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1 مقدمه
از منظر تاریخ و گذشته، می توان سه نسل از مدیریت دانش را 
از یکدیگر تفکیک کنیم. دوره 1990-1995 به عنوان نخستین 
نسل،  این  در طي  است.  شناخته شده  دانش  مدیریت  نسل 
بسیاري از اقدامات بر تعریف مدیریت دانش، طراحي پروژه هاي 
تخصصي مدیریت دانش و بررسي فواید بالقوه مدیریت دانش 
براي تجارت بوده است. مبتني بود. عالوه بر آن، پیشرفت در 
حوزه هوش مصنوعي بر تحقیقات مدیریت دانش به خصوص در 
هدایت، بازنمون و ذخیره دانش تأثیر گذاشت. )ابوبکر، 2017( 
نسل دوم مدیریت دانش در حوالي 1996 پدیدار شد. به این 
شکل که بسیاري از سازمان ها پست های جدید سازماني براي 
مدیریت دانش در نظر گرفتند از جمله مدیر ارشد دانش. منابع 

تبیین شاخص ها و ابزارهای پیاده سازی هوش تجاری چابک در سازمان و تحلیل رابطه آن با 
مدیریت دانش به منظور افزایش کیفیت سازمانی
احسان افسری1| جالل حقیقت منفرد2*| طهمورث سهرابی3|

چکیده
کیفیت مدیران سازمان می توانند به پیاده سازی سیستمی روی آورند که داده ها را پایش کرده و اثرات مطلوب سازمانی در ابعاد مختلف 
از جمله بعد دانشی و کیفی داشته باشد. یکی از سیستم های پیشنهادی هوش تجاریست. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بکارگیری 
ابزارهای پیاده سازی سیستم هوش تجاری و مدیریت دانش به منظور افزایش کیفیت سازمانی بود. ا زنظر هدف پژوهش، از نوع تحقیقات 
اکتشافی است. از آنجایي که در تحقیق حاضر از روش تلفیقي استفاده میشود، بنابراین جامعه مورد بررسي در مرحله کیفي و کّمي متفاوت 
خواهند بود. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی، 21 نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات که درگیر 
مباحث طراحی و پیاده سازی هوش تجاری هستند و اساتید دانشگاهی و در بخش کمی 256 نفر از خبرگان. کارشناسان هلدینگ فناوری 
اطالعات و ارتباطات شهر تهران می باشد. برای انتخاب نمونه های تحقیق و تشکیل پانل صاحب نظران از روش نمونه گیری گلوله برفی 
استفاده شده است. در پژوهش حاضر شاخص های اندازه گیری کیفیت مدیریت دانش ) درستکاری، مسئولیت پذیری و دلسوزی ( می باشد. 
پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0. 94 برآورد شده و روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان تایید شده است. کدگذاری 
داده ها در بخش کیفی با استفاده تحلیل مضمون و در بخش کمی از معادالت ساختاری، ضریب مسیر و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. 
سیصد و پنجاه وهفت کد با محوریت شاخص ها و ابزارهای پیاده سازی هوش تجاری چابک با محوریت پایش اطالعات، انبارداده های مربوط 
به کارکنان و سازمان ارزیابی و تحلیل از مطالعه عمیق مبانی نظری استخراج شد. این کدها با استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه 
کانونی به 12 پایه و 6 مضمون سازمان دهنده مربوط به طراحی مدل هوش تجاری چابک در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات تبدیل 
شد. جهت آزمون این فرضیه از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. مدلسازی معادالت ساختاری رابطه بین بکارگیری ابزار 
پیاده سازی سیستم هوش تجاری و مدیریت دانش را تایید کرد. با توجه به فرضیه اصلی تحقیق بین بکارگیری ابزارهای پیاده سازی سیستم 

هوش تجاری چابک و مدیریت دانش به منظور افزایش کیفیت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 

 واژگان کلیدی:
هوش تجاری چابک، مدیریت دانش، کیفیت سازمانی

تاریخ دریافت مقاله: 98/05/14
تاریخ پذیرش مقاله: 98/11/19

1. دانشجوی دکترا گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
2. نویسنده ی مسئول- گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 

3. گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

متفاوت مدیریت دانش با یکدیگر ترکیب شده و به سرعت در 
مباحث روزانه سازماني به کار گرفته شدند. در طي این نسل، 
در تحقیقات مدیریت دانش تعاریف متفاوت از دانش همچون 
و  فعالیت ها  و  شیوه ها  الگوها،  نظام ها،  تجاري،  هاي  فلسفه 
فناوری های پیشرفته وجود داشتند. نسل دوم مدیریت دانش 
بر این نکته تاکید می کند که مدیریت دانش درباره تغییر نظام 
مند سازماني است، جایي که شیوه هاي مدیریتي، نظام های 
مشترک  گسترش  به  نیاز  محتوا  مدیریت  و  ابزارها  سنجش، 
دارد. در نتیجه دیدگاه ها و شیوه هاي نوین، اکنون نسل سوم 
مدیریت دانش در حال پدیدار شدن با روش های جدید و نتایج 
جدید است. بنا بر عقیده ویگ )2002(، یک تفاوت با دیگر 
مدیریت  سوم  نسل  که  است  این  دانش  مدیریت  نسل های 

