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 چكیده 

ها،  يکپارچگی و انسجام های اين نوع سیستمتوانمندی و کار يکی از مفاهیم نوين در حوزه مديريت و سازمان است. هوشمندی کسب

های امروزی های نوين، سازمانها و فناوریبر استفاده از علوم و مهارت سازد. عالوهپذير میهای پراکنده سازمانی را امکانمیان داده

باشند. به اين جهت در اين پژوهش، رابطه بین استفاده از ها نیز میسازی اين فناوریمناسب برای پیادهنیازمند اتخاذ سبک رهبری 

پیمايشی است که جامعه -گرايی مديران بررسی گرديد. اين تحقیق از نوع توصیفیکار و میزان تحول و های هوشمندی کسبسیستم

ها به عنوان نمونه و به روش نفر از آن 241دهند. تعدادسان رضوی تشکیل میآماری آن را کلیه مديران صنايع غذايی استان خرا

گرا و پرسشنامه های مديريت تحولهای مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه شامل بررسی ويژگیتصادفی ساده انتخاب شدند. داده

 و SPSSهای افزارها با استفاده از نرمری گرديد و دادهآوجمع 900/1و 8/1کار با پايايی  و های هوشمندی کسباستفاده از سیستم

AMOS کار و و های هوشمندی کسب ای بین استفاده از سیستمدهد گر چه رابطهتجزيه و تحلیل شد. نتايج تحقیق نشان می

شود اما ردی مشاهده نمیکار و ابعاد ترغیب ذهنی و مالحظات فو های هوشمندی کسب گرايی مديران و استفاده از سیستمتحول

کار و ابعاد انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی در مديران و های هوشمندی کسب داری بین استفاده از سیستمرابطه مثبت و معنی

 وجود دارد.
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The relationship between the use of Business Intelligence Systems and the Level of 

transformational leadership style of managers (Food Industry Managers of Khorasan 

Razavi) 

 
Abstract  

Business intelligence is one of the modern concepts in the field of management and organization. 

Based on the capabilities of this technology, the integration among the organizational outspread 

data becomes possible. In addition to sciences and new skills, today's organizations need suitable 

leadership style for implementation of these technologies. For this reason, in this paper the 

relationship between using business intelligence systems and the level of transform orientation in 

directors were investigated. The research methodology of this article is descriptive-survey and 

population of the study includes all the food industry executive managers of Khorasan Razavi. 241 

managers were selected as sample in this study randomly through simple random sampling 

method. The required data were collected by two questionnaires including features managers and 

usage of business intelligence systems with the reliability 1.8 and 1.900. Data are analyzed by 

using SPSS and AMOS software. The study shows although there is not any relationship between 

using business intelligence systems and transformational leadership style of managers, using 

business intelligence systems and intellectual encouragement and individual considerations 

dimensions, there is a significant and positive relationship between applying business intelligence 

systems and inspirational motivation and idealized influence dimensions. 

 
Keywords: Business Intelligence Systems, Transformational leadership, Information Technology, 

Inspirational motivation, oriented development. 

 

 

 مقدمه  -1

شدن بازارها و چرا که به دلیل جهانی وجود ندارد هازمانسارشد و توسعه اطالعات در  فناوریترديدی در نقش و اهمیت 

های کارگیری فناوریاند که با بهها دريافتهها، رو به افزايش است و سازمانهای جديد و نوآوریتحوالت رقابتی، تقاضا برای فناوری

بینی کرد که بسیاری از توان پیشرند. میآودست میپذيری خود بهها را به منظور بهبود رقابتی وسیعی از قابلیتنوين گستره

های وکار و استفاده از سیستم انگیزی مواجه خواهند شد. با  هوشمندی کسبوکار با دگرگونی شگفتهای کسبشرايط و موقعیت

و انجام  شوند که منجر به اخذ تصمیماتای تجزيه و تحلیل می(، اطالعات کسب و کارها به گونهBI) مبتنی بر هوش کسب و کار

ای به نام بخشند. از طرفی ديگر، جوامع در قرن حاضر با پديدهوکارها را نیز بهبود میشوند. بنابراين، عملکرد کسباقداماتی مؤثر 

جرأت گفت توان بهکه میطوریکند بهها را با چالشی جدی مواجه میها و مديران آنتغییر و تحول روبرو هستند که به نوعی سازمان

هايی که خود را های جديد، تغییر و تحوالت محیطی است و سازمانها به سمت دانش و فناوریاز عوامل اصلی حرکت سازمان يکی

های متغیر ها نکنند بدون شک شکست خواهند خورد. بدين منظور برای رويارويی با محیطجهت با اين تغییرات و دگرگونیهم

ها برای هماهنگی باشد. بنابراين حمايت مديران ارشد و تغییر در طرز تفکر آنیار حیاتی میها بسامروزی، نقش مديران ارشد سازمان

کار، و  های هوشمندی کسبها در استفاده از سیستمترين گامترديد يکی از مهمو پذيرش اين تغییرات، الزم و ضروری است. بی

های سنتی رهبری در دنیای زم است. برای تحقق اين موضوع، سبکاطمینان از حمايت مديران ارشد جهت مديريت و تأمین منابع ال

تواند مبنايی برای آفرين میمتالطم امروزی، کارايی گذشته را نخواهند داشت بلکه يک سبک رهبری قدرتمند، متعهد و تحول

د که تحقیقات چندانی در زمینه دههای به عمل آمده نیز نشان میبررسی برداری مؤثر از هوشمندی کسب و کار ايجاد نمايد.بهره

در همین راستا، پژوهش گرايی مديران وجود ندارد. وکار و میزان تحولگر هوشمندی کسبهای تسهیلرابطه استفاده از سیستم

ن گرايی مديران در صنايع غذايی استاکار و میزان تحولو  های هوشمندی کسبحاضر با هدف بررسی رابطه میان استفاده از سیستم

 خراسان رضوی انجام شد. 

