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 یسازمان درونتبیین و ارزیابی هوشمندی 

 
 **یالهیدشهربانو ، *یعقوب حسینی یدس 1

 
 چکیده

با تحلیل  ها سامانههوشمندی به وجود آمدند. این  یها سامانهدر عصر اطالعات، ابزارهای کارآمدی مانند      
کنند. اطالعات  ها، موفقیت سازمان را تضمین می و برنامه راهبردهامدیران جهت تدوین  ازین مورداطالعات 

توانند نقش چشمگیری در این راستا ایفا  حاصل از عوامل محیط درونی در مقایسه با عوامل محیط بیرونی می
پرداخته و با ارائه  یسازمان درونی هوشمندی از دیدگاه عوامل ساز مفهومکنند. بدین منظور، این پژوهش به 

سازد. برای تحقق این هدف،  ی کلیدی هوشمندی آشکار میها مؤلفه عنوان بهد سهم منابع درونی را مدلی جدی
قرار گرفت.  وکار کسبهوشمندی  یها سامانهاز  کننده استفادههای  در اختیار سازمانو  ای طراحی پرسشنامه

های  سازی معادالت ساختاری آزمون گردید. یافته سپس مدل حاصل از پژوهش با استفاده از روش مدل
از طریق هوشمندی فرایندهای سازمانی، هوشمندی منابع  یسازمان درونکه هوشمندی  دهندمینشان تحقیق 

های  شود. سازمان گیری می اندازهسازمانی )هوشمندی منابع مالی، انسانی، فیزیکی( و هوشمندی اطالعاتی 
هوشمندی درونی دارند که توجه مدیران به این نوع هوشمندی  نهیزم درنیز هوشمندی متوسطی  نمونه تحقیق

 طلبد. هوشمندی فرایندهای سازمانی می خصوص بهآن  ۀدهند لیتشکو ابعاد 
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 مقدمه. 1

هـا را تضـمین    و مناسب، موفقیت و بقای سازمان موقع بهگیری  امروز، تصمیم وکار کسبدر دنیای      
یرات زیـادی  تـث  [. بدین معنا که تصمیمات سازمانی بر ساختار، فرایند و اعضـای سـازمان   22کند ] می
آتی، سودآوری سـازمان و افـزایش سـهم بـازار     های  بینی یشپ، بر ها آنگذارند که عملکرد مناسب  می

بنـابراین، لـزوم اتذـان چنـین تصـمیماتی در سـازمان، گـردآوری و        ؛ [24کنـد ]  نقش مهمی ایفـا مـی  
 هایی سامانهیری کارگ به[. 34اطالعات و دانش مناسب از محیط درونی و بیرونی است ] وتحلیل تجزیه

اتذـان تصـمیمات مناسـب در سـازمان      منظـور  بـه و توزیـع اطالعـات    وتحلیل تجزیهکه به گردآوری، 
هوشـمندی رقـابتی،    هـای  سـامانه هوشمندی ماننـد   های سامانهپردازند، حیاتی است. بدین منظور،  می

به وجـود آمدنـد کـه رونـد اسـتفاده از ایـن        وکار کسبهوشمندی بازار و هوشمندی تجاری، در جهان 
، بـازار جهـانی   9پژوهش و بـازار موسسـه تکنـاویو    رو به افزایش است. بر طبق گزارش گروه ها سامانه
درصـدی را پـیش رو    49/9رشـد   ،2092تـا   2099هـای   ی هوشمندی، در بازه زمانی سـال افزارها نرم

هـا،   کنند تا بر مبنای سیاست های مذتلف کمک می خواهد داشت. این ابزارهای هوشمندی به سازمان
 [.39ببرند ] به کاررا  ها آنها و سطوح عملیاتی خود، بهترین تصمیمات را اتذان نمایند و  راهبرد، برنامه

و توزیع اطالعـات دقیـق، مناسـب،     وتحلیل یهتجزابزارهای هوشمندی بر مبنای فرایندی از گردآوری، 
هـای   [. در پـژوهش 92کننـد ]  بینی و کاربردی درباره محیط رقابتی و خود سازمان عمل می قابل پیش

فراینـد کـه بـه     نظـر  ازپیشین دو دیدگاه درباره هوشمندی وجـود دارد. دیـدگاه نذسـت، هوشـمندی     
شـده را بـرای اتذـان     یـل تحلزد و اطالعـات  پـردا  اطالعـات مـی   وتحلیل تجزیهیازسنجی، گردآوری، ن

 ازنظـر [. دیـدگاه دوم، هوشـمندی   91دهـد ]  ی در اختیار مدیران سـازمان قـرار مـی   راهبُردتصمیمات 
 از[. 22کنـد ]  هـای مذتلـف سـازمان توجـه مـی      بذش نیاز موردبندی اطالعات  که به طبقه محصول
در انجـام   اسـتفاده   قابلمحصول، اهمیت خاصی در دستیابی به اطالعات  عنوان بههوشمندی  آنجاکه
. علیـرمم اهمیـت و   استهای سازمان دارد، بررسی هوشمندی از دیدگاه محصول حائز اهمیت  فعالیت

 های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. لزوم بررسی هوشمندی از این دیدگاه، پژوهش
محصول، سازمان به هوشمندی از منـابع اطالعـاتی محـیط     عنوان بهدیدگاه هوشمندی  بر اساس     

و  2سـازمانی  درونتوان هوشـمندی سـازمانی را بـه هوشـمندی      بنابراین، می؛ درونی و بیرونی نیاز دارد
هوشـمندی   هـای  سامانههای پیشین، بیشتر  تقسیم کرد. با توجه به پژوهش 3یسازمان برونهوشمندی 
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2. Organizational internal intelligence 

3. Organizational external intelligence 
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( در 2002) 9[ امـا کـوالکنتی  32،21] دارنـد  تثکیـد ی سازمان برونبر گردآوری و تحلیل منابع اطالعاتی 
پژوهش خود نشان داد که محصوالت هوشمندی ناشی از منابع درونی سـازمان در مقایسـه بـا منـابع     

کلودیـو و  [. 92دارنـد ]  هـا  آنو سهم بازار  وکارها کسببیرونی، سهم باالتری در موفقیت و سودآوری 
محیط درونی این فرصت  وتحلیل تجزیهکه  کنند یم( دلیل این امر را چنین استدالل 2009) 2همکاران

هـای ناشـی از    های خود را در ارتباط بـا تهدیـدها و فرصـت    دهد تا منابع و قابلیت ها می را به سازمان
هوشـمندی درونـی بـا     هـای  سامانهکارگیری  بنابراین، به؛ [92شرایط بیرونی به بهترین نحو بشناسند ]

و  جانبـه  همـه اطالعات موجود در محیط درونی، منجر به اتذان تصـمیمات   وتحلیل تجزیهگردآوری و 
 آورد. ها به ارمغان می گردد که این امر مزیت رقابتی پایداری را برای سازمان مناسب می

های درونی سازمان بهتر از  ر قابلیتمبتنی ب های یتمزاند که  اخیر نشان داده ۀهای دو ده پژوهش     
 منشـث  یبراتری  توانند موقعیت رقابتی سازمان را تعیین کنند و مبنای مطمئن های محیطی می فرصت

دهنـدگان   آل، پاسخ( در پژوهش خود نشان داد که در شرایط ایده2090. رافا )[2] مزیت رقابتی هستند
توانـد بـا اسـتفاده از منـابع     مـی  3کلیـدی هوشـمندی  درصد از موضـوعات   22بر این باورند که حدود 

شـود.   درصد از این ظرفیت استفاده مـی  22متوسط  طور بهکه  یدرحالهوشمندی درونی حاصل شود و 
درصد میان وضع موجود و وضع مطلـو  هوشـمندی منـابع درونـی در      24شکافی در حدود  نتیجه در

های کلیـدی هوشـمندی    مؤلفه عنوان بهدرونی سازمان شود. با توجه به اینکه منابع  ها دیده می سازمان
 [.32] استها حائز اهمیت  روند، تالش در برطرف کردن این شکاف در سازمان به شمار می

هـای عملـی    هـای علمـی و تجربـه    گیری آن، پژوهش و اندازه سازمانی درونهوشمندی  زمینه در     
کنـد.   پـذیر مـی   اندکی وجود دارد و همین موضوع، ضرورت انجـام پژوهشـی در ایـن حـوزه را توجیـه     

