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 چکیده

کشور انجام شده است.  یدیتول هایتعاونیدر  یسازمان یمدل هوشمند نییو تب یطراح باهدفپژوهش حاضر 
 15فاز، با  نیاستفاده شد. در ا انیبنداده هیاز نظر یفی( انجام شد. در فاز کیکم-یفی)ک یبیترک کردیمطالعه با رو نیا

 یعامل و اعضا رانینفر از مد 350 ،یصورت هدفمند مصاحبه به عمل آمد. در فاز کم  تن از خبرگان حوزه تعاون به
مستخرج از  یاها پرسشنامهداده آوریجمعمورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار  یابه روش طبقه هایتعاون رهیمد أتیه
 موردتوجه یمحور دهیعنوان پدبه یسازمان یهوشمند هایقابلیتشان داد که ن یفیفاز ک جیبود. نتا یفیفاز ک جینتا

 های توانمندساز» ،«یهوشمند های توانمندساز»بر «یتوسعه هوشمند یبسترها»نشان داد که  یفاز کم  هاییافتهاست. 
و  «یهوشمند یهایاستراتژ»بر  ،«یسازمان یهوشمند هایقابلیت» ،«یسازمان یهوشمند هایقابلیت»بر  «یهوشمند

 یحکمران»است که  یدر حال نیدارند. ا یداریو معن مثبتاثر  «یعملکرد هوشمند»بر  «یهوشمند یهایاستراتژ»
رها و از بست یاز آن است که سطح باالتر یحاک جیاثر معنادار ندارد. نتا «یهوشمند های توانمندساز»بر  «یهوشمند

 .ندرا برجسته ک هایاستراتژ تیرا بهبود دهد و اهم یدیتول هایتعاونیعملکرد  تواندیم یهوشمند یتوانمندسازها
 

 .یدیتول های یتعاون ،یسازمان یهوش، هوشمند: یدیکل هایواژه
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 مقدمه
ها و مؤسسات برای شدت رقابتی و پویا هستند. سازمانوکارها بهامروزه محیط کسب

های خود ارتقاء توانایی فکری و زیرساختپاسخ به مسائل و مشکالت سازمانی نیازمند 
و رقابتی می های بسیار پویاثر در محیطؤگیری مبرای دستیابی به تصمیم هاهستند. آن

ها و مؤسسات کنونی سازمان چراکه؛ هماهنگ شوندهوشمندی  بسیاری از عواملبایست با 
 ها، دسترسی جهانییتغییر سریع بازارها، رقابت جهانی، کاهش چرخه نوآوردر مواجهه با 

های فرهنگی، اجتماعی و تغییرات چشمگیر در محیط جهیدرنتاطالعات و به  موقعبه و
عنوان یک هوشمندی سازمانی به .(Malekzadeh et al., 2016) قرار دارندسیاسی خود 

ها را در مواجه های مقتضی، سازمانحلتواند با ارائه فنون و راهچارچوب نظری کارآمد می
 Soltani)وکار یاری نماید و عملکرد سازمانی را بهبود بخشد های محیط کسببا پیچیدگی

et al., 2020) های سازمانی به ها و قابلیتتوانایی ترینمهم. هوشمندی سازمانی یکی از
(. Pour Kiani et al., 2020بخشد )پذیری سازمانی را ارتقاء میرود که ظرفیت تغییرشمار می

 موردنیازعنوان اهرم شود و بهکارگیری هوش سازمانی موجب مزیت رقابتی راهبردی میبه
هایی که هوش سازمانی را درک کرده و از آن بهره شود. سازمانمدیران و رهبران تلقی می

اند. بنابراین، مدیریت هوش سازمانی اند، در ایجاد مزیت رقابتی جهانی موفق بودهگرفته
تر به اهداف سازمانی دست ها سریعآن چراکهها حائز اهمیت است؛ برای بقاء سازمان

تری خواهند داشت. ( و عملکرد مناسب1398اصفهانی و گودرزی،  یابند )طوطیانمی
ها و ارتقاء سطح افزایش مزیت سازمانی، بهبود نوآوری باهدف، هوشمندی سازمانی درواقع

انش ایجادشده را در بستری از عملکرد سازمانی کند و دها را به دانش تبدیل میتولید، داده
ناپذیری بینیپیشدهد که (. شواهد نشان میKeshavarz et al., 2018کند )ترسیم می
های امروزی یک مدل جامع سازمان تاباعث شده  هاوریاتکامل فن باالیسرعتمحیطی و 

سازگاری سازمانی و بر ارتقاء  (Malekzadeh et al., 2016) در نظر بگیرندرا از هوش سازمانی 
  .(Kucharska & Bedford, 2020)خود متمرکز شوند 

های مختلف طور وسیعی در بخشتواند بهتفکر پشتوانه هوشمندی سازمانی می
در بخش خدمات برای  تنهانهها اقتصادی جامعه گسترش یابد. در چارچوب این تفکر، داده

های تولید نیز گیرند؛ بلکه در بخشقرار می مورداستفادهدهی عمومی بهبود سطح خدمات
برای پاسخ به نیازهای متنوع مشتریان و مصرف باکیفیتتولید و عرضه کاالهای  باهدف
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(. این در حالی است که بر مبنای شواهد، Nasab et al., 2017کنندگان قابلیت کاربرد دارند )
تغییرات محیطی توفیق چندانی نداشتههای تولیدی در راستای پاسخ آگاهانه به بخش

توان در استفاده نامطلوب از هوشمندی اند. یکی از دالیل مرتبط با این موضوع را می
طور چشمگیری با ها بهها و مؤسسات مرتبط با این بخشسازمانی جستجو کرد. سازمان

آمد و عدم های ناکارگیریمشکالتی مانند پاسخگویی ناکافی به مسائل سازمانی، تصمیم
(. الزم به ذکر است 1396تمرکز کافی بر ارتباطات مواجه هستند )تیموری و همکاران، 

ها و مؤسسات تولیدی فعلی در جهت پاسخگویی به که عدم توفیق برخی از سازمان
ها بر افراد آن ازحدبیشتوان معطوف به تمرکز را می مخاطبانشاننیازهای کنشگران و 

افراد هوشمند در  باوجودهوشمندی سازمانی تنها ر حالی است که هوشمند دانست. این د
 Richard) استبلکه مستلزم هوشمندی سایر ابعاد سازمان نیز  ؛شودسازمان ممکن نمی

et al., 2017).  
عنوان کنشگران مهم در عرصه تولید محصوالت کشاورزی در های تولیدی بهتعاونی

(. عدم استفاده از 1392هستند )سپهردوست و یوسفی، اغلب موارد با کارایی پایین روبرو 
های هوش سازمانی یکی از علل مربوط به فقدان کارایی و ضعف اثربخشی و ظرفیت

پور شیرسوار و برخی از مطالعات )علی کهطوریبهرود؛ عملکردی این نهادها به شمار می
اء ابزارهای هوشمندی ارتق درگرو( توسعه این واحدهای تولیدی را 1392مرزبان مقدم، 

های هوش ها توأم با ایجاد تعادل بین نیروی انسانی )در قالب سرمایهتولیدی و فناوری
عوامل  ییشناسا ای در خصوصگسترده مطالعاتدانند. سازمانی( و ابزار هوشمند می

