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 Purpose: Business intelligence has an important role in achieving 

success and creating a competitive advantage, and therefore the 

purpose of this study was to provide a model of business intelligence 

components. 
Materials and Methods: This study was applied in terms of 

purpose and quantitative in terms of implementation. The research 

population was managers and experts of the Information and 
Communication Technology Department of the Ministry of Oil in 

2020. The sample size was 93 people who were selected by available 

sampling method. The research instrument was a researcher-made 
questionnaire of business intelligence (64 items) whose 

psychometric indices were examined. Data were analyzed by 

exploratory factor analysis and structural equation modeling in 

SPSS and SMART-PLS software. 
Findings: The results showed that the factor load and the mean 

variance extracted of all components were higher than 0.50 and the 

combined reliability of all components was higher than 0.80. Also, 
the model of business intelligence components had a good fit and all 

12 components of quality information, quality users, quality 

systems, business intelligence governance, successful establishment 
of business intelligence, organizational culture, perception of 

observability, perception of testability, perception of complexity, 

perception of Adaptability, perception of comparative advantage 

and utilization of knowledge for sustainable competitive advantage 
had a significant effect on business intelligence (P <0.05). 

Conclusion: According to the model of business intelligence 

components, planning to use the model in order to gain a 

competitive advantage is necessary. 
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 تجاری هوش هایمولفه مدل ارائه

 1تبریزی مشیری مصطفی
 ،اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد بازرگانی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 *2صفرزاده حسین
 ،اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد بازرگانی، مدیریت گروه

 (.مسئول نویسنده) ایران تهران،
 

 3بازآیی قاسمعلی
 ،اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد بازرگانی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 دهیچک
 مزیت ایجاد و موفقیت به دستیابی در مهمی نقش تجاری هوش: هدف
 هایمولفه مدل ارائه پژوهش این هدف اساس همین بر و دارد رقابتی
 .بود تجاری هوش

 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این: هاروش و وادم
 کارشناسان و مدیران پژوهش جامعه. بود کمی نوع از توصیفی اجرا
. بودند 1399 سال در نفت وزارت ارتباطات و اطالعات فناوری اداره
 خابانت دردسترس گیرینمونه روش با که بودند نفر 93 نمونه حجم
 64) تجاری هوش ساختهمحقق پرسشنامه پژوهش ابزار. شدند
 روش با هاداده. شد بررسی آن روانسجی هایشاخص که بود( ایگویه

 در ساختاری معادالت سازیمدل و اکتشافی عاملی تحلیل
 .شدند تحلیل SMART-PLS و SPSS افزارهاینرم

 واریانس میانگین و عاملی بار که داد نشان هایافته: هایافته
 همه ترکیبی پایایی و 50/0 از باالتر هامولفه همه شدهاستخراج

 تجاری هوش هایمولفه مدل همچنین،. بود 80/0 از باالتر هامولفه
 کاربران باکیفیت، اطالعات مولفه 12 هر و داشت مناسبی برازش

 قراراست تجاری، هوش حاکمیت باکیفیت، هایسیستم باکیفیت،
 بودن،مشاهده قابل از ادراک سازمانی، فرهنگ تجاری، هوش موفق

 قابلیت از ادراک پیچیدگی، از ادراک بودن،آزمایش قابل از ادراک
 جهت دانش از برداریبهره و نسبی مزیت از ادراک سازگاری،

 .(>05/0P) داشتند معنادار اثر تجاری هوش بر پایدار رقابتی مزیت
 ریزیبرنامه تجاری، هوش هایمولفه مدل به توجه با :گیرینتیجه
 رقابتی مزیت کسب راستای در مذکور مدل از برداریبهره جهت

 .است ضروری
 

 تجاری، هوش حاکمیت رقابتی، مزیت تجاری، هوش: هاواژه کلید
 .سازمانی فرهنگ

 
 03/07/1400: افتیدر خیتار
 25/09/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنhr.safarzadeh@gmail.com 

 مقدمه
شده ها تبدیلدر هزاره سوم دانش و اطالعات به ثروت اصلی سازمان

های تجاری و واحدهای تولیدی برای کسب مزیت رقابتی به و بنگاه
 های خطیر خوددنبال استفاده هر چه بیشتر از این ثروت در تصمیم

بکارگیری فناوری اطالعات و در محیط پویایی امروز هستند. با 
 ها ووکار و استفاده از سیستمارتباطات در تمامی ارکان کسب

ار وکهای کسبافزارهای سازمانی بستر مناسبی برای فعالیتنرم
های سازمانی تبدیل گشته است ایجاد و به مخزن نوینی برای داده

ها نیز برای ها و گمان(. در عصر حاضر دیگر بهترین حدس1)
وکار و رسیدن به اهداف راهگشا نیست و وفقیت در کسبم