ادبیـات   چنـدپارگی گیرد آن است که آیا با توجه به  قرار می بررسی موردای که در این پژوهش  مسئله
آن مـدل،   یـه پاتـوان مـدلی مفهـومی ارائـه داد و بـر       ، مـی یسـازمان  دروننظری در مورد هوشمندی 

 گیری نمود؟ را اندازه سازمانی درونهوشمندی 

بررسـی مفهـوم هوشـمندی از دیـدگاه محصـول بـه ارائـه مـدلی بـرای           باهـدف پژوهش حاضر      
هدف این پژوهش آن است تـا بـا    دیگر  بیان بهاست.  شده  انجام سازمانی درونگیری هوشمندی  اندازه

ی به ادبیات نظـری  بذش یتجامع، بر پایه سازمانی درونتوجه به نبود ابزاری برای سنجش هوشمندی 
گیری نمود. برای تحقق این هدف، نذست بـه   و ارائه یک مدل مفهومی، هوشمندی سازمانی را اندازه
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اسـت.   شـده   پرداختـه در این رابطه  های پیشین و مرور پژوهش سازمانی درونبیان مفهوم هوشمندی 
های ایرانی ارائه گردیـده و   گیری هوشمندی از دیدگاه منابع درونی در سازمان سپس، مدلی برای اندازه

 است. قرارگرفتهمورد آزمون 
 

 و چارچوب نظری تحقیق مبانی .2

 شـده  تحلیلو  شدهپردازشمفهوم هوشمندی به اطالعاتی عملی، . های مربوط هوشمندی و دیدگاه
است؛ بلکه دانشی  شده پردازشو  شده خالصهاطالعات  تنها نههوشمندی  که طوری به[. 23اشاره دارد ]

بنـابراین هوشـمندی از   ؛ [39شـود ]  عملی است از اینکه چگونه محتوای اطالعـات بکـار گرفتـه مـی    
طالعـات دقیـق،   و توزیـع ا  وتحلیـل  تجزیـه بر مبنای فراینـدی از گـردآوری،    اطالعات متمایز است و

[. این تعریف 92کند ] بینی و کاربردی درباره محیط رقابتی و خود سازمان عمل می مناسب، قابل پیش
 گردد. بیان می 2و هم از دیدگاه فرایند 9دهد که هوشمندی هم از دیدگاه محصول نشان می

اطالعات است  حلیلوت تجزیهریزی، گردآوری و  هوشمندی از دیدگاه فرایندی شامل مراحل برنامه     
هوشمندی از دیـدگاه   .[92دهد ] گیرندگان سازمان قرار می شده را در اختیار تصمیم یلتحلکه اطالعات 

هـای مذتلـف سـازمان توجـه      شده بر مبنای نیازهـای بذـش   یلتحلبندی اطالعات  محصول به طبقه
اطالعـات و هوشـمندی   [. برای اشاره به مفهوم هوشمندی از دیدگاه محصول باید میـان  22کند ] می

[ که در الگویی معنـادار و  34داند ] های مرتبط و هدفمندی می اطالعات را داده 3تمایز قائل شد. دراکر
شـده تعریـف    یـل تحل[. در مقابل، هوشمندی را معادل دانشـی  2گردند ] یص بیان میتشذ قابلشکلی 

نی و بینش خاصی بـرای ارزیـابی،   ، اطالعات ضمها ارزش، ها تجربهاز  ای یذتهآم صورت بهکند که  می
 نظـر  ازایـن پـژوهش بـر دیـدگاه هوشـمندی       [.2روند ] ترکیب اطالعات و تجربیات جدید به کار می

توان هوشمندی سازمانی را به دو مفهـوم هوشـمندی    محصول توجه دارد که بر مبنای این دیدگاه می
بنـدی نمـود. ایـن پـژوهش مفهـوم هوشـمندی        یمتقسـ ی سـازمان  بـرون و هوشـمندی   سازمانی درون
 ه است.داد قرار بررسی موردرا  سازمانی درون
 

هایی است که اطالعات درونی را  هوشمندی درونی شامل تمامی فعالیت. سازمانی درونهوشمندی 
، هوشـمندی درونـی نیازهـای اطالعـاتی درونـی را      دیگـر   عبارت  به؛ کند تحلیل، نخیره و تسهیم می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Product approach 
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شده را پردازش نموده و به دانش و هوشمندی عملیاتی و  یگردآورکند و داده و اطالعات  شناسایی می
 وتحلیـل  تجزیـه و  جست وجـو های  [. ماهیت هوشمندی درونی با فعالیت91،39نماید ] مفید تبدیل می

ـ     وتحلیل تجزیه[. 92گردد ] محیط درونی آماز می ابع محیط درونی برای بررسـی کمیـت و کیفیـت من
هـا و   گیرنـد و بـرای شناسـایی قـوت     قرار می استفاده موردها  سازمان از سویفیزیکی، مالی و انسانی 

 بـا هـای گذشـته و مالحظـات سـنتی را      رود کـه موفقیـت   می به کارهای مدیریتی  های توانایی ضعف
، محیط نتیجه در[. 33کند ] های آینده مقایسه می کنونی سازمان در جهت شناسایی قابلیت های قابلیت

، فراینـدها، سـاختار و   وکـار  کسـب  عملیـات درونی سازمان شامل نیروهایی ماننـد نیروهـای انسـانی،    
دهنـد.   یر قـرار مـی  تحـت تـث   خاص خود، عملکرد سـازمان را   یتفعالسازمانی است که با  های سامانه

محـیط درونـی از   ی ها مؤلفهی بیرونی که ناشی از محیط عمومی و عملیاتی هستند، ها مؤلفهبرخالف 
توانـد در   هـای درونـی خـود، مـی     گیرند. یک سازمان با بررسی هدفمند فعالیت می نشئتخود سازمان 

بنابراین، سازمان برای موفقیت نیـاز دارد تـا بـه گـردآوری و     ؛ [29عمل کند ] مؤ رتر، راهبُردهاتدوین 
منابع سـازمانی )منـابع فیزیکـی،    و توزیع اطالعات مرتبط با منابع درونی سازمان مانند  وتحلیل تجزیه

و فرایندهای سازمانی بپردازند. هر یک از ایـن عوامـل    [2منابع انسانی، منابع مالی(، منابع اطالعاتی ]
بنــابراین، هوشــمندی ؛ [92یر بگذارنــد ]تــث تواننــد بــر ســودآوری و موفقیــت ســازمان در بــازار  مــی
اطالعـات مـرتبط بـا منـابع درونـی سـازمان        وتحلیـل  تجزیـه به شناسایی، گردآوری و  سازمانی درون
دهـد. بـا    پردازد و این اطالعات را برای اتذان تصمیمات مناسب در اختیار مدیران سازمان قرار مـی  می

توان ابعـادی را بـرای هوشـمندی     شده و منابع اطالعاتی محیط درونی سازمان، می یانبتوجه به موارد 
هـا در   دامه به شرح تفصیلی این ابعاد و ضـرورت وجـودی آن  ها تعریف نمود که در ا درونی در سازمان

 های پیشین توجه گردیده است. پژوهش
 

 سازمانی درونابعاد سازنده هوشمندی 

توسـعه   باهـدف امروزه، توجه به هوشمندی فرایندهای سازمانی،  .1هوشمندی فرایندهای سازمانی
های  سازی برنامه و بهینه وتحلیل تجزیهبرای نظارت، مدیریت،  وکار کسبو ابزارهای هوشمندی  ها فن

وسـیعی از کاربردهـا   ۀ ، این نوع هوشمندی، دربرگیرنده حوزدیگر  بیان  به[. 21رود ] سازمان به کار می
بینی، بررسـی همگـونی و    سازی، پیش بهینه منظور به ها آن وتحلیل تجزیهنظارت بر فرایندها،  زمینه در

  [. 90،99کنـد ]  کشف فرایندهای سازمان است که از اتذان تصمیمات مناسب در سـازمان حمایـت مـی   
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گیـری در فراینـدهای    نقـاط تصـمیم   وتحلیـل  تجزیـه این نوع هوشمندی، نقش مهمی در  که طوری به
بهبـود   منظـور  بهن برای طراحی مجدد فرایندها تواند به تحلیلگرا می وتحلیل تجزیهسازمانی دارد. این 