تجارت انجام شده است  در جهت اجرای هوش سازمانی در حوزه موفقیت یدیکل
(Eder & Koch, 2018; Jahantigh et al., 2019; Olszak &  Hatami, 2020;Ranjbarfard & 

Ziemba, 2012.) ها و های مرتبط با آن در بستر سازمانهمچنین، هوش سازمانی و مؤلفه
های کشاورزی، بهداشت، صنعت و خدماتی بهنهادهای دولتی و بخش خصوصی در حوزه

؛ چیذری و 1393افتخاری و همکاران، است ) قرارگرفتهمورد مطالعه  یریچشمگطور 
های تولیدی، بهسازمانی در تعاونی (. این در حالی است که هوشمندی1392همکاران، 

طور کامل درک نشده است. بنابراین، های مهم اقتصادی، هنوز بهعنوان یکی از بخش
 سازیهوشمند تعیین روابط و توالی بین ابعاد مطالعه حاضر درصدد است تا از طریق 

بپردازد. این  کشورهای تولیدی در تعاونی به تبیین مدل هوشمندی سازمانی سازمانی
دهندۀ هوشمندی سازمانی در بستری از مدل از طریق تعیین تقدم و تأخر ابعاد توضیح
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کند و در غنای ادبیات موضوع عمیقی را برای مدیران فراهم می های تولیدی، بینشتعاونی
  شود.نیز سهیم می

 

 پژوهش نظری مبانی 
 هوش سازمانی

این  است؛ زیرا حائز اهمیت بسیار سازمانی هایعرصه نظریه در مفهوم هوش سازمانی
را بهبود می مرتبط مسائل حل برای کاروکسب یک توانایی و فکری هایمفهوم مهارت

 التمشک به پاسخ برای عملی و انسانی استعدادهای اتحاد بر مفهوم هوش سازمانی. بخشد
کار بهودهد و در یک کسبمی نشان را سازمان کل فکری این مفهوم توانایی. دارد تأکید
هوش سازمانی به. (Shabbir et al., 2016) شودمی استفاده سازمانی هوشی ضریب عنوان

گیری عنوان توانایی سازمان برای یادگیری و مدیریت دانش و استفاده از آن برای تصمیم
. (Malekzadeh et al., 2016) است شدهتعریفکار وسازگار با تغییرات محیط کسبثر و ؤم

 کمک برای الزم فنون ارائه و سازمان قوت و ضعف نقاط شناسایی سازمانی شامل هوش
 .(Keshavarz et al., 2018)است  تجاری هوش وضعیت ارزیابی با سازمان عملکرد به

حرفه گرانتحلیل از یافتهسازمان شبکه یک به سازمانی هوش دهد کهمطالعات نشان می
 هایروش از خود فردی تجربیات و دانش عملی، توانایی از استفاده با که است متکی ای

  .(De Angelis, 2013)کند می پشتیبانی گیریتصمیم
یادگیری ( 1ها را مشتمل بر توان آندارای دو بعد مهم است که می سازمانیهوش 
 .دانست (Huber, 2018)سازمانی  گیریتصمیم (2، و مدیریت دانش سازمانی و سازمانی

 عنصر پنج دارای فرآیند یک عنوانبه سازمانی ( هوش1992بر اساس دیدگاه ماتسودا )
سازمانی و  سازمانی، ارتباطات سازمانی، یادگیری سازمانی، حافظه شامل شناخت

های های سازمانی، قابلیتآگاهی . مدیریت دانش سیستماتیک،استسازمانی  مشیخط
با  مرتبطهای گزاره ترینمهمعنوان های سازمانی و عملکرد سازمانی پایدار بهپویا، نوآوری

(. این در حالی است که از دیدگاه 1397)پاکدل و زینلیان،  استمدل هوشمندی سازمانی 
رتباط سازمان با محیطاز در دسترس بودن اطالعات، میزان ا اندعبارتها دیگر این گزاره

های داخلی و خارجی، شدت عقالنیت محیطی سازمان و میزان پیچیدگی ساختاری 



                                                                      1400 زمستان، 40، شماره 10جلد     142   

( 2002، آلبرشت )یطورکلبه .(Sharman, 2015)سازمانی از منابع هوش یک سازمان 
 داند:هوش سازمانی را مشتمل بر ابعاد زیر می

دارد که راهبردهای اساسی در سازمان شناسایی شود  تأکیداین بعد  بینش راهبردی:
ها برای رهبران فرصت بازنگری در آن حالنیدرعبپذیرند و  راها و تمامی کارکنان آن

 محفوظ باشد. 
عنوان کنشگری فعال خود را عضوی از بایست بهکارکنان می سرنوشت مشترک:

ها و فرآیندهای اجرا و ارزشیابی هها، برنامسازمان بدانند و توسط مدیران در تمامی طرح
 مشارکت داده شوند. 

پذیری و سازگاری بیشتر در مواجهه با تغییرات های دارای انعطافسازمان تغییرگرایی:
ها، کارکنان تشویق گونه سازمانمحیطی از موفقیت بیشتری برخوردار خواهند بود. در این

 به اختراع و نوآوری خواهند شد. 
هایی که روحیه قوی وجود داشته باشد، کارکنان فراتر از در سازمان :یسازمانهیروح

به معنای اقدام فراتر  یسازمانهیروحکنند. بنابراین، انتظار تالش می ازحدبیشوظایف و 
 ها و وظایف است. از چارچوب

در یک سازمان هوشمند و کارآمد، طراحی سازمان، ساختار، نظام ساختار سازمانی:
 موازی کاریای است که از گونهها، قوانین و مقررات بهمشیها، فرآیندها، خطها، روش

 ها افزایش یابد. ها بکاهد و با تفویض اختیار سرعت فعالیتفعالیت
ها را جریان دانش و اطالعات کارایی سازمان مدیریت دانش و یادگیری سازمانی:

 دهد. افزایش می
انجام  یدرستبهمند هر فرد وظایف خود را در یک سازمان هوش عملکرد سازمانی:

دهد؛ زیرا اعتقاد بر این است که اهداف فردی با اهداف سازمانی همسو بوده و دارای می
 باشند.اعتبار کافی می

هایی فنی و رسمی هستند که اطالعات مختلف شبکه فناوری اطالعات و ارتباطات:
 طالعات الزم را فراهم نمایند.  را در سازمان انتقال دهند و امکان دسترسی به ا
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 بررسی منابع
اند. سلطانی و های مختلفی به بررسی هوش سازمانی پرداختهمطالعات پیشین از جنبه

 تأثیر سازمانی هوش بر الکترونیکی یادگیری یهادستگاه ( نشان دادند که2020همکاران )
 رب سازمانی یادگیری و دانش مدیریت که همچنین، نتایج نشان داد. گذارندمی مثبت
های هوش سازمانی در این تحقیق عبارت بودند از اثرگذار هستند. مؤلفه سازمانی هوش

گذاری اطالعات، توسعه محصوالت و خدمات، تعهد استراتژیک، به اشتراک گفتگوی
 و پورکیانی .(Soltani et al., 2020) مدیران، فناروی ارتباطات و اطالعات و منابع انسانی

 کارایی، سازمانی، عملکردبهبود  را سازمانی هوش الزامات ترینمهم (2020) همکاران
 استعداد، مدیریت ،سازمانیفرهنگ سازمانی، هوش پیامدهای نوآوری، رقابتی، مزیت