گستردگی روزافزون فناوری اطالعات و رویکرد جهانی به آن در 
های غیرقابل باور پیشتازان این صنعت در ها و موفقیتهمه عرصه

کرد بر گسترش این صنعت رسیدن به آنچه روزگاری رویا جلوه می
 هایموقع ضرورتشخیص بهها با تافزود و ضروری است که سازمان

های ها در سازمان مانند سیستمها و الزامتجهیز به این فناوری
اطالعات یکپارچه خود را با الزامات آن هماهنگ سازند. عالوه بر 

سازی گیری، تصمیموکارها تصمیمآن یکی از عوامل موفقیت کسب
لی لیهای دقیق، تحهای تصمیم مناسب بر اساس دادهو انتخاب گزینه
هایی مانند وکار با چالش(. امروزه فضای کسب2و منطقی است )

های در حال تکامل و شدن بازارها، مشتریان آگاه، تکنولوژیجهانی
وکارها برای رقبای استراتژیک مواجه است و در این فضا کسب

موفقیت نیاز به هوشیاری برای دریافت آنچه در حال وقوع است و 
های دقیق، مناسب و کاربردی خاذ تصمیمتحلیل اطالعات جهت ات

(. تکنولوژی در فرایندهای بازاریابی راه یافته و مرهون 3دارند )
رسانی با استفاده از سازی اطالعات، اطالعابزارهایی مانند ذخیره

ای چندبعدی و غیره است و از این ای و پایگاه دادهخدمات ماهواره
و  گیریاطالعات برای تصمیماطالعات با استفاده از ابزار فناوری 

فاده وکار استها به هوش کسبهای فعالیت و تبدیل دادهتنظیم برنامه
 (.4شود )می

عنوان یکی از اعضای گروه گارتنر هوارد درسنر به 1989در سال 
اصطالح هوش تجاری را مطرح و گروه گارتنر هوش تجاری را یک 

ی کرد که به بهبود هایی معرفابزار چترگونه شامل مفاهیم و روش
وکار مبتنی بر واقعیت تاکید کرد و در سال گیری در کسبتصمیم
ها، ای متدلوژیموسسه فاستر هوش تجاری را مجموعه 2008

ها خام هایی تعریف کرد که دادهها و تکنولوژیفرایندها، معماری
(. هوش تجاری یک 5کند )را به اطالعات مفید و معنادار تبدیل می

ای یافته اطالعات دامنهتعاملی برای کشف و تحلیل ساختفرایند 
خاص برای تشخیص روندها یا الگوهایی جهت دستیابی به دیدگاه و 

(. همچنین، هوش تجاری به معنای کاربردی 6نتایج سودمند است )
وکار برای تحقق های اطالعاتی در فرایندهای کلیدی کسبدارایی

و  ها مختلفی این منظور دادهوکار است که براعملکرد بهتر کسب
(. در تعریفی دیگر هوش 7کند )ناهمگون را یکپارچه و تحلیل می

ها و اطالعات جهت گرفتن ها، دانشتجاری به معنای گردآوری داده
های تجاری دقیق و هوشمند در راستای مدیریت عملکرد تصمیم

 ای ازمناسب سازمان است. به عبارت دیگر، این هوش به مجموعه
های های کاربردی و تحلیلی اشاره دارد که به استناد پایگاهبرنامه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

https://islamiclifej.com/article-1-1241-fa.html


 333تجاری هوش هایمولفه مدل ارائه        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های داده عملیاتی و تحلیلی به گرفتن تصمیم مناسب برای فعالیت
(. بنابراین، هوش تجاری 8نماید )هوشمند تجاری کمک می

ها و فرایندهایی است که نه تنها ای از مفاهیم، روشمجموعه
بخشد، بلکه موجب پشتیبانی از د میوکار را بهبوهای کسبتصمیم

 (.9شود )های سازمان نیز میاستراتژی
های ریاضی و سری مدلعنوان یکتوان بههوش تجاری را می

های موجود های تحلیلی برای استخراج اطالعات و دانش از دادهروش
گیری پیچیده استفاده و از طریق دانست که برای فرایندهای تصمیم

عات مربوط به رقبا و محیط، شرکاء، محصوالت، آوری اطالجمع
کنندگان سبب حفظ و ایجاد مزیت خدمات، مشتریان و عرضه

(. هدف اصلی این هوش رساندن اطالعات صحیح 10شود )رقابتی می
ریزان سازمانی است که با گردآوری موقع به مدیران و برنامهو به

ندی مطلوبی را ها و تحلیل آنها بتواند هوشمحجم وسیعی از داده
برای سازمان به ارمغان آورد و سبب تسهیل و بهبود فرایندهای 

(. هوش 11ریزان در سازمان شود )گیری مدیران و برنامهتصمیم
ها و پاسخ سریع ها و چالشتجاری به افراد در شناخت و حل مشکل