 

 مبانی نظری پژوهش -2
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 کارو  هوشمندی کسب -2-1

اندازهای جديدی که برای ها را برای کشف الگوها، ارتباطات و چشمسازند تا دادهای از ابزارها کاربران را قادر میمجموعه

سازی، تحلیل و فراهم نمودن ها که برای يکپارچه(. اين ابزار1901ها سودمند هستند، تحلیل کنند)حسن پور،گیریهدايت تصمیم

شوند. اين و کار، نامیده می گیرند، هوش کسبها برای کمک به اتخاذ تصمیمات بهتر مورد استفاده قرار میدسترسی به انبوه داده

وکار، داده های هوش کسب توسط يکی از پژوهشگران گروه گارتنر به نام هوارد درسنر مطرح گرديد. 1080مفهوم اولین بار در سال 

های تواند گزارشهای تحلیلی میکند و از طريق تشکیل پايگاه دادهمختلف، پراکنده و ناهمگون يک سازمان را يکپارچه و منسجم می

زی ساآوری داده، ذخیرهوکار ترکیبی از جمعگیری مديران سازمان فراهم نمايد. هوشمندی کسبتحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم

 ( .2114داده و مديريت دانش است)نگاش،

وکار هايی در مورد روندهای محیط کسبها و گزارشوکار، تحلیل(، معتقدند که هوشمندی کسب2110جالونن و لونکويست )

ط ويژه تهیه مند يا بر اساس درخواست يا شرايصورت خودکار و نظامتواند بهها میکند و اين تحلیلو مسائل درونی سازمان تولید می

گیرنده در سطوح مختلف سازمان به کار گرفته و مرتبط با محتوای يک تصمیم خاص باشند. دانش به دست آمده به وسیله تصمیم

منفرد و شوند)حقیقتوکار مورد پردازش قرار گرفته و تبديل به دانش میهای هوشمندی کسبها با ورود به سیستمشود. دادهمی

های راهبردی سازمان گیریدست آمده مورد تجزيه تحلیل قرار گرفته و از نتايج آن در تصمیمسپس، دانش به(. 1980عوض ماليری،

وکار به مديران برای ارائه شود. هوشمندی کسبوکار و همچنین پیش بینی محیط رقابتی استفاده میهای کسبدهی فعالیتو جهت

ها دهد تا ثبات و پايداری بیشتری داشته باشد و اين سیستمان را به سازمان میروند تغییرات محیطی کمک کرده و اين امکپاسخ به

کنند)طهماسبی و گیری مبتنی بر حدس و گمان میگیری مبتنی بر اطالعات را جايگزين قضاوت شهودی و تصمیمفرآيند تصمیم

 ش مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از:وکار که در اين پژوههای هوشمندی کسبترين سیستم(. متداول1980اکبری ديباور،

 (OLAP) 1سیستم پردازش تحلیلی آنالين -1

 (OLTP) 2سیستم پردازش تراکنش آنالين -2

 (DW) 9سیستم انبارش داده ها -9

 (DM) 4داده کاوی -4

 (IDSS) 5سیستم هوشمند پشتیبانی تصمیم گیری -5

 (IA) 6سیستم عامل هوشمند -6

 (KMS) 9سیستم مديريت دانش -9

 (SCM) 8سیستم چرخه زنجیره تأمین -8

 (CRM) 0سیستم مديريت ارتباط با مشتری -0

 (ERP) 11سیستم برنامه ريزی منابع سازمانی -11

 (EIM) 11سیستم مديريت اطالعات سازمانی -11

 (MRP) 12سیستم برنامه ريزی منابع ساخت -12

 ت اخذ تصمیمات اثربخش و به هنگام ياری نمايند. اما چنینتوانند مديران و ذينفعان سازمان را در جهها میاين سیستم

يابد. بدون ترديد، حمايت مديران از  توسعه سازمان سرتاسر در و گرفته قرار حمايت مورد سازمانی ارشد مديران طرف از بايد مفهومی

 وکار باعث افزايش کارايی و پويايی سازمان خواهد بود.هوشمندی کسب

                                                 
1 On-Line Analytical Processing 
2 On-Line Transaction Processing 
3 Data Warehousing 
4 Data Mining 
5 Intelligent Decision Support System 
6 Intelligent Agent 
7 Knowledge Management System 
8 Supply Chain Management 
9 Customer Relationship Management 
10 Enterprise Resource Planning 
11 Enterprise Information Management 
12 Manufacturing Resource Planning 
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 اگررهبری تحول -2-2

ها (، بر اين اعتقاد است که واژه تحول تغییرات بزرگ در شکل، ماهیت، کارکرد و استعداد نهانی بسیاری از پديده2111وايت )

گرا، فرآيند باشد که در اين میان رهبران تحولشود. فرآيند تغییر نیازمند ايجاد رويکردی نوين و نهادينه کردن آن میرا شامل می

اندازی کنند. اين رهبران با توجه به موقعیت موجود برای سازمان يا واحد سازمانی خود، چشمن را تسهیل میتغییر افراد و سازما

)امیرکبیری و ديگران  شوندآمیز تغییرات سازمانی میجذاب، واقعی و باورکردنی از آينده ايجاد کرده و موجب اجرای موفقیت

،1985.) 