 یتمدیر رهبری و دانش، مدیریت اجتماعی، قابلیت سازمانی، ساختار سازمانی، یادگیری
( به 1397ران )کایارویسی و هم .(Pour Kiani et al., 2020) نداهکرد یمعرف فکری سرمایه

های ته. یافندشناسایی عوامل مؤثر بر هوش سازمانی با استفاده از نظریه بنیانی پرداخت
، «مدیریت و پردازش و تسهیم اطالعات» مشتمل براین تحقیق نشان داد که این عوامل 

کارگیری به»، «تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده»، «توجه به ارتباط سازمانی»
به»، «های فردی کارکنان و اساتید سازمانویژگی»، «های مؤثر تشویق و تنبیهسیستم

رد به کاربتوجه »، «صحیح ریزیبرنامهتمرکز بر »، «کارگیری مدیران و رهبران توانمند
با استفاده ( 2016زاده و همکاران ). ملکاست« حمایت سازمانی»، و «نوین هایفنّاوری

 شامل هشت بعد استهوش سازمانی مدل پیشنهادی  نشان دادند کهدیمتل  از تکنیک
ابعاد ساختاری، فرهنگی، استراتژیک، ارتباطی، اطالعاتی، عملکردی، رفتاری  که عبارتند از

ج نشان داد که ابعاد ساختاری، فرهنگی، استراتژیک، اطالعاتی و محیطی و محیطی. نتای
روند به شمار میابعاد معلول  ،ابعاد رفتاری و ارتباطی کهیدرحال ؛ابعاد علت هستند

(Malekzadeh et al., 2016). ( 1394نجاری و همکاران)  به ارائه مدل هوشمندی سازمان
های نشان داد که سطح هوشمندی در شرکت هایافته های تولیدی پرداختند.برای شرکت

مطالعه از طریق سازه میزان کار گروهی، میزان تفکر سیستمی، میزان باز  تولیدی مورد
 .شودسازمانی و بصیرت سازمانی تعیین می یشیآزاداندبودن سازمان، 

 
 شناسی تحقیقروش
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سازمانی و تبیین روابط علّی های هوشمندی درک عمیق از مؤلفه باهدفمطالعه حاضر 
)کیفی ـ کمّی( انجام شد که از حیث روش  1آمیخته ها با استفاده از رویکردیمیان آن

در وهله اول شناخت فهرست  ازآنجاکهشناختی، فاز کیفی بر فاز کمّی تقدم زمانی داشت. 
کشور در قالب های تولیدی کننده هوشمندی سازمانی در تعاونیهای تبیینکاملی از مؤلفه

بنیان یک رویکرد بنیان استفاده شد. نظریه دادهبود، از نظریه داده مدنظرای مدل زمینه
 Glaserها زمینه شده است )رود که بر دادهاستقرایی برای کشف نظریۀ واقعی به شمار می

& Strauss, 1967 .)کنندگان فاز کیفی مشتمل بر خبرگان بخش تعاون و حوزه مشارکت
گیری کنندگان این تحقیق با استفاده از تکنیک نمونهبودند. مشارکت مدیریت سازمانی

گلوله برفی از میان خبرگان بخش تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب 
سال سابقه کار  10حداقل  برداشتنکنندگان مشتمل شدند. معیارهای انتخاب مشارکت

 رد اشتغال باالتر، و ارشد کارشناسی تحصیالت نی، سطحدر حوزه تعاون/مدیریت سازما
 و از موضوع تحقیق سال و آگاهی 5به مدت  حداقل تخصصی و مدیریتی مشاغل

ها از تکنیک داده آوریجمعبرای مشارکت در مطالعه بود. برای  کافی انگیزه برخورداری از
 شدهنیتدوکلی  سالاستفاده شد که پروتکل اولیه آن با دو  افتهیساختار مهینمصاحبه 

بیشتری بحث و  سؤاالتبود و بر مبنای اهداف تحقیق، در خالل انجام هر مصاحبه حول 
 موردتوجهکننده مشارکت 15ها، داده آوریجمع، برای یطورکلبه شد.انجام می نظرتبادل

 آوریجمعباع نظری بود. بدین معنا که قرار گرفتند. معیار اصلی تعیین حجم نمونه، اش
ها تا جایی ادامه یافت که با افزایش حجم نمونه مفهوم جدیدی حاصل نشود و دادهداده

ها، مراحل کدگذاری بر مبنای داده آوریجمعبا  زمانهمها حالت تکراری پیدا کنند. 
محوری و  کوربین در سه سطح کدگذاری باز، کدگذاری و استراوش پارادایمی الگوی

ها در قالب یک طی کدگذاری باز، هر بخش از داده کدگذاری انتخابی هدایت شدند.
مشابه بر اساس ارتباط  طور اختصار مشخص شدند و سپس کدهایبرچسب مفهومی به

، بر مبنای پارادایم تیدرنهابندی شدند. تر طبقهمفهومی و معنایی در مقوالت انتزاعی
(، مدل اولیه تحقیق شکل گرفت و بر مبنای 1990کوربین )کدگذاری محوری اشتروس و 

ترسیم خط داستان، طی کدگذاری انتخابی روابط علّی مدل تشریح و مستندسازی شدند 
 قضاوت طرق از صوری روایی در فاز کیفی برای بررسی (.1395)لوایی آدریانی و همکاران، 
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 استفاده شد. معیارها و ابعاد رحذف ساختا و اضافه ادغام، اصالح، مورد در خبرگان عینی
مورد مقایسه  خبره 15 برای 49/0 با الوشه برابر ضریب محتوایی نیز با روش روایی نسبت

 (.1390اصغری،  و زاده قرار گرفت )حاجی
در فاز کمّی از یک پیمایش مقطعی استفاده شد که هدف اصلی آزمون مدل مستخرج 

های مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تعاونی شامل آماری از فاز کیفی بود. جامعه
 تعداد به کوکران فرمول اساس حجم نمونه بر که نفر( 8361تولیدی در سراسر کشور بود )

اعضای نمونه با  نفر پاسخگو در تحلیل وارد شدند. 350 درنهایتنفر برآورد شد که  367
 در قالب طبقه انتخاب شدند( ها)استان ای با انتساب متناسبگیری طبقهاستفاده از نمونه

آمد که روایی آن با  دست ای بهپرسشنامه از استفاده با هامورد مطالعه قرار گرفتند. داده
از متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در  تنپنجاستفاده از نظرات 

مندرج در پرسشنامه از  سؤاالتپرسشنامه( مورد تأیید قرار گرفت.  30آزمون )قالب پیش
سازی و منظور سادههای مفهومی مستخرج از فاز کیفی به دست آمد که بهمیان گزاره

افزایش قابلیت درک پس از بررسی روایی توسط پنل متخصصان، اصالحات جزئی در 
پنج پرسشنامه در قالب طیف لیکرت  سؤاالتها انجام شد. تمامی ادبیات نوشتاری آن

ها ، برای تحلیل دادهدرنهایت= خیلی زیاد( طراحی شدند.  5ی کم تا = خیل 1) سطحی
روش حداقل مربعات جزئی استفاده معادالت ساختاری به سازیمدلدر فاز کمّی از تکنیک 

ها که از فاز شد. برای ترسیم مدل مفهومی تحقیق با در نظر داشتن روابط میان مؤلفه
ـ ساختاری استفاده شد. بر مبنای  زیسامدلروش کیفی مستخرج شده بودند، از  تفسیری 