وکار و دستیابی به های کسبو صحیح به آنها، کشف ریسک
روند بازار، تخمین صحیح وضعیت و فعالیت بینی ها، پیشفرصت

وکار و مدیریت بهتر مشتریان های کسبرقبا، درک بهتر نیازمندی
 (.12کند )کنندگان کمک زیادی میو روابط تأمین

 شده، اماهای نسبتا زیادی درباره هوش تجاری انجامبا اینکه پژوهش
کرده است های هوش تجاری کمتر پژوهشی اقدام به ارائه مدل مولفه

شوند. ها در این زمینه گزارش میترین پژوهشو در ادامه نتایج مهم
( ضمن پژوهشی درباره توسعه 2017جولیو و همکاران )-هرناندز

هوش تجاری با استفاده از هوش محاسباتی و معماری به این نتیجه 
بینی رسیدند که جامعه علمی با استفاده از هوش تجاری به دنبال پیش

بنید برخی مشکالت مالی، اقتصادی و اداری است و و طبقه
گیری عنوان یک ابزار تصمیمتواند بهچارچوب هوش تجاری می

( 2017(. آرنوت و همکاران )13تجاری مورد استفاده قرار گیرد )
 86ضمن پژوهشی درباره الگوهای سیستم هوش تجاری برای آن 

تم سیستم یا مولفه سرویس هوش تجاری، سیس 8شاخص در 
ریزی و تجزیه و تحلیل، تحلیل و مدیریت مشتریان بالقوه، برنامه

ای، راهنمای تجاری یا بازیگران و کارکنان، سیستم مدیریت هسته
کننده و پلتفرم تحلیل فروش، پلتفرم تجزیه و تحلیل رفتار مصرف

پلتفرم تجزیه و تحلیل تجارت الکترونیک مبتنی بر وب شناسایی 
( ضمن پژوهشی عوامل موثر 1399و همکاران )(. یاغلی 14کردند )

در مدل استقرار و توسعه هوش تجاری در سازمان را شامل استراتژی 
سازمان، فرهنگ سازمان، محیط سازمان، منابع انسانی و ابزارهای 

( ضمن 1399پوش و همکاران )(. دلق5هوش تجاری معرفی نمودند )
بر مبنای فلسفه پژوهشی با عنوان طراحی مدل هوش تجاری موفق 

های هوش تجاری و هوش موفق به این نتیجه تربیتی اسالم و مولفه
رسیدند که برای آن پنج عامل دانش، فهم، ترکیب، کاربرد و 

( 1398(. احتشام راسی و زمانی خانی )15ارزشیابی شناسایی شد )
های ضمن پژوهشی متغیرهای موثر بر هوش تجاری در شرکت

های کلی علم و فناوری را شامل حقق سیاستتبلیغاتی در راستای ت
شاخص  5وکار )با چهار بعد تطابق با نیازها و اهداف کسب

پاسخگویی به نیازهای کاربران، همسویی با اهداف کالن شرکت،  
کمک به واحدهای شرکت در جهت دستیابی به اهداف، حمایت 

د گیری در سازمان(، کارکراز کارایی سازمان و حمایت از تصمیم
شاخص سادگی کاربرد، قابل  4فنی سیستم هوش تجاری )با 

ها، امنیت سیستم و زمان پاسخگویی سیستم(، کردن دادهمشاهده
شاخص راحتی اعمال تغییرات در سیستم و امکان  2پذیری )با انعطاف

و  هاسازی و ادغام تجربهتوسعه آتی سیستم( و توانایی یکپارچه
رگیری تجارب ماشور و شاخص میزان بکا 2نیازها )با 

وکار( شناسایی سازی نیازهای اطالعاتی مجریان کسبیکپارچه
سازی ( ضمن پژوهشی درباره پیاده1396آبادی )(. قدیم16کردند )

های کلیدی عملکرد حوزه سیستم هوش تجاری با بررسی شاخص
شاخص  1داد )با حوزه درون 6شاخص در  25منابع انسانی برای آن 

شاخص وجود برنامه مدون  10شده(، فرایند )با نجیمشاغل نیازس
ارزیابی عملکرد ساالنه، بازدیدهای ادواری از واحدهای 

های نقل و انتقال کارکنان، آمار زیرمجموعه، وجود دستورالعمل
 تفکیک نوعتفکیک محل خدمت، آمار کارکنان بهکارکنان به

کنان تفکیک سطح شغل، آمار کاراستخدام، آمار کارکنان به
 تفکیک مدرک تحصیلی، آمارتفکیک سنوات، آمار کارکنان بهبه

یستم افزار سبرداری از نرمتفکیک جنسیت و میزاه بهرهکارکنان به
شاخص درصد پوشش معاینات اداری،  10داد )با پرسنلی(، برون