 [.21ها کمک کند ] کیفیت آن
یی و سـازگاری فراینـدهای عملیـاتی بـا     هم سـو هوشمندی فرایندهای سازمانی، برای نظارت بر      

هـای   داده وتحلیـل  تجزیـه گیرد. این نوع هوشمندی به  قرار می استفاده موردی سازمان راهبُرداهداف 
هـای آینـده از طریـق     سـازی تـالش   توانـد بـرای بهینـه    شود، بلکه مـی  تاریذی و گذشته محدود نمی

بینی مشکالت به کار رود و با ایجاد تغییرات بهینـه در فراینـدهای سـازمانی منجـر بـه تسـهیل        پیش
 [.99گیری گردد ] تصمیم

 
هـا و وظـایف واحـدهای     فعالیـت  با توجه به تذصصی شدن و افزایش .1هوشمندی منابع سازمانی

اطالعـات و   وتحلیـل  تجزیـه ریـزی،   برنامه منظور بهها، اهمیت و نیاز به ابزارهایی  متعدد درون سازمان
 هـای  سـامانه شود. حاصل این ایـده   های مناسب و مرتبط با منابع سازمانی آشکار می استذراج گزارش

تواننـد بـرای مـدیریت اطالعـات عملیـاتی       مـی  هـا  سـامانه ریزی منابع سازمانی بوده است. این  برنامه
ریزی منابع سازمان مانند منابع مالی، منابع انسانی، منابع فیزیکی و تولیـد و   برنامه منظور به وکار کسب

 وکـار  کسبهای عملیاتی  توانند تمامی داده می ها سامانهاین  اگرچهین به کار روند. تثممدیریت زنجیره 
ها و  برای تحلیل داده ها سامانهریزی سازمان ادمام کنند اما این  ی اطالعاتی برای برنامهها را در پایگاه

ریـزی منـابع    برنامـه  هـای  سـامانه بنابراین، لزوم یکپارچگی ؛ فرایند پشتیبانی از تصمیم مناسب نیستند
 [. بـا توجـه بـه ایـن امـر، طراحـی و      94هوشـمندی ضـروری اسـت ]    هـای  سامانهسازمانی به همراه 

هوشمندی که به اطالعات مرتبط با منابع سازمانی توجه دارند، الزم و حیـاتی   های سامانهیری کارگ به
و  یمنابع مـال  یهوشمند ،یکیزیاست )منابع ف شده تشکیلمرتبط با منابع از سه جزء  یهوشمند. است

آن سه موضوع  ریاست که در ز یچتر یمنابع سازمان یهوشمند دیگر بیان به .(یمنابع انسان یهوشمند
در ادامه ایـن سـه نـوع هوشـمندی توضـی       . ردیگ یقرار م بررسی مورد یو انسان یمال ،یکیزیمنابع ف
 .اند شده داده

های نیروی کار درصد زیـادی از هزینـه کـل عملیـات      صنعتی که هزینه در :2هوشمندی منابع انسانی
توانـد بـرای    اطالعات مرتبط با نیروی انسانی می مؤ ردهد، گردآوری  سازمان را به خود اختصاص می

اطالعـات دربـاره    وتحلیـل  تجزیه[. هوشمندی منابع انسانی به 1موفقیت سازمان مهم و حیاتی باشد ]
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گیری منابع انسانی مانند حوزه پاداش و مزایا، روابط کارکنـان، انتذـا ، اسـتذدام و     های تصمیم حوزه
 [.30،93تی اشاره دارد ]وضعیت نیروی انسانی در محیط رقاب

، ارتباطـات و اسـتفاده از   وتحلیـل  تجزیـه این نوع هوشمندی، کاربرد و فرایندی بـرای گـردآوری،        
بـه سـازمان در جهـت دسـتیابی بـه       وتحلیل تجزیههای این  ها در مورد کارکنان است و یافته پژوهش
های سنتی در مورد کارکنـان   کند. هوشمندی منابع انسانی، از پژوهش ی خود کمک میراهبُرداهداف 

 طـور  بـه هـای سـنتی    ها در این مورد متفاوت است. بدین دلیل که در پژوهش فعالیت وتحلیل تجزیهو 
ـ بینش واقعی یا ابزار  هرگونهگردد که فاقد  انحصاری از داده و اطالعات استفاده می  اسـت بینـی   یشپ

شده برای اتذان تصـمیمات بهتـر    یلتحلهای هوشمندی منابع انسانی از اطالعات  اما در فعالیت ؛[92]
 شود. درباره نیروی انسانی استفاده می

در  مؤلفـه سازمانی بر این باورند که مدیریت منابع مالی، بیشتر از هر  : مشاوران9هوشمندی منابع مالی
نفعان و مدیران باید به الزامات و پذیری در بازار است. کارکنان، نی سازمان، کلیدی برای بهبود رقابت

خود توجه و جهـت کسـب پیامـدهای مـالی بهتـر بـرای        ۀروزمر هایها و تصمیم عواقب مالی فعالیت
ماننـد   هـایی  سـامانه رها و کارگیری و استفاده از ابزا دستیابی به این مهم، به ۀسازمان اقدام کنند. الزم

[. 20اطالعـات مـالی در سـازمان اسـت ]     وتحلیـل  تجزیـه هوشمندی منابع مـالی بـرای گـردآوری و    
بذش مالی را در یک پایگاه داده مهیـا   نیاز موردهای  هوشمندی مالی، کارکردها و توانایی های سامانه
بینـی،   بندی، پیش تمامی اطالعات مالی، بودجه وتحلیل تجزیهسازی و  ها، یکپارچه کنند. این توانایی می
، سازمان بـا ترکیـب ابعـاد هوشـمندی مـالی      نتیجه در. گیرند برمیسازی و مدیریت ریسک را در  شبیه
 کـه  طـوری  بـه [. 31هـای سـودآوری را ارتقـا دهـد ]     ها و ادراک محرک ها، بودجه تواند دقت برنامه می

سـازی،   نمایند تا سازمان بـه گـردآوری، نخیـره    ا ایجاد میهوشمندی منابع مالی، فرصتی ر های سامانه
گیری مناسب بپردازند و به فعالیت  های مالی سازمان برای اتذان تصمیم داده وتحلیل تجزیهدسترسی و 

سـازمان را بهبـود    عملیـات [ و از این طریـق  3] کنندخرید و حسابداری مالی کمک  های سامانهبهتر 
 [.20ین نمایند ]بذشند و سودآوری آن را تضم

مدیریت منابع فیزیکی )مواد، تسـهیالت و تجهیـزات( و اسـتفاده     منظور به :2هوشمندی منابع فیزیکی
ها شکل گرفتنـد کـه بـه     ریزی مواد در سازمان برنامه های سامانهمانند  هایی سامانهبهینه از این منابع، 

اطالعات مرتبط با موجودی انبارها، میزان موجودی در گردش، زمان تهیه مواد و خریـد   مهارکسب و 
ریـزی و   مدیریت منابع سازمان به وجود آمدند که به برنامـه  های سامانهپردازند و سپس  تولید مواد می
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ما بـدین  [ ا94] دارند تثکیدهای مناسب و مرتبط با منابع سازمان مانند منابع فیزیکی  استذراج گزارش
گیـری در سـازمان را ندارنـد،     ها و حمایت از تصـمیم  داده وتحلیل تجزیهقابلیت  ها سامانهدلیل که این 
هوشـمندی منـابع    های سامانهگردد.  هوشمند مرتبط با منابع فیزیکی آشکار می های سامانهلزوم وجود 

هیالت و تجهیـزات بـرای   اطالعات مناسب و مرتبط با مواد، تسـ  وتحلیل تجزیهفیزیکی به گردآوری، 
 .ددهن یمرا ارتقا  نیتثمپردازند و عملکرد سازمان در زنجیره  های بهینه در سازمان می اتذان تصمیم

 