نوع مقاله: پژوهشی
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دانش با فلسفه سازمان، استراتژي، اهداف، شیوه ها، نظام ها و 
رویه هاي سازماني یکپارچه شده و تبدیل به کار روزانه کارکنان 
و محرک براي آن ها شده است. به نظر می رسد که نسل سوم بر 
پیوند میان دانستن و عمل تاکید می کند. )عمیدی و همکاران، 

)1398
در خصوص مدیریت دانش می توان شاخص های مهمی را در 
و  مسئولیت پذیری  درستکاری،  آنها  جمله  از  که  گرفت  نظر 

دلسوزی است. 
 همچنین مدیران سازمانی می توانند به پیاده سازی سیستمی 
روی آورند که داده ها را پایش کرده و چشم انداز مطلوبی به 
مدیران و سیاست گذاران حوزه سازمانی و دانشی دهد. یکی 
از سیستم های پیشنهادی هوش تجاری است. هوش تجاری 
داده ها،  پایگاه  معماري  ابزارها،  که  است  گسترده  اصطالحي 
انبارهاي داده، مدیریت عملکرد، متدولوژي ها و قس علي هذا 
را در بر مي گیرد که تمام اینها به صورت یکپارچه در نرم افزاري 
گنجانده شده اند. هدف از این سیستم، توانمند ساختن مدیران 
کسب و کار و تحلیل گران سراسر یک سازمان در دستیابي 
سریع و آسان به هر داده اي و بعضاً بالدرنگ در بنگاه و نیز 
داده هاي  تحلیل  و  تجزیه  با  است.  تحلیل ها  مناسب  هدایت 
تصمیم  عملکردها،  و  معیارها  وضعیت ها،  کنوني،  و  گذشته 
گیرندگان بینشي با ارزش به دست مي آورند که آنها را در اخذ 
تصمیمات بهتر کمک مي کند. هوش تجاري قابلیت هاي زیادي 
دارد که شامل: گزارش دهي و جستجو، تحلیل هاي پیچیده، 

داده کاوي،پیش گویي، پیش بیني و ... مي شود.
این قابلیت ها از ابزارها و فناوری هایي پدیدار شده اند که هوش 

تجاري و بخصوص سیستم هاي اطالعات مدیران ارشد اجرایي، 
از تصمیم، جستجوها، تجسم داده ها،  سیستم هاي پشتیباني 
توالي کار، تحقق در عملیات، علوم مدیریت، و هوش مصنوعي 
از  چابک  تجاري  هوش  است.  آنها  اساس  و  پایه  کاربردي، 
ابزارهای اقتصادی و کامپیوترهاي قدرتمند امروزي، شبکه ها، 
اینترنت، و ... جهت سنجش و ارزیابي این )و سایر( فناوری ها تا 
باالترین حد ممکن برای رسیدن به اهداف استفاده مي کند. این 
فناوری ها با سایر ابزارها در حوزه برنامه ریزی سازمانی یکپارچه 
مي شوند به طریقي که براي تمام ذی نفعان مفیدتر واقع شوند. 
که این امر نیز می تواند در حوزه برنامه ریزی سازمانی و مدیریت 

دانش و فرهنگ سازی سازمانی نیز مفید باشد. 
 در خصوص سیستم برنامه سازمانی این تجهیزات، به مدیران 
این امکان را مي دهد تا به اطالعات مهم و مفیدي در خصوص 
جنبه های مختلف سازمانی دسترسي داشته باشند، با یکدیگر 
ارتباط برقرار کرده و فعالیت کنند. انبارهاي داده های مربوط 
به دیتاهای سازمانی در زمینه ابزارهاي تحلیلي )نظیر: تحلیل 
حین پردازش و داده کاوي( دستیابي به اطالعات و تحلیل آنان 
را در محدوده ي سازمانی، به طور چشمگیري افزایش مي دهد. 
بر حوزه های مختلف  تاثیرات شگرفی  این سیستم می تواند 
کارکنان از جمله رهبری و بالتبع آن مدیریت دانش بگذارد. 
با توجه توضیحات بیان شده در رابطه با هوش تجاری چابک 
هوش  سیستم  پیشنهادی  پیاده سازی  ابزارهای  و  شاخص ها 
تجاری چابک در سازمان مورد بررسی یعنی هلدینگ فناوری 

اطالعات و ارتباطات شهر تهران به شرح زیر است: 