العاده شغل، درصد صدور درصد صدور احکام افزایش سنواتی فوق
انه حداکثر دو هفته پس از ابالغ احکام افزایش ضریب سالی

دستورالعمل، درصد صدور احکام تغییر پست و ارتقای گروه، درصد 
صدور احکام بازخریدی و استعفا، درصد صدور احکام شاغلین، 

های شغلی، مدیریتی و عمومی درصد منفک از کار، نسبت آموزش
مد موقع(، پیاهای بههای آموزشی و درصد اجرای آموزشبه کل دوره

شاخص سرانه هزینه آموزشی ساالنه کارمندان و مدیران، توزیع  3)با 
کنندگان خدمات آموزشی(، عادالنه آموزش و میانگین ارزیابی تأمین

شاخص میانگین مشارکت کارکنان و میانگین ساعات  2کارایی )با 
شاخص میانگین  3آموزشی شرکت در دوره کارکنان( و اثربخشی )با 

راگیران و مدرسین، میانگین ارزیابی میزان یادگیری ارزیابی واکنش ف
فراگیران و میانگین ارزیابی بلندمدت میزان یادگیری فراگیران( 

( ضمن 1395(. نظری ساالری و همکاران )17شناسایی کرد )
پژوهشی درباره ارائه مدلی برای تحلیل موانع بکارگیری هوش 

شامل موانع ترتیب تجاری در صنعت گردشگری موانع آن را به
ها، موانع مدیریتی، موانع فرهنگی، عدم آموزش و مربوط به داده

رسانی، موانع مربوط به نیروی انسانی، موانع قانونی و سیاسی،  آگاهی
عدم اعتماد در انتقال دانش، موانع سازمانی، عدم یکپارچگی 

های هوش مصنوعی و ها، موانع مربوط به تأمین بودجه طرحسیستم
(. روحانی و زارع 18ها نام بردند )بوط به  زیرساختموانع مر
های ( برای مدل ارزیابی سطح هوش تجاری در سیستم1391رواسان )

سازمانی شش عامل پشتیبانی تصمیم تحلیلی هوشمند، یکپارچگی با 
کننده، کننده و بهینههای توصیهمحیط و تجربیات گروهی، مدل

رضایت ذینفعان شناسایی  آوری، ابزارهای ارتقای تصمیم ودلیل
( ضمن پژوهشی برای الگوی 1390(. سازور و همکاران )1کردند )

بهبود هوش تجاری در بازاریابی صنعت بیمه به این نتیجه رسیدند 
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که هوش تجاری چهار بعد فناوری اطالعات، کارکنان سازمان، 
 (.19دانش سازمان و فرهنگ و نوآوری داشت )

ال تغییر نیاز به اطالعات تجاری در محیط تجاری سریعا در ح
منظور بقا و موفقیت ضروری است و ها بهسودمند برای سازمان

شده، اما در بخش های زیادی بررسیاگرچه هوش تجاری در بخش
(. امروزه منبع قدرت جریان 20یا وزارت نفت هنوز جدید است )

صحیح اطالعات است که با بکارگیری فناوری قدرت را در اختیار 
دهد که زودتر به اطالعات دسترسی دارند. فناوری سانی قرار میک

اطالعات در واقع ابزاری برای تسهیل، کنترل و نظارت است که نیاز 
دهی دارد که این امر نیاز به های تجریه و تحلیل و گزارشبه سیستم

 های(. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه سیستم21هوش تجاری دارد )
های زیه و تحلیل حجم زیادی از دادههوش تجاری جهت تج

شده از منابع مختلف پتانسیل باالیی دارد که این سازه آوریجمع
(. 22تواند برای سازمان یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد نماید )می

توان همچنین، درخصوص اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می
گفت که از یک سو هوش تجاری اهمیت بسیاری در موفقیت و 

ب مزیت رقابتی برای سازمان دارد و از سوی دیگر با اینکه کس
های اندکی با شده، اما پژوهشهای بسیاری درباره آن انجامپژوهش

شده و جای چنین پژوهشی در هدف ارائه مدل درباره آن انجام
صنعت نفت خالی است. بنابراین، هدف پژوهش ارائه مدل 

 های هوش تجاری بود.مولفه
 

 هامواد و روش 
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از 
نوع کمی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان اداره فناوری 

بودند. حجم  1399اطالعات و ارتباطات وزارت نفت در سال 
نفر بود که پس از چندبار یادآوری و پیگیری تلفنی  500جامعه 
دست پژوهشگر رسید که این بهشده پرسشنامه تکمیل 93تعداد 

گیری دردسترس انتخاب شدند. در روش افراد با روش نمونه
شوند که عنوان نمونه انتخاب میگیری دردسترس افرادی بهنمونه