امروز با توجه به افزایش حجم اطالعات در سازمان، لزوم مدیریت اطالعات  .1هوشمندی اطالعاتی
هـای   انفجـار اطالعـات و افـزایش برآینـد پیییـدگی      مهـار گردد. مدیریت اطالعات بـرای   آشکار می
افزایـی اطالعـات بـرای     و هـم  وتحلیـل  تجزیـه ، مهـار بهبود جریان اطالعات و  وسیله بهگیری  تصمیم
بنابراین، با افزایش سریع  روت اطالعـاتی و پیییـدگی محـیط،    ؛ [23رود ] گیرندگان به کار می تصمیم
تبـدیل بـه یـک ضـرورت بـرای تمـامی        پـیش  از  بـیش سازمان هوشمند اطالعـاتی،   سوی بهحرکت 
ها بـه وجـود    هوشمند اطالعاتی در سازمان های سامانه[. برای تحقق این امر، 3ها شده است ] سازمان

 دراطالعـات، مـدیریت و عمـل بـه اطالعـات و       وتحلیل تجزیهی، ده سازمانآمدند که به گردآوری و 
 در[. 32پردازنـد ]  های سازمان با احترام به اصول اخالقـی مـی   ارتباطات و همکاری بین بذش نهایت
و اسـتفاده   وتحلیـل  تجزیهها،  و ترکیب مناسب تمامی داده جست وجوسازمان را در  ها سامانهاین  واقع
ضرورت وجـود  بنابراین، ؛ [99سازند ] از همه اطالعات مرتبط برای هر تصمیم و اقدام توانمند می مؤ ر
 .استها در درون سازمان الزم و حیاتی  تحلیلی و پردازش داده های سامانههای اطالعات داده و  پایگاه

و مـدیریت و عمـل    وتحلیل تجزیهکه به گردآوری،  هایی سامانه عنوان به ها سامانهدر این پژوهش این 
های داده و سایر اطالعات منابع درونـی کـه در    اطالعاتی، پایگاه های سامانهبه اطالعات درونی مانند 

 .شوندمیهای دیگر عنوان نشده است، معرفی  هوشمندی
 
 شناسی تحقیق . روش3

توان بیان نمود کـه محـیط درونـی سـازمان      با توجه به پیشینه پژوهش میمدل مفهومی پژوهش. 
 ،[2] [، منـابع اطالعـاتی  33و منـابع فیزیکـی( ]  شامل منابع سازمانی )نیروهای انسـانی، منـابع مـالی    

سازمانی است کـه   های سامانه، فرایندهای مالی، بازاریابی، فروش و تولید، ساختار و وکار کسب عملیات
 سـازمانی  درون[ هوشـمندی  29دهنـد ]  یر قـرار مـی  تحت تث خاص خود، عملکرد سازمان را  یتفعالبا 
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اطالعات از منـابع درونـی سـازمان اسـت کـه ایـن        وتحلیل تجزیهفرایندی از نیازسنجی، گردآوری و 
گیـرد.   مناسـب در اختیـار مـدیران سـازمان قـرار مـی      هـای  شده برای اتذان تصـمیم  یلتحلاطالعات 

به بازاریابی و  سازمانی درونکند که هوشمندی  ( در پژوهش خود بیان می2002کوالکنتی ) که طوری به
اجرایی سازمان اشاره دارد  عملیاتمدیریت منابع مالی، منابع انسانی و فروش، تولید، تحقیق و توسعه، 

ین، مـالی و  تـثم  ۀ( نیز اطالعات حاصل از منابع درونی مانند مدیریت زنجیـر 2004) 9[. پیرتیماکی92]
هـای پژوهشـی را در    بودجه، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مواد، فرایندهای سازمانی و فعالیـت  مهار

( نیـز در پـژوهش خـود نشـان داد کـه      2090[. رافا )39داند ] یمبسیار ارزشمند  وکار کسبهوشمندی 
هـای عملیـاتی، بازاریـابی،      انویـه و بذـش   هـا  گزارشمنابع درونی مانند اطالعات مرتبط با کارکنان، 

 [.32روند ] های کلیدی هوشمندی به شمار می مؤلفه عنوان بهفروش 
از هوشـمندی   سـازمانی  درونتوان بیان نمـود کـه هوشـمندی     شین میهای پی با توجه به پژوهش     

است و هوشمندی  شده  تشکیلفرایندهای سازمانی، هوشمندی اطالعاتی و هوشمندی منابع سازمانی 
هوشـمندی منـابع انسـانی، هوشـمندی منـابع مـالی،        مانند بههای دیگری  منابع سازمانی خود از سازه
نماید تا سنجش هوشمندی  است. این مدل مفهومی کمک می شده  تشکیلهوشمندی منابع فیزیکی، 

پذیر شود. مدل مفهومی این پژوهش با توجه به  در یک چارچو  جامع و منسجم امکان سازمانی درون
 آورده شده است: 9شکل  صورت بهشده  یانبهای پیشین و مفاهیم  پژوهش

 

 
 سازمانی درونهوشمندی  .9شکل 
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 زیر بیان نمود: صورت بههای پژوهش را  توان فرضیه با توجه به مدل پیشنهادی، می
 یر مثبت و معناداری دارد.تث  سازمانی درونگیری هوشمندی  هوشمندی فرایندهای سازمانی در اندازهـ 

 یر مثبت و معناداری دارد.تث  سازمانی درونگیری هوشمندی  ـ هوشمندی منابع مالی در اندازه

 دارد.یر مثبت و معناداری تث  سازمانی درونگیری هوشمندی  ـ هوشمندی منابع انسانی در اندازه

 یر مثبت و معناداری دارد.تث  سازمانی درونگیری هوشمندی  ـ هوشمندی منابع فیزیکی در اندازه

 یر مثبت و معناداری دارد.تث  سازمانی درونگیری هوشمندی  ـ هوشمندی اطالعاتی در اندازه

 آورده شده است. 9جدول بنابراین در این پژوهش، تعریف مفهومی متغیرهای مدل در 
 

 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش .9جدول 

 تعریف متغیرهای پژوهش

ی 
ند

شم
هو

ن
رو

د
 

ی
مان

از
س

 

هوشمندی 
فرایندهای 
 سازمانی

ها و  اطالعات مرتبط با برنامه وتحلیل تجزیهریزی، گردآوری و  سازمان به برنامه
ها را با  کند و این داده فرایندهای خود )مالی، بازاریابی، منابع انسانی و...( توجه می

ای به دانش و هوشمندی تبدیل کرده تا با شناخت بهتر  افزارهای رایانه استفاده از نرم
 فرایندها به مدیران در مدیریت و طراحی مجدد فرایندها کمک کند.

هوشمندی 
 اطالعاتی

با استفاده از  نیاز مورداطالعات  وتحلیل تجزیهریزی، گردآوری،  سازمان به برنامه
اقدام کرده و پس از تبدیل به دانش و هوشمندی،  وکار کسبافزارهای هوشمندی  نرم

 کند. های سازمانی، توزیع و منتشر می گیری یری در تصمیمکارگ بهرا برای  ها آن

هوشمندی 
 منابع مالی

در سازمان،  ها آنسازی  و پیاده وکار کسبافزارهای هوشمندی  سازمان با استفاده از نرم
ی، مدیریت بند بودجهاطالعات مالی و  وتحلیل تجزیهریزی، گردآوری و  به برنامه

پردازد و دانش و هوشمندی  ی و تذصیص منابع مالی میسودآورهای  ریسک، محرک
های مذتلف  سازمانی در اختیار قسمت هاییری در تصمیمرگکا بهیدشده را برای تول

 دهد. قرار می

هوشمندی 
 منابع فیزیکی

در سازمان  ها آنسازی  و پیاده وکار کسبافزارهای هوشمندی  سازمان با استفاده از نرم
با مواد، تجهیزات،  مرتبطاطالعات  وتحلیل تجزیهریزی، گردآوری و  به برنامه
ها و منابع فیزیکی پرداخته و با توزیع و انتشار مناسب دانش و هوشمندی  زیرساخت

 آورد. ها را فراهم می یدشده، زمینه استفاده بهینه از آنتول

هوشمندی 
 منابع انسانی

های مربوط به منابع انسانی  داده وتحلیل تجزیهریزی، گردآوری و  سازمان به برنامه
و توزیع مناسب آن  وکار کسبافزارهای هوشمندی  استفاده از نرم واسطه بهپرداخته و 