ان سابقه طوالنی دارد و تاکنون بارها مورد بررسی صاحب نظران اين رشته قرار بحث رهبری و تأثیر آن بر اثربخشی سازم

(، برای نخستین بار 1098های جديد رهبری است که هر چند برنز )گرا، به عنوان يکی از نظريهگرفته است. نظريه رهبری تحول

ها و تحقیقات خود، ولین فردی بود که در بررسی( ا1085گرا را در مباحث علوم سیاسی مطرح نمود ولی باس )اصطالح رهبری تحول

گرا را به طور اخص، فرآيند نفوذ (، رهبری تحول1009باس) (.2119ها نمود)الکینز و کلر،اين مفهوم را وارد حیطه رهبری در سازمان

کند)عباسی ان يک کل تعريف میها برای ايجاد تغییر و تحول در وضعیت موجود و کارکردهای سازمان به عنوآگاهانه در افراد يا گروه

های فردی قوی و ويژگی روشنگری رهبر تأکید دارد. چنین رفتارهايی به گرا، بر القای بینش، ارزش(. رهبری تحول1980و حجازی،

 (. 2111شوند)نیلسن و کلیل،های پويا مؤثر واقع میطور خاص در هدايت افراد در محیط

باشد، گرا در حوزه مديريت مطرح میکی از بنیانگذاران اصلی نظريه سبک رهبری تحول(، به عنوان ي1001از آنجايی که باس)

کاملی را ارائه نموده است. به همین دلیل در اين مطالعه اين ابعاد مدنظر  "تحقیقات متعددی در اين زمینه انجام داده و ابعاد تقريبا

. در ذيل هريک از اين ابعاد  4و مالحظات فردی 9، ترغیب ذهنی 2الهام بخش، انگیزش  1اند که عبارتند از بعد نفوذ آرمانیقرار گرفته

 شوند:به اختصار تشريح می

 

 نفوذ آرمانی  -2-2-1

نفوذ آرمانی، به عنوان استانداردهای باالی اخالقی، از خود گذشتگی و دورانديشی رهبر تعريف شده است)باس و  

کنند. چنین رهبرانی، پذيرفته شده، د، همچون الگويی برای پیروان خود ايفای نقش می(. رهبرانی که نفوذ آرمانی دارن2119آوولیو،

ها تقلید نمايند)ريچارد، ريجیو، رايت شناسند و تمايل دارند که از آنقابل احترام و اعتمادند. پیروان هويت خود را با اين رهبران می

 (.2111جورين و اولیور،

 

 بخشانگیزش الهام -2-2-2

اند که با توسل به احساسات بخش را برانگیختن و باال بردن انگیزه در پیروان به وسیله رهبران، توصیف کردهانگیزش الهام

ها را انگیزانند و آندهی به اهداف، برمیگرا، پیروان خود را با شکل(. زمانی که رهبران تحول1901پذيرد)عقیلی،زيردستان صورت می

 (.2111کند)ريچارد و ديگران،ند، روحیه تیمی را افزايش داده و اشتیاق و خوش بینی جلوه میدارنسبت به کار خود به چالش وامی

 

 ترغیب ذهنی  -2-2-3

بعد ترغیب ذهنی مشتمل بر رفتارهايی است که به افزايش و توسعه مهارت و توانايی پیروان برای تفکر درباره مسائل قديمی  

ها و های قديمی، سنتگرا، مفروضه(، رهبران تحول1009از ديدگاه باس ) (.1988کند)نورشاهی،ای نو و جديد کمک میبه شیوه

 (.1980کنند)عباسی و حجازی،های جديدی در ذهن ديگران ايجاد میباورها را زير سؤال برده، ديدگاه

                                                 
1  Idealized Influence 

2  Inspirational Motivation 

3  Intellectual Stimulation 

4  Individualized Consideration 
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 مالحظات فردی  -2-2-4

هر يک از پیروان ايجاد گری را با اختصاص توجه به نیازهای گرا، محیط کاری حمايت(، رهبر تحول1008به بیان باس)

(، معتقد است اين بعد شامل رفتارهای رهبر در جهت شناسايی نیازهای قابل دستیابی پیروان، 2111(. کرکلند)2111نمايد)وايت،می

 (.1901باغی،اثبات روابط قوی تک به تک و توجه به کارمندان به عنوان هويتی مستقل و يک انسان کامل است)قره

 

 گرایی مدیرانکار و میزان تحولو  های هوشمندی کسبماستفاده از سیست  -3

ها، کمک قابل توجهی به دسترسی مديران به اطالعات مورد نیاز داشته است. مديران ارشد فناوری اطالعات در سازمان

های گیریلب تصمیمها در رأس هرم سازمانی قرار دارند و اغهای اطالعاتی متفاوت با ساير مديران سازمانی دارند. آننیازمندی

جا و صحیح مديران ارشد، يکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان محسوب  گیری بهها است. تصمیمراهبردی سازمان بر عهده آن

گیری مناسب نیاز به اطالعات با کیفیت و به موقع دارد، ارائه چنین اطالعاتی، همواره يکی از موضوعات شود. از آنجا که تصمیممی

ها با استفاده از ها و سازمانوکار است. شرکتانی بوده است. يکی از ابزارهای تحقق اين موضوع، هوشمند کردن کسبمهم سازم

توانند اثربخشی استفاده از ساختارهای اطالعاتی موجود را در راستای وکار میافزارهای طراحی شده بر پايه هوشمندی کسبنرم