جدول 1: ابزارهای هوش تجاری
توضیح مختصر شاخص  

ق بر به منظور تصمیم گیري بهینه و کارآمد در حوزه سازمانی، می توان تحلیل هاي منطب
.داده هاي کارکنان و اطالعات آنها را در اختیار مدیران حوزه مربوطه قرار داد دیتا مارت 1

ارکنان ، داشبورد یک صفحه نمایش تصویري از مهم ترین اطالعات مورد نیاز مانند عالیق ک
.نیازهاي آموزشی،  براي رسیدن یک دیدگاه یکپارچه و نظارتی است

داشبورد مدیریتی 2

 انبار داده ها دربرگیرنده همه اطالعات مهمی است که در تمامی سیستم هاي عملیاتی و
، مکانیزه در هر حوزه از جمله برنامه ریز سازمانی تولید می گردند و هدف از این تجمیع

.تولید گزارشات آماري، ارائه تحلیل در حوزه هاي مختلف است
انبار داده ها 3

 مربوط به کارکنان است که از سیستم هاي عملیاتی و انبار داده ها، مجموعه اي از داده هاي
شده، براي سازگار شدن با داده ها تبدیل (Extract)مکانیزه سازمانی، استخراج

(Transform) شده و در انبار داده ها بارگذاري(Load) شده و آماده تحلیل می شود.

استخراج، تبدیل و 
بارگذاري داده ها

ETLدر انبار داده ها 
4

هم و داده کاوي عبارت است از فرآیند استخراج اطالعات معتبر، از پیش ناشناخته، قابل ف
.قابل اعتماد از داده ها و استفاده از آن در تصمیم گیري ها

داده کاوي 5

OLAPا ، مجموعه اي از ابزارهاي گرافیکی است که به مدیران حوزه سازمانی اجازه می دهد ت
یک نگاه چند بعدي به داده هایشان جهت تحلیل و آنالیز، داشته باشند پردازش تحلیلی برخط 6
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2  پیشنیه تحقیق
اخوان و همکاران )1396(، به بررسی مدل سنجش تأثیر مدیریت 
دانش بر بهبود شاخص های عملکرد سازمان)مورد مطالعه: تامین 
کنندگان شرکت صنعتی نیروی محرکه(، پرداخت، نتایج حاکی 
از آن است که استقرار مدیریت دانش در سازمان می تواند سبب 
هوش تجاری چابک سازمان ها گردد. سازندگان جهت هوش 
تجاری چابک خود می بایست روی مدیریت دانش سرمایه گذاری 

بیشتری نمایند. 
افشاری وهمکاران )1395(، به بررسی رابطه مدیریت دانش و 
سبک های تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید و فروش 
سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند. در این تحقیق به بررسی 
سهامداران  تصمیم گیری  سبک های  و  دانش  مدیریت  رابطه 
نسبت به خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار همدان 
نظر  از  و  کاربردی،  نظر هدف  از  تحقیق  است.  پرداخته شده 
جامعه  می باشد.  مقطعی  پیمایشی  اطالعات  گردآوری  نحوه 
آماری تحقیق کلیه سهامداران در مبادالت بورس اوراق بهادار 
همدان در سال ) 1394 ( می باشد که حجم نمونه بر اساس 
فرمولکوکران 267 نفر محاسبه شده است. روش نمونه گیری 
تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق 
ساخته و روایی پژوهش روایی منطقی و پایایی آن با استفاده از 
آزمون آلفا کرونباخ محاسبه شده است و نرم افزار تجزیه وتحلیل 
فرضیه ها با استفاده از spss 21 صورت گرفته و آزمون فرضیه 
ها پیرسون، اسپیرمن و فریدمن می باشد. نتایج تحقیق نشان می 
دهد که بین مدیریت دانش و سبک های تصمیم گیری رابطه 
دانش  مدیریت  دانش،  مدیریت  بعد  ترین  موثر  و  دارد  وجود 
قبل از عمل و موثر ترین بعد سبک های تصمیم گیری، سبک 

تصمیم گیری عقالیی می باشد. 
مراتی )1394(، در پژوهشی به بررسی نقش مدیریت دانش در 
افزایش عملکرد )کارآیی و اثربخشی( کارکنان سازمانهای دولتی 
پرداختند. به این نتیجه دست یافتند که سازمانها برای این که 
بتوانند در دنیای رقابتی با کارآیی و اثربخشی مناسب حضوری 
دانش  و  علم  محور  باید حول  باشند،  داشته  پایدار  و  مستمر 
فعالیت نمایند. علی رغم اینکه دانش بعنوان منبعی برای بقای 
سازمانها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت سازمانها در 
دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح می باشد، 
اما بازهم بسیاری از سازمانها هنوز به مدیریت دانش بطور جدی 
توجه نکرده اند. در این پژوهش کوشش شده است ضمن تعریف 

مدیریت دانش، نقش آنها در بهبود و افزایش کارایی واثربخشی 
کارکنان سازمانهای دولتی مورد مطالعه قرار گیرد. 