نظران قرار گرفت و از این روش، مدل مستخرج از فاز کیفی در اختیار چند تن از صاحب
ها خواسته شد تا ضمن اظهارنظر در خصوص روابط مندرج در مدل، روابط میان مؤلفهآن

ارائه نمایند. جمعهای مدل را نیز از دیدگاه خود در قالب پرسشنامۀ مقایسات زوجی 
 ها منجر به اصالحاتی در روابط مندرج در مدل گردید. بندی میان دیدگاه

 تعیین گیری برایگیری و ساختاری آزمون شد. در بخش اندازهمدل در دو بخش اندازه 
 1شدهاستخراج واریانس میانگین شاخص با همگرا روایی روش از درونی ساختار روایی

(AVE )واکر و فورنل روش از واگرا روایی و 5/0 از بیش (Fornell and Larcker., 1981 )
 دیگر ادیرمق از بیشتر اصلی قطر مقادیر مندرج در جذر باید آن تأیید برای که شد استفاده
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 بیش) کرونباخ آلفای هایگیری مدل شاخصبررسی پایایی در بخش اندازه برای. باشد
( 5/0 از بیش) عاملی بارهای ضرایب و( 7/0 از بیش( )CR) 1ترکیبی پایایی ،(7/0

   (.Hair et al., 2013) است شدهاستفاده
 

 نتایج
است.  شدهارائه( 1های کیفی در جدول )نتایج حاصل از کدگذاری و تحلیل داده

دهد که قابلیت هوشمندی سازمانی که متشکل از مؤلفهمندرجات این جدول نشان می
ها، مدیریت ارتباط با مشتری، تفکر هوشمند و اطالعات و دادههای یادگیری سازمانی، 

، محور اصلی درواقعاست.  شدهمطرحاقدام محیطی است در قالب پدیده محوری 
 توان در تحقق یادگیری سازمانی و تسهیم اطالعات دانست. هوشمندی سازمانی را می

ستراتژیک، و هوش های هوش انسانی، هوش مدیریتی، هوش تکنولوژیکی، هوش امؤلفه
. اندشدهمطرحهوشمندی( در مدل پارادیمی  توانمندسازهای) علّی تولید در قالب عوامل
توان ای از ابعاد مختلفی است که میدهد که هوش سازمانی آمیختهاین مفهوم نشان می

 آن را در قالب عوامل علّی در مدل لحاظ کرد. 
 شدهگرفتهعنوان شرایط زمینه در مدل پارادایمی در نظر بسترهای توسعه هوشمندی به

های دسترسی به زیرساخت، همکاری و ارتباطات، منابع مالی و است که متشکل از مؤلفه
بههای ساختاری و مالی . شرایط زمینه حاکی از آن است که مؤلفهاستساختار سازمانی 

 دهنده هوشمندی سازمانی است. عنوان بستر توضیح
های ها و مشوقهای حمایتگر از مؤلفهرانی هوشمندی در قالب شرایط مداخلهحکم

ها است. این مؤلفه شدهتشکیلپذیری ها و نهادها، قوانین و مقررات و رقابتدولت، ارگان
ها و نهادها برای دستیابی به پذیری سازماندهند که فضای قانونی و رقابتنشان می

 ای دارند. کنندههوشمندی سازمانی نقش تعیین

 

 
 

 

 ادیداده بنشده به روش )مقوالت( و ابعاد استخراج هامؤلفهها )کدهای باز(، شاخص-1 جدول
                                                                                                                                  
1.Composite Reliability 



 یبیترک کردیکشور با استفاد از رو یدیتول یها یدر تعاون یسازمان یمدل هوشمند نییو تب یطراح   147

  

ابعاد 
 )مدل(

 هامؤلفه
 )مقوالت(

 )کدهای باز(  هاشاخص

مل
عوا

 
لی

ع
 (

ای
ز ه

سا
ند

انم
تو

 
ی(

ند
شم

هو
 

 هوش انسانی
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 آموزش کاربر و پشتیبانی - و خبره )مهارت( باتجربهانسانی 

 هوش مدیریتی
اعضای هیات مدیره مناسب و  - دانش و آگاهی مدیران -تعهد مدیران
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هوش 
 تکنولوژی
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 - اطالعاتی و نرم افزارها )ایمیل، اینستاگرام، و ..( هایسیستم
هوش کاربردی یکپارچه  هایبرنامه - اطالعاتی تجاری هایسیستم

 تجاری
هوش 

 استراتژیک 

استراتژی سازمانی  -هاخالقیتتوجه به  - تحقیق و توسعه - نگریآینده
 و فناوری اطالعات وکارکسبهمکاری بین  - قوی

ید یند تولآشناسایی و انتخاب فر -کیفیت گرایی در محصوالت و خدمات هوش تولید
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و تبادل  گذاریاشتراکبه  -ء و اعضا هاافزایش دانش و اطالعات تعاونی
 انسجام تیمی و کار گروهی - بهنگام رسانیاطالع - دانش و اطالعات

اطالعات و 
 هاداده

 - و دقیق بودن اطالعات( فهمقابل)مانند  باکیفیتی هادادهبه دسترسی 
و  سازیذخیره، سازیمدلمعماری،  -انتخاب و تحلیل درست اطالعات 

ها از داده آوریجمع - اطالعات سازییکپارچهها از طریق پردازش داده
 - )بازاریابی، تولید، منابع انسانی، و امور مالی( منابع اطالعاتی متعدد

های رویه استفاده از داده - هاو توانایی تجسم داده هاگزارشاجرای 
 تجاری

مدیریت ارتباط 
 1با مشتری
(CRM) 

 ارتباطات )مانندمبتنی بر فناوری اطالعات و مدیریت ارتباط با مشتری 
 ایجاد سالیق جدید در مشتریان -رضایت مشتریان - هوش مصنوعی(

 تفکر هوشمند
 شناسایی منابع هوشمند -حافظه سازمانیایجاد  – مدیریت سرمایه دانش

 موزش به یادگیری و مهارتآتبدیل  -

 - بیرونی هایمشاورهاستفاده از  - تعاونی وکارکسبپایش محیط  اقدام محیطی
در بین سازمانی اصالح ارتباطات  -ی محیطی هامشخص شدن اولویت

 هاتعاونی
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 هدف

شناسایی و تحلیل بازارهای  - کاروهای مربوط به توسعه کسببینیپیش
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 یدر قالب عملکرد هوشمند یمیدر مدل پارادا یمحور دهیاز پد یناش یامدهایپ
 ،یوربهبود بهره دار،یپا یرقابت تیدر قالب بهبود مز توانندیم امدهایپ نیاست. ا درکقابل

 یهوشمند درنهایتمعنا که  نی. بدابندیبهبود خدمات و توسعه و رونق اشتغال نمود 
. دیمان لیرونق اشتغال و بهبود خدمات را تسه ،یوربهره شیاافز یفضا ستیبایم یسازمان

 یبازشناسقابلدر قالب توسعه رقابت و توسعه بازار هدف  یهوشمند یراهبردها ،درنهایت
 است.