 های اجرايی سازمان برای مديران توسعه يابند. حالت عملیاتی و محدود به استفاده در اليهاهداف خود افزايش دهند و اطالعات از 

تواند بر کارآيی سازمان تأثیر وکار میروز مانند هوشمندی کسبطور که يک رويکرد سیستمی دقیق و بهاز سويی ديگر، همان

ها رهبری سازمان وکار سازمان تأثیر گذارند که از جمله آنبزيادی بگذارد، بسیاری از عوامل نیز بر میزان کارآيی هوشمندی کس

وکار نقش های هوشمندی کسبسازی و موفقیت سیستمها در قبال تسهیل تغییرات الزم برای ايجاد امکان پیادهاست. رهبران شرکت

است. رهبران از طريق يک فرآيند نفوذ  سزايی دارند. نقش مؤثر مديران و رهبران در تغییر و تحوالت بنیادی سازمان انکارناپذيربه

کنند. در اين میان رهبران ها را به سمت تحقق اهداف متعالی هدايت میسازی نموده و با اثرگذاری بر کارکنان، آناجتماعی، فرهنگ

اسب را تسهیل دهند و تغییر و تحوالت متنها را از حال به آينده حرکت داده، نیازهای محیطی را تشخیص میگرا سازمانتحول

کنند. اين رهبران در میان کارکنانشان تعهد به تغییر و بهبود فرهنگ و نیاز به طراحی راهبردهای جديد را برای استفاده از انرژی می

سازند و عملکرد باالی پیروان، دهند. رهبران تحولی به واسطه توسعه پیروانشان، توسعه سازمان را نیز بهینه میو منابع توسعه می

ترغیب  بخش، انگیزش الهام آرمانی، نفوذ چون عواملی از مندیبهره با آفرينتحول ها را بدنبال دارد. رهبرانعملکرد باالی سازمان

 اين طريق از و نموده فراهم را کارکنان ادراکات و هاشنگر در تغییرات بنیادين موجبات بود خواهند قادر مالحظات فردی  و ذهنی

گرا، های فرهمندی و انگیزش الهام بخش رهبران تحولدهند. با توجه به ويژگی ارتقاء را سازمان توفیق جهت در نیاز مورد هایقابلیت

سازی ها را برای پذيرش تغییرات در سازمان از جمله پیادهاين رهبران با نفوذ و برانگیختن پیروان و ايجاد بصیرت و بینش در آنان، آن

 . خاصی است اهمیت دارای نو هایايده ساختن پیاده و بودن نوآور رقابتی، فضای به توجه سازند. باوکار آماده میهوشمندی کسب

 بود خواهند قادر سازمانی مفید اطالعات به دسترسی با اجرا شود مديران و کارکنان وکارکسب هوشمندی فرآيند سازمان اگر يک در

 برای را پیروان آن رهبر، در که ترغیب ذهنی مشخصه به توجه با طرفی دهند. از هسازمانی ارائ اهداف پیشبرد جهت در را نو هایايده

سزايی در موفقیت گرا نقش بهرود که اين ويژگی مديران تحولانتظار می دهد،می ياری سازنده هایوخالقیت هاعمل ابتکار به رسیدن

 به مشخصه مالحظات فردی طريق از بود خواهند قادر رهبران اين ضمن وکار در سازمان داشته باشد. درسازی هوشمندی کسبپیاده

مديريت بايد متقاعد شود که نگرش به کارکنان به عنوان  .نمايند هدايت و راهنمايی را هاآن و نموده توجه پیروان نیازهای تکتک

ها در اجرای تفاده از پیشنهادهای آنپذير باشد اسيند تغییر و توسعه و شنیدن نقطه نظرات آنان و حتی چنانچه امکانآبخشی از فر

ثیرگذاری در جهت استفاده از منافع سیستم جديد برای همه أ. اين مشارکت فرصتی برای برقراری ارتباط و تسیستم ضروری است

 .نمايدهای در گیر در امر تغییر ايجاد میبخش

 

 مدل مفهومی پژوهش -4

شود تا براساس آن ضمن شناسايی متغیرها، فرضیات روابط بین اين برای تدوين فرضیات پژوهش، بايد مدل مفهومی ارائه 

گرا که توسط باس ارائه شده وکار و ابعاد رهبری تحولهای هوشمندی کسبمتغیرها تبیین شود. براين مبنا و با توجه به سیستم

 است، مدل مفهومی و فرضیات آن به صورت زير در نظر گرفته شد:
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 : مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش1نمودار 

 

                                          گرايی مديران رابطه معنی داری وجود دارد.                                                                                      وکار و ابعاد تحولهای هوشمندی کسب: بین استفاده از سیستم1فرضیه

 های هوشمندی کسب و کار يکسان است.  گرايی مديران در استفاده از سیستم: ابعاد تحول2فرضیه

 داری وجود دارد.های هوشمندی کسب و کار رابطه معنیآمد و استفاده از سیستمبین در  :9فرضیه 

 داری وجود دارد.ابطه معنیهای هوشمندی کسب و کار ربین میزان تحصیالت و استفاده از سیستم :4فرضیه

 

 روش شناسی پژوهش -5

تحلیلی و از نوع پیمايشی است. جامعه آماری  _اين تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، در زمره تحقیقات توصیفی  

گیری نمونه باشند که براساس جدول مورگان با روشاين پژوهش کلیه مديران فعال در صنايع مواد غذايی استان خراسان رضوی می

