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عنوان یکی دیگر از  وکار در رشد آن را، به فوق، عدم تعریف وزن ابعاد هوشمندی کسب
ندی سعی نمودیم  اهمیت نسبی ابعاد هوشم های پیشین، مطرح کرده و مدل یها ضعف
تبیین مفهوم هوشمندی  توان یوکار  را تبیین کنیم. نتیجه این مطالعه را م کسب
وکار دانست که در  مدلی جامع برای ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب وکار و ارائه کسب

 های موجود فعلی است. واقع ترکیب مناسبی از مدل

 وکار، بلوغ، ارزیابی هوشمندی، کسب کلیدواژگان:
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 مقدمه

وکار، هوشمندی تجاری، هوشمندی سازمانی و هوشمندی رقابتی  هوشمندی کسب
 وکار، در اشاره به توانمندی مدیریت کسب یشهمگی اصطالحاتی هستند که کماب

رسیدن به اهداف موردنظر را دارند.  جهت یاستراتژ ینتر تعریف و طراحی مناسب
 یها جوه تفاوت میان سازمانوکار، نوع صنعت و سایر و بدون در نظر گرفتن نوع کسب

ها و صنایع یکسان  وکار در همه سازمان گوناگون، اصول اساسی هوشمندی در کسب
بوده و در عین سادگی در بیان، دارای شرح و تفصیل زیادی در معنا و بخصوص در 

گفت یکی از همین اصول، تدوین سیستم مناسب ارزیابی سطح  توان ی. مباشند یاجرا م
که با کمک آن بتوان، میزان رشد  کارآمدوکار است، روشی  رشد یا بلوغ هوشمندی کسب

وکار را با تمام جزئیات شناخت و راهکارهای الزم  و پیشرفت هوشمندی در کسب
 .یما به آن پرداختهبرای ارتقای هوشمندی را ارائه کرد، موضوعی که در این پژوهش 

 بیان مسئله و ضرورت پژوهش
ها و اطالعات در ابعاد مختلف، به علت گسترش  افزایش بسیار زیاد و آنی حجم داده

ها، افزایش تعداد رقبا و مشتریان و سایر عوامل  ها و اهداف آن محدوده فعالیت سازمان
ختلف سازمانی شده در سطوح م گیری یممحیطی، منجر به دشوار ساختن تصم یرگذارتأث

مفاهیم مربوط به  ینو پرکاربردتر یدترینوکار ازجمله جد کسب یاست. هوشمند
از  یا وکار است که درواقع مجموعه فناوری اطالعات و ارتباطات و نیز مدیریت کسب

سطوح سازمان امکان دسترسی، تعامل و  ی است که به افراد در همه هایی یمتدولوژ
 یبردار ها و بهره وکار، بهبود عملکرد، کشف فرصت ریت کسبتحلیل داده را برای مدی

وکار در سازمان به  رشد هوشمندی کسب یابی. ارزدهد یها و اطالعات را م مؤثر از داده
های هوشمندی  اصالح نقاط ضعف و افزایش توانایی سازمان در استفاده از سیستم

به بهبود عملکرد و  به شکلی بسیار مؤثر، منجر یجهوکار کمک کرده و درنت کسب
 .شود یوکار در سازمان م های هوشمندی کسب افزایش اثربخشی سیستم

 اهداف پژوهش
 هدف این پژوهش عبارت است از:

 وکار شناسایی ابعاد هوشمندی کسب -
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 وکار تدوین مدلی مناسب برای ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب -

 روش تحقیق

به دنبال شناسایی و توصیف  یرا؛ زتوصیفی است یا این مطالعه بر اساس هدف، مطالعه
شده در این  وکار است. رویکرد بکار گرفته عوامل اثرگذار بر بلوغ هوشمندی کسب

مطالعه، رویکردی قیاسی و کیفی است، زیرا با مطالعه گسترده ادبیات پژوهش در 
وکار و  وکار و مفهوم ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب ارتباط با مفهوم هوشمندی کسب

نظریات موجود، سعی شده است سیستم مناسبی برای ارزیابی بلوغ هوشمندی  مقایسه
آوری داده در این مطالعه ترکیبی از روش  وکار طراحی شود. روش جمع کسب

وکار، بوده است.  های عمیق با خبرگان حوزه هوشمندی کسب ای و مصاحبه کتابخانه
 شده است؛فرایند این مطالعه در سه مرحله کلی به شکل زیر انجام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش. فرایند 5شکل 

مرحله اول: بررسی ادبیات 
 پژوهش

مرحله سوم: بررسی روایی 
 مدل

مرحله دوم: طراحی مدل 
ارزیابی بلوغ هوش 

 وکار کسب

ارزیابی بلوغ هوش  هایمدل
 وکار کسب

مفاهیم پایه هوش 
  وکار کسب

نظرسنجی از خبرگان حوزه 
 وکار کسبهوش 
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 ادبیات پژوهش

 وکار مفهوم هوشمندی کسب

یکی از کارشناسان  0، توسط هاوارد درسنر0991وکار در اواخر دهه  مفهوم هوشمندی کسب
وکار را، اطالعات و عملیاتی که  معرفی شد. درسنر هوشمندی کسب 2گروه تحقیقاتی گارتنر

ان، مشاورین سازمانی و کنندگ به شکلی گسترده برای کارکنان سازمانی، مشتریان، عرضه
 یاتمفهوم در ادب ین(. ا0991، 3عموم مردم با ارزش است، معرفی کرد )گروه گارتنر

طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. در طول دو  های اطالعات مطرح و به سیستم
وکار بسیاری ایجاد شده و توسعه یافتند.  های اطالعات کسب گذشته سیستم ی دهه

، مدیریت 5، مدیریت عملکرد شرکتی4وکار کسب یندهاین مدیریت فراهایی چو سیستم
عنوان بخشی از آن چیزی  ها به و تعدادی دیگر که امروزه تمام آن 1ارتباطات با مشتریان

(.  از زمانی که 2115، 7)زمان نامیم یوکار م که آن را هوشمندی کسب شوند یشناخته م
سرعت تبدیل به یکی از  وجه قرار گرفت بهوکار برای اولین بار مورد ت هوشمندی کسب

نیازهای موفقیت سازمانی شد  اجزای زیرساخت تأمین اطالعات و نیز یکی از پیش
ها، فرایندها،  ای از نظریات، روش وکار مجموعه کسب ی(. هوشمند2101، 8)داونپورت

ادار استفاده هایی است که برای تبدیل داده خام به اطالعات مفید و معن ها و فناوری معماری
، یشناس وکار از نظر واژه (. در طول زمان مفهوم هوشمندی کسب2119، 9شود )روود می