تفسیری ـ  سازیمدلگونه که گفته شد، برای طراحی مدل فاز کمّی از روش همان
اظهارنظر مستقیم بر مدل فاز کیفی از سوی متخصصان کمک گرفته  به همراهساختاری 

دهد. طیف ( ماتریس ساختاری روابط درونی مدل کمّی را نشان می2شد. جدول )
 زیاد تأثیر ،(3) زیاد خیلی ای برای تدوین نتایج نهایی در نظر گرفته شد )تأثیرچهارگانه

 (.(0)تأثیر بدون ،(1) کم تأثیر ،(2)
 

 سازمانی هوشمندی متغیرها برای مدل درونی روابط ساختاری ماتریس -2 جدول
 تولیدی  هایتعاونی در

 6 5 4 3 2 1   ابعاد هوشمندی سازمانی

 26 32 21 18 28 0 1 دساز های هوشمندینتوانم

 26 32 18 21 0 18 2 سازمانی هوشمندی هایقابلیت

 25 34 17 0 28 33 3 بسترهای توسعه هوشمندی

 31 30 0 14 27 31 4 حکمرانی هوشمندی

 29 0 19 16 15 20 5 هوشمندی هایاستراتژی

 0 20 21 22 20 16 6 عملکرد هوشمندی

 
اری یک به دست آمد و سازگ و صفر صورتبه روابط تعیین با دستیابی در ادامه، ماتریس 

 معج اثرات ابعاد، حاصل چگونگی، برای تعیین سطح و درنهایتدرونی آن بررسی شد. 
سازگاری محاسبه شد و سطوح اثرات ابعاد به دست آمد )جدول  ماتریس ستون و سطر

3.) 
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 تولیدی هایتعاونی در سازمانی هوشمندی تعیین سطوح ابعاد مدل -3جدول
 D ابعاد

 )هدایت(

R 

 )وابستگی(

D-R 

 نتیجه سطح )اثرگذاری/اثرپذیری(

 وابسته 1 -5 6 1 6 عملکرد هوشمندی

 وابسته 2 -3 5 2 5 هوشمندی هایاستراتژی

 متصل 3 -1 4 3 2 هوشمندی سازمانی هایقابلیت

 مستقل 4 1 2 3 1 دساز های هوشمندینتوانم

 مستقل 5 4 1 5 3 بسترهای توسعه هوشمندی

 مستقل 5 4 1 5 4 حکمرانی هوشمندی

 
صورت صعودی به ها بهاولویت آنها، مقادیر اثرگذاری/اثرپذیری مؤلفه پس از تعیین

(، دو بعد حکمرانی هوشمندی و 3طور مثال، بر اساس مندرجات جدول )دست آمد. به
باشند و با بسترهای توسعه هوشمندی دارای شدت اثرگذاری به مقدار چهار واحد می

توجه به بیشترین مقدار شدت اثرگذاری، در باالترین سطح )پنجم( قرار گرفتند. این دو 
 الزم به ذکربعد دارای مقادیر یکسان بودند و در یک سطح )پنجم( مدل قرار گرفتند. 

 مدل ابعاد بندی و اثراتسطح ساختاری جهت-تفسیر مدل طراحی (1شکل ) است که
 . دهدمی نشان را کشور تولیدی هایتعاونی در سازمانی هوشمندی

 

 
 

 
 

 سطح  پنجم

 سطح  چهارم

 سطح  سوم

 سطح  دوم

 یهوشمند یحکمران یتوسعه هوشمند یبسترها

 یهوشمند یدسازهانتوانم

 یسازمان یهوشمند یهاتیقابل

 

 یهوشمند یهایاستراتژ

 یعملکرد هوشمند

 

 سطح  اول
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 رکشو یدیتول یهایدر تعاون یسازمان یهوشمندبرای  ساختاری -مدل تفسیری  -1 شکل
 طرواب ارزیابی و تفسیری ـ ساختاری سازیمدلحاصل از روش  مدل برای اعتبارسنجی

 مربعات حداقل رویکرد با ساختاری معادالت سازیمدل روش (، از1آن )شکل  ابعاد بین
 69، 45، 40، 33( هاگویه) هایهای مدل نشان داد که شاخصاستفاده شد. یافته جزئی

گیری از مدل افزایش پایایی مدل اندازهبودند و برای  5/0 از کمتر عاملی بار دارای 73و 
 (. 2و شکل  4حذف شدند )جدول 

 
 

 پژوهش متغیرهای میان و روابط شدهاصالحضرایب مسیر مدل  و عاملی بارهای-2 شکل
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 (t) معناداری ضرایب و عاملی بارهای مقادیر -4 جدول
ها مؤلفه
 ها()سازه

 نشانگر
 t-Values بار عاملی

ها مؤلفه
 ها()سازه

 نشانگر
 (هاشاخص) (هاشاخص) t-Values بار عاملی

هوش 
 انسانی

Q1 844/0 673/10 

همکاری و 
 ارتباطات

Q46 860/0 618/20 

Q2 926/0 808/47 Q47 833/0 563/13 

Q3 927/0 552/30 Q48 787/0 922/8 

Q4 873/0 054/24 Q49 850/0 545/27 

هوش 
 مدیریتی

Q5 973/0 967/94 

 یمنابع مال

Q50 914/0 427/39 

Q6 966/0 836/96 Q51 939/0 297/48 

Q7 98/0 998/123 Q52 906/0 297/24 

Q8 94/0 587/45 

ساختار 
 سازمانی

Q53 780/0 276/15 

هوش 
 تکنولوژی

Q9 933/0 014/56 Q54 876/0 238/10 

Q10 944/0 014/50 Q55 919/0 840/18 

Q11 984/0 006/254 Q56 925/0 865/45 

Q12 835/0 709/14 
ها و حمایت
های مشوق

 دولت

Q57 866/0 316/22 

Q13 984/0 006/254 Q58 939/0 760/69 

هوش 
 استراتژیک

Q14 699/0 190/12 Q59 802/0 835/14 

Q15 718/0 457/7 Q60 852/0 377/18 

Q16 824/0 549/6 

ها و ارگان
 نهادها

Q61 922/0 897/34 

Q17 824/0 549/6 Q62 910/0 177/35 

Q18 821/0 558/6 Q63 884/0 778/27 

هوش 
 تولید

Q19 947/0 388/39 Q64 885/0 131/25 

Q20 956/0 860/30 

قوانین و 
 مقررات

Q65 766/0 025/13 

یادگیری 
 سازمانی

Q21 796/0 457/10 Q66 894/0 856/37 

Q22 841/0 466/15 Q67 922/0 043/13 

Q23 755/0 794/5 Q68 876/0 742/28 

Q24 913/0 645/47 پذیریرقابت Q70 1 310/47 

اطالعات و 
 هاداده

Q25 830/0 193/16 
بهبود مزیت 

رقابتی 
 پایدار

Q71 906/0 458/18 

Q26 963/0 359/104 Q72 956/0 36.846 

Q27 823/0 698/12 Q74 934/0 464/28 

Q28 903/0 061/34 Q75 546/0 207/4 

Q29 958/0 280/80 

بهبود بهره
 وری

Q76 905/0 511/32 

Q30 849/0 025/17 Q77 875/0 513/23 

مدیریت 
ارتباط با 
 مشتری

Q31 920/0 310/46 Q78 959/0 485/97 

Q32 844/0 856/37 Q79 965/0 286/103 
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ها مؤلفه
 ها()سازه