ها، از پرسشنامه آوری دادهها به عنوان نمونه آماری در اين پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمعنفر از آن 241تصادفی ساده، تعداد

(، طراحی شده است استفاده شد. با توجه به تغییراتی که در پرسشنامه 1001گرا که توسط باس و آوولیو)های مديريت تحولويژگی

ه است روايی صوری و محتوايی آن مورد بررسی و تأيید چندتن از خبرگان دانشگاهی قرار گرفت و نهايتاً از پرسشنامه اعمال شد

ها استفاده شد. پايايی اين پرسشنامه با ضريب آلفای کرونباخ محاسبه گرديد و با توجه به آوری دادهتأيید شده به عنوان ابزار جمع

دهنده درخواست شده تا میزان موافقت خود را در طیف پنج درجه گرديد. در پرسشنامه از پاسخ از نظر پايايی تأيید 8/1ضريب 

ای محقق ساخته است که در آن، وکار، پرسشنامههای هوشمندی کسبلیکرت مشخص نمايد. پرسشنامه مرتبط با استفاده از سیستم

شد تا نوع سیستم استفاده شده و میزان استفاده از آن را از  وکار بیان شد و از مديران خواستههای هوشمندی کسبانواع سیستم

طريق طیف پنج درجه لیکرت بیان دارند. روايی اين پرسشنامه نیز توسط اساتید و خبرگان بررسی و پس از اعمال تغییرات الزم، 

 پايايی آن نیز تأيید گرديد. 900/1تأيید شد و با توجه به ضريب آلفای کرونباخ معادل، 

 

 

 هازیه و تحلیل دادهتج -6

 6/04دهندگان زن و درصد پاسخ 4/5دهد که دهندگان، نشان میهای پاسخنتايج حاصل از سؤاالت عمومی مربوط به ويژگی

درصد  11درصد لیسانس،  2/92درصد زيرديپلم و ديپلم،  9/19درصد مرد هستند. از نظر تحصیالت اعضای نمونه آماری شامل 

 2/96سال،  5درصد از اعضای نمونه آماری کمتر از  5/22دهد که ها نشان میرسیباشند. بردرصد دکترا می 8/5لیسانس و فوق

 ایهسیستماستفاده از 

کاروهوشمندی کسب  

گرايی مديرانتحول  

بخشانگیزش الهام  

مالحظات 

 فردی

 نفوذ آرمانی

 ترغیب ذهنی
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درصد از  9/96کاری دارند. همچنین سال سابقه 15درصد بیش  5/11سال و  15تا  11درصد بین  8/91سال،  11تا  5درصد بین 

میلیارد تومان و  5تا  9درصد  0/12مان، میلیارد تو 9تا  1درصد  9/98های مورد آزمون کمتر از يک میلیارد تومان، شرکت

 دهد:دهندگان را نشان میهای پاسخمیلیارد تومان درآمد دارند. در جدول زير، ويژگی 5درصد بیش از 5/12

 

شناختی: توصیف متغیرهای جمعیت1جدول   

 درآمد سابقه کاری تحصیالت جنسیت

 درصدها سطوح درصدها سطوح درصدها سطوح درصدها سطوح

 4/5 زن

 9/96 میلیارد تومان 1 از کمتر 5/22 سال5از  کمتر 9/19 ديپلم و زيرديپلم

 9/98 میلیارد تومان 9 تا 1 2/96 سال 11تا5 9/98 ديپلمفوق 

 0/12 میلیارد تومان 5 تا 9 8/91 سال 15 تا11 2/92 لیسانس

 15 ازبیش 11 فوق لیسانس 6/04 مرد

 سال
 5/12 یلیارد تومانم 5 از بیشتر 5/11

 8/5 دکترا

 111 جمع 111 جمع 111 جمع 111 جمع

 241تعداد کل نمونه: 

 

 آزمون مدل پژوهش -7

نتايج حاصل از تحلیل عاملی تأيیدی در اين پژوهش، به منظور بیان ارتباط بین سؤاالت پرسشنامه با متغیر اصلی در جدول 

بوده که گويای روايی قابل قبول و  5/1شود بارهای عاملی هر گويه بیشتر از ده میطور که مشاه( نشان داده شده است. همان2)

 باشد. های هوشمندی کسب و کار میگرا و استفاده از سیستمهای رهبری تحولمناسب پرسشنامه

 

: نتایج تحلیل عاملی تأییدی2جدول   

هاگويه هاگويه بار عاملی  هاگويه بار عاملی  هاگويه بار عاملی  هاگويه بار عاملی   بار عاملی 

Q1 60/1  Q12 66/1  Q22 98/1  Q92 64/1  Q42 58/1  

Q2 91/1  Q19 54/1  Q29 68/1  Q99 56/1  Q49 94/1  

Q9 89/1  Q14 96/1  Q24 89/1  Q94 68/1  Q44 54/1  

Q4 98/1  Q15 65/1  Q25 69/1  Q95 54/1  Q45 98/1  

Q5 96/1  Q16 96/1  Q26 50/1  Q96 64/1  Q46 65/1  

Q6 9/1  Q19 58/1  Q29 84/1  Q99 61/1  Q49 9/1  

Q9 68/1  Q18 91/1  Q28 92/1  Q98 9/1  Q48 69/1  

Q8 99/1  Q10 6/1  Q20 95/1  Q90 61/1  Q40 69/1  

Q0 81/1  Q21 56/1  Q91 84/1  Q41 59/1  Q51 65/1  

Q11 91/1  Q21 96/1  Q91 89/1  Q41 6/1  Q51 91/1  

Q11 62/1   

 