 تواند به آنها دسترسی داشته باشد.سادگی میپژوهشگر به

امه نبرای انجام پژوهش بعد از تصویب پروپوزال و دریافت معرفی
شگاه از میان مدیران و کارشناسان اداره فناوری اطالعات و از دان

عنوان نمونه انتخاب و برای آنان ارتباطات وزارت نفت تعدادی را به
اهمیت و ضرورت پژوهش تشریح و پژوهشگر متعهد شد که نکات 
و مالحظات اخالقی را رعایت نماید. در مرحله بعد از مدیران و 

بزارهای پژوهش )فرم اطالعات کارشناسان خواسته شد تا به ا
ساخته( پاسخ دهند و برای شناختی و پرسشنامه محققجمعیت

های یادآوری و در نهایت از دهی ابتدا از پیامافزایش احتمال پاسخ
 پیگیری تلفنی استفاده شد.

شناختی شامل اولین ابزار این پژوهش فرم اطالعات جمعیت
 کاری بود. دومین ابزارجنسیت، سطح تحصیالت، سابقه کار و سمت 

های هوش تجاری بود که ساخته مولفهاین پژوهش پرسشنامه محقق
بر اساس مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با تعدادی از خبرگان هوش 

صورت طیف های پرسشنامه بهگویه طراحی شد. گویه 64تجاری با 
گذاری و ای از کامال مخالفم تا کامال موافقم نمرهدرجه 5لیکرت 

های باشد. شاخصدهنده هوش تجاری بیشتر مینمره باالتر نشان
ساخته هوش تجاری بررسی و تایید شد؛ روانسجی پرسشنامه محقق

طوری که روایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن با به
 ها گزارش شد.روش ترکیبی بررسی و نتایج آن در بخش یافته

شناختی با فرم اطالعات جمعیت های حاصل از گردآوری باداده
های حاصل روش آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد فراوانی و داده

ساخته هوش تجاری با روش آمار از گردآوری با پرسشنامه محقق
سازی معادالت ساختاری در استنباطی تحلیل عاملی اکتشافی و مدل

 تحلیل شدند. SMART-PLSو  SPSSافزارهای نرم
 

 هایافته
نفر با میانگین و انحراف معیار سنی  93های پژوهش نمونه

سال بودند و فراوانی و درصد فراوانی اطالعات  61/5±37/42
شناختی آنها شامل جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه کار و جمعیت

 گزارش شد. 1سمت کاری در جدول 
 

 
 . فراوانی و درصد فراوانی جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه کار و سمت کاری واحدهای پژوهش1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطح متغیر
 86/40٪ 38 زن جنسیت

 14/59٪ 55 مرد 
 15/2٪ 2 دیپلم سطح تحصیالت

 41/34٪ 32 لیسانس 
 76/53٪ 50 لیسانسفوق 
 68/9٪ 9 دکتری 

 66/23٪ 22 سال 5کمتر از  سابقه کار
 01/43٪ 40 سال 15-5 
 33/33٪ 31 سال 15بیشتر از  

 23/3٪ 3 مدیر کل سمت کاری
 96/27٪ 26 رئیس اداره 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

https://islamiclifej.com/article-1-1241-fa.html


 335تجاری هوش هایمولفه مدل ارائه        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 48/35٪ 33 رئیس واحد 
 33/33٪ 31 کارشناس 

های این پژوهش شده بیشتر نمونهگزارش 1طور که در جدول همان
 76/53لیسانس )درصد( و دارای سطح تحصیالت  فوق 14/59مرد )

درصد( و سمت کاری رئیس  01/43سال ) 5-15درصد(، سابقه کار 
ها با روش تحلیل درصد( بودند. قبل از انجام تحلیل 48/35واحد )

و آزمون  87/0با مقدار  KMOعاملی اکتشافی، نتایج آزمون 

 001/0تر از در سطح کوچک 44/528کرویت بارتلت با مقدار 
دهنده همبستگی کافی و کفایت نمونه بودند. معنادار بود که نشان

های هوش تجاری واحدهای پژوهش در تحلیل عاملی اکتشافی مولفه
 گزارش شد. 2جدول 

 
 

 های هوش تجاری واحدهای پژوهشتحلیل عاملی اکتشافی مولفه. 2جدول 
 پایایی ترکیبی AVE بار عاملی تعداد گویه عامل یا مولفه

 92/0 58/0 75/0 9 اطالعات باکیفیت
 90/0 54/0 68/0 9 کاربران باکیفیت

 89/0 58/0 79/0 6 های باکیفیتسیستم
 87/0 58/0 76/0 5 حاکمیت هوش تجاری

 90/0 62/0 78/0 6 موفق هوش تجاریاستقرار 
 89/0 63/0 81/0 4 فرهنگ سازمانی
 89/0 81/0 89/0 2 بودنادراک از قابل مشاهده
 89/0 73/0 88/0 3 بودنادراک از قابل آزمایش
 90/0 83/0 56/0 4 ادراک از پیچیدگی