 نشانگر
 t-Values بار عاملی

ها مؤلفه
 ها()سازه

 نشانگر
 (هاشاخص) (هاشاخص) t-Values بار عاملی

تفکر 
 هوشمند

Q34 926/0 043/13 

بهبود 
 خدمات

Q80 858/0 90/17 

Q35 927/0 742/28 Q81 986/0 55/275 

Q36 873/0 310/47 Q82 973/0 89/138 

Q37 973/0 458/18 Q83 983/0 498/240 

اقدام 
 محیطی

Q38 966/0 846/36  توسعه و
رونق 
 اشتغال

Q84 906/0 024/33 

Q39 808/0 624/9 Q85 903/0 106/27 

Q41 871/0 351/28  توسعه
 رقابت

Q86 943/0 181/6 

دسترسی 
به 

 زیرساخت

  

Q42 910/0 911/31 Q87 951/0 437/6 

Q43 916/0 496/38 
توسعه بازار 

 هدف

Q88 788/0 634/11 

Q44 

  

913/0 
  

970/43 

  

Q89 953/0 966/34 

Q90 941/0 876/27 

 
در  tمقادیر بارهای عاملی و آماره  به همراهها ها( و نشانگرهای متناظر با آنها )سازهمؤلفه
 5/0حد آستانه  نشانگرها باالتر از تمامیبهاست. بارهای عاملی مربوط  شدهارائه( 4جدول )

درصد از تغییرات هر نشانگر توسط سازه  50توان دریافت که حداقل هستند و بنابراین می
ینگ برای تمامی نشانگرها استراپبوت tمتناظرش قابل توضیح است. همچنین، مقادیر آماره 

داری طور معنیتوان دریافت که بارهای عاملی بهاست و بنابراین می 96/1باالتر از حد بحرانی 
خوبی سازه از میزان صفر تفاوت دارند. بر این اساس، نشانگرهای انعکاسی موجود در مدل به

دارای بار  1Qکنند. برای نمونه در سازه هوش انسانی، نشانگر گیری میمربوط به خود را اندازه
 70است. بدین معنا که بیش از  شدهمحاسبه 67/10آن برابر  tاست که مقدار  844/0عاملی 

 درصد از تغییرات این نشانگر توسط سازه هوش انسانی قابل تبیین است. 
 ها اصلییک از سازههر  شدهاستخراج میانگین واریانس( Hair., 2013بر اساس دیدگاه هیر )

، و پایایی ترکیبی باالتر از 7/0 مقدار از تربزرگ ، ضریب آلفای کرونباخ5/0 ز مقدارباید بیش ا
( نشان می5گونه که جدول )برخوردار باشد. همان قبولقابلباشند تا مدل از روایی  7/0مقدار 

ها تولیدی کشور دارای مقادیری انی تعاونیها موجود در مدل هوشمندی سازمدهد، تمامی سازه
سازه  برای شدهاستخراج میانگین واریانسهای یادشده هستند. برای نمونه، مقدار باالتر از آستانه

است.  5/0است که باالتر از آستانه  شدهمحاسبه 588/0برابر  های هوشمندییتوانمندساز
( برای این سازه از مقادیر 876/0( و پایایی ترکیبی )868/0همچنین، مقدار آلفای کرونباخ )
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 ای مزبور باالتر هستند. آستانه
واگرا و در قالب شاخص فورنل ـ الکر  روایی از طریق هاسازه بین برای بررسی همبستگی 

میانگین شود که میزان جذر روایی واگرا هنگامی محقق می اقدام شد. بر اساس این شاخص،
( برای هر سازه بیشتر از مقادیر 5)در قطر اصلی ماتریس مندرج در جدول  شدهاستخراج واریانس

 باشد.  اصلی آن( رقطریزهای دیگر )برای هر سازه، مقادیر موجود در سازه با آن سازه همبستگی

 
 ضرایب همبستگی و روایی واگرا به همراه مقادیر مربوط به روایی مدل -5 جدول

 
شاخص نیکویی برازش ها، مناسب مدل بر دادهاز برازش بیشتر برای اطمینان ، درنهایت

  کل مدل  به شرح محاسبه شد:

GOF = √AVE ̅̅ ̅̅ ̅̅ × R2̅̅ ̅ = √0.680 × 0.633 = 0.673 
 ها قوی است. تر باشد، برازش مدل بر دادهنزدیک 1به مقدار  GOF مقدار هراندازه، یطورکلبه 

 
 آزمون روابط موجود در مدل تحقیق-6 جدول

 tآماره  بتا متغیرهای وابسته متغیرهای مستقل روابط
جهت 
 نتیجه رابطه

ساز هاسازه
ند

انم
تو

ی
دی

من
وش

ی ه
ها

 

ت
ابلی

ق
ای

ه
 

ی 
ند

شم
هو نی

زما
سا

 

دی
من

وش
ه ه

سع
 تو

ای
ره

ست
ب

 

دی
من

وش
ی ه

مران
حک

 

دی
من

وش
د ه

کر
عمل

 

ژی
رات

ست
ا

ای
ه

 
دی

من
وش

ه
 

میانگی
ن 

واریان
 س

استخرا
 شدهج

آلفای 
کرونب

 اخ

پایایی 
ترکیبی 

(CR) 

 876/0 868/0 588/0      767/0 های هوشمندییتوانمندساز

های هوشمندی قابلیت
 سازمانی

728/0 845/0     713/0 877/0 917/0 

 908/0 859/0 694/0    833/0 768/0 741/0 بسترهای توسعه هوشمندی

 914/0 723/0 719/0   848/0 805/0 813/0 72/0 حکمرانی هوشمندی

 723/0 745/0 723/0 611/0 عملکرد هوشمندی
852/
0 

 726/0 856/0 836/0 

 898/0 858/0 638/0 799/0 696/0 816/0 782/0 832/0 687/0 های هوشمندیاستراتژی
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رابطه 
1 

 حکمرانی هوشمندی
های یتوانمندساز

 هوشمندی
 رد 259/0 079/0

رابطه 
2 

بسترهای توسعه 
 هوشمندی

های یتوانمندساز
 هوشمندی

 پذیرش + 12/2 665/0

رابطه 
3 

های یتوانمندساز
 هوشمندی

های هوشمندی قابلیت
 پذیرش + 292/7 728/0 سازمانی

رابطه 
4 

های هوشمندی قابلیت
 سازمانی

 پذیرش + 57/39 92/0 های هوشمندیاستراتژی

رابطه 
5 

های استراتژی
 هوشمندی

 پذیرش + 128/29 869/0 عملکرد هوشمندی

|t|>1.96 Significant at 0.05, |t|>2.58 Significant at 0.01, 
 

دهد. را نشان می یموردبررس( نتایج آزمون مربوط به روابط موجود در مدل 6جدول )
 079/0)داری اثر حکمرانی هوشمندی را بر توانمندسازی هوشمندی رابطه اول عدم معنی

β= 259/0و=tدار بسترهای توسعه کشد. رابطه دوم اثر مثبت و معنی( به تصویر می
دهد. همچنین، ( را نشان میt=12/2و =β 665/0هوشمندی بر توانمندسازی هوشمندی )

های هوشمندی اثر مثبت و ها، توانمندسازیدهد که بر مبنای دادهرابطه سوم نشان می
(. همچنین، بر t=29/7و =β 728/0هوشمندی سازمانی دارد )های دار بر قابلیتمعنی

داری بر استراتژیهای هوشمندی سازمانی اثر مثبت و معنیاساس نتایج تحقیق، قابلیت
تر است در مدل قوی یموردبررسهای هوشمندی دارد که این اثر نسبت به سایر اثرات 