ها با سرعت و دقت بیشتری در  گیری آورد تا تصمیم ای را فراهم می در سازمان، زمینه
 این زمینه اتذان شوند.
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پردازد.  می سازمانی درونگیری هوشمندی  های کمی است که به اندازه این پژوهش از نوع پژوهش     
 مـورد توصـیفی اسـت. جامعـه آمـاری     -همینین این پژوهش به لحاظ روش انجام، روشی پیمایشـی 

 وکـار  کسـب هوشـمندی   های سامانهی افزارها نرماز  کننده استفادههای  در این پژوهش، سازمان بررسی
باشند. با توجه به اینکه مرکـز مشذصـی بـرای ارائـه اطالعـات دربـاره        که در ایران فعال هستند، می

نماینـد، وجـود نـدارد؛ پژوهشـگران      استفاده مـی  وکار کسبهوشمندی  های سامانههایی که از  سازمان
دادنـد،   ئـه مـی  را ارا وکار کسبهوشمندی  های سامانهی افزارها نرمهایی که  از مشتریان شرکت ناچار به
گران مشذص گردید که حـدود   های پژوهش اند. با توجه به بررسی جامعه آماری استفاده کرده عنوان به

-گیـری میراحتمـالی   کننـد. از روش نمونـه   عملی استفاده مـی  صورت به ها سامانهسازمان از این  990
، انحـراف معیـار   نظر مورده است. برای تعداد حجم نمون شده  استفادهاقتضایی برای تعیین حجم نمونه 

سـازمان   90گیـری کـوکران، تعـداد     سازمان محاسبه گردید و با جایگذاری در فرمول نمونـه  30تعداد 
 گرفته شد. در نظرنمونه برای این پژوهش  عنوان به
 

𝑛 =
𝑁. 𝑍𝛼

2

2. 𝜎𝑥
2

𝜀2. (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2

2. 𝜎𝑥
2
=

110 × (1.96)2 × (0.7)2

(0.10)2. (109) + (1.96)2. (0.7)2
= 70 

Nجامعه : اندازه 
nاندازه نمونه : 
eگیری ب خطای نمونهی: ضر 

:𝜎 ش نمونهیار پیانحراف مع 
=1.96:Z∝/2 = Z0.025نرمال  یر تصادفی: مقدار متغ
 استاندارد

 
 مـورد  یپرسشنامه در جامعـه آمـار   10تعداد  ی،تعداد نمونه آمار ینبه ا یابیاز دست یناناطم یبرا     
هـا، از   نبـودن پاسـخ   یـق دق یلپرسشنامه به دل 2کردند.  یلرا تکم هپرسشنام 20که  یدگرد یعتوز نظر
همینین، بـا توجـه    .فتقرار گر وتحلیل تجزیهپرسشنامه مورد  92 نهایت درکنار گذارده شد و  یبررس

یـن  سازی معادالت ساختاری، در ا ها بر اساس روش مدل داده وتحلیل تجزیهبه اهمیت تعداد نمونه در 
است. این تعداد نمونه زمانی که بارهای  شده  گرفتهنمونه در نظر  2پژوهش به ازای هر پارامتر حداقل 

 .[29:92،9:94] استو مناسب  قبول قابل ها عاملی در مدل پژوهش باال باشد، برای انجام پژوهش
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 هـا  سـؤال  9پایـایی  .های متغیرهـای پـژوهش بـا اسـتفاده از پرسشـنامه اسـت       گردآوری داده ابزار     
که مقدار پایایی کل پرسشنامه این پـژوهش   شده محاسبه کرون باخپرسشنامه از طریق ضریب آلفای 

 است. شده  دادهوضعیت پایایی متغیرهای پژوهش نشان  2جدول  .( است192/0برابر با )
هـا و خبرگـان    هایی به مدیران سازمان ن پرسشنامهقراردادها، با در اختیار  پرسش 2روایی محتوایی     

نیز بـا اسـتفاده از آزمـون     3یید قرار گرفت. روایی سازهتثها مورد  دانشگاهی و دریافت پیشنهادهای آن
4قرار گرفت. زمانی که سط  معنـاداری بارتلـت   سنجش مورد SPSS افزار نرمتحلیل عاملی و 

مقـدار   
درصد را داشته باشد، روایـی سـازه    90مقداری بیشتر از  2برداری درصد و آماره کفایت نمونه 2کمتر از 

آورده شده است که مقادیر این دو شاخص،  2جدول اصل از روایی سازه در [. نتایج ح2گردد ] یید میتث
 دهد. یید روایی سازه متغیرها را نشان میتث
 

 . وضعیت پایایی و روایی متغیرهای پژوهش2جدول 

ن
ها

 پن
یر

تغ
م

 

 ها پرسش یرپذ مشاهده یرمتغ

 روایی سازه پایایی

ضریب آلفای 

 کرون باخ

آماره کفایت 

 گیری نمونه

ی سطح معنادار

 بارتلت

ی 
ند
شم
هو

ون
در

 
ی
مان
ساز

 

 000/0 291/0 139/0 2 هوشمندی فرایندهای سازمانی

 000/0 921/0 104/0 2 هوشمندی منابع مالی

 000/0 219/0 211/0 2 هوشمندی منابع فیزیکی

 000/0 214/0 122/0 2 هوشمندی منابع انسانی

 000/0 294/0 192/0 2 هوشمندی اطالعاتی

 - - 192/0 22 سازمانی درونپرسشنامه هوشمندی 

 

 ها تحلیل یافته. 4

، بررسـی  مـورد سـازمان   92آورده شده است. از  3جدول در  بررسی موردهای  های سازمان ویژگی     
هـای   درصـد از سـازمان   2/22اند. همینین  درصد دولتی بوده 3/42درصد از بذش خصوصی و  9/29

 اند. بقه فعالیت داشتهدرصد کمتر از ده سال سا 2/99دارای عمر بیش از ده سال بوده و  بررسی مورد
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Reliability 
2. Content validity 

3. Construct validity 

4. Bartlettt’s Test of Sphericity 
5. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy (KMO) 
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 موردبررسیهای  . مشذصات سازمان3جدول 

 درصد فراوانی ها مؤلفه ها ویژگی

 نوع فعالیت سازمان

 9/11 22 تولیدی

 3/90 2 مالی

 4/1 2 فنی و مهندسی

 9/91 93 خدماتی

 عمر سازمان
 2/99 1 سال 90تا  2بین 

 2/22 11 سال 90بیشتر از 

 نوع سازمان
 9/29 42 خصوصی

 3/42 33 دولتی

 
 بررسی موردهای  دهند که میزان هوشمندی درونی برای سازمان شده نشان می یگردآورهای  داده     

اسـت. در   شـده   محاسـبه درصـد   20( است. میزان انحراف معیار این متغیر نیز 33/3در حد متوسطی )
( به هوشمندی 241/0ضریب تغییرات، کمترین نمره ) نظر از سازمانی درونی هوشمندی ها مؤلفه میان

. کمتـرین  اسـت  مؤلفـه ایـن   زمینه درها  منابع فیزیکی مربوط است که نشان از وضعیت بهتر سازمان
. اسـت ( 290/0هوشمندی فرایندهای سازمانی بـا )نمـره    زمینه درها  میزان هوشمندی در این سازمان

 دهد. را نشان می سازمانی درونهوشمندی  های مؤلفهوضعیت  4جدول 
 

 بررسی موردهای  . وضعیت هوشمندی درونی در سازمان4جدول 

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین تعداد بعد

 290/0 229/0 22/3 92 فرایندهای سازمانیهوشمندی 

 241/0 221/0 44/3 92 هوشمندی منابع مالی

 222/0 249/0 32/3 92 هوشمندی منابع انسانی

 241/0 291/0 33/3 92 هوشمندی منابع فیزیکی

 223/0 233/0 21/3 92 هوشمندی اطالعاتی

 240/0 202/0 33/3 92 سازمانی درونهوشمندی 

 

گیـری هوشـمندی    هدف این پژوهش، طراحـی مـدلی بـرای انـدازه     مفهومی پژوهش.آزمون مدل 
یـک از  هـر  کند تا نشان دهـد کـه    گیری، پژوهشگر تالش می های اندازه است. در مدل سازمانی درون