بر  دانش  مدیریت  تأثیر  بررسی  به  همکاران)2017(،  و  زاید 
عملکرد سازمان با تاکید بر سبک های تصمیم گیری پرداختند. 
میان  روابط  که  ست  چارچوبی  ی  ارائه  پژوهش  این  هدف 
عوامل توانمند سازی مدیریت دانش )همکاری اعضای سازمان، 
مهارت های T شکل، یادگیری و پشتیبانی فن آوری اطالعات( 
و عملکرد سازمانی با تأثیر نقش میانجی فرایند خلق دانش را 
پشتیبانی و ارائه کند. این تحقیق همچنین پیشنهاد می کند که 
سبک های تصمیم گیری )عقالنی / شهودی( روابط بین عملکرد 

سازمانی و فرایند خلق دانش را تعدیل می کند. 
فرایند های  تأثیر  تحت  پژوهشی  در  اسمیت)2011(،  و  میلر 
مدیریت دانش و زیرساخت های دانشی بر عملکرد سازمانی رو 
مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه آنها چهار فرایند اکتساب 
دانش، تبدیل دانش، کاربرد دانش و حفظ دانش برای مدیریت 
دانش قائل شدند. فرض آنها هم این بود که چهار فرایند مذکور 
ارتباط مثبتی با عملکرد سازمانی دارند. آنها به این نتیجه رسیدند 
به جز فرایند تبدیل دانش بقیه فرایندها با عملکرد سازمانی رابطه 

مثبتی دارند. 
برونته و همکاران)2007(، در تحقیقشان با عنوان “تفاوت های 
فردی در صالحیت تصمیم گیری بزرگساالن” چنین نتیجه گیری 
می کنند که بین سبک های تصمیم گیری بزرگساالن همبستگی 
مثبت و معنادار و سبک اجتنابی و آنی رابطه معنادار منفی وجود 
دارد. در حالی که همبستگی سبک های وابستگی و شهودی با 

آنها معنادار نیستند. 
با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق به تبیین شاخص ها 
و ابزارهای هوش تجاری چابک در سازمان پرداخته و رابطه آن با 
مدیریت دانش به منظور افزایش کیفیت سازمانی بررسی خواهیم 

کرد. 

3 روش پژوهش
با توجه به اینکه که تحقیق حاضر مسئله ای را موردتوجه قرار 
می دهد که قباًل به این صورت و در این سطح به آن پرداخته 
نشده است؛ لذا ازنظر هدف پژوهش، از نوع تحقیقات اکتشافی 
است ؛ زیرا در چنین نوع تحقیقی هدف، جمع آوری الگوها و ایده 
ها برای یافتن درک عمیق از موضوع است؛ ازاین رو محقق در پی 

یافتن پاسخی برای پرسش های تحقیق زیر است. 
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رابطه بین بین بکارگیری ابزارهای پیاده سازی سیستم هوش 
تجاری و مدیریت دانش چیست ؟

در این تحقیق ابتدا عوامل، مؤلفه ها و ابعاد اصلی طراحی مدل 
هوش تجاری چابک با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون از 
عمق ادبیات و مبانی نظری تحقیق پیرامون موضوع استخراج 
کدها،  استخراج  و  موضوع  ادبیات  بررسی  از  بعد  است.  شده 
مضمون های پایه و مضمون های ساختاریافته، با استفاده از 
روش گروه کانونی با خبرگان و متخصصین، مؤلفه های مؤثر 
در طراحی مدل هوش تجاری چابک شناسایی شده اند. پس از 
نهایی شدن مضامین پایه و سازمان دهنده جهت درک روابط بین 
مضامین و رسم مدل مفهومی آنها در دو مرحله مجزا مدل سازی 
ساختاری تفسیری روی مضامین پایه و سازمان دهنده اجرا شد. 
مدل سازی ساختاری تفسیری، مدلی مناسب برای تحلیل تأثیر 
یک عنصر بر دیگر عناصر است. )20(. این روش کمک می کند 
تا محققان، یک دیدگاه سیستمی روشن از روابط بین متغیرهای 

موضوع موردمطالعه به دست آورند. 
جامعه، نمونه و روش های نمونه برداری

از آنجایي که در تحقیق حاضر از روش تلفیقي استفاده میشود، 
بنابراین جامعه مورد بررسي در مرحله کیفي و کّمي متفاوت 

خواهند بود. 