(92/0 β= 57/39و=t .)داری بر اثر مثبت و معنیهای هوشمندی ، استراتژیدرنهایت
، از میان پنج رابطه یطورکلبه(. t=128/29و =β 869/0عملکرد هوشمندی دارد )

 های مورد مطالعه تأیید شدند. ها بر مبنای داده، چهار مورد از آنموردبررسی
 

 گیریبحث و نتیجه
که کنند محیطی فعالیت می هایپیچیدگیها و مؤسسات کنونی در بستری از سازمان

طور دائم نوسانات بازار ها بهپذیری و ثبات عملکردی خود هستند. آننیازمند حفظ رقابت
کنند و جایگاه خود را نسبت به رقبا و شرکای اقتصادی خود مورد ارزیابی قرار را رصد می

ها باید از هوشمندی کافی در ها برای حصول به نتایج مطلوب در این ارزیابیدهند. آنمی
سازمانی خود برخوردار باشند. زیرا هوشمندی سازمانی منجر به بهبود تسهیم ساختار 
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شود. مطالعات وری و عملکرد میارتقاء بهره درنتیجهاطالعات، یادگیری سازمانی و 
)افتخاری و  ای در خصوص ابعاد مختلف هوشمندی سازمانی انجام شده استگسترده

ابعاد مختلف این مفهوم در بستر  حالبااین؛ (1392؛ چیذری و همکاران،1393همکاران،
 موردتوجههای اقتصادی کشور کمتر بخش ترینمهمعنوان یکی از های تولیدی بهتعاونی

تعیین روابط و توالی بین ابعاد  باهدفاست. بر این اساس، مطالعه حاضر  قرارگرفته
در تعاونی زمانیبه تبیین مدل هوشمندی سا سازمانی، با رویکردی آمیخته هوشمند سازی
 پرداخته است.  کشورهای تولیدی 

 یدیتول هایتعاونی سازمانی هوشمندی های فاز کیفی تحقیق نشان داد که مدلیافته
هوشمندی )شرایط  های( بعد اول مشتمل بر توانمندسازی1کشور دارای شش بعد است: 

استراتژیک، و  هوشتکنولوژی،  مدیریتی، هوش ، هوشیهوش انسانهای علّی( با مؤلفه
کند که هوش می تأکید( 2016زاده و همکاران )ملکهوش تولید است. در این زمینه 

استراتژیک یک از ابعاد مهم هوش سازمانی است که راهبردهای سازمان را برای مدیریت 
سازمانی )پدیده  هوشمندی هایقابلیت ( بعد دوم شامل2دهد. قرار می موردتوجهبهتر 

مشتری،  با ارتباط ها، مدیریتداده و سازمانی، اطالعات های یادگیریمؤلفهمحوری( با 
 (2020) همکاران و پورکیانی ها،هوشمند، و اقدام محیطی است. همسو با این یافته تفکر

عنوان در مطالعه خود نشان دادند که یادگیری سازمانی و مدیریت سرمایه فکری به
تواند تند. بدین معنا که هوشمندی سازمانی میپیامدهای هوشمندی سازمانی مطرح هس

هوشمندی  توسعه بسترهای( بعد سوم 3منتج به یادگیری سازمانی و مدیریت تفکر گردد. 
ارتباطات، منابع مالی، و ساختار  و های دسترسی به زیرساخت، همکاریای( با مؤلفه)زمینه

 و پورکیانی ،(1397ران )کاو هم یارویسی. این یافته با مطالعات گیردبرمیسازمانی را در 
( بعد چهارم در قالب 4همسو است.  (2016زاده و همکاران )ملکو  (2020) همکاران
 و هادولت، ارگان هایمشوق و هاهای حمایتگر( با مؤلفههوشمندی )مداخله حکمرانی

نشان میپذیری مورد شناسایی قرار گرفت. این یافته مقررات، و رقابت و نهادها، قوانین
دهد که وجود قوانین نهادی، تالش برای نهادسازی و تحقق رویکرد رهبری کارآمد می

( بعد پنجم بیانگر 5تواند بسترهای عام توسعه هوشمندی سازمانی را تحقق دهد. 
بازار هدف است.  رقابت، و توسعه های توسعههوشمندی )راهبردها( با مؤلفه هایاستراتژی

ها راهبردهای منبعث از هوشمندی سازمانی آن است که سازمان ترینمهم، از درواقع
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پذیری را توأم با توسعه بازار هدف برای محصوالت و خدمات خود شکل بتوانند رقابت
های بهبود هوشمندی )پیامدها( با مؤلفه ، بعد ششم در قالب عملکرددرنهایت( 6دهند. 
ت، و توسعه و رونق اشتغال مورد خدما وری، بهبودبهره پایدار، بهبود رقابتی مزیت

عنوان یک چارچوب نظری کارآمد هوشمندی سازمانی به، درواقعشناسایی قرار گرفت. 
های ها را در مواجهه با پیچیدگیهای مقتضی، سازمانحلتواند با ارائه فنون و راهمی

. (Soltani et al., 2020)وکار یاری نماید و عملکرد سازمانی را بهبود بخشد محیط کسب
 بدین معنا که غایت اصلی هوشمندی دستیابی به عملکرد سازمانی مطلوب است. 

یاستراتژی و سازمان یهوشمند یهاتیقابل بعد های فاز کمّی نشان داد که دویافته 
های قابلیت ازآنجاکهدارند.  موردبررسیبیشترین اهمیت را در مدل  هوشمند یها

ها، مدیریت ارتباط با یادگیری سازمانی، اطالعات و دادههوشمندی سازمانی مشتمل بر 
بر عامل فناوری و سیستم (2021) مشتری، تفکر هوشمند و اقدام محیطی است، مرهی

 بر معیارهای (2019) همکاران و پار؛ سیانی(Merhi, 2021)ها داده و اطالعاتی های
و  زائد؛ و (Sianipar et al., 2019)استراتژیک  برنامه و روشن تجاری اندازچشم سازمانی،
اطالعات و هوش تکنولوژی در  فناوری هوشمند هایزیرساختبر  (2018) همکاران

اند. همچنین، طبق نتایج، کرده تأکید (zaied et al., 2018) موفقیت هوش تجاری و سازمانی
 ترینمهمعنوان پذیری و توسعه بازار هدف( بههای هوشمندی )شامل رقابتاستراتژی

زاده و همکاران گونه که ملکعملکرد سازمانی مطرح هستند. همان بینی کنندهپیشعامل 
ها و شدت رقابتی و پویا هستند. سازمانوکارها بهمحیط کسبکند، ( مطرح می2016)

مؤسسات برای پاسخ به مسائل و مشکالت سازمانی نیازمند ارتقاء توانایی فکری و 
های بسیار ثر در محیطؤگیری مبرای دستیابی به تصمیم هاهستند. آنهای خود زیرساخت

ها و سازمان چراکه؛ هماهنگ شوندهوشمندی  بسیاری از عواملو رقابتی باید با  پویا
ها، تغییر سریع بازارها، رقابت جهانی، کاهش چرخه نوآوریمؤسسات کنونی در مواجهه با 

های تغییرات چشمگیر در محیط درنتیجهاطالعات و به  موقعبه و دسترسی جهانی
 قرار دارند.فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود 

 شود:های تحقیق، پیشنهادهای زیر ارائه میبر اساس یافته
 و ریزیمردان به برنامه( دولت1شود: )پیشنهاد می «هوشمندی حکمرانی»برای بهبود 