هسـتند. بـرای آزمـون     گیـری  انـدازه   قابلیری پذ مشاهدهمتغیرهای پنهان با استفاده از چه متغیرهای 
 Amos افـزار  نـرم سازی معادالت ساختاری بـا اسـتفاده از    توان از روش مدل گیری می های اندازه مدل
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ی کنـد. بـه   ساز مفهومرا  مطالعه موردسازد تا مدل نظری  استفاده کرد. این روش پژوهشگر را قادر می
همزمـان مـورد آزمـون     وتحلیـل  تجزیـه آماری و در یک  نظر ازتوان مدل پژوهش را  همین دلیل می

تصویر مدل . [9] یا خیر استهای پژوهش سازگار  و مشذص نمود که آیا مدل پژوهش با داده قرارداد
 است: شده  دادهنشان  2شکل  صورت به Amos افزار نرممفهومی پژوهش در 

 

 
 Amos افزار نرم. ترسیم مدل مفهومی اولیه در 2شکل 

 
 گرفتـه  قـرار  بررسـی  مورد 2و روایی واگرا 9پیش از برازش مدل مفهومی، دو مفهوم روایی همگرا     

گیری کـه خصیصـه    دو یا چند ابزار اندازه میاناست. روایی همگرا و واگرا از طریق بررسی همبستگی 
یی کـه یـک سـازه را    ها مؤلفه، اگر دیگر  بیان  به. [4] شود نمایند، تعیین می گیری می مرتبطی را اندازه

همبسـتگی بـاالیی را نشـان دهنـد روایـی همگـرا وجـود دارد و چنانیـه          بـاهم کنند،  گیری می اندازه
باشـد کـه    چنـان  آننـد  نک یمـ  یـری گ را اندازه یواحد یصهخصها که  یریگ اندازه نیا میان  یهمبستگ
طبیعـی اسـت وجـود     است.واگرا اعتبار  یدارا بررسی موردسازه ، از همدیگر را نشان دهد ها آنتفاوت 

متغیرهـا در یـک   میان این دو شرط برای روایی یک سازه مهم است. این بدان مفهوم است که رابطه 
 سازه نه باید خیلی باال و نه خیلی پایین باشد.

تـر   این شاخص بیش که هنگامیشود.  استفاده می 3که از شاخص پایایی مرکب همگرا ییروا یبرا     
[. در این مدل چون میـزان  22،9داد ] قراریید تثتوان وجود روایی همگرا را مورد  درصد باشد، می 10از 

است. عـالوه   یرشپذ  قابل(، روایی همگرا در این مدل 131/0) است 1/0پایایی مرکب بیشتر از مقدار 
درصد است و میـزان میـانگین    90پذیر، باالتر از مقدار  بر این تمامی بارهای عاملی متغیرهای مشاهده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Convergent validity 

2. Discriminant validity 
3. Composite Reliability (CR) 
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 میـان ( و ایـن نشـان از همگرایـی    293/0) اسـت  2/0نیـز بیشـتر از میـزان     9شـده  استذراجواریانس 
 4/13) شـده   اسـتذراج  نیز جذر میـانگین واریـانس   واگرادهد. برای روایی  می شده  مشاهدهمتغیرهای 

تر بـودن   پذیر مدل مقایسه شده و در صورت بزرگ متغیرهای مشاهده میاندرصد( با میزان همبستگی 
[. با توجـه بـه پـایین بـودن     91گیرد ] یید قرار میتث، روایی واگرا مورد شده  استذراجمیانگین واریانس 
ییـد  تث، روایی واگرا نیـز مـورد   شده  استذراجمتغیرها از جذر میانگین واریانس  میان ضریب همبستگی

 است. گرفته قرار
هـای بـرازش مطلـق،     گیری پژوهش با استفاده از شـاخص  پس از بررسی روایی سازه، مدل اندازه     

خوانی مدل مفهومی پـژوهش   گیرند تا میزان هم برازش تطبیقی و برازش مقتصد مورد آزمون قرار می
آمده  2جدول ها در  قرار گیرد. مقادیر مربوط به هر یک از این شاخص سیبرر موردهای تجربی  با داده

دهند و ایـن   های برازش مدل، وضعیت قابل قبولی را نشان نمی است. در این جدول، برخی از شاخص
گیـرد و   قـرار نمـی   حمایت موردهای تجربی  به آن مفهوم است که مدل مفهومی پژوهش توسط داده

مدل مفهومی پژوهش بهبود  e5 و e4ن بایستی این مدل اصالح شود. با ایجاد یک رابطه دوسویه میا
 (.3شکل د )یاب می

 

 
 پژوهش به همراه ضرایب رگرسیونی شده اصالحمدل مفهومی  .3شکل 

 
گردد، سط  تحت پوشش آماره کای اسکور بیشتر از مقـدار   مشاهده می 2جدول که در  طور همان     
(. 000/0اسـت )  9/0( و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد، دارای مقداری کمتر از 911/0درصد ) 2

های تجربی، برازش مناسبی از مدل مفهومی را نشـان   ادهتوان بیان نمود که د با توجه به این نتایج می
های برازش مدل نیز برقرار است و وضعیت مناسبی را نشان  دهند. این وضعیت برای بیشتر شاخص می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Average variance extracted (AVE) 
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یعنـی هوشـمندی   ؛ ی داردخـوان  هـم هـای تجربـی    بنابراین، مدل مفهومی پـژوهش بـا داده  ؛ دهند می
از طریق هوشمندی فرایندهای سـازمانی، هوشـمندی منـابع مـالی، هوشـمندی منـابع        سازمانی درون

 شود. گیری می انسانی، هوشمندی منابع فیزیکی و هوشمندی اطالعاتی اندازه
 

 شده اصالحسازی معادالت ساختاری برای مدل مفهومی و مدل  . نتایج آزمون مدل2جدول 

 [1] قبول قابلبرازش  مدل اصالحی مدل اولیه اختصار های برازش شاخص

 %2تر از  بزرگ ² 000/0 911/0 سط  تحت پوشش کای اسکور

 %10تر از  بزرگ GFI 291/0 112/0 نیکویی برازش

 %10تر از  بزرگ AGFI 139/0 111/0 شده نیکویی برازش اصالح

 %10تر از  بزرگ NFI 124/0 119/0 برازش هنجار شده

 %10تر از  بزرگ CFI 112/0 000/9 تطبیقی برازش

 %10تر از  بزرگ RFI 109/0 112/0 برازش نسبی

 %10تر از  بزرگ IFI 112/0 004/9 برازش افزایشی

 %20تر از  بزرگ PNFI 499/0 311/0 برازش مقتصد هنجار شده

 %90کمتر از  RMSEA 221/0 000/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 3تا  9مقدار بین  CMIN/df 043/2 492/0 اسکور به درجه آزادی کاینسبت 

 
شود که روابط موجـود   مدل پرداخته می ییجزپس از برازش کلی مدل پژوهش به بررسی برازش      

 یـف تعردهد. نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسـیونی هـر رابطـه     قرار می بررسی مورددر مدل را 
 آمده است. 1جدول در  شده  اصالحشده در مدل  
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 پژوهش شده اصالح. بارهای عاملی در مدل مفهومی 1جدول 

 روابط مدل مفهومی 

د 
ور

رآ
ب

رد
دا

تان
س

ا
 

ی 
طا

خ

رد
دا

تان
س

ا
 

ت 
سب

ن

ی
ران

ح
ب

ی 
دار

عنا
م

 

یه
ض

فر
 

جه
نتی

 

دل
ط م

واب
ر

 

هوشمندی 
 سازمانی درون

<-- 
هوشمندی 

 فرایندهای سازمانی
 تثیید 9    193/0

هوشمندی 
 سازمانی درون

<-- 
هوشمندی منابع 

 مالی
 تثیید 2 00/0 34/92 022/0 130/0

هوشمندی 
 سازمانی درون

<-- 
هوشمندی منابع 

 انسانی
 تثیید 3 00/0 29/92 029/0 132/0

هوشمندی 
 سازمانی درون

<-- 
هوشمندی منابع 

 فیزیکی
 تثیید 4 00/0 11/92 012/0 224/0

هوشمندی 
 سازمانی درون

<-- 
هوشمندی 
 اطالعاتی

 تثیید 2 00/0 14/91 021/0 199/0

 
هوشمندی 
 فیزیکی

 <-- > 
هوشمندی 
 اطالعاتی

 تثیید - 00/0 142/3 021/0 210/0

 
تر بودن سط  تحـت پوشـش آمـاره     شده در مدل با توجه به پایین  یفتعر، روابط 1جدول  مطابق     