 85/0 67/0 79/0 3 ادراک از قابلیت سازگاری
 92/0 66/0 82/0 6 ادراک از مزیت نسبی

 89/0 51/0 71/0 7 برداری از دانش جهت مزیت رقابتی پایداربهره

های هوش شده پرسشنامه مولفهگزارش 1طور که در جدول همان
عامل یا مولفه شامل اطالعات باکیفیت،  12گویه دارای  64تجاری با 

های باکیفیت، حاکمیت هوش تجاری، کاربران باکیفیت، سیستم
استقرار موفق هوش تجاری، فرهنگ سازمانی، ادراک از قابل 

بودن، ادراک از پیچیدگی، شبودن، ادراک از قابل آزمایمشاهده
 برداری ازادراک از قابلیت سازگاری، ادراک از مزیت نسبی و بهره

دانش جهت مزیت رقابتی پایدار بود که بار عاملی و میانگین 

و پایایی ترکیبی  50/0ها باالتر از شده همه مولفهواریانس استخراج
های برازش بود. نتایج بررسی شاخص 80/0ها باالتر از همه مولفه

حاکی  80/0با مقدار  GOFو  65/0با مقدار  2Rمدل نشان داد 
یابی های هوش تجاری بودند. مدلاز برازش مناسب مدل مولفه

های هوش تجاری واحدهای پژوهش در ساختاری مولفهمعادالت
 گزارش شد. 2و  1حالت ضرایب استاندارد و آماره تی در شکل 
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های هوش تجاری واحدهای پژوهش در حالت ضرایب استانداردساختاری مولفهیابی معادالت. مدل1شکل 

 

 

 های هوش تجاری واحدهای پژوهش در حالت آماره تیساختاری مولفهمعادالتیابی . مدل2شکل 

 

 

 

                                           36/0          38/0                     17/0                     16/0             

                              

                                       22/0                                                                14/0 

                                         11/0                                                             34/0 

                                      23/0                        11/0               13/0               41/0 

 

 

های هوش مولفه

 تجاری

ادراک از قابل 

 بودنمشاهده

ادراک از قابل 

 بودنآزمایش

ادراک از 

 پیچیدگی

ادراک از قابلیت 

 سازگاری

ادراک از مزیت 

 نسبی

بردارری از بهره

رقابتیمزیت   

های سیستم

 باکیفیت

 کاربران باکیفیت

اطالعات 

 باکیفیت

حاکمیت هوش 

 تجاری

استقرار موفق 

 فرهنگ سازمانی هوش تجاری

 

 

 

                                           55/6         34/7                      39/4                     59/4             

                              

                                       67/4                                                              18/3 

41/3                                                             91/6 

                                      32/5                        23/3               32/5               79/8 

 

 

 

های هوش مولفه

 تجاری

ادراک از قابل 

 بودنمشاهده

قابل  ادراک از

 بودنآزمایش

ادراک از 

 پیچیدگی

ادراک از قابلیت 

 سازگاری

ادراک از مزیت 

 نسبی

بردارری از بهره

 مزیت رقابتی

های سیستم

 باکیفیت

 کاربران باکیفیت

اطالعات 

 باکیفیت

حاکمیت هوش 

 تجاری

استقرار موفق 

 هوش تجاری
 فرهنگ سازمانی
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مولفه اطالعات  12شده هر گزارش 2و  1طور که در شکل همان
هوش  های باکیفیت، حاکمیتباکیفیت، کاربران باکیفیت، سیستم

دراک از تجاری، استقرار موفق هوش تجاری، فرهنگ سازمانی، ا
بودن، ادراک از پیچیدگی، بودن، ادراک از قابل آزمایشقابل مشاهده

 برداری ازادراک از قابلیت سازگاری، ادراک از مزیت نسبی و بهره
دانش جهت مزیت رقابتی پایدار بر هوش تجاری اثر معنادار داشتند 

(05/0P<.) 

 

 نتیجه گیری
مزیت رقابتی  هوش تجاری نقش مهمی در موفقیت سازمانی و کسب

ارائه مدل  برای سازمان دارد و بر همین اساس هدف این پژوهش
 های هوش تجاری بود.مولفه
نشان داد که بار عاملی و میانگین واریانس  این پژوهشهای یافته

ای گویه 64ساخته های پرسشنامه محققشده همه مولفهاستخراج
های آن مولفهو پایایی ترکیبی همه  50/0هوش تجاری باالتر از 

های هوش تجاری برازش بود. همچنین، مدل مولفه 80/0باالتر از 
مولفه اطالعات باکیفیت، کاربران باکیفیت،  12مناسبی داشت و هر 

های باکیفیت، حاکمیت هوش تجاری، استقرار موفق هوش سیستم
بودن، ادراک از تجاری، فرهنگ سازمانی، ادراک از قابل مشاهده