( قابل قبول باشند يا به عبارتی مدل نظری مورد تأيید قرار گیرد، در آن صورت 9برازش در جدول ) های کلیکه شاخصدر صورتی

 توان به روابط درون مدل پرداخت.می

توان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، مدل قابل (، می9های کمی برازش در جدول )با توجه به شاخص

 ط درون مدل و مقادير ضريب مسیر بین متغیرهای پنهان پرداخت.توان به روابقبولی است. پس می
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 : شاخص های برازش مدل3جدول 

 های برازششاخص مقدار مطلوب مقدار بدست آمده

12 - Df 

884/91 - χ2 

 χ2/df 9زير  659/2

 GFI 0/1باالی  096/1
 RMR 10/1زير  186/1

 CFI 0/1باالی  092/1
 RMSEA 10/1زير  189/1

 NFI 0/1باالی  026/1

 TLI 0/1باالی  099/1
 

 بررسی فرضیات پژوهش -8

داری وجود گرايی مديران رابطه معنیوکار و تحولهای هوشمندی کسببراساس اين فرضیه، بین استفاده از سیستم :1فرضیه 

 زير نشان داده شده است:در نمودار  دست آمدهبه Amosافزار دارد. مدل معادالت ساختاری حاصل که با استفاده از نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

افزار: مدل معادالت ساختاری حاصل از نرم2نمودار   

 

 ها نشان داده شده است:(، نتايج آزمون فرضیه4در جدول )

 گرایی مدیرانو تحول BIهای : ضریب مسیر استفاده از سیستم4جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری ضریب مسیر 

 1فرضیه 

 

 رد 299/1 10/1 گرايی مديرانتحول              BIه از استفاد

 تأيید 115/1 10/1 انگیزش الهام بخش              BIاستفاده از 

 رد 219/1 19/1 مالحظات فردی              BIاستفاده از 

 تأيید 111/1 21/1 نفوذ آرمانی             BIاستفاده از 

 رد 168/1 10/1 ترغیب ذهنی             BIاستفاده از 

درآم

 د

تحصیال

 ت

استفاده از 

های سیستم

هوشمندی کسب و 

 کار

e6 

ديريت م

گرتحول

 ا

e5 

انگیزش 

الهام 

 بخش

مالحظات 

 فردی

 نفوذ

 آرمانی

ترغیب 

 ذهنی

e1 

e2 

e3 

e4 

0330 

0333 

0309 

0387 

0389 

0378 

0368 
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داری در اين آزمون، شود که سطح معنی( آورده شده است، مشاهده می4( و جدول )2با توجه به نتايج تحلیل مسیر که در نمودار )

توان ه است و میگرايی مديران مورد تأيید قرار نگرفتوکار و تحولباشد. بنابراين ارتباط بین استفاده از هوش کسبمی 15/1بیشتر از 

 شود.تحقیق رد می 1داری وجود ندارد و فرضیه گفت که بین اين دو متغیر رابطه معنی

های هوشمندی گرايی مديران و استفاده از سیستمدار بین هر يک از ابعاد تحولجهت آزمون فرضیات فرعی، وجود ارتباط معنی

 ( نشان داده شده است:9) کسب و کار، مورد بررسی قرار گرفت که نتايج در نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .اندمشخص شدهر * ضرايب معنادار با عالمت ستاره در نمودا

 

های فرعی: نتایج حاصل از آزمون فرضیه3نمودار   

 

داری رابطه معنی  در کارکنان وکار و بعد انگیزش الهام بخشهای هوشمندی کسباستفاده از سیستم بین :1فرضیه فرعی 

 وجود دارد.

 15/1داری، کمتر از شود که سطح معنی( نیز آورده شده است، مشاهده می4( که در جدول )9با توجه به نتايج نمودار )

وکار و انگیزش الهام بخش کارکنان وجود دارد و اين فرضیه های هوشمندی کسبداری بین سیستمباشد. بنابراين رابطه معنیمی

 شود.تأيید می

 داری وجود دارد.رابطه معنی وکار و بعد مالحظات فردیهای هوشمندی کسبستفاده از سیستما بین :2فرضیه فرعی   

است. در نتیجه وجود ارتباط معنادار  15/1داری، بیشتر از (، مشاهده می شود سطح معنی4( و نتايج جدول )9با توجه به نمودار )

گیرد. به عبارتی ديگر، با توجه به جدول مورد تأيید قرار نمی وکار و مالحظات فردیهای هوشمندی کسببین استفاده از سیستم

کنند با مديرانی که از اين سیستم وکار استفاده میهای هوشمندی کسب(، متغیر مالحظات فردی در گروه مديرانی که از سیستم4)

 برند، تفاوت معناداری ندارد.بهره نمی

رابطه  کارکنانوکار و بعد نفوذ آرمانی مدير در مديريت ندی کسبهای هوشمبین استفاده از سیستم :3فرضیه فرعی  

 داری وجود دارد.معنی

توان گفت باشد. در نتیجه میمی 15/1داری در اين فرضیه کمتر از دهد که سطح معنی( نشان می4( و جدول )9نتايج نمودار )

 اثر مثبتی دارد.  کارکنانر در مديريت نفوذ آرمانی مدي یژگيو وکار برهای هوشمندی کسباستفاده از سیستم

 داری وجود دارد.رابطه معنی استفاده از سیستم های هوشمندی کسب و کار و بعد ترغیب ذهنی بین: 4فرضیه فرعی   

فرضیه صفر  15/1داری بیشتر از دهد که با توجه به سطح معنی( نیز آورده شده است، نشان می4( که در جدول )9نتايج نمودار )