گیرند. همینین، بـا اسـتفاده از    قرار می حمایت موردهای تجربی  داده وسیله به (،02/0آزمون از مقدار )
. بـدین  انـد  گرفتـه  قـرار یید تثهای پژوهش مورد  توان بیان نمود که تمامی فرضیه نتایج این جدول می
ی هوشمندی فرایندهای سازمانی، هوشمندی اطالعاتی، هوشمندی منابع ها مؤلفهمعنی که هر یک از 

یر تث  سازمانی درونگیری هوشمندی  فیزیکی در اندازهمالی، هوشمندی منابع انسانی، هوشمندی منابع 
 تثییـد ای میان متغیرهای هوشمندی فیزیکـی و هوشـمندی اطالعـاتی     مثبت و معناداری دارند. رابطه

ـ       ها مؤلفه، از میان این عالوه بهاست.  شده ( 19/0)ر هوشـمندی فراینـدهای سـازمانی بـا ضـریب براب
( کمتـرین میـزان اهمیـت    22/0ع فیزیکی با ضـریب برابـر )  ترین اهمیت نسبی و هوشمندی مناب یشب

 را دارند. بررسی موردهای  گیری هوشمندی درونی در سازمان در اندازه ها مؤلفهنسبی نسبت به سایر 
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 شنهادیو پ گیری نتیجه .5
پژوهش حاضر به بیان مفهوم هوشمندی از دیدگاه درون سازمان پرداختـه و سـپس مـدلی بـرای          
های ایـن پـژوهش    یافته، ارائه نموده است. بررسی موردهای  گیری هوشمندی درونی در سازمان اندازه

 وتحلیـل  تجزیـه ، فرایندی است که بـه نیازسـنجی، گـردآوری،    سازمانی دروننشان داد که هوشمندی 
شـده را بـرای    یـل تحلپردازد و این اطالعات  منابع محیط درونی سازمان می زمینه درعات مرتبط اطال

، ایـن نـوع   عـالوه  بـه دهـد.   اتذان تصمیمات مناسب در اختیار مدیران و کارکنـان سـازمان قـرار مـی    
 ی بـه راهبُـرد های نیازهای اطالعاتی سازمان از منابع درونی جهت اتذان تصمیم بر اساسهوشمندی 
 آید. وجود می

ی هوشمندی فراینـدهای  ها مؤلفهدهد که  ها و برازش مدل مفهومی نشان می فرضیه آزموننتایج      
سازمانی، هوشمندی اطالعاتی، هوشمندی منابع مالی، هوشمندی منـابع انسـانی و هوشـمندی منـابع     

ـ تـث   سازمانی درونگیری هوشمندی  خود در اندازه نوبه بهفیزیکی هر یک  ؛ ت و معنـاداری دارنـد  یر مثب
گـردد.   مـی  سازمانی درون، منجر به افزایش میزان هوشمندی ها مؤلفهبنابراین، توجه به هر یک از این 

هوشمندی از دیدگاه منابع درونی سازمان با دیدگاه پژوهشگرانی مانند  زمینه درپژوهش  های یافتهاین 
، از میـان  عالوه به[. 39،91،92ی دارد ]خوان هم( 2001( و دینگ )2002(، کوالکنتی )2004پیرتیماکی )

تـرین اهمیـت نسـبی بـا ضـریب       یشبـ ی هوشمندی درونی، هوشمندی فرایندهای سـازمانی  ها مؤلفه
( نسبت به سایر 22/0با ضریب برابر ) ( و هوشمندی منابع فیزیکی کمترین میزان اهمیت نسبی19/0)

 برخوردار هستند. بررسی موردهای  انگیری هوشمندی درونی در سازم در اندازه ها مؤلفه
همینین نتایج برازش مدل پژوهش، وجود ارتباط میان متغیر هوشـمندی فیزیکـی و هوشـمندی         

هوشمندی اطالعاتی  های سامانهسازی و عملکرد بهینه  پیاده که آنجایی ازدهند.  اطالعاتی را نشان می
منجر به هوشمندی بیشتر منابع فیزیکی در سازمان شده و همینین کارآمدی سـازمان در اسـتفاده از   

ایـن دو متغیـر    میـان آورد، رابطه دوسویه  منابع فیزیکی زمینه را برای هوشمندی اطالعاتی فراهم می
 رسد. منطقی به نظر می

، بررسـی  مـورد های  شده هوشمندی درونی در سازمان ییشناسای ها مؤلفهپس از بررسی وضعیت      
هوشمندی مرتبط با منـابع   زمینه در( 33/3ها از هوشمندی متوسطی ) مشذص گردید که این سازمان
دهنده هوشمندی درونی،  یلتشکابعاد  میانها از  ، این سازمانعالوه بهدرونی سازمان برخوردار هستند. 

انـد کـه نشـان از توجـه      هوشمندی مرتبط با منابع فیزیکی کسب کرده زمینه در( 241/0نمره باالیی )
هـا و منـابع فیزیکـی و     بـا مـواد، تجهیـزات، زیرسـاخت     مرتبطهای  ها به داده مدیران سازمانۀ فزایند
های پژوهش  ی دارد. از سویی دیگر، یافتهراهبُرد هایاتذان تصمیم منظور بهها  این داده وتحلیل تجزیه
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هوشمندی مرتبط با فراینـدهای سـازمانی از    زمینه در، بررسی موردهای  ست که سازمانحاکی از آن ا
ی ها فنها بایستی با استفاده از ابزارها و  ( برخوردارند؛ بنابراین، این سازمان290/0هوشمندی کمتری )

بتوانند  وسیله بدینها و فرایندهای سازمان بپردازند تا  بهینه برنامه وتحلیل تجزیهای، به مدیریت و  ویژه
 [.21ها کمک نمایند ] با طراحی مجدد فرایندها به بهبود کیفیت و عملکرد آن

منبع مهمی  عنوان بهیافته دیگر این پژوهش حاکی از این است که توجه به محیط درونی سازمان      
مناسب در سازمان ضروری است. اکتسا  اطالعات و هوش از  هایاتذان تصمیم منظور بهاز اطالعات 

آتی این تغییرات به شـمار   یعملکردهابینی  محیط درونی، الزامی برای تعیین تغییرات محیطی و پیش
[. هوشـمندی  24شـوند ]  ی محسو  میراهبُردای برای اتذان بهینه تصمیمات  روند و دالیل عمده یم

های خود را در ارتباط بـا تهدیـدها و    دهد تا منابع و قابلیت سازمان می، این فرصت را به سازمانی درون
     [.92های ناشی از شرایط بحرانی به بهترین نحو بشناسند و به موفقیت در بازارها دسـت یابـد ]   فرصت

و ارائه مدلی عملیاتی  سازمانی درونبذشی به ادبیات موجود هوشمندی  نوآوری این پژوهش به انسجام
است. این  گرفته قراریید تثهای تجربی نیز مورد  گردد که روایی آن توسط داده نجش آن برمیبرای س

مبنـایی   عنـوان  بهتواند  کند و همینین می ها در دنیای عمل و کاربرد کمک می یافته علمی به سازمان
تی کـه  های آتی قلمداد شود. ارزش این مقاله به ارائه چارچوبی است مفهـومی و عملیـا   برای پژوهش
 شود. گیری می در آن اندازه سازمانی درونهوشمندی 

میـزان هوشـمندی    نظـر  ازتواننـد وضـعیت خـود را     یری این مدل، میکارگ به وسیله بهها  سازمان     
و سنجش قـرار دهنـد و    بررسی مورددر یک بازه زمانی )روند( و یا در یک مقطع خاص  سازمانی درون

با استفاده از اطالعات حاصل از این تحلیل، نقاط ضعف و قوت خود را در هر یک از ابعاد هوشـمندی  
ها را در  یری این مدل سازمانکارگ به، دیگر  بیان  بههای مناسب مدیریت کنند.  تصمیم درونی، با اتذان

توانند وضعیت و عملکرد خـود   ها می سازمانرساند. عالوه بر این کارکرد،  مدیریت هوشمندی یاری می
نسبت به رقبا و متوسط صنعت مورد ارزیابی قـرار دهنـد و نقـاط     سازمانی درونهوشمندی  زمینه دررا 

تر، عملکرد و سودآوری خـود را در   ی مناسبراهبُردقوت و ضعف خود را بشناسند و با اتذان تصمیمات 
 بازار بهبود بذشند.