3-1 فاز کیفي
حوزه  نخبگان  و  خبرگان  شامل  آماری  جامعه  بخش  این  در 
مدیریت در هلدینگ فناوری اطالعات و ارتباطات شهر تهران که 
درگیر مباحث طراحی شاخص ها و ابزارهای و پیاده سازی هوش 
تجاری هستند و اساتید دانشگاهی که به موضوع هوش تجاری 
چابک مسلط هستند، می باشند. در این بخش از روش های نمونه 
از خبرگان  گیری هدفمند استفاده مي گردد. بدین معني که 
فوق الذکر تا رسیدن به یک کفایت نظری ) بر اساس روش تحلیل 
مضمون( نمونه گیری انجام شده و با آنها مصاحبه عمیق صورت 
مي پذیرد. از این روجامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی، 
21 نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت در هلدینگ فناوری 
اطالعات و ارتباطات می باشند. برای انتخاب نمونه های تحقیق 
و تشکیل پانل صاحب نظران از روش نمونه گیری گلوله برفی 
استفاده شده است. در فرایند انتخاب یک نمونه، محققان کیفی 
می توانند از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده کنند که در 
آن یک شرکت کننده در پژوهش، ما را به شرکت کنندگان دیگر 

یا گلوله برفی هدایت می کند. )21(. 

3-2 فاز کّمي
در بخش کمي تحقیق جامعه آماری شامل خبرگان علمي و 
کارشناسان خبره در حوزه کاری مورد مطالعه هستند، مي باشد. 
در این قسمت از نمونه گیری خوشه ای استفاده خواهد شد. 
بدین صورت که از کارشناسان حوزه مرتبط به صورت تصادفي 
از  نفر  فاز 750  این  در  تعداد جامعه  انتخاب مي گردد.  نمونه 
هلدینگ  کارشناسان  و  خبره  کارشناسان  و  علمي  خبرگان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهر تهران می باشد که حجم نمونه 

با استفاده از جدول مورگان تعداد 256 نفر می باشد. 
در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری کیفیت مدیریت دانش 
از پرسشنامه مدیریت دانش لینک و کیل استفاده شد. با توجه 
به شاخص های اندازه گیری کیفیت مدیریت دانش )درستکاری، 
دارای 30 سوال  پرسشنامه  این  و دلسوزی(  مسئولیت پذیری 
در ابعاد فوق می باشد. طی اندازه گیری پرسشنامه فوق طیف 
5 گزینه ای لیکرت می باشد. پایایی مقیاس با استفاده از ضریب 
و محتوایی  روایی صوری  و  برآورد شده  آلفای کرونباخ 0.94 

توسط متخصصان تایید شده است. 

4 یافته های پژوهش
از  به مطالب پیش گفته، سیصد و پنجاه وهفت کد  با توجه 
مطالعه عمیق مبانی نظری استخراج شد. این کدها با استفاده 
از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی به 12 پایه و 6 مضمون 
سازمان دهنده مربوط به طراحی مدل هوش تجاری چابک به 

شرح جدول 2 تبدیل شد. 
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جدول2: مضامین پایه و سازمان دهنده مدل هوش تجاری چابک

جدول3: سطح بندی مولفه های هوش تجاری چابک

مضمون پایهمضمون سازمان دهندهردیف

1
ETLابزارهاي 

ETLطراحی 

انبار دادهو  ETLایجاد 2

3
انبارداده

کارکنانداده هاي 

کارکنانداده هاي امکان دسترسی به 4

5
دیتامارت

یکپارچه سازي داده هاي کارکنان

قابل پشتیبانی از فعالیت هاي کارکنان6

7
داشبورد

طراحی فرایندي

طراحی نرم افزاري8

9
ارزیابی و تحلیل و جستجو

سنجش میزان موفقیت داشبورد

بودنIMPACTو SMARTارزیابی 10

11
داده کاوي

استخراج الگوهاي نهفته

تطبیق فعالیت هابر اساس نیاز هر بخش12

به سطح بندی  گفته  پیش  مراحل  به  توجه  با  بعد  مرحله  در 
ساختاری  سازی  مدل  روش  از  یافته  سازمان  های  مضمون 
و  نظری  مبانی  عمیق  مطالعه  از  پرداخته شد. پس  تفسیری 
ادبیات موضوع با استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی 
سنجی،  امکان  و  )نیازسنجی  سازمان دهنده  مضمون  هفت 
و  استقرار  نرم افزاری،  طراحی  فرایندی،  طراحی  برنامه ریزی، 
پیاده سازی، ارزیابی و تحلیل و نگهداری و توسعه( استخراج شده 
است که در حقیقت مؤلفه ها و ابزارهای پیاده سازی مدل هوش 
تجاری چابک در صنعت می باشند. با توجه به مؤلفه های شش 
گانه، ماتریس خودتعاملی ساختاری )SSIM( مدل هوش تجاری 
چابک تشکیل و از خبرگان خواسته شد تا نظر خود را در رابطه 
با روابط دوبه دوی میان این مؤلفه ها بیان نمایند. تعداد 21 

پرسشنامه توزیع شد و مبنای تحلیل قرارگرفت. 
 SSIM روابط ماتریس )O-A -X –V( با تبدیل عالئم راهنمای