گیرد. با توجه وکار و ترغیب ذهنی مورد تأيید قرار نمیهای هوشمندی کسبدار بین استفاده از سیستمبنی بر وجود ارتباط معنیم

کنند با مديرانی که از اين وکار استفاده میهای هوشمندی کسب(، متغیر ترغیب ذهنی در گروه مديرانی که از سیستم4به جدول )

 اوت معناداری ندارد.برند، تفسیستم بهره نمی

* 

* 

استفاده از 

های سیستم

هوشمندی کسب 

 وکار

انگیزش 

الهام 

 بخش

ات مالحظ

 فردی

نفوذ  

 آرمانی

ترغیب 

 ذهنی

e1 

e2 

e3 

e4 

0.19 

0307 

0321 

0309 
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در حد  ،گرايیبررسی از نظر تحولمورد  دهد که مديراننتايج اين آزمون نشان می :ایاستیودنت تک نمونه -tنتایج آزمون  

 متوسط هستند.

 

آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت :5لجدو  

 نام متغیر
حجم 

 نمونه
 میانگین

انحراف 

 معیار
آماره آزمون 

t 

سطح 

 معناداری

 %55صله اطمینانفا

 کران باال کران پایین

تحول گرايی 

 مديران
241 8691/2 89525/1 959/2- 150/1 2449/1- 1219/1 

 

مقايسه شده است که اين مقدار بیشتر از ضريب خطای موردنظر  15/1بدست آمده با مقدار  Pدرصد مقدار  05در سطح اطمینان 

باشد، تأيیدکننده اين شود. با توجه به اين که فاصله اطمینان موردنظر شامل صفر میرد نمی 1Hباشد. بنابراين فرضیه ( می15/1)

 باشد.گرايی مديران در حد متوسط میاست که میزان تحول

 يکسان است. های هوشمندی کسب و کاردر استفاده از سیتم گرايی مديرانابعاد تحول :2فرضیه 

 ( نشان داده شده است. 6گرايی مديران از آزمون فريدمن استفاده شده است و نتايج در جدول )ابعاد تحولبندی برای تعیین الويت
 

: نتایج آزمون فریدمن برای الویت بندی ابعاد تحول گرایی مدیران6جدول  

 نتیجه سطح معناداری درجه آزادی کای دو نمونه

 الويت بندی ممکن است 111/1 9 06/89 241

 

رد  1Hباشد فرضیه ( کوچکتر می15/1( از سطح خطای آزمون )111/1داری )(، با توجه به اينکه سطح معنی5ل)مطابق جدو

باشد. میانگین بندی اين ابعاد ممکن میگرايی در مديران يکسان نیست و الويتتوان نتیجه گرفت که ابعاد تحولگردد؛ بنابراين میمی

 ( نمايش داده شده است.9جدول ) گرايی مديران به تفکیک، درابعاد تحول

 

 گرایی مدیرانبندی ابعاد تحولالویت :7جدول 

 میانگین رتبه ها متغیرها

 09/2 بخشالهام انگیزش

 95/2 نفوذ آرمانی

 91/2 ذهنی ترغیب

 09/1 مالحظات فردی

 

ها است. تر از ساير ويژگین پر رنگبخش در مديراتوان نتیجه گرفت که ويژگی انگیزش الهام( می9با توجه به نتايج جدول )

 اند.نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی و مالحظات فردی الويت دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده

 داری وجود دارد.وکار رابطه معنیهای هوشمندی کسببین درآمد و استفاده از سیستم :3فرضیه 

( آورده شده است. ضريب مسیر در اين آزمون 2باشد که در نمودار )مدل می( برگرفته از نتايج حاصل از تحلیل مسیر 8نتايج جدول )

ای توان نتیجه گرفت که رابطهدر اين آزمون، می 15/1داری کمتر از محاسبه گرديده است. با توجه به سطح معنی 911/1برابر با 

 رد. وکار وجود داهای هوشمندی کسبمثبت و معنادار بین درآمد و استفاده از سیستم
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 BI: رابطه بین درآمد و استفاده از سیستم های 8جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری ضریب مسیر مسیر مستقیم

 تأيید BI 911/1 111/1های درآمد                 استفاده از سیستم

 

 داری وجود دارد.وکار رابطه معنیبین میزان تحصیالت و استفاده از هوشمندی کسب :4فرضیه 

( آورده شده است. با مقايسه 2باشد که پیشتر در نمودار )( برگرفته از نتايج حاصل از تحلیل مسیر مدل می0تايج جدول )ن

های تحصیالت و استفاده از سیستمتوان نتیجه گرفت میان متغیرهای ، می15/1داری حاصل از آزمون با ضريب خطای سطح معنی

میزان استفاده از که با افزايش تحصیالت توان گفتوجود دارد. به عبارتی ديگر میرابطه معناداری  کارو  هوشمندی کسب

 يابد.وکار نیز افزايش میهای هوشمندی کسبسیستم

 

 BI  : رابطه بین میزان تحصیالت و استفاده از سیستم های5جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری ضریب مسیر مسیر مستقیم

 تأيید BI 99/1 192/1های تفاده از سیستممیزان تحصیالت         اس

 

 گیرینتیجه  -5

های دولتی و خصوصی در سطح جهان، وری سازمانامروزه رشد روزافزون فناوری اطالعات و تأثیر چشمگیر آن در افزايش بهره