شـود در   گیـری بـود، پیشـنهاد مـی     با توجه به ماهیت این مطالعه که ناظر بر ارائه یک مدل اندازه     
هـای   یر ویژگـی تـث  قـرار گیـرد.    بررسی مورد سازمانی درونبر هوشمندی  مؤ رپژوهشی دیگر عوامل 

هـای کارکنـان، راهبردهـای سـازمانی و      افـزاری، نگـرش   هـای سـذت   سازمانی )مدیریت، زیرسـاخت 
تواند مبنای مناسبی بـرای انجـام    ( میاستفاده موردافزارهای  ردهای فناوری اطالعات، کیفیت نرمراهب

یر تـث  تـوان   ای دیگر و بـا اسـتفاده از یـک مـدل سـاختاری مـی       پژوهش در این حوزه باشد. در حوزه
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قابتی( هوشمندی را بر متغیرهای مهم سازمانی )سهم بازار، وضعیت رقابتی، عملکرد سازمان و مزیت ر
 .قرارداد بررسی مورد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 011                                                                                                                    یسازماندرون یهوشمند یابیو ارز یینتب

 منابع
 شناسان. تهران: انتشارات جامعه ی معادالت ساختاری.ساز مدل(. 9319و حسینی، س. )؛ و. ابارشی9

(. بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقـابتی  9322ی، م. )مؤمن ؛ و. حاجی پور،  2
 .902-99، (9)3، اندیشه مدیریتمطالعه: شرکت تولیدی ساران.  پایدار مورد

 دو ماهنامـه توسـعه انسـانی پلـیس،    و موانع مدیریت اطالعات.  وکار کسب(. هوشمندی 9321. سروش، ع. )3
4(93 ,)21-99. 
فرهنـگ  هـای مـدیریتی.   (. در جست وجوی فنون تعیین روایـی در پـژوهش  9322زالی، م. ) ؛ و. مهرگان، م4

 .21-2, (94)4 مدیریت،
ــی2 ــژوهش (. 9322خ. ) ،. میرزای ــگری و پ ــژوهش، پژوهش ــی پ ــه نویس ــارات   نام ــران: انتش ــد دوم(. ته )جل

 .شناسان جامعه
6. Aaker, D. A., kumar, V., Day, G. S., & Leone, R. (2009). A Decision Making 

Perspective on Marketing intelligence. In Marketing Research (10 ed.). United 

Kingdom: John Wiley & Sons Ltd. 

7. Bagozzi, R. & Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. 

Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94. 

8. Bali, R. Wickramasinghe, N. & Lehaney, B. (2009). Knowledge Management Primer. 

New York: Routledge. 

9. Booker, Q. Kitchens, F. & Rebman, C. (2008). Examining the Use of Competitive 

Intelligence in Steffing Municipal Police Departement: An Exploratory Study. Issues in 

Information Systems, IX(2), 530-537. 

10. Casati, F. Dayal, U. Sayal, M. & Shan, M.C. (2002). Business Process Intelligence. 

HP Laboratories Palo Alto. 

11. Castellanos, M. de Medeiros, A. Mendling, J. Weber, B. & Weijters, A. (2009). 

Business Process Intelligence. IGI Global. 

12. Cavalcanti, E. P. (2005). The Relationship between Business Intelligence and 

Business Success. Journal of Competitive Intelligence and Management, 3(1), 6-15. 

13. Chhabra, A. (2011). HR Business Ratios – Review and Categorization. Saarland 

University, Germany. 

14. Chou, D. C. Tripuramallu, H. B. & Chou, A. Y. (2005). BI and ERP integration. 

Information Management & Computer Security, 13(5), 340-349. 

15. Claudiu, C. S. Anderei, P. & Gabriela, P. (2011). Internal Environment Analysis 

Techniques. Annals of Faculty of Economics, 1(2), 731-736. 

16. Ding, L. (2009). Analysis on the competitive intelligence in business management. 

second international symposium on information science and engineering (pp. 327-330). 

IEEE. 

17. Evgeniou, T. & Cartwright, P. (2005). Barriers to information Management. 

European Management Journal, 23(3), 293-299. 

18. Falletta, S. (2008). HR Intelligence Advancing People Research and Analytics. 

IHRIM Journal, XII(3), 21-31. 



 0214پاییز  ـ 32شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                    311

19. Farrell, A. (2010). Insufficient discriminant validity: A comment on Bove, Pervan, 

Beatty, and Shiu. Journal of Business Research, 63(3), 324-327. 

20. FiNTEL. (2009, 9 10). Financial Intelligence: What the Numbers Really Mean. 

Retrieved 9 15, 2012, from Fintel.com 

21. Fleisher, C. & Bensoussan, B. (2007). Business and Competitive Analysis: Effective 

Application of New and Classic Methods. Upper Saddle River, New Jersey: Financial 

Times Press. 

22. Fornell, C. & Lercker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Modela with 

Unobservable Variables and Measurment Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 

39-50. 

23. Frishammar, J. (2002). Characteristics in Information Processing Approaches. 

International Journal of Information Management, 22, 143-156. 

24. Frishamme, J. (2003). Information use in strategic decision making. Management 

Decision, 41(4), 318-326. 

25. Global Intelligence Alliance. (2004). Measuring The Benefits of competitive 

intelligence. Retrieved 12 10, 2012, from Global Intelligence Alliance: http://www.gcc-

consulting.com/GIA+WhitePaper_Measuring[1].pdf 

26. Grigori, D. Casati, F. Castellanos, M. Dayal, U. Sayal, M. & Shan, M.C. (2004). 

Business Process Intelligence. Computers in Industry, 53(3), 321-343. 

27. Kline, R. B. (2010). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Third 

ed). New York: The Guilford Press. 

28. Marchand, D. & Hykes, A. (2007). Leveraging What Your Company Really 

Knows:A Process View of Strategic Intelligence. In M. Xu, Managing strategic 

intelligence: techniques and technologies (pp. 1-13). UK: Idea Group Inc: University of 

Portsmouth. 

29. McGonagle, J. & Vella, C. (2002). A case for competitive intelligence. Information 

Management Journal, 36, 35-40. 

30. Miree, C. York, K. & Lombardo, S. (2007). Using Competitive Intelligence 

Processes to Create Value in the Healthcare Industry. Journal of Competitive 

Intelligence and Management, 4(1), 112-131. 

31. Pirttimäki, V. (2004). The Roles of Internal and External Information in Business 

Intelligence. Frontiers of E-business Research, 385-396. 

32. Rafa, J. (2010). Undervalued Assets – Internal Resources as Key Intelligence 

Contributors. pharma CI conference. New Jersey. 

33. Robbins, S. P. & Coulter, M. (2009). Management (10 ed). Upper Saddle River, N.J: 

Pearsin Prentice Hall. 

34. Rouach, D. & Santi, P. (2001). Competitive Intelligence Adds Value:Five 

Intelligence Attitudes. European Management Journal, 19, 552-559. 

35. Sabrina, B. Laïd, B. & Jean-Luc, M. (2012). Towards an Information Intelligence 

and knowledge Management Process in the Context of Information Technologies. 

Journal of Organizational Knowledge Management, 2012, 1-9. 

36. SAS. (2012). SAS® Financial Intelligence. Retrieved from SAS Softwar Web site: 

www.sas.com/solutions/financial/index.html 



 310                                                                                                                    یسازماندرون یهوشمند یابیو ارز یینتب

37. Technavio. (2012). Global Business Intelligence Tools Market 2011-2015. 

www.technavio.com. 

38. Viviers, W. Saayman, A. & Muller, M.L. (2005). Enhancing a competitive 

intelligence culture in South Africa. International Journal of Social Economics, 32, 576-

588. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