 (. 2101، 01آن توسعه یافته است )ویکسوم یراتنقش و تأث

 وکار ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب

که تاکنون  پردازیم یم ییها ها و روش در این قسمت به معرفی، مقایسه و بررسی مدل
بلوغ به کمال، تعالی و اند.  وکار در سازمان معرفی شده هوشمندی کسب یابیارز یبرا

                                                                                                                             
1.Howard Dresner 

2.Gartner 
3. Gartner Group 

4.Business Process Management (BPM) 

5.Corporate Process Management (CPM) 

6.Customer Relationship Management (CRM) 

7. Zaman 
8. Davenport 
9. Rud 

10. Wixom  
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برای شناسایی  یجادشدها یها (. روش0989، 0یا آمادگی کامل اشاره دارد )سیمپسون
های ارزیابی بلوغ سازمانی  سازمانی با عنوان مدل یها نقاط ضعف و قوت در حوزه

وکار به  خشی هرچه بیشتر هوشمندی کسباثرب ی(. برا2101اند )الهرمن،  شناخته شده
 ی(. برا0987، 2مورد طراحی و ساختار آن نیازاست )رابینز جامع در دیدی کلی و

  ترین ییابتدا تکاملی از وکار بایستی مسیر دستیابی به سطح موردنظر از هوشمندی کسب
های بلوغ  (. مدل2112، 3)فریسر یردسطح تا سطح موردنظر مورد بررسی قرار گ

 ی ها در دهه آن ترین ییوکار به همین منظور توسعه پیدا کردند و ابتدا وشمندی کسبه
های بلوغ  تعداد زیادی از مدل یطورکل (. به2115، 4معرفی شدند )دبروین 0971

 (.2101اند )ویکسوم، وکار ایجاد شده هوشمندی کسب
ها با یکدیگر  سه آنهای بلوغ که برای شناخت، ارزیابی و مقای های مدل ترین مؤلفه مهم

نداز، مفهوم بلوغ در مدل، ابعاد مورد بررسی بایستی مورد بررسی قرار گیرند عبارت
 کند یکه مدل ارائه  م یریگ مدل، سطوح بلوغ مدل، اصول بلوغ مدل و روش اندازه

 .)2100)الهرمن، 
 (:2119، 5کرد )متلر یزاز هم متما توان یهای بلوغ م سه نوع مفهوم بلوغ را در مدل

فنی، تحلیلی و سطح دانش افراد و  های ییبلوغ افراد یا نیروی کار که به توانا ـ0
 (.2101، 1ها اشاره دارد )کورتیس آن های یتقابل
و مؤثر بودن فرایندها و  یریگ بلوغ فرایندی که به سطح دقت، مدیریت، اندازه ـ2

 (.7،0993ها اشاره دارد )پائولک پردازش
های استفاده شده برای دستیابی به اهداف ی فناوریبه سطح توسعه بلوغ فناوری که ـ3

 (2111، 8اشاره دارد )گریک
و  ها یتمختلفی چون فرایندها، قابل یها مدل شامل نواحی و جنبه یابعاد موردبررس

سازمانی است که مدل در ارزیابی خود از وضعیت هوشمندی  های یژگیدیگر و

                                                                                                                             
1. Simpson  

2. Robbins 

3. Fraser 

4. de Bruin  

5. Mettler 

6. Curtis 

7. Paulk 

8. Gericke 
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مدل باید جامع و متمایز از  ی، ابعاد موردبررسدهد یوکار سازمان مدنظر قرار م کسب
وکار در  (. هر بعدی از هوشمندی کسب2114، اکرسون، 2115همدیگر باشد )دبورین، 

، عملیات و یا رفتارهای خاصی در هر سطحی از مدل ها یتفعال یلهوس سازمان به
 (.2115، دبورین، 2112است )فریسر، یری گ اندازه قابل

ها میزان متفاوت و مشخصی از  دارد که در هرکدام از آن ییها رتبه سطوح، اشاره به
وکار ایجاد شده است. هر سطح یک معرف مشخص و کلیدی  رشد هوشمندی کسب

 (. 2100که هم بیانگر محتوای سطح و هم جزئیات آن است )الهرمن،  دارد
 (2112فریسر، کیفی، کمی یا ترکیبی از این دو باشد ) تواند یمدل م یریگ روش اندازه

های ایستا.  های پیوسته و مدل در بحث اصول بلوغ مدل، دو نوع مدل قابل تمایز است؛ مدل
کنند،  های خاصی، سطوح را مشخص می های پیوسته از طریق امتیازدهی به فعالیت مدل

های  ای از امتیازهای معینی از ابعاد متفاوت باشد. مدلتواند مجموعه بنابراین هر سطح می
کنند  های کلیدی را برای هر مرحله مشخص می از اهداف و فعالیت یا ای مجموعهلهمرح

اصول بلوغ مدل اشاره به استانداردها و شرایطی دارد که بایستی  یتاً(. نها2112)فریسر، 
 .یردمعینی از بلوغ قرار گ ها برخوردار باشد تا در سطح یا مرحله سازمان از آن

های بلوغ، یک مدل بلوغ معتبر و مناسب بایستی دارای  مدل اصلی یها با توجه به مؤلفه
 (:2100زیر باشد )الهرمن،  های یژگیو
  جامع بودن؛ که به این موضوع اشاره دارد که مدل، بایستی تمامی مفاهیم بلوغ  و نیز

 طور کامل پوشش دهد.  وکار را  به ی ابعاد الزم هوشمندی کسبهمه

  مدل چه چیزی را )بلوغ  که ینمدل اشاره دارد، اوضوح کافی؛ که به متدولوژی
کند  یم یریگ کارکنان، بلوغ فرایندی و یا بلوغ فناوری ( و به چه صورت اندازه

 گیری مدل(. مدل، روش اندازه ی)اصول بلوغ مدل، ابعاد موردبررس

 اینکه یک مدل استاندارد بایستی از شالوده نظری برخوردار باشد. یتو درنها 

 وکار زیابی بلوغ هوشمندی کسبهای ار مدل

های ارزیابی بلوغ هوشمندی  شده در باب بررسی مدل انجام یها بر اساس پژوهش
وکار )مندرج در جدول  های ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب از مدل کدام یچوکار ه کسب

یک مدل مناسب )ذکر شده در قسمت قبل( برخوردار نیستند  های یژگی( از تمام و2-2
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و همکاران  3، رابر2103 2، چاو و وانگ2100، الهرمن وهمکاران 2101 0)راجتریک
2103 .) 