بر اساس قواعد پیشگفته به اعداد صفر و یک می توان به ماتریس 
دستیابی رسید. بعد از جمع آوری نظرات همه خبرگان، اعداد 
صفر و یک همه ماتریسها با یکدیگر جمع می شود. با توجه به 
اعداد  این  تعریف می شود،  محقق  از طرف  که  تأثیری  میزان 
تبدیل به صفر و یک شده و ماتریس دستیابی نهایی  مجدداً 
به دست می آید. در این پژوهش به منظور از بین بردن تأثیر 
گرایش به مرکز، میزان شدت تأثیر 21 درصد، مدنظر قرارگرفته 
است. ماتریس دستیابی نهایی ازلحاظ سازگاری مورد بررسی قرار 
گرفت و مشکلی از این لحاظ مشاهده نشد. ستون قدرت نفوذ از 
جمع سطری و ستون وابستگی از جمع ستونی حاصل می شود و 
ماتریس قدرت نفوذ وابستگی شکل می گیرد. برای تعیین سطح 
هر یک از عوامل میبایست مجموعه عوامل خروجی، ورودی و 
مشترک آنها مشخص شود. به همین منظور جدول سطح بندی 

طراحی می گردد. 

سطحمشتركوروديخروجی 

ETL1611و5و4و3و2و 
 22و61و5و4و3و2انبارداده
 33و2و61و5و4و3دیتامارت
 44و3و2و61و5و4داشبورد

 55و4و3و2و61و5ارزیابی و تحلیل
661و5و4و3و2و61داده کاوي
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شکل 1: مدل در حالت استاندارد

شکل 2: مدل در حالت معناداری

جدول 4: نتایج حاصل از یافته های تحلی مسیر

مجموعه  و  خروجی  مجموعه  می شود  مشاهده  که  همانگونه 
مشترک مؤلفه ششم یعنی داده کاوی هستند. لذا این مؤلفه در 
سطح یک عوامل مؤثر بر هوش تجای چابک قرار می گیرد. یعنی 
این مؤلفه تأثیر چندانی بر سایر مؤلفه ها ندارند. با حذف این 
مؤلفه و حذف شماره آن از مجموعه ها می توان مؤلفه های سطح 
دو را شناسایی نمود. با مشخص شدن زیرمتغیرها و ابزارهای 
اصلی پیاده سازی هوش تجاری چابک به آزمون فرضیه اصلی 

این پژوهش می پردازیم:
بین بکارگیری ابزارهای پیاده سازی سیستم هوش تجاری چابک 

و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. 
در این فاز کمی تعداد 256 پرسشنامه در نمونه آماری پخش 
معادالت  سازی  مدل  از  فرضیه  این  آزمون  جهت  که  گردید 
ساختاری استفاده شده و نتایج حاصل از نرم افزار لیزرل در اشکال 

زیر آورده شده است. 

نتیجه آزمونtآماره فرضیات

تایید9.00.بین بکارگیري ابزارهاي پیاده سازي سیستم هوش تجاري چابک و درستکاري کارکنان رابطه معناداري وجود دارد

تایید12.68.ود داردبین بکارگیري ابزارهاي پیاده سازي سیستم هوش تجاري چابک و مسئولیت پذیري کارکنان رابطه معناداري وج

تایید7.79.بین بکارگیري ابزارهاي پیاده سازي سیستم هوش تجاري چابک و دلسوزي کارکنان رابطه معناداري وجود دارد
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با توجه به اینکه آماره t نتایج هریک فرضیات فرعی در تحلیل 
مسیر باالتر از 1.96 است در نتیجه فرضیات تایید می شود. 

با توجه به یافته های این تحقیق که در راستای تایید رابطه 
مولفه ها و ابزارهای پیاده سازی هوش تجاری چابک در سازمان 
و تایید رابطه آن با مدیریت دانش است مي توان در تبیین این 
یافته ها گفت که که ابزار پیاده سازی هوش تجاری چابک که در 
واقع همان عمل جمع آوري، گزینش، تفسیر اطالعات عمومي 
سازمانی و شخصی با تأکید بر توسعه و پیشرفت سازمانیست 
با شاخص های مدیریت دانش و  معنادار  و  رابطه مستقیم  در 
دی کی جمله در راستای کیفیت فرایندهای سازمانی از قبیل 
درستکاری، مسئولیت پذیری و دلسوزی است. در واقع با استفاده 
از این سیستم اطالعات پراکنده کارکنان به دانش کاربردي در 
زمینه برنامه ریزی سازمانی، تبدیل مي شوند. با توجه به نتیجه 
تجزیه وتحلیل می توان گفت که جوامع فعال در یک زیست بوم 
کسب و کار با توجه به مولفه های دخیل در هوش تجاری چابک 
می توانند به مدیریت دانش در سطح سازمانی برسند. این فعل و 
انفعاالت می بایست به طور مداوم تحلیل شوند. لذا تحلیل مداوم 
عوامل تفسیر مستمر اطالعات دریافتي از محیط، تأثیر بسزایي 
در تصمیمات آتي مدیران جهت موفقیت بیشتر مدیریت دانش 
در سطح سازمان خواهد داشت. می توان گفت استفاده از سیستم 
هوش تجاری چابک اگر به صورت درست مدیریت شود، نه تنها 
موجب خلق امینت در سطح سازمان مي گردد، بلکه مي توان از 
آن به عنوان ابزاري جهت توسعه سازمانی در همه ابعاد بهره برد. 
رابطه  به  توجه  با  که  کرد  پیشنهاد  می توان  این خصوص  در 
ابزارهای پیاده سازی سیستم هوش تجاری  معنادار بکارگیری 
چابک و درستکاری کارکنان می بایست با ایجاد کیفیت سازمانی 
و اعتماد فضایی مطلوب به دریافت اطالعات صحیح سازمانی 
و همچنین حفظ و نگهداری داده ها و اسناد در سازمان اقدام 

