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چکيده
هوشمندی کسب و کار ( )BIبه عنوان راه حل فراگیری برای پشتیبانی از تصمیم بیان شده است که با بهره گیری از
فناوری در سه حوزه کسب داده ها ،تجزیه و تحلیل داده ها و بهره گیری از داده های تجزیه و تحلیل شده ،قادر است
اطالعات و دانش مورد نیاز تصمیم گیران را ایجاد کند .به بیان دیگر ،هوش تجاری یعنی در اختیار قراردادن اطالعات مناسب
به افراد مناسب در زمان مناسب برای تصمیم گیری مناسب.
این پژوهش ،بر اساس مدل برای بررسی اثرهای مستقیم هوشمندی کسب و کار بر عملکرد و اثرهای غیر مستقیم
از طریق دانش شبکه ای و نوآوری توسط  Nuno Caseiroو  Arnaldo Coelhoمی باشد که رابطه های بین متغیرهای
آن با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری بررسی شده بود .این پژوهش در شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد با استفاده
از رویکرد کیفی روش شناسی و با استفاده از ابزارهای مشاهده ،مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک سازمانی انجام شده است.
در این پژوهش نتیجه گرفته شده است که ظرفیت های هوشمندی کسب و کار بر یادگیری شبکه ای ،نوآوری و
عملکرد سازمانی تأثیر مناسبی می گذارد.
واژه های کليدی :هوشمندی کسب و کار ( ،)BIیادگیری شبکه ای ،نوآوری ،عملکرد سازمانی ،کارآفرینی.

 -1مقدمه
هوشمندی کسب و کار شامل فناوری ها و فرآیندها برای گردآوری اطالعات به منظور بهبود تصمیم گیری در نظر گرفته
می شود[ .]1هوشمندی کسب و کار شامل فرآیند و محصول می شود .این فرآیند شامل روش هایی است که سازمان ها برای
ایجاد اطالعات مفید یا هوشمند  ،که می توانند سازمان ها را زنده نگه داشته و رشد دهند ،استفاده می کنند .محصول،
اطالعاتی است که به سازمان ها اجازه می دهد تا با اطمینان رفتار رقیبان ،تأمین کنندگان ،مشتریان ،فناوری ها ،خریدها،
بازار ،محصول ها و خدمات و محیط کسب و کار عمومی را پیش بینی کنند[.]8
در یک محیط قوی و رقابتی پویا و ناپایدار ،شرکت ها باید تالش های خود را برای گردآوری اطالعات به منظور
بهبود تصمیم گیری های خود انجام دهند که می تواند یک چالش برای هر کسب و کاری باشد[ .]3این فرآیند می تواند به
مدیران برای حفظ تناسب و سازگاری فعال با محیط خود و افزایش عملکرد شرکت های شان کمک کند[]4،5
نظریه مبتنی بر منابع ( )RBVبیان می کند که برای توسعه و حفظ مزیت های رقابتی باید شرکت ها از
دارایی های فیزیکی ،انسانی و سازمانی خود ،به صورت ملموس و غیرملموس استفاده کنند[ .]6،7یک نکته مهم این نظریه
این است که شرکت هایی که منابع با ارزش و نادر را کنترل می کنند ظرفیت ایجاد مزیت رقابتی دارند ،به عالوه اگر
کپی برداری یا جایگزینی این منابع دشوار باشد[.]9
دیدگاه دانش محور ( )KBVدانش را به عنوان ارزشمندترین منبع در شرکت متمرکز می داند .این نظریه بر زیر
بنای تئوریک  RBVاستوار می شود[ .]10نظر به این که دانش اولین عامل تولید است که می تواند برای یک شرکت مزیت
1

این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی و در سال
 1397ثبت و پذیرش نهایی شده است.

رقابتی ایجاد کند[ .]8هوشمندی کسب و کار یکی از این سرمایه ها است ،زیرا می تواند برای به دست آوردن اطالعات ،به
کار رود و به طور هم زمان می تواند موجب افزایش دانش در دسترس مدیران شود .این امر به این دلیل قابل انجام است که
فرآیندهای مرتبط با تولید دانش ،تحقیقی و نوترکیب است[.]11
نوآوری ،یک مفهوم کلیدی برای موفقیت سازمانی است .همچنین ،روند جمع آوری دانش با استفاده از یادگیری
شبکه ای مورد مطالعه قرار گرفته است .تعامل با عامال ن مختلف که دانش فنی و غیر فنی دارند ،می تواند برای سرعت
بخشیدن به خرید این منبع نامشهود اهمیت داشته باشد .در پایان ،روابط بین این سازه ها و عملکرد ارزیابی می شود ،زیرا
این فرآیندها می توانند مدیران را برای حفظ سازگاری فعال با محیط خود و افزایش کارایی یاری کنند[.]4،5