 وکار های ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب . مدل5جدول 

 منبع عنوان/ پدید آورنده شماره
 (2110همکاران ) و واتسون (2110واتسون و همکاران ) 0
 (2119(؛ کمپانی ساس )2114) 5هتچر و پرنتیس (2119، 2114) 4ساس 2
 (2119، 2114اکرسون ) (2119، 2114اکرسون ) 3
 (2119و همکاران ) 8(؛ شولز2114) 7چامونی و گلوچاوسکی (2119، 2114) 1اس ام سی 4
 (2115کتسوهمکاران ) (2115و همکاران ) 9کتس 5
 (2115دیتافلوکس ) (2115) 01دیتا فلوکس 1
 (2100، 2111همکاران ) و سن (2100، 2111و همکاران ) 00سن 7
 (2119) 04(؛ هولت2117) 03هنسچن (2119، 2117) 02اچ پی 8
 (2118) 05رینر و اشلگل (2118گارتنر ) 9
 (2118) 07تاپفر (2118) 01ترادیتا 01
 (2101) 09ساکو و اسپرویت (2101) 08بی آی دی ام 00
 (2101) 20چاو (2101) 21ایی بی ای ام ام 02
 (2100همکاران ) و لوکمن (2100و همکاران ) 22لوکمن 03

 (3152همکاران ) و منبع: رابر

                                                                                                                             
1. Irena Hribar Rajteric. 

2. Chuah & Wong. 

3. Raber et al. 

4. SAS 

5. Hatcher & Prentice 

6. SMC 

7. Chamoni & Gluchowski 

8. Schulze 

9. Cates 

10. Dataflux 

11. Sen 

12. HP 

13. Henschen 

14. Hewlett 

15. Rayner & Schlegel 

16. Teradata 

17. Topfer 

18. BIDM 

19. Sacu & Spruit 

20. EBIMM 

21. Chuah 

22. Lukman 
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اند های مذکور از طریق نشریات علمی معتبر شناسایی شده الزم به ذکر است که مدل
های یافت شده  (. از میان مدل2103؛ رابر و همکاران 2100)الهرمن و همکاران، 

اند از؛  اند و دو مدل نیز که عبارت های مذکور حذف شده با مدلهای بسیار مشابه  مدل
، به دلیل عدم دسترسی مورد 2118 2و همکاران ینگو  مدل هاوک 2117 0مدل میلر

 .(2100اند )الهرمن و همکاران،  بررسی قرار نگرفته
 های فوق، حاکی از آن است که؛ مذکور در باب بررسی مدل یها نتایج پژوهش

، از 3همکاران با عنوان انبارداری داده های موجود تنها مدل واتسون و یان مدلاز م ـ الف
پشتوانه نظری کافی برخوردار است. این مدل بر اساس نظریه مراحل رشد از گیبسون و 

 (. 2100شده است )الهرمن و همکاران، ریزی یهپا 4نوالن
برخوردار  های موجود از وضوح کافی در متدولوژی خود از مدل یک یچه ـ ب
  .(2103؛ رابر و همکاران، 2100)الهرمن و همکاران،  باشند ینم
وکار در سازمان را  های موجود تمامی ابعاد هوشمندی کسب از مدل یک یچه ـ ج

؛ الهرمن و 2101و برای یک ارزیابی جامع مناسب نیستند )راجتریک،  دهند یپوشش نم
 (.2103؛ رابر و همکاران 2100همکاران، 

اند و  نشده یمستندساز یخوب بوده و به یردانشگاهیها دارای منشأ غ یشتر این مدلب ـ د
 (.2103ها تشریح نشده است )رابر و همکاران،  تر از آن فرایند ساخت آن مهم

کاربردی و زیرساخت هوشمندی  یها ها ابعادی چون داده، برنامهدر این مدل ـ و
چون استراتژی هوشمندی  ییها جنبه که یوکار بسیار موردتوجه بوده است درحال کسب
؛ رابر 2100اند. )الهرمن و همکاران،  مورد غفلت واقع شده یا طور گسترده وکار به کسب

وکار  فنی هوشمندی کسب یها ها، بر جنبه (. درواقع در اکثر این مدل2103و همکاران 
 بیشتری شده است. یدوکاری و مدیریتی تأک کسب یها نسبت به جنبه

بهتر است از چند مدل برای  تر یحو صح تر یقبرای به دست آوردن نتایج دق ـ ت 
ها باشد، در  وکار استفاده کرد. اگر هدف یکی کردن این مدل ارزیابی هوشمندی کسب

مدل  یها ها و دیگر جنبه آن صورت بایستی تالش کافی برای ترکیب ابعاد، سنجه

                                                                                                                             
1. Miller 

2. Hawking et al. 
3. Data warehousing 

4. Gibson & Nolan 
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های دیگری نیز به مدل سازمان ویژگی صورت گیرد و بسیار معقول است که بنا بر نیاز
 (.2101افزوده شود )راجتریک، 

 وکار  مدل جدید ترکیبی ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب

 یها مدلو مقایسه  های یژگیشده در باب بررسی و انجام یها با توجه به نتایج  پژوهش
وکار از  وکار، در این پروژه برای ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب بلوغ هوشمندی کسب

الزم )جامعیت ابعاد و  های یژگیکه از وشود  یشده استفاده م یک مدل ترکیبی اصالح
مفهوم بلوغ، وضوح در متدولوژی و پشتوانه نظری( برخوردار باشد و نقاط ضعف 

 های موجود را پوشش دهد. مدل

تمامی  یها ترکیبی است که از طریق ترکیب اهداف، ابعاد و سنجه رو ینازااین مدل 
های موجود به دست آمده است؛ و ضمن آنکه سعی شده است که مدل به دور از  مدل

های های موجود طراحی شود، عالوه بر آن، مطابق با آخرین پژوهش نقاط ضعف مدل
زم نیز در آن انجام شده وکار، اصالحات ال صورت گرفته در حوزه هوشمندی کسب

شود و در فصل سوم روایی مدل است. در این قسمت مراحل ساخت مدل تشریح می
  .گیرد یموردبحث قرار م

 شود؛برای ساخت مدل این پژوهش مراحل زیر طی می

 وکار تعریف مفهوم و اهداف مدل در ارزیابی هوشمندی کسب -

 مدل ابعاد تعریف -

 تعریف سطوح مدل -

 گیری مدل وغ، وسیله و روش اندازهتعریف اصول بل -

 وکار مفهوم و اهداف مدل در ارزیابی هوشمندی کسب

وکار مورد استفاده  از هوشمندی کسب تری یعو وس تر یحدر این پژوهش، مفهوم صح
ای از افراد در  توانایی فرد یا مجموعه "عنوان  وکار را به قرار گرفت. ما هوشمندی کسب

. در تعریف مذکور، مفهوم " یمدان یوکار م رد اهداف کسبوکار و پیشب حل مسائل کسب
فناوری اطالعات را در نظر داشته بلکه  های یتنها توانمند وکار نه هوشمندی کسب

 های یتهای مدیریتی و ظرفوکار چون توانایی هوشمندی در کسب یها ترین جنبه مهم
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 .گیرد ینیروی کار را نیز در بر م
تواند  های موجود متناسب با انواع مفهوم بلوغ، می اهداف بلوغ در مدل یطورکل به

 شامل؛
فنی، تحلیلی و سطح دانش افراد و  های ییبلوغ افراد یا  نیروی کار )که به توانا -

 ها اشاره دارد(، آن های یتقابل

گیری و مؤثر بودن فرایندها و  بلوغ فرآیندی )که به سطح دقت، مدیریت، اندازه  -
 ها اشاره دارد(  پردازش

شده برای دستیابی به  استفاده های یی فناورو بلوغ فناوری )که به سطح توسعه -
 اهداف اشاره دارد( باشد.