جدول 5 : سطح بندی مولفه های هوش تجاری چابک

رتبهشاخص

ETL1
2انبارداده
3دیتامارت
4داشبورد

5ارزیابی و تحلیل
6داده کاوي

نمود که همانا بهبود پیاده سازی هوش تجاری در سازمان را در 
پی خواهد داشت. این نکته بیانگر بهبود طراحی و پیاده سازی 

انبارداده و دیتامارت است. 
معنادار  رابطه  به  توجه  با  و  دوم  فرعی  فرضیه  با  رابطه  در 
بکارگیری ابزارهای پیاده سازی سیستم هوش تجاری چابک و 
مسئولیت پذیری کارکنان می توان گفت که باید با اتخاذ تصمیمات 
راهبردی و افزایش عزت نفس کارکنان را در جهتی سوق داد که 
با تجزیه وتحلیل به موقع اطالعات در راستای مسئولیت پذیری 
سازمانی به چابک بودن و به موقع بودن گزارشات و تجزیه و این 

نکته بیانگر بهبود طراحی و داشبود و داده کاوی است. 
با توجه به فرضیه فرعی سوم و رابطه معنادار بکارگیری ابزارهای 
پیاده سازی سیستم هوش تجاری چابک و دلسوزی کارکنان 
سازمانی  رضایت  افزایش  در  دخیل  که  داد  پیشنهاد  می توان 
کارکنان و نوع دوستی و خودکارآمدی مانند ثبات شغلی و حقوق 
دستمزد توقیت شود که خروجی آن افزایش دلسوزی و تعلق 
خاطر کاری خواهد بود و پیامد آن ارزیابی و تحلیل به موقع وقایع 

و فرایندهای سازمانی است. 
همچنین در خصوص مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهش های 
و  مکمل  درواقع  حاضر  پژوهش  که  گفت  می توان  مشابه 
تجمیع کننده تحقیقاتی است که هرکدام از منظری متفاوت به 
موضوع در جهت بهبود هویت سازمانی نگریسته اند و ضمن عدم 
نقض نتایج آنها، مؤید و مکمل آنها بوده و درواقع یک جمعبندی 
یکپارچه شده از همه پژوهش ها ارائه داده است. به طور مثال کور 
در سال 2011 بر استفاده از هوش تجاری در حوزه های مختلف 
صنایع جهت پیاده سازی می کند. این حوزه ها عبارتند از مدیریت 
عملکرد عملیاتی و مالی، مدیریت سودآوری مشتری، مدیریت 
ریسک اعتباری، ارزیابی وضعیت صنایع و مقایسه آن با اهداف 
تبیین شده، مدیریت عملیاتی و هوش تجاری اجتماعی. نتایج این 
تحقیق بر صنایع عملیاتی صرفا تاکید دارد. فرخی و مرادی در 
سال 2012 به طراحی مدلی به منظور ارزیابی پروژه های هوش 
تجاری پرداختند. بر اساس دیدگاه آنان مدیریت پروژه ملزم است 
همواره بر تغییرات در ساختار مختلف نظارت کرده و ریسک هایی 
مانند ریسک اعتباری، بازار، نرخ بهره، ارز، نقدینگی، عملیاتی و 
... را جهت پذیرش سیستم هوش تجاری محدود سازد. بنابراین 
با استفاده از تکنولوژی هوش تجاری مدیریت پروژه  قادر خواهد 
بود مجموعه گزارشات داخلی را تولید نماید که اطالعاتی را در 
خصوص تجزیه وتحلیل سبد سهام، امکان محاسبه ارزش سهام 
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را در تاریخ ارزیابی، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط قراردادهای 
اقالم سبد سهام برای مقادیر نرخ بهره سناریوی شبیه سازی 
شده و یا نرخ های مبادالت ارزی و جریان های نقدینگی فراهم 
می کند. گفتنیست تاکید و کاربرد این مدل بیشتر بر بنگاه های 
اقتصادی بوده است. برجوهار و واترسیا در سال 2015 با تمرکز 
بر مشکالت سیستم بانکی در محیط پویا و چابک به استفاده 
از انبار داده و قابلیت ها و کاربردهاي هوش تجاری برای رفع 
آنها تأکید دارند. این محقق و همکارانش با بررسی 219 مقاله 
این  به  زمانی 2013-2002  تجاری در دوره  در زمینه هوش 
نتایج دست می یابد که یکی از بزرگترین مشکالت برای بانک 
ها ورشکستگی است که با استفاده از هوش تجاری می توان این 