شرايط، نقش فناوری  های اطالعاتی موجب شده است. با توجه به اينگیری از انواع مختلف سیستمحرکت جهانی را به سمت بهره

شدن در دنیای امروز مستلزم اطالعات در کسب و کار قطعاً بیش از گذشته خواهد بود. از طرفی ديگر، تغییرات گسترده و جهانی

های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و سبک رهبری متفاوت و جديدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارايی

ها باشد. رهبرانی که با به کارگیری فناوری اطالعات نوين، اطالعات برتر را بدست آورده و ها و استفاده از آنتوسعه ظرفیت قادر به

های ها، نیازمند استفاده از ابزارها و فناوریاين اطالعات را در اختیار تصمیم گیرندگان سازمانی قرار دهند. مديريت اثربخش سازمان

موقع، خالصه شده و در کمترين زمان ممکن فراهم نمايند. در اين تحقیق که، تند تا اطالعات مورد نیاز خود را بهاطالعاتی نوين هس

گرايی مديران صنايع غذايی خراسان رضوی بررسی شد، های هوشمندی کسب و کار و میزان تحولرابطه بین استفاده از سیستم

ای گرايی مديران وجود ندارد. اگرچه رابطهکار و میزان تحول و های هوشمندی کسبمای بین استفاده از سیستنتايج نشان داد رابطه

کار و ابعاد ترغیب ذهنی و مالحظات فردی  مشاهده نگرديد اما رابطه مثبت و و  های هوشمندی کسببین استفاده از سیستم

بخش و نفوذ آرمانی در مديران وجود داشت. با یزش الهامکار و ابعاد انگ و های هوشمندی کسبداری بین استفاده از سیستممعنی

سازی کارگیری و پیادهرسد، موانع موجود برای بههايی که از مديران مورد آزمون صورت گرفت به نظر میتوجه به نظرات و مصاحبه

 ها ناشی از موارد زير است:و کار در سازمانهای هوشمندی کسب سیستم

 نافع فناوری عدم آگاهی مديران از مBI 

  عدم وجود مديريت مؤثر جهت به کارگیری فناوریBI 

 سازی فناوری های باالی پیادههزينهBI 

 های الزم و کمبود نیروی انسانی متخصص در به کارگیری فناوریعدم وجود مهارت BI 

 های سازمانمحدود بودن فعالیت 

 عدم حمايت از مديران 

 های شخصیتی مديرويژگی 

گرايی مديران نشان داده شد، اما و میزان تحول BIهای ، اگر چه عدم وجود رابطه بین استفاده از سیستمدر اين پژوهش

کمک  BIکارگیری فناوری ها را در آشنايی و بهتواند مديريت ارشد سازمانمديران مورد نظر بر اين اعتقادند که راهکارهای زير می

 نمايد:

 اوری معرفی تدريجی منافع و کاربردهای فنBI هادر سازمان 

 های جديدهای مديريتی، فناوریآگاهی مديران از مهارت 
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  آمادگی منابع انسانی و آموزش کارکنان 

 های روشن و شفاف در جهت و کار، سیاست ريزی فناوری اطالعات و همسويی با اهداف کسبآمادگی راهبردی، که شامل برنامه

 شود. های تعلیم و آموزش مستمر میامههای فناوری اطالعات و برنتوسعه قابلیت

 های کاربردی شبکه محور، های موجود، تجربه برنامهپذيری سیستمای، انعطافهای رايانهسازی سیستمآمادگی فنی، که شامل پیاده

 ای است.افزار، زير ساخت ارتباطی و شبکهافزار، نرمسخت

 

 منابع

آفرين و های رهبری تحول، بررسی رابطه بین سبک1985نظری، فرزاد؛ مرادی، محمد،  امیرکبیری، علیرضا؛ خداياری، ابراهیم؛ ]1[

 .119-142، ص14، سال چهارم، شمارهمجله فرهنگ مديريتتبادلی با تعهد سازمانی کارکنان، 

ارآفرينی و ک کنفرانس های هوشمند سازمانی،، مطالعه تئوريکی تجربی سیستم هوش تجاری از سیستم1901حسن پور، ندا،  ]2[

     .مديريت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال

،تأثیر هوش تجاری بر فرآيندهای تجاری و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: 1980حقیقت منفرد، جالل؛ عوض ماليری، علی،  ]9[

نی و هوش کسب و کار، تهران، دانشکده مديريت شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ايران خودرو)ايپکو(، همايش هوش سازما

 تهران مرکز.دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

، هوش تجاری و تصمیمات کالن سازمان، اولین همايش هوش سازمانی و هوش 1980طهماسبی، زهره؛ اکبری ديباور، احمد، ]4[

 کسب و کار، تهران. دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران.

، نقش رهبری، فرهنگ و يادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی 1980عنايت؛ حجازی، يوسف،باسی، ع ]5[

 .61-90، ص56ايران، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی، شماره

ور مالیاتی خراسان رضوی، پايان ، بررسی رابطه بین سبک های رهبری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ام1901عقیلی، طیبه، ]6[

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.

، بررسی نقش واسط هوش هیجانی مديران در تأثیر سبک رهبری تحول گرا بر عملکرد زمینه ای 1901قره باغی، نسترن،] 9[

 ه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.سازمان آموزش و پرورش مشهد، پايان نام 9و6کارکنان: مدارس دخترانه نواحی 

، بررسی رابطه پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول گرا در میان رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات 1988نورشاهی، نسرين، ]8[

 .169-196، ص11، شمارهمطالعات تربیتی و روانشناسیآموزش عالی شهر تهران، 
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