دن، ادراک از پیچیدگی، ادراک از قابلیت سازگاری، بوابل آزمایش
برداری از دانش جهت مزیت رقابتی ادراک از مزیت نسبی و بهره

های . با اینکه پژوهشپایدار بر هوش تجاری اثر معنادار داشتند
شده، اما های هوش تجاری انجامبسیار اندکی درباره ارائه مدل مولفه

های های پژوهشهمسو با یافتههای این پژوهش از جهاتی یافته
جولیو -(، هرناندز5(، یاغلی و همکاران )1روحانی و زارع رواسان )

پوش و همکاران (، دلق14(، آرنوت و همکاران )13و همکاران )
(، نظری 17آبادی )(، قدیم16(، احتشام راسی و زمانی خانی )15)

 ( بودند.19( و سازور و همکاران )18ساالری و همکاران )
عامل یا مولفه اطالعات باکیفیت، کاربران  12در تفسیر و تشریح 

های باکیفیت، حاکمیت هوش تجاری، استقرار باکیفیت، سیستم
بودن، موفق هوش تجاری، فرهنگ سازمانی، ادراک از قابل مشاهده

بودن، ادراک از پیچیدگی، ادراک از قابلیت ادراک از قابل آزمایش
برداری از دانش جهت سبی و بهرهسازگاری، ادراک از مزیت ن

توان به مطالب زیر اشاره کرد. اطالعات مزیت رقابتی پایدار می
باکیفیت در صنعت نفت برای تحقق هوش تجاری نیازمند داشتن 

، روزبودن، قابلیت ارائهدقت و صحت، قابلیت دسترسی، کفایت، به
های ن ردهبود و اعتماد میان کارکنان و مدیراقابلیت اعتماد، مرتبط

مختلف است. کاربران باکیفیت در صنعت نفت دارای یک سری 
ها مانند مهارت فنی، مهارت تحلیلی، صالحیت ها و ویژگیمهارت

ها، و شایستگی، درک الزامات، عزم راسخ جهت استفاده از داده
ها و امانتداری سازی دادهها، تمایل به بهینهتوانایی استفاده از داده

توان انتظار داشت که هوش صورت داشتن آن می هستند که در
شدن هوش تجاری در تجاری در صنعت نفت تحقق یابد. برای محقق

های باکیفیت است که چنین صنعت نفت نیاز به داشتن سیستم
پذیر و در دسترس باشند تا هایی باید قابل اطمینان، انعطافسیستم

پاسخگوی نیازها ترین زمان بتوانند ضمن رعایت وظایف در کوتاه

باشند. داشتن حاکمیت هوش تجاری مناسب از نظر پشتیبانی مالی 
قوی، مشارکت مستقیم در اجرای هوش تجاری، ایجاد همسویی برای 

 هایهوش تجاری، اجرای دستورالعمل از باال به پایین و ارائه برنامه
آموزش و بازآموزی هوش تجاری موثر برای مدیران سازمان اهمیت 

دارد. مفهوم حاکمیت هوش تجاری از مفهوم سنتی حمایت زیادی 
از  عنوان بخشیکند که بهبدون قید و شرط مدیریت پشتیبانی می

حاکمیت خوب هوش تجاری در حصول اطمینان از استقرار موفقیت 
شود. استقرار موفق هوش تجاری در هر سازمانی در نظر گرفته می

رداری و توجه ویژه به بهوش تجاری در صنعت نفت نیازمند بهره
آن، تالش برایش افزایش اعتماد، رضایت کاربران و کمک به 

موقع وظایف است. اثربخشی و کارایی آن و انجام سریع، دقیق و به
فرهنگ سازمانی با استقرار موفقیت سیستم مرتبط با دانش و استفاده 

آوردن و حفظ مزیت رقابتی همراه است و این از دانش در بدست
ها برای ایجاد و اشتراک دانش در گ مناسب در تشویق انسانفرهن

شود و عقیده بر این است که منبع مهمی یک شرکت حیاتی تلقی می
شود. نکته مهم دیگر اینکه با برای مزیت رقابتی پایدار محسوب می

توجه به استقرار موفق هوش تجاری، فرهنگ سازمان ممکن است 
دهد که اشد و نتایج نشان میهای رقیب بمتغیر مهمی در شرکت

مدیران صنعت نفت از اهمیت داشتن فرهنگ صحیح مانند اشتراک 
دانش و یادگیری سازمانی در استفاده از دانش مبتنی بر هوش تجاری 

کند که بودن بیان میکنند. ادراک از قابل مشاهدهحمایت می
مشاهده یک عامل مهم مربوط به استقرار موفق هوش تجاری در 

بودن هوش تجاری برای کاربران ت نفت است و قابل مشاهدهواز
شود. طبق هوش تجاری منجر به افزایش استقرار هوش تجاری می