محور و  ـ ها نیروی کار محور بوده و برخی از آن ـ های موجود فناوری بیشتر مدل 
 (.2100کنند )الهرمن و همکاران،  تعدادی نیز ترکیبی از این اهداف را دنبال می

مهم اعتبار یک مدل ارزیابی بلوغ  یها ذکر شد، یکی از جنبه ازاین یشطور که پ همان
(. در این پژوهش 2119است )متلر،  2، داشتن بنیان نظری0یشناس بخصوص ازنظر روش

به جهت رسیدن به ترکیب مناسبی از اهداف بلوغ در مدل و نیز دارا بودن شالوده 
های موجود و مطابق با  پژوهش، با توجه به اهداف مدلنظری، اهداف مدل ترکیبی این 

. این نظریه به دنبال اند شده یف تعر 3سازمانی یپرداز نظریه مراحل رشد فرایندهای داده
 ی؛ترسیم مراحل رشد و توسعه

 های کامپیوتری در سازمان،برنامه -

 های مدیریت سازمان و فرایندهای سازمانی،تکنیک -

 (.0974، 4سازمان است )گیبسونهای افراد در  مهارت و -

های موجود، اهداف مدل  بر طبق نظریه مراحل رشد و با توجه به  اهداف بلوغ در مدل
 اند از؛ ترکیبی این پژوهش عبارت

مفهوم بلوغ فرایندی در اهداف  ی یرندهوکار: دربرگ بلوغ در مدیریت کسب .0
مدیریت سازمان و فرایندهای سازمانی  های یکهای موجود و بلوغ در تکن مدل

                                                                                                                             
1. Methodology  

2. Theoretical Foundation   

3. Enterprise Data Processing (EDP) 

4. Gibson 
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 در نظریه مراحل رشد.

های ی مفهوم بلوغ برنامهوکار: دربرگیرنده اطالعاتی کسب های یبلوغ در فناور .2
های  کامپیوتری در نظریه مراحل رشد و مفهوم بلوغ فناوری در اهداف مدل

 موجود.
نیروی کار در  اهداف مفهوم بلوغ   وکار: دربرگیرنده بلوغ در نیروی انسانی کسب .3

 های موجود و اهداف نظریه مراحل رشد. مدل

 ابعاد مدل

وکار معرفی  های ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب تاکنون سیزده بعد در مدل یطورکل به
وکار، معماری سیستم  از: زیرساخت سیستم هوشمندی کسب نداشده است که عبارت

سیستم، کاربران سیستم،  یراتتأث وکار، عملیات و فرایندهای سیستم، هوشمندی کسب
ها و میزان مؤثر بودن سیستم هوشمندی  دهی، داده کارکنان سیستم، کنترل، سازمان

وکار در سازمان و همچنین مدیریت تغییر، مدیریت دانش، فرهنگ، استراتژی و  کسب
؛ 2118؛ رینر، 2115؛ دیتافلوکس، 2115؛ کتس،2114ساختار سازمانی )هتچر، 

همکاران،  ؛ سن و2101؛ ساکو،2119؛ هولت،2119همکاران،  و ؛ شولز2119اکرسون،
(. هر 2103وانگ   و ؛ چاو2100؛ الهرمن و همکاران،2100همکاران، ؛ لوکمن و2100

 یبند ها از عناوین مشابه استفاده کرده یا این ابعاد را دسته چند که برخی از مدل
 گیرند.های مذکور را در بر می مدلاند، لیکن ابعاد مذکور، تمامی ابعاد  کرده

های فعلی و نیز متناسب با  با تعریف اهداف بلوغ مدل، ابعاد الزم از میان ابعاد مدل
اهداف بلوغ مدل، انتخاب شده و این ابعاد در کنار هم ابعاد مدل جدید را تشکیل 

ن وکار، ضم بررسی صحت تأثیر ابعاد مربوطه بر رشد هوشمندی کسب ی. برادهند یم
نظرسنجی از اساتید و خبرگان دانشگاهی، با تکنیک تحلیل عاملی تأییدی به نظرسنجی 

وکارهای گوناگون پرداختیم تا ضمن بررسی روایی  از کارشناسان و مدیران در کسب
ها به عمل آوریم. عالوه بر  صحیحی از آن یبند ابعاد، با شناخت عوامل اصلی، طبقه

و  یددر رشد هوشمندی کسب را نیز با نظرسنجی از اسات این، وزن یا میزان تأثیر ابعاد
وکار مشخص نمودیم. تحلیل عاملی تأییدی  و همچنین فعاالن کسب یخبرگان دانشگاه

 اند.  ( مورد بحث قرار گرفته5-5و نحوه تعیین ضریب اهمیت ابعاد مدل در قسمت )
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 از؛ نداعبارت ها در مدل ترکیبی این پژوهش آن یها ابعاد اصلی و فرعی و سنجه

 وکار: شامل ابعاد فرعی؛ بعد مدیریتی هوشمندی کسب .0

و اقدامات مدیریت سازمان برای  ها یاست، سها ی: که شامل استراتژیزیر برنامه -
 مدت و بلندمدت است. دستیابی به اهداف کوتاه

 اساسی. های یریگ رهبری: هدایت سازمان از طریق تعریف جهت -

 مشخص ای یفهت و نیروی کار در نواحی وظدهی: استقرار تجهیزا سازمان -

های سازمانی در وجوه مختلف و در تمامی  راستا بودن فعالیت هماهنگی: هم  -
 سازمان. یها بخش

های سازمان و  کنترل و ارزیابی: تالش برای جلوگیری از ایجاد انحراف در فعالیت  -
 همچنین سنجش میزان موفقیت.