 -2ادبیات پژوهش
 -2-1هوشمندی کسب و کار
هوشمندی کسب و کار را می توان به عنوان چتری در نظر گرفت که فعالیت های مختلف ،فرآیندها و فناوری های
گرد آوری ،ذخیره ،تجزیه و تحلیل و پخش اطالعات برای بهبود تصمیم گیری را پوشش می دهد[.]1
هوشمندی کسب و کار برای کنکاش محیطی ،اطالعات رقابتی یا تجزیه و تحلیل آن و محرکه های فنی به کار
می رود[.]8
هوشمندی کسب و کار نه تنها بر فرآیند تصمیم گیری ،بلکه بر شیوه های فعاالن سازمانی نیز تأثیر می گذارد -
چگونه آن ها حس ایجاد و به اشتراک گذاری دانش را پیدا می کنند [ ]12و در نتیجه ،می توانند به آن به عنوان یک بعد
فرهنگی نگاه کنند[.]8
مزیت های اصلی به کارگیری هوشمندی کسب و کار عبارتند از :تصمیم گیری بهتر ،بهبود فرآیندهای کسب و کار
و پشتیبانی از به کارگیری اهداف تجاری استراتژیک[.]1
 -2-2یادگیری شبکه ای
یادگیری زمانی رخ می دهد که افراد اطالعات و دانش خود را به اشتراک گذارند .دانش می تواند به عنوان اطالعات
معنادار به دست آمده از طریق درک ،آگاهی و آشنایی بواسطه مطالعه ،تحقیق ،مشاهده یا تجربه در طول زمان درک شود[.]8
دانش از طریق آموزش ایجاد می شود و یادگیری توانایی های جدید به شرکت ها برای رقابت اثربخش ،ادامه حیات
و رشد کمک می کند[ .]13از آن جایی که دانش تغییر می کند و باید بر اساس مطالعه و تجربه بازسازی شود ،زیرا تغییر
مداوم نیاز به یادگیری مداوم دارد .بنابراین ،دانش نه مطلق و نه جهانی است[.]14
 -2-3نوآوری
نوآوری اشاره به تمایل شرکت در به کارگیری و پشتیبانی ایده های جدید ،تجربه ها و فرآیندهای خالقانه ای دارد که
ممکن است منجر به تولید محصوالت ،خدمات و یا فرآیندهای فناوری جدید شود[.]15،16
نوآوری سازمانی از دو دیدگاه مفهومی قابل بررسی است )1 :عنوان یک متغیر رفتاری ،یعنی میزان پذیرش نوآوری ها توسط
شرکت )2 .به عنوان تمایل به تغییر[.]17
ظرفیت هوشمندی کسب و کار می تواند استفاده بهتر از منابع موجود ،بهبود بهره وری و بازدهی و ارزش بالقوه را
به وجود آورد ،اما همچنین می تواند دارایی های نامشهود جدیدی را برای سازمان ایجاد کند[.]8
توانایی نوآوری به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده برای سازمان ها برای زنده ماندن و موفقیت شناخته شده
است[ .]18نوآوری های بیشتر می تواند یک عامل مهم برای ایجاد ارزش و کمک به پاسخگویی به نیازهای مشتری ،در توسعه
قابلیت های جدید باشد که امکان دستیابی و حفظ عملکرد بهتر یا سودآوری برتر در محیط پیچیده ،رقابتی و به سرعت در
حال تغییر را فراهم می کند[.]17،19،20
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 -2-4عملکرد سازمانی
عملکرد ،توانایی دستیابی به اهداف در حالت و وضعیت انتظار یا بهتر از آن است .مفهوم عملکرد سازمانی شامل دیدگاه
های مختلف (مانند سهام دار در مقابل کارکنان) ،دوره های زمانی (مثل دراز مدت در مقابل کوتاه مدت) و معیارها (مثل
سهم بازار در مقایسه با سود) است[.]21
 -2-5رابطه ی هوشمندی کسب و کار با سیستم کسب وکار
هوشمندی کسب و کار فرآیندی است که با استفاده از اطالعات و موشکافی آن ها ،به بیان دیگر ،پشتیبان دستگیری با
استفاده از روش های مختلف ،به سازمان ها برای پیش بینی رفتار تولیدکنندگان ،مشتریان ،رقیبان و محیط ها برای باقی
ماندن در فضای کسب و کار در جهان اقتصادی امروز کمک می کند ،به گونه ای که در صورت عدم تمرکز مدیران به هرگونه
تغییرهای محیطی و نبود تعامل مناسب با محیط کسب وکار به سمت نابودی حرکت خواهد کرد که هوشمندی کسب و کار
می تواند با تمرکز بر این تغییرهای سریع و تجزیه و تحلیل دقیق داده ها به راهبردی مطلوب برای تصمیم گیری های
سازمانی منتهی شود[.]22
عملیات استفاده شده در سیستم های هوشمندی کسب و کار در فضای کسب و کار شامل :عملیات پردازش تحلیلی
بر خط ،پایگاه داده های تحلیلی ،داده کاوی( ETL ،استخراج ،تبدیل و بارگذاری) ،گزارش گیری  Dashboardو
 Scoreboardاست[.]22
 -2-6بهبود عملکرد سازمانی
مفهوم سازی عملکرد سازمانی به چگونگی مشاهده سازمان ها بستگی دارد .در این جا سه رویکرد بیان می شود)1 :
سازمان ها ممکن است به شکل منطقی دیده شوند با ارزیابی عملکرد که نشان دهنده موفقیت هدف موفقیت است)2 .
سازمان ها ممکن است به شکل ائتالف های حوزه های قدرت شناخته شوند ،با عملکرد اندازه گیری شده از طریق رضایت از
اعضا مانند کارکنان و مشتریان )3 .آن ها ممکن است به عنوان نهادهایی که در روابط تعاملی با محیط اطرافشان مشارکت
می کنند ،واردات منابع کمیاب به عنوان خروجی ارزشمند ،شناخته شوند ،میزان عملکرد مناسب با این دیدگاه شامل توانایی
سازمان برای به دست آوردن منابع کمیاب و نوآوری و برگرداندن آن ها به خروجی ارزشمند می باشد .از آن جا که هر سه
دیدگاه اصلی در سازمان ها مشابه و هم تراز هستند ،کاوش عملکرد سازمانی نیاز به بررسی همه مقیاس های عملکردی که
دیدگاه های مختلف سازمان را منعکس می کند دارد[.]24
 -2-7رفتارهای هوشمندی کسب و کار
شرط اولیه برای بهبود عملکرد سازمانی ،رفتارهای هوشمندی کسب و کار است .رفتارهای هوشمندی کسب و کار حالتی
را نشان می دهد که سازمان ها یک یا چند نتیجه زیر را به دست آورده اند :بهبود عملکرد عملیاتی فرایندها ،محصوالت /
خدمات جدید  /بهبود یافته ،و  /یا تقویت هوش سازمانی و ساختار سازمانی پویا [.]24،25
 -2-8مدل مفهومی
با تجزیه و تحلیل عملکرد ،می توان متوجه میزان موفقیت کسب شده توسط یک کسب و کار شد .بنابراین ،این یک
هدف اصلی در هر سازمانی است و می تواند به وسیله خود تجزیه و تحلیل یا از طریق فرآیندهای داخلی نتیجه شود[.]23
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نوآوری

