/13[T

براسا

رابطة  ،2مقدار نرمالشدة اوزا به شرح زیهر اسهت (شهار

فرض شدهاند).
(W= )1/94 ،1/18 ،1/14 ،1/98 ،1/14 ،1/11،1/12،1/11،1/11

ههای پهژوهش مسهتقل
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سه بعد از ابعاد هوش هيجاني بيشتری وز را بهدست آوردند و رگریا پژوهش وز بيشتری
برای ابعاد هوش هيجاني نسگت به هوش فرهنگي و هوش منطقي در نظر یرفتند .دليل ایه امهر را
ميتوا به کنترل احسا

در شرایط محيطي و آیاهي فهرد نسهگت بهه احسها

رهود نسهگت داد.

عریب همگستگي اسويرم برای ارزیابي رابطة بي متغيرهای پژوهش بههکهار یرفتهه شهده اسهت.
مقادیر بهدستآمده در جدول  7نشا داده شده است.
جدول  .4مقادیر ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

میزان بلوغ هوشمندی کسبوکار

هوش هیجانی

هوش فرهنگی

هوش منطقی

1/19

1/21

1/73

برای آزمو فرعيهها در سطل جامعه با توجه به اندازة نمونه ،آزمو  Zبهکهار یرفتهه شهد .در
سطل اطمينا  12درصد با مقایسة آمارة آزمو و مقدار بحراني ،فرعهيهههای تحقيهق تأیيهد شهد.
براسا

نتای ميتوا یفت هر سه نوع هوش افراد در عملکرد و پيشرفت سيسهت ههای هوشهمند

سازماني مؤثر است ،اما هما طور که در جدول  7نشا داده شده اسهت ،ههوش منطقهي از مقهدار
کمتر عریب همگستگي برروردار است یعني ارتگا هوش هيجهاني و پهس از آ ههوش فرهنگهي
نسگت به هوش منطقي با بلو هوشمندی کسبوکار بيشتر بهوده اسهت .ههوش بههعنهوا ویژیهي
شخصيتي افراد محسو

ميشود .براسا

نتای آزمو فرعيههای تحقيق ميتوا بيا کرد هر چه

کارکنا هوش و توانایي شخصيتي (توا محاسگاتي و ارتگاطا

اجتماعي) بيشهتری داشهته باشهند،

سازما در بهرهیيری از سيست های هوشمندی کسبوکار و ابزارهای تجزیههوتحليهل بهتهر عمهل
ميکند و ای سيست ها به بلو و پيشرفتگي بيشتری دست ميیابند ،که ایه رهود ،عامهل مهه در
پيشرفت و مزیت رقابتي برای سازما بهشمار ميآید .با مقایسة مقادیر بهدستآمده ميتهوا چنهي
بيا کرد که تعامال

افراد و نحوة مدیریت ارتگاطا

کارکنا با یکدیگر تأثير بيشهتری نسهگت بهه

توانایي محاسگاتي افراد بر بلو سيست های هوشمندی کسبوکار دارد .بها اتکها بهه نتهای آزمهو
فرعيه ها ،ارتگا بي متغيرهای پژوهش در قالب مدل نهایي پژوهش با عریب همگستگي در شکل
 1نشا داده شده است.
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هوش هیجانی

0/61

میزان بلوغ هوشمندی کسبوکار
تجمیع دادهها
و
ابزارهای تجزیهوتحلیل

هوش منطقی
0/48

هوش فرهنگی

0/59
شکل  .2مدل پژوهش

بحث و نتیجه
سازما ها باید بوذیرند فلسفة حياتشا تغيير کرده است و دیگر زندهبود بهمعنای رسيد به وععيت
سوددهي مداوم نيست و باید به دنگال رقابت و ابزار آ باشند ،زیرا امروزه کمتر شرکتي در ای عرصه
به صور سنتي و به دور از قواعد جدید کسبوکار فعاليت ميکند .بنابرای  ،تسلط بر فنهاوریههای
کسبوکار ،الزام و عرورتي اجتنا ناپذیر تلقي ميشود .در حوزة فنهاوری و

جدید مانند هوشمندی
سيست های اطالعاتي ایجاد ارزش کسبوکار و عوامل موفقيت ای سيست ها چالشبرانگيز اسهت.
برای مدیرا دالیل بهکاریيری ای سيست ها و تأثير آ ها بهر سهازما  ،همچنهي  ،عوامهل موفقيهت
آ ها اهميت دارد .دربارة سيست های هوشمندی کسهبوکهار بهر رهالف سيسهت ههای اطالعهاتي
عملياتي بهدليل یستردیي حوزه و بلندمد بود نتای و مناف  ،ارزیابي مشهکلتهر اسهت .در ایه
پژوهش ارتگا بي بلو سيست های هوشمندی کسبوکهار در یه

سهازما بها سهه نهوع ههوش

کارکنا آ سازما ها ارزیابي شده است .با توجه به نتای آزمو فرعيهها ارتگا مثگت و معناداری
بي ميزا بلو و پيشرفتگي هوشمندی کسبوکار با هر ی

از انواع هوش کارکنا مشهاهده شهد.