 بعاد فرعی؛وکار شامل ا بعد فناوری اطالعات کسب .2

، یاتها، عمل شامل اجزاء، سطوح، برنامه ای شده یفمعماری: ساختار مشخص و تعر  -
 وکار در سازمان. اطالعاتی کسب  های یستمفرایندها و ارتباطات درونی س

 سازمانی. یافزارها افزارها و نرم زیرساخت: شامل انواع سخت -

ها،  ها، تبدیل داده گذاری دادهها عبارت است از بار آن ی فرایندهای تحلیلی: از جمله -
 ها. انتقال داده

 .شده یبند صورت طبقه سازمان به یازموردن یها انواع داده یدار انبارداری داده: نگه -

دهی انواع داده، کاربرد داده، منابع داده و نوع  مدیریت داده: شناسایی و سازمان -
 ها فرایندهای تحلیلی مورد نیاز برای داده

 وکار شامل ابعاد فرعی: هوشمندی کسببعد انسانی  .3

 تخصصی مورد فعالیت. های ینهدانش: سطح آگاهی افراد سازمان در زم -

عنوان یکی از ابعاد سازمانی که بر کارکنان و عملکرد آن تأثیر  فرهنگ سازمانی: به -
 های افراد در سازمان. ها و ارزش دارد و عبارت است از باورها، نگرش

 گیری. وانایی افراد سازمانی در پردازش، استدالل و نتیجههای تحلیلی: ت مهارت  -

 های فنی: توانایی افراد در امور اجرایی و کار با ابزار و تجهیزات گوناگون. مهارت -
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 گیری مدلاصول بلوغ، وسیله و روش اندازه

گیری بلوغ در مدل طور که ذکر شد، منظور از اصول بلوغ مدل، رویکرد اندازههمان
ته های موجود دارای رویکرد پیوستواند پیوسته یا ایستا باشد. برخی از مدلاست که می

و برخی نیز دارای رویکرد ایستا و تعدادی هم ترکیبی از این دو رویکرد را به کار 
اند. در این مدل رویکرد پیوسته به کار گرفته شده است. در این رویکرد مدل گرفته

ها در مدل (، سطوح آن1تا  0دارای شش سطح است که از طریق امتیازدهی به ابعاد )از 
 شود. تعیین می
های کلیدی گیری مدل، ویژگیصول بلوغ برای اجرایی ساختن رویکرد اندازهدر بحث ا

هریک از سطوح مدل بایستی مشخص گردد. در این مدل به پیروی از نظریه مراحل 
های کلیدی ابعاد گوناگون در پردازی و نیز با در نظر داشتن ویژگیرشد فرایندهای داده

کلیدی سطوح مدل ترکیبی این پژوهش های های موجود، ویژگیسطوح و مراحل مدل
های گیری سطح رشد و بلوغ سیستماند. برای اندازهنشان داده شده 4 در جدول

ای استفاده وکار( در این پژوهش از پرسشنامهپردازی )هوشمندی کسباطالعاتی و داده
شود که بر اساس مدل ترکیبی این پژوهش و معادل با ابعاد آن طراحی شده است. می

ین پرسشنامه به تعدادی از مدیران و کارشناسان  سازمان که از تخصص و آشنایی ا
ها شود و از آن، ارائه میباشندیوکار برخوردار مکافی با مفهوم هوشمندی کسب

منظور کنند. نحوه  1تا  0شود تا برای هر عبارت یا سؤال امتیاز یا جوابی از خواسته می
، نشان داده 2ر اساس امتیازات حاصله، در جدول وکار بکسب یتعیین سطح هوشمند

 شده است.

 آمدهدستوکار بر اساس امتیازات به. نحوه تعیین سطح هوشمندی کسب3جدول 

 سطح  امتیاز   نحوه محاسبه امتیاز ابعاد
 

 مجموع
دهندگان )میانگین امتیازات پاسخ

 وزن نسبی بعد(× برای هر بعد 

 0سطح  99/0تا  0از 
 2سطح  99/2 تا 2از 
 3سطح  99/3تا  3از 
 4سطح  99/4تا  4از 
 5سطح  99/5تا  5از 

 1سطح  1
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 بررسی روایی مدل 

مدل پژوهش، از دو روش  تحلیل عاملی تأییدی و بررسی محتوایی  روایی بررسی برای
 استفاده شده است. 

 تحلیل عاملی

بعد )عامل( مدل پژوهش بر  04در این پژوهش برای پی بردن به تأثیر یا عدم تأثیر 
وکار، از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. ما سطح بلوغ هوشمندی کسب

نفر را  203عنوان جامعه آماری تعداد وکار بهاز متخصصان حوزه هوشمندی کسب
، برای بررسی فوق انتخاب LinkedInی صورت تصادفی از طریق سایت اینترنتبه

در زمینه فناوری اطالعات،  یکردیم. این افراد اغلب یا دارای تحصیالت دانشگاه
های مرتبط با هوشمندی مرتبط بوده و همچنین در زمینه یهامدیریت و یا رشته

یر تأثتایی لیکرت )از کامالً بی 5ای با طیف کنند. سپس پرسشنامهوکار فعالیت میکسب
وکار، به تا کامالً مؤثر( برای بررسی اثرگذاری متغیرهای فوق بر بلوغ هوشمندی کسب

فرض اساسی زیر انجام گرفته مدیران و کارشناسان مربوطه ارائه شد. این آزمون با پیش
 است: 

  مجموعه متغیرهای مربوطه در سه بعد )عامل( اصلی از جمله بعد مدیریتی، بعد
 .گیرندینیروی انسانی قرار م فناوری اطالعات و بعد

  )مجموعه عوامل فوق )توان مدیریتی، توان فناوری اطالعات و توان نیروی انسانی
 وکار تأثیر دارد.بر رشد هوشمندی کسب

تا  2، انجام شد و نتایج آن در جداول SPSSافزار تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم
 ارائه شده است. 7
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 و آزمون بارتلت Kmoشاخص  .2جدول 

  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 741/1 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 077/2 

df 90 

Sig. 111/1 

 
، مقدار آزمون بارتلت، درجه آزادی و KMOدر این جدول به ترتیب مقدار شاخص 

 1/ 5از  KMOکه مقدار آزمون شاخص دهد. ازآنجاییآزمون را نشان می Sigمقدار 
دهندگان برای تحلیل عاملی کافی است. بیشتر و نزدیک به یک است، تعداد پاسخ

دهد تحلیل عاملی بوده که نشان می 5/1تر از آزمون بارتلت کوچک Sigهمچنین مقدار 
شده بودن ماتریس اختهبرای شناسایی ساختار عاملی مناسب است و فرض شن

 شود.همبستگی رد می

 اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی .4جدول 

  اولیه استخراجی 

 یزیربرنامه 714/1 418/1

 دهیسازمان 775/1 571/1

 رهبری 711/1 175/1

 هماهنگی 802/1 410/1

 کنترل و ارزیابی 180/1 211/1

 معماری 870/1 791/1

 زیرساخت 721/1 855/1

 فرایندهای تحلیلی آنالین 771/1 109/1

 سازی دادهذخیره 855/1 708/1

 مدیریت داده 841/1 820/1

 دانش 878/1 137/1

 های فنیمهارت 599/1 441/1

 های تحلیلیمهارت 135/1 481/1

 فرهنگ 511/1 080/1

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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اولیه و اشتراک استخراجی نشان داده شده است. ، به ترتیب اشتراک 4در جدول 
اشتراک یک متغیر برابر با مربع همبستگی چندگانه برای متغیرهای مربوطه با استفاده از 