عملکرد سازمانی

ویژگی های BI

یادگیری شبکه ای

مدل مفهومی []8

 -3روش شناسی
 -3-1مقدمه
روش شناسی وسیله شناخت هر علم است .روش شناسی در مفهوم مطلق خود به روش هایی گفته می شود که برای
رسیدن به شناخت علمی از آن ها استفاده می شود و روش شناسی هر علم نیز روش های مناسب و پذیرفته آن علم برای
شناخت هنجارها و قواعد آن است[.]2
یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را گردآوری اطالعات تشکیل می دهد .چنان چه این کار به شکل
منظم و صحیح انجام شود ،کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد.
 -3-2روش های گردآوری اطالعات
در این تحقیق از روش های کیفی کتابخانه ای و میدانی به کارگرفته شده است.
 -3-3ابزارهای گردآوری اطالعات
ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری اطالعات عبارتند از :مشاهده مستقیم ،کتاب ها و مقاله های مرتبط با موضوع،
بررسی اسناد و مدارک سازمانی و مصاحبه آزاد با کاربران خبره.

 -4تجزیه و تحلیل اطالعات
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از ابزارهای گردآوری اطالعات در جلسه های گروهی توفان فکری شرکت
ساختمانی آرمین بتن یزد ،عامل های توانمندساز و کلیدی موفقیت سیستم هوشمندی کسب و کار که شامل :برآورده کردن
الزام های سازمان ،مشارکت کاربران در فرآیندها و تصمیم گیری ،همسویی سیستم هوشمندی کسب و کار با هدف های
استراتژیک سازمان ،پشتیبانی از تصمیم گیری در سازمان ،دقت اطالعات خروجی ،پشتیبانی از کارآیی سازمان و پشتیبانی
مدیران ارشد از فرآیندها ،عملیات و سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری هستند ،تأثیر مناسبی برای افزایش عملکرد
سازمانی و نوآوری در شرکت مذکور دارند.

 -5نتيجه گيری
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 اطالعات توانایی تصمیم سازی دارد،هنگامی که سیستم هوشمندی کسب و کار به درستی طراحی و پیاده سازی شود
 سازمان می تواند عملکرد خود را بهبود دهد و با تصمیم گیری درست سودآوری خود را با کاهش هزینه ها و،و بنابراین
افزایش درآمدها افزایش دهد و نیز به عنوان یک سازمان پیش رو و بیش فعال زودتر از رقیبان فرصت ها را شناسایی کند و
.به کارگیرد تا بتواند به کسب و کار خود دوام بخشد
همچنین سازمان با پیشرو بودن در صحنه ی رقابت در بازار می تواند از طریق یادگیری شبکه ای حاصل
، مشتریان و رقیبان با استفاده از ابزار هوشمندی کسب و کار، شر یکان استراتژیک، مدیران،ارتباط های تعاملی با کارکنان
.عملکرد سازمانی را ارتقا دهد که این نیز به نوبه ی خود می تواند موجب افزایش نوآوری سازمانی شود
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