چالش را برای بانک ها کاهش داد. 
در خصوص متفاوت بودن این تحقیق می توان گفت بر اساس 
هاي  پژوهش  تاکنون  تجاری  ادبیات هوش  مطالعه  و  بررسی 
متفاوت زیادي در زمینه مختلفی ازجمله: عوامل حیاتی موفقیت 
عملکرد  تجاری،  هوش  پیاده سازي  بکارگیري،  پیاده سازي، 
سیستم، پذیرش سیستم هوش تجاری، قابلیت ها و کاربردهاي 
هوش تجاری، فاکتورهاي آمادگی انجام شده است، اما در هرکدام 
از این، پژوهش ها از بعد زاویه و جنبهاي خاص به بررسی فرایند 
هوش تجاری و عموما بدون توجه به فاکتور های چابک پرداخته 
رویکرد سیستمی و  با  ها  پژوهش  این  است. درواقع در  شده 
کل گرایانه به مطالعه و بررسی جامع موضوع فرایند پیاده سازي 
هوش تجاری پرداخته نشده است و رابطه آن با عواملی نظیر 
مدیریت دانش مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین تحقیق 
حاضر بر اساس تئوري و رویکرد فرایندي به بررسی عوامل و 
ابزارهای مؤثر بر فرایند پیاده سازي هوش تجاری پرداخته شده و 

رابطه آن با مدیریت دانش سنجیده شده است. 
در این پژوهش مانند همه تحقیقات مطالعاتی و میدانی، موانع 
تالش  است.  داشته  قرار  محقق  پیشروی  محدودیت هایی  و 
پژوهشگر از ابتدا بر این مهم معطوف بوده که با هدایت خبرگان، 
مسیر عبور از موانع را هموار ساخته و محدودیت ها را مدیریت 
کند. در ادامه اهّم موانع و محدودیت های انجام این پژوهش بیان 
می شود 1- : از ابتدا مشخص بود که با عنایت به تحریم علمی 
کشور، دستیابی به منابع خارجی و مقاالت معتبر، محقق را با 
مشکالت عدیدهای مواجه خواهد ساخت. 2- : با توجه به جدید 
بودن موضوع هوش تجاری چابکی و عدم وجود اجماع در ارائه 
تعاریف اصولی ودرست آن، تعداد افراد متخصص و خبره محدود 

بوده است. ازاینرو پس از مشورت با اساتید دانشگاهی مقرر شد 
در هر دو مرحله این پژوهش، گروه پرسش شوندگان از میان 
خبرگان و متخصصان انتخاب گردند تا شاید با عدم مشارکت 

افراد عام، توجه به موضوع بیشتر شود. 

5 نتیجه گیری
در این تحقیق بعد از بررسی ادبیات موضوع و استخراج کدها، 
مضمون های پایه و مضمون های ساختاریافته، با استفاده از 
روش گروه کانونی با خبرگان و متخصصین، شاخص ها و ابزارهای 
هوش تجاری چابک در سازمان شناسایی شده اند و سپس رابطه 
از  ترتیب که پس  بدین  دانش سنجیده شد.  مدیریت  با  آنها 
مطالعه عمیق مبانی نظری و ادبیات موضوع با استفاده از روش 
تحلیل مضمون و گروه کانونی مضامین سازمان دهنده استخراج 
شده است که در حقیقت مؤلفه های مدل هوش تجاری چابک 
می باشند و از خبرگان خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با 

روابط میان این مؤلفه ها بیان نمایند. 
دانش  مدیریت  اندازه گیری  شاخص های  به  توجه  همچنین 
از  استفاده  با  و  دلسوزی(  و  مسئولیت پذیری  )درستکاری، 
معادالت ساختاری هرکدام از این مضامین در دو حالت استاندارد 
و معناداری سنجیده شدند و رابطه متغیر هوش تجاری چابک با 
مدیریت دانش سنجیده شد. نتیجه کلی نشان داد هوش تجاری 
با توجه به آماره تی 10.54 و همچنین ضریب مسیر  چابک 

0.87 رابطه معناداری با مدیریت دانش دارد. از این رو برنامه ریزی 
که  بود  خواهند  موفق  زمانی  سازمانی  کیفیت  توسعه  امر  در 
سهم بیشتري از مولفه های دخیل در سیستم هوش تجاری 

تجزیه وتحلیل و دسته بندی شوند. 
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