تر بینی کننده( است. هرچه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگعنوان پیشها )بهعامل
د. در اینجا متغیرهایی دهنشده، متغیرها را بهتر نمایش میهای استخراجباشند، عامل

سازی داده، دهی، معماری، زیرساخت، مدیریت داده، ذخیرهچون رهبری، سازمان
فرایندهای تحلیلی آنالین و دانش، بیشترین مقدار را نسبت به شش متغیر دیگر دارا 

 ها بیشتر است.های اصلی برای آنبه عامل شدنیلبوده و شانس تبد



 
 

 واریانس کلی .1جدول 

 عامل
 ر استخراجی با چرخشمقادی مقادیر استخراجی بدون چرخش مقادیر اولیه

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

0 028/5 121/31 121/31 101/4 928/32 928/32 119/3 909/20 909/20 

2 149/2 133/04 259/50 551/0 002/00 141/44 739/2 513/09 482/40 

3 908/0 713/03 912/14 758/0 555/02 595/51 001/2 003/05 595/51 

4 298/0 219/9 230/74 

      

5 845/1 138/1 219/81 

1 129/1 491/4 751/84 

7 590/1 209/4 983/88 

8 475/1 390/3 374/92 

9 377/1 189/2 114/95 

01 282/1 107/2 180/97 

00 073/1 232/0 304/98 

02 025/1 890/1 215/99 

03 117/1 480/1 181/99 

04 144/1 304/1 111/011 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 



 51بهار ، 51، شماره چهارماطالعات، سال  یفناور ریتیمطالعات مد  67

 کنندهیین، شامل سه قسمت است، قسمت اول مربوط به مقادیر ویژه است و تع4جدول 
هایی که مقدارشان بیشتر از یک است(. )عامل مانندیهایی است که در تحلیل باقی معامل

فرض ما مبنی بر وجود سه عامل اساسی در تبیین هوشمندی در اینجا به دلیل پیش
فرض در تحلیل عاملی فوق، در جدول باال تنها سه عامل، مورد وکار و درج این پیشکسب

قسمت دوم جدول مربوط به مقادیر ویژه عوامل استخراجی بدون  اند.استخراج قرار گرفته
قسمت سوم مربوط به مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش است.  یتچرخش و درنها

اند. این سه عنوان عوامل استخراجی شناسایی شده، با بیشترین مقدار، به3و  2، 0سه عامل 
 دهند.نشان می سایر متغیرها را ییرپذیریتغ %11 یباًعامل تقر

 ماتریس عوامل .1جدول 

  عامل

2 3 5 

 یزیربرنامه 1//378 -424/1 380/1

 دهیسازمان 182/1 280/1 010/1

 رهبری 351/1 054/1 724/1

 هماهنگی 510/1 290/1 248/1

 کنترل و ارزیابی 205/1 380/1 -191/1

 معماری //881 141/1 021/1

 زیرساخت 517/1 185/1 -254/1

 فرایندهای تحلیلی آنالین 701/1 -212/1 -207/1

 سازی دادهذخیره 181/1 -283/1 -408/1

 مدیریت داده 733/1 -474/1 243/1

 دانش 178/1 -301/1 285/1

 های فنیمهارت 502/1 251/1 345/1

 های تحلیلیمهارت 388/1 -093/1 540/1

 فرهنگ 215/1 129/1 372/1

 
دهنده بارهای عاملی )نمرات عاملی( هر یک از متغیرها ، ماتریس عوامل، نشان1جدول 
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که تفسیر نمرات عاملی بدون چرخش دشوار مانده است. ازآنجاییهای باقیدر عامل
، 7ها افزایش یابد. نمودار تا قابلیت تفسیر آن چرخانیمیها را ماست بنابراین عامل

دهد که شامل بارهای عاملی هریک از متغیرها ا نشان میماتریس چرخیده شده عوامل ر
مانده پس از چرخش است. هرچه قدر مطلق این نمرات بیشتر باشد، های باقیدر عامل

 عامل مربوطه نقش بیشتری در تغییرات متغیر مورد نظر دارد.

 ماتریس چرخیده شده عوامل .7جدول 

 
وکار، متغیر اثرگذار بر رشد هوشمندی کسب 04با توجه به نتایج تحلیل عاملی بر روی 

شوند. عامل اول متغیرهایی چون عنوان عوامل اصلی شناسایی میسه عامل به
شود. عامل دوم، دهی، رهبری، کنترل و ارزیابی و دانش را شامل میریزی، سازمانبرنامه

رایندهای تحلیلی، انبارداری و مدیریت داده را شامل ها، فمعماری سازمانی، زیرساخت

  عامل

2 3 5  

 ریزیبرنامه 530/1 313/1 -233/1

 دهیسازمان 554/1 405/1 313/1

 رهبری 795/1 -194/1 084/1

 هماهنگی 072/1 442/1 581/1

 کنترل و ارزیابی 547/1 -120/1 -114/1

 معماری 405/1 593/1 412/1

 زیرساخت 012/1 901/1 -131/1

 فرایندهای تحلیلی آنالین 008/1 758/1 075/1

 سازی دادهذخیره -175/1 825/1 078/1

 مدیریت داده 008/1 898/1 102/1

 دانش 505/1 012/1 430/1

 های فنیمهارت 1//007 300/1 505/1

 های تحلیلیمهارت 081/1 -110/1 115/1

 فرهنگ -115/1 120/1 513/1
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های های فنی، مهارتشده و عامل سوم، متغیرهایی چون هماهنگی، دانش مهارت
 یهاشود. با توجه به ادبیات پژوهش سه عامل فوق با نامتحلیلی و فرهنگ را شامل می

شوند و تغییرات ذیل نیز در متغیرهای می یگذارعوامل مدیریتی، فناورانه و انسانی نام
 شود؛مربوط به این عوامل ایجاد می

 یابدیمتغیر هماهنگی به دلیل ارتباط بیشتر با عوامل مدیریتی به عامل اول انتقال م. 