تشویق و تقویت کارکنان اهمیت زیادی دارد. چون مشاهده دیگران 
 دهد وبا استفاده از سیستم پاداش هم پذیرش نوآوری را افزایش می

های دیگر ه سیستم نسبت به سیستمشده درباره اینکهم توانایی درک
بودن در بخشد. ادراک از قابل آزمایشمزیت دارد را بهبود می

 صورت تجربی وصنعت نفت یعنی اینکه بتوان هوش تجاری را به
عملیاتی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد که برای این منظور توجه 

 ایش وکردن، اجرای آزمو تاکید بر داشتن زمان کافی جهت تجربه
فرصت جهت امتحان آن ضروری است. ادراک از پیچیدگی یعنی 

ریزان و کارکنان صنعت نفت از پیچیدگی اینکه مدیران، برنامه
تحقق هوش تجاری در صنعت مذکور آگاه باشند که برای درک 

ار و ها و نیاز به کبر بودن فعالیتپیچیدگی نیاز است که آنان زمان
کاربست هوش تجاری را درک زمان زیادی جهت یادگیری و 

 های هوشعنوان یکی از مولفهنمایند. ادراک از قابلیت سازگاری به
های فردی به شدت با کند که سبک کار و مهارتتجاری بیان می

های هوش تجاری ارتباط دارد و رضایت و ادامه استفاده از سیستم
 ادراک از سازگاری نقش مهمی در افزایش موفقیت هوش تجاری در

ها دارد. بنابراین، هر چه درک کاربران هوش تجاری از سازمان
های هوش تجاری باالتر باشد، استقرار موفق آن سازگاری سیستم

شود. ادراک از مزیت نسبی هوش تجاری در صنعت نفت بیشتر می
نیازمند انجام سریع وظایف، تسهیل چگونگی انجام وظایف شغلی، 

که  وری استشی و افزایش بهرهبهبود کیفیت کاری، توسعه اثربخ
توان انتظار داشت که ادراک از مزیت در صورت تحقق این موارد می
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برداری از دانش نسبی هوش تجاری در صنعت نفت محقق گردد. بهره
ط طور داخلی توسجهت مزیت رقابتی پایدار معتقد است که دانش به

د منابع و توانآید و متعلق به آنها است و میها بدست میسازمان
فردی داشته باشد که برای دستیابی به تداوم های منحصربهقابلیت

های هوش تجاری در این زمینه رقابت آنها الزم است. سیستم
توانند دانش کسب یا تولید کنند تا بتوانند در دنیای تجارت و می

قع مورقابتی خود را در رقابت نگهدارند و این دانش جامع، دقیق و به
 گیری استراتژیکش تجاری در عملکرد آنها برای تصمیمتوسط هو

 بسیار مهم است.
هایی است و از هر پژوهشی در هنگام اجرا دارای محدودیت

توان به دشواری در متقاعدکردن های مهم این پژوهش میمحدودیت
ها جهت شرکت در پژوهش، محدودشدن جامعه پژوهش به نمونه

ی اطالعات و ارتباطات وزارت مدیران و کارشناسان اداره فناور
های هوش نفت و عدم یافتن پیشینه پژوهشی درباره مدل مولفه

های این پژوهش اشاره کرد. های آن با یافتهتجاری برای مقایسه یافته
توان به پیشنهادهای پژوهشی زیر اشاره ها میبا توجه به محدودیت

التر در صنعت های باکرد. داشتن نامه همکاری با پژوهشگر از مقام
ها در پژوهش و انجام پژوهش نفت جهت افزایش مشارکت نمونه

های موجود در صنعت نفت از جمله حاضر بر روی سایر گروه
های صف و ستادی و غیره اشاره کرد. بدون شک مدیران در بخش

های بیشتر درباره هوش تجاری در صنعت نفت انجام پژوهش
خانه جهت کسب یزان این وزارترتواند برای مدیران و برنامهمی

های این مزیت رقابتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، یافته
ریزان و متخصصان وزارت پژوهش برای مدیران، مسئوالن، برنامه

نفت کشور دارای تلویحات کاربردی فراوانی است و آنان بر اساس 
برای  توانند زمینه راشده برای هوش تجاری میهای شناساییمولفه

تحقق هر چه بهتر و بیشتر هوش تجاری در سازمان خود فراهم 
 آورند و سبب بهبود و ارتقای جایگاه سازمان خود شوند.

 
 تشکر و قدردانی

دلیل دانند که از مسئوالن وزارت نفت بهنویسندگان بر خود الزم می
موافقت جهت انجام پژوهش و از مدیران و و کارشناسان اداره 

دلیل شرکت در عات و ارتباطات وزارت نفت بهفناوری اطال
 پژوهش تشکر نمایند.
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