ای بدا معنا است که سازما هایي ميتوانند از سيست های هوشمند استفادة مناسبتری بگرنهد کهه
از کارکنا با توانایيهای شخصيتي و هوشمندی قویتری برروردار باشند .براسا

نظر رگریها ،

هههوش هيجههاني اهميههت بيشههتری نسههگت بههه هههوش فرهنگههي و هههوش منطقههي دارد و دو بعههد
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رودمدیریتي و رودآیاهي از هوش هيجاني بيشتری وز را مطابق با نظر رگریا بهدست آوردند.
هر سه فرعية پژوهش تأیيد شدند و ای امر نشا ميدهد هوش منطقي ،هوش هيجهاني و ههوش
فرهنگي کارکنا با ميزا بلو هوشمندی کسبوکار سهازماني رابطهه دارد .در تحليهل ایه نتيجهه
ميتوا بيا کرد که سازما ها هنگام جذ
شار

کارکنها بها توجهه بهه سهه شهار

ههوش یکهي از

های بهگود سيست های هوشمندی سازما رود را تقویهت رواهنهد کهرد .در برنامههریهزی

کارراهة شغلي کارکنا نيهز درنظریهرفت شهار

ههوش افهراد در بههکهاریيری آ هها در حهوزة

هوشمندی ميتواند عامل مؤثر بر بهگود عملکهرد هوشهمندی سهازما باشهد .پهس سهازما هها در
برنامهریزی مناب انساني ،برنامهریزی کارراهة شغلي ،و جذ
شار

و استخدام نيروی انساني مهيتواننهد

هوش را سنجش کنند تها بتواننهد نيروههای بااسهتعداد و کهارا را بهرای پيشهرفت و بلهو

سيست های هوشمندی کسبوکار بهدرستي بهکار یيرند .از دیگر نتای ای پژوهش مقهدار عهریب
تعيي بيشتر هوش هيجاني نسگت به هوش فرهنگي و هوش منطقي بود .ای نتيجه در راستای نظهر
رگریا پژوهش است و مشخ

ميکند رودمدیریتي و رودآیاهي افراد نقش مؤثرتری نسگت به

هوش کمي افراد در عملکرد هوشمندی سازما دارد .پس الزاماً داشت هوش منطقي باال بهتنههایي
بستر موفقيت هوشمندی کسبوکار را فراه نميکند و توجه بهه ههوش هيجهاني و فرهنگهي نيهز
اهميت دارد .پيشنهاد ميشود سازما هایي که رواها کسب مزیت رقابتي و ادامة حيا

در دنيهای

پویای امروز هستند ،در نحهوة یهزینش و ارتقهای کارکنها دقهت زیهادی بهه رهر دهنهد تها در
تجزیهوتحليل و تصمي یيری سازماني ،و همچني  ،یهردش اطالعها

در سهازما دچهار ارهتالل

نشوند .بهکاریيری کارکنا رگره و دارای توانایيههای بهاال موجهب بالنهدیي هوشهمندی سهازما
ميشود .بهکاریيری آزمو های مختل

روا شناسي و شخصهيت بهرای ارزیهابي کارکنها در بهدو

ورود و استخدام و همچني  ،بهکاریيری شار

های مختل

ههوش بهرای بههکهاریيری کارکنها

دریير با سيست های هوشمندی کسبوکار بهگود کارایي ای سيست ها را به دنگال دارد .در مقایسهه
با یافتههای پژوهشهای پيشي ميتهوا ادعها کهرد ،پهژوهش کيماسهي مفههوم ههوش را از منظهر
سازماني بررسي کرده است و به مفهوم هوش فردی اشارهای نشده است ،اما در پهژوهش پهيش رو
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مقولة هوش افراد و نيروی انساني سازما ارزیابي شده است .یافتههای پژوهش سلوکدار و ماته
( )9831نشا داد شار

نيروی انساني بر موفقيت استقرار سيست ههای هوشهمندی کسهبوکهار

مؤثر است .در همي زمينه نتيجهة پهژوهش پهيش رو نيهز ارتگها ویژیهي انسهاني ههوش و بلهو
هوشمندی کسبوکار را تأیيد کرد .پژوهش ابزری و همکارا ( )9831بر رابطهة ههوش فرهنگهي
کارکنا بر عملکرد سازماني آ ها تأکيد کرده است .در ای پژوهش نيز ارتگا مستقيمي بي هوش
فرهنگي و هوشمندی سازما و بهنوعي عملکرد مثگهت کارکنها تأکيهد شهد و همراسهتایي نتهای
مشاهده ميشود .در پژوهش پاپاوی
ذريرة اطالعا

و همکارا ( )1191ارزیهابي بلهو هوشهمندی کسهبوکهار
و ابزار تحليل انجام یرفت که از ایه دو شهار

براسا

دو شار

شار

های ارزیابي هوشمندی در ای پژوهش بهکار یرفته شد .اما در ای پژوهش شهار

انساني مؤثر بر هوشمندی کسبوکار نيز بهدست آمد که در پژوهش پاپاوی
بدا نشد .در ای پژوهش فقط سه نوع ههوش بههعنهوا شهار
شار

بههعنهوا
ههای

و همکارا اشهارهای

انسهاني سهنجش شهد و سهایر

های انساني مانند رعایت ،انگيزش و تعهد کاری ارزیهابي نشهد .همچنهي  ،شهار

ههای

سازماني مانند سارتار و تمرکزیرایي در ارتگا با بلو هوشمندی کسبوکار مدنظر قرار نگرفهت.
دربارة پژوهشهای آینده پيشنهاد ميشهود ارتگها سهایر شهار

ههای توسهعة نيهروی انسهاني و

سارتارهای سازماني با بلو و کارایي سيست های هوشمندی کسبوکار ارزیابي شود.
سپاسگزاری
در پایا از مساعد

و همدلي سهرکار رهان نيهاز زارعهي کمهال تشهکر و امتنها را دارد .بهدو

حمایتهای ایشا انجامداد ای پژوهش ميسر نميشد.
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