 به متغیرهای این  تریکمتغیر دانش به دلیل اهمیت بیشتر در عامل سوم و ارتباط نزد
 .یابدیم عامل، به عامل انسانی انتقال

 روایی محتوایی 

جهت بررسی روایی محتوایی مدل پژوهش و پرسشنامه آن، تعدادی از خبرگان مدیریت و 
وکار انتخاب شدند. بر طبق نتایج  نظرسنجی از نظران حوزه هوشمندی کسبصاحب

کفایت الزم و کامل را برای ارزیابی  ییتنهاهای موجود بهاز مدل کدامیچخبرگان مربوطه، ه
 یتجامع. عدمباشندیم ییهاوکار نداشته و هرکدام دارای ضعفبلوغ هوشمندی کسب

گیری مشخص،  نداشتن پشتوانه نظری و تحقیقاتی و مشخص ابعاد، نداشتن ابزار اندازه
ترین وکار از جمله مهمنبودن ضریب اهمیت ابعاد مؤثر در رشد هوشمندی کسب

ید و خبرگان مذکور مدل پژوهش را مدلی از باشند. اساتهای موجود میهای مدلضعف
تر از آن تعریف نظر علمی کامالً مستند ارزیابی کرده و جامعیت در پوشش ابعاد و مهم

 ترین ویژگی مدل مذکور دانستند.ضریب اهمیت )تأثیر( برای ابعاد را مهم

 محاسبه ضریب اهمیت ابعاد مدل

بتواند با حداقل امکانات  وکاری مشخص،شاید یک سازمان یا مجموعه در کسب
موجود در زمینه فناوری یا نیروی انسانی به حرکت خود در مسیر پیشرفت ادامه دهد 

مشخص هرگز موفق  هاییو تعریف استراتژ یگذارریزی، هدفولی بدون برنامه
پیشرفته بدون داشتن نیروی انسانی  هایینخواهد بود. از طرفی برخورداری از فناور

خواهد بود، ضمن آنکه داشتن نیروی انسانی بسیار  فایدهیها، باده از آنماهر در استف
روز در روند رشد سازمان به هاییماهر، بدون در اختیار داشتن امکانات و فناور

اختالل ایجاد خواهد کرد. هرچند که موضوع ضریب تأثیر یا اهمیت نسبی ابعاد مؤثر 
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ی پیشین مورد غفلت واقع شده است، هاوکار در تمامی مدلبر رشد هوشمندی کسب
دریافت که وزن متغیرها یا عوامل مؤثر بر رشد  توانیاما با استدالل ساده فوق م

وکار با همدیگر یکسان نیست؛ اما برای صحت بیشتر این موضوع و هوشمندی کسب
پی بردن به وزن نسبی )ضریب اهمیت( این عوامل، به سراغ محاسبه میانگین  نظرات 

وکار که در تحلیل عاملی تأییدی مورد استفاده قرار فر کارشناس و مدیر کسبن 203
طور که در قسمت قبل ذکر شد، پرسشنامه تحلیل عاملی تأییدی با گرفتند، رفتیم. همان

تایی لیکرت، ضمن بررسی اثرگذاری متغیرها، به دنبال شناسایی ضریب اهمیت  5طیف 
افزار ت کارشناسان مربوطه با استفاده از نرمهر کدام از متغیرهاست. میانگین نظرا

SPSS نشان داده شده است. برای تعریف ضریب اهمیت  8، محاسبه شده و در جدول
ها را محاسبه و مورد استفاده ، درصد فراوانی میانگین آن%011تا  %1متغیرها در طیف  

 شده است.نشان داده  9. درصد فراوانی میانگین متغیرها در جدول دهیمیقرار م

 میانگین ضریب اهمیت متغیرها .8جدول 

  تعداد کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار

 ریزیبرنامه 203 3 5 4107/5 72390/1

 دهیسازمان 203 2 5 9524/3 92578/1

 رهبری 203 3 5 8120/4 70147/1

 هماهنگی 203 2 5 4105/4 7381/1

 کنترل و ارزیابی 203 2 5 8484/3 74019/1

 معماری 203 0 5 5105/2 90931/1

 زیرساخت 203 2 5 1728/3 74144/1

 فرایندهای تحلیلی آنالین 203 2 5 4732/3 88371/1

 سازی دادهذخیره 203 0 5 5031/3 12183/0

 مدیریت داده 203 0 5 3091/3 92109/1

 دانش 203 2 5 3181/5 78413/1

 های فنیمهارت 203 2 5 1543/3 70318/1

 های تحلیلیمهارت 203 2 5 9341/3 89832/1

 فرهنگ 203 2 5 4091/4 928/1
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  تعداد کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار

 ریزیبرنامه 203 3 5 4107/5 72390/1

 دهیسازمان 203 2 5 9524/3 92578/1

 رهبری 203 3 5 8120/4 70147/1

 هماهنگی 203 2 5 4105/4 7381/1

 کنترل و ارزیابی 203 2 5 8484/3 74019/1

 معماری 203 0 5 5105/2 90931/1

 زیرساخت 203 2 5 1728/3 74144/1

 فرایندهای تحلیلی آنالین 203 2 5 4732/3 88371/1

 سازی دادهذخیره 203 0 5 5031/3 12183/0

 مدیریت داده 203 0 5 3091/3 92109/1

 دانش 203 2 5 3181/5 78413/1

 های فنیمهارت 203 2 5 1543/3 70318/1

 های تحلیلیمهارت 203 2 5 9341/3 89832/1

 فرهنگ 203 2 5 4091/4 928/1

 تعداد صحیح 203    

 درصد فراوانی میانگین متغیرها .5جدول 

  تعداد میانگین درصد فراوانی

 ریزیبرنامه 203 4107/5 1982/1

 دهیسازمان 203 9524/3 1708/1

 رهبری 203 8120/4 1783/1

 هماهنگی 203 4105/4 1811/1

 کنترل و ارزیابی 203 8484/3 1199/1

 معماری 203 5105/2 1454/1

 زیرساخت 203 1728/3 1558/1

 فرایندهای تحلیلی آنالین 203 4732/3 1130/1

 سازی دادهذخیره 203 5031/3 1138/1

 مدیریت داده 203 3019/3 1157/1
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  تعداد میانگین درصد فراوانی

 دانش 203 3181/5 1915/1

 های فنیمهارت 203 1543/3 1555/1

 های تحلیلیمهارت 203 9341/3 1705/1

 فرهنگ 203 4091/4 1813/1

 مجموع  111/55 011%

 
، ضریب تأثیر سه عامل اصلی از طریق تجمیع ضریب تأثیر 9و  8با توجه به جداول 

 115/1شود )برخی ضرایب تا صورت زیر تعریف میمتغیرهای مربوط به هر عامل به
 اند(؛اعشار گرد شده 1/ 1115تا اعشار و برخی 

  :40عامل مدیریتی% 

 (                     %7، کنترل و ارزیابی %8، هماهنگی %9، رهبری %7دهی ، سازمان%01ریزی )برنامه

  :29عامل فناوری% 

، مدیریت %4/1، انبارداری %3/1، فرایندهای تحلیلی %1/5، زیرساخت %5/4)معماری  
 (    %1/1داده 

 31انسانی:  عامل% 

 (                                  %7های تحلیلی ، مهارت%5/5های فنی ، مهارت%8، فرهنگ %5/9)دانش  

اختصار ها در مدل ترکیبی پژوهش بهدر جدول زیر مراحل، سطوح، ابعاد و ضرایب آن
 اند.نشان داده شده



 

 مدل ترکیبی پژوهش .51جدول 

 بلوغ مدیریت یکپارچگی کنترل انتشار آغازین ابعاد سطوح
ابعاد مدیریتی

 

 بسیار کم ریزیبرنامه
های ریزیبرنامه

 کلی
  

های ریزیبرنامه
 گسترده و منسجم

های مؤثر و استراتژی
 کارآمد

    رهبری
هدایت و رهبری 

 مناسب
 رهبری همگانی 

    دهیسازمان
دهی منسجم سازمان

 نیروی کار
  

    هماهنگی
قبول سطح قابل

 هماهنگی
 هماهنگی بسیار باال 

   کنترل و ارزیابی
طراحی 

های سیستم
 کنترلی

  
های تعریف شاخص

کلیدی و استاندارهای 
 کلی و جزئی

ابعاد فناورانه اطالعاتی
 

       معماری

 زیرساخت
در حد 

ملزومات 
 اساسی

     

    گسترش فعالیت  فرایندهای 



 

 بلوغ مدیریت یکپارچگی کنترل انتشار آغازین ابعاد سطوح

 تحلیل داده تحلیلی

     انبارداری داده
های سیستم

 انبارداری داده
 

     مدیریت داده
های سیستم

 مدیریت داده
 

 
ابعاد انسانی

 

     بسیار کم دانش
وجود سیستم مدیریت 

 دانش

      فرهنگ
باورهای حامی 

 های شغلیارزش

های مهارت
 تحلیلی

  
افزایش 

های مهارت
 کنترلی

   

 های فنیمهارت
های مهارت

 فنی اندک
   وجود مهندسین خبره  
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 گیرینتیجه

وکار را، با هدف یافتن یک راهکار  مناسب کسب یدر این پژوهش مفهوم هوشمند
. با بررسی آخرین یماوکار، مورد بررسی قرار دادهجهت ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب

 تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به نتایج ذیل رسیدیم؛
عنوان اصطالحی در شده بهوکار تاکنون، در اغلب تعاریف ارائههوشمندی کسب -

 سویکترین دلیل آن از شده است؛ که شاید مهم یسازفناوری اطالعات، مفهوم
های مطرح شدن این مفهوم برای اولین بار در علم فناوری اطالعات و سیستم

( و از سوی دیگر، توجه بیشتر متخصصان و پژوهشگران 2115اطالعات )زمان، 
محققین  یتوجهوکار، در مقایسه با کمکسبفناوری اطالعات به هوشمندی 

توانایی فرد یا  "عنوان وکار را بهوکار باشد. ما هوشمندی کسبمدیریت کسب
 یمدانیوکار موکار و پیشبرد اهداف کسبای از افراد در حل مسائل کسبمجموعه

فناوری  هاییتنها توانمندوکار نه. در تعریف مذکور، مفهوم هوشمندی کسب"
وکار چون هوشمندی در کسب یهاترین جنبهعات را در نظر داشته بلکه مهماطال
. صحت مفهوم گیردینیروی کار را نیز در بر م هاییتمدیریتی و ظرف هایییتوانا

و  هایرایشدر آخرین و توانیوکار را  مموردنظر ما را از هوشمندی کسب
، 2114چون؛ اکرسون )وکار های ارزیابی بلوغ هوشمندی کسبمدل یهانسخه
ترین اجزا یا ابعاد ها با افزودن مهم( دید. این مدل2103همکاران ) و ( و رابر2119

وکار چون استراتژی، رهبری، فرهنگ سازمانی و نیروی کار، در هوشمندی کسب
کنار ابعاد مربوط به فناوری اطالعات، سعی در پوشش کامل ابعاد هوشمندی 

 اند. مفهوم واقعی آن داشته وکار و نزدیک شدن بهکسب

کفایت الزم  ییتنهاهای موجود، حداقل بهها یا مدلاز روش کدامیچهاز سوی دیگر  -
وکار را ندارند؛ و این به دلیل جهت ارزیابی و یا سنجش رشد هوشمندی کسب

 ها است. الزم در این مدل ینداشتن استانداردها

 اند از؛استانداردهایی که عبارت
ن که به این موضوع اشاره دارد که مدل چه تعدادی از ابعاد هوشمندی جامع بود -

 . کندیوکار در سازمان را بررسی مکسب
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وضوح کافی که به متدولوژی مدل اشاره دارد، اینکه مدل چه چیزی را و به چه  -
 و  اهداف مدل چیست. کندیگیری مصورت اندازه

 پشتوانه نظری برخوردار باشد. اینکه یک مدل استاندارد بایستی از یتو درنها  -
فوق، عدم تعریف وزن ابعاد هوشمندی  هاییما در این پژوهش عالوه بر کاست

های پیشین، مطرح های مدلعنوان یکی دیگر از ضعفوکار در رشد آن را، بهکسب
های مختلف و وکارها و سازمانکرده و با نظرسنجی از کارشناسان و مدیران در  کسب

وکار را نیز خبرگان دانشگاهی، وجود تفاوت در اهمیت نسبی ابعاد هوشمندی کسب
بات نمودیم. لذا سعی شد در مدل ترکیبی معرفی شده در پژوهش، وزن ابعاد مربوطه اث

 ارزیابی رشد هوشمندی، مورد استفاده قرار گیرند. وتحلیلیهشناسایی و در تجز

 برای تحقیقات آتی هاییپیشنهاد

ذیل برای انجام  هاییشنهادبرگرفته از این مطالعه، پ هاییافتهبا توجه به نتایج و 
 شود؛وکار ارائه میقیقات نظری و کاربردی بیشتر در زمینه هوشمندی کسبتح

 وکار خاص صنعتهای ارزیابی بلوغ هوشمندی کسبتبیین مدل

وکار ارائه شد که در این پژوهش یک مدل عمومی برای ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب
مامی وکار در تبرای دستیابی به یک درک کلی از وضعیت عمومی هوشمندی کسب

وکار در های خاص کسبها مناسب است؛ اما به دلیل وجود فرایندها و ویژگیسازمان
خاص  یهاروش هایژگیگوناگون، الزم است با لحاظ نمودن این و یهاصنایع و حرفه

 وکار برای صنایع گوناگون نیز طراحی شود.ارزیابی بلوغ هوشمندی در کسب
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