کار وکسب هایشبکه و هاخوشه» و« ایخوشه تعاونی کارهایوکسب ایجاد» به کمک
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 بسترسازی و هاآن آوریتاب افزایش و هاتعاونی وریبهره و توانمندسازی راستای در« تعاونی
 ند؛نمایکشور اقدام  اجتماعی و اقتصادی توسعه در هاتعاونی نقش و سهم کردن مضاعف برای

 اتمؤسس و هادانشگاه کلیه در «کارآفرینی و تعاون هایکرسی ایجاد»( دولت، نسبت به 2)
 یاندانشجو میان در کارآفرینی و تعاون فرهنگ توسعه و ترویج منظوربهکشور  عالی آموزش

 و دانشگاه بین پیوند ایجاد رویکرد با «دانشجویی تعاونی کارهایوکسب»ایجاد  به کمک و
 اشتغال پذیری برای سازیزمینه و کارآفرین و خالق، نوآور دانشجویان تربیت و بازار کار

های قانونی پیشنهاد ( برای بهبود مؤلفه3ریزی و اقدام کند؛ و )دانشجویان برنامه کارآفرینانه
 حمایت و« هاتعاونی بانک»ایجاد  منظوربه قانونی بسترسازی برای اقدام و ریزیشود برنامهمی

 کوچک هایسرمایه هدایت برای بسترسازی و تولیدی حوزه در فعال هایتعاونی از جانبههمه
 یگذارسیاست و نقدینگی بهینه مدیریت راستای در هاتعاونی سمت به خرد هایدارایی و

 حضور برای شده دهیسازمان تالش و شدهتضمین جمعی مالی تأمین ملی الگوی بهینه
 بورس صورت گیرد. بازار در کارآمد هایتعاونی

 و ساماندهی ( برای1شود: )پیشنهاد می «هوشمندی توسعه بسترهای»برای بهبود 
 کارآفرینانه کارهایوکسب قالب دانشگاهی، در آموختهدانش کارجویان دهیسازمان
بنیان دانش هایتعاونی و جوانان هایتعاونی ویژه هایمشوق جامع بسته ارائه و تعاونی
 و تأمین هایزنجیره از نهادینه و مندنظام حمایت منظور( به2اقدام شود؛ ) و ریزیبرنامه

 هورنوظ هایتعاونی بین دارمعنی پیوند ایجاد و تعاونی وکارهایکسب در ارزش هایزنجیره
 حوزه در فرماندهی وحدت ایجاد ( برای3اقدام شود. ) و ریزیبزرگ، برنامه هایتعاونی و

 وزارت حوزه در روستایی هایتعاونی از حمایت ساختار یبهساز طریق از ها،تعاونی و تعاون
 اجتماعی و جهاد کشاورزی اقدام شود. تعاون، کار و رفاه
(. مدیران از طریق 1شود: )پیشنهاد می« هوشمندی توانمندسازهای»برای بهبود 

های آموزشی تخصصی خبره محور، مهارت و تجربه نیروی انسانی را افزایش دهند؛ برنامه
( 3های تولیدی استقرار دهند؛ و )زمانهای مدیریت دانش را در سا( مدیران سیستم2)

 شغلی جایگاه ارتقای در راستای کارگران آموزیمهارت افزایش برای اقدام و ریزیبرنامه
 حمایتی ایجاد نهادهای و اجتماعی تأمین هایهزینه کاهش و حوادث از جلوگیری و آنان
 صورت پذیرد. دیدهآسیب کار نیروی از پوشش برای

سازمانی  ( یادگیری1شود: )پیشنهاد می« سازمانی هوشمندی هایقابلیت»برای بهبود 
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 دانش تبادل و گذاریاشتراک و به ءاعضا و هاتعاونی اطالعات و دانش را از طریق افزایش
-ها و استفاده از فناوریریزی مناسب برای معماری داده( برنامه2اطالعات بهبود دهند؛ ) و

متعدد )بازاریابی،  ها از منابع اطالعاتیداده آوریجمعکاوی برای های مناسب همچون داده
( مدیریت 3ها استفاده شود؛ و )جهت هوشمندی تعاونی تولید، منابع انسانی، و امور مالی(

مانند هوش مصنوعی  روزبههای ارتباط با مشتری را بهبود دهند و در این زمینه از فناوری
 استفاده کنند.

 محدودیت این ترینمهماین مطالعه نیز همانند سایر مطالعات بدون محدودیت نیست. 
های تولید، جستجو نمود. توان در ماهیت نهادهای مورد مطالعه، یعنی تعاونیتحقیق را می

های اقتصادی متفاوت ها و بنگاههای تولید از حیث ساختار و عملکرد با سازمانتعاونی
قرار می موردتوجهارز با ابعاد اجتماعی های خود ابعاد اقتصادی را همبوده و در فعالیت

های ، نتایج حاصل از این مطالعه برای بررسی هوشمندی سازمانی در بنگاهروازایندهند. 
 قابل کاربرد است.  بااحتیاطاقتصادی صرف 

 
 قدردانی و تشکر

 این پژوهش تحقیق با حمایت مالی هیچ نهادی نبوده است.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                      1400 زمستان، 40، شماره 10جلد     160   

 منابع
های آن در سازمان جهاد (. بررسی هوش سازمانی و مؤلفه1393افتخاری، ه. اللهیاری، م. ص. چیذری، م. )

 . 413-423(، 3)45کشاورزی گیالن. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 

 .ناروکنگان یگاز یبردار بهره یاتیعمل منطقه در یسازمان یهوشمند مدل ارائه(. 1397. )م ان،ینلیز. س پاکدل،
 .125-15۶ ،(37) 1۰ انرژی، و نفت صنعت در راهبردی مطالعات

 تیریمد مطالعات. یسازمان ینیو کارآفر ی(. رابطه ابعاد هوش سازمان139۶م. ) ،یع. زارع ،یه. شائم ،یموریت
 .115-134(،83)25 ،(تحول بهبود)

(. ارتباط بین دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی با 1392چیذری، م. عباسی، ع. رحمانیان کوشککی، م. )
رفتار کارآفرینی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی 

 . 55-۶5(، 1)44ایران. 
 و یستیز علوم در قیتحق روش به نگاه با یآمار یها لیتحل و ها(. روش 139۰م. ) ،یاصغر. ا زاده، یحاج

 .تهران ،یدانشگاه جهاد انتشارات  ،یبهداشت

های تولیدی کشاورزی به دو روش (. بررسی کارایی اقتصادی تعاونی1392سپهردوست، ح. یوسفی، س. ه. )
 . 189-2۰۶، 5ای. ها. مجله اقتصاد و توسعه منطقهتابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده

 رانیدم نیب در یسازمان یشهروند رفتار بر یسازمان ابعادهوش ریتأث(. 1398. )ل ،یگودرز. ص ،یاصفهان انیطوط
 . 1۰4-83 ،(55)1۰ ناجا، یانسان منابع یعلم فصلنامه. تهران شهر نیقوام بانک

های تولیدی سازمانی و کارآفرینی در شرکت(. بررسی رابطه بین هوش 1392پور شیرسوار، ح. ر. مرزبان، م. )علی
 . 47-51(، 3۶)9ها و مراکز رشد. استان گیالن. مجله پارک

(. الگویی از عوامل 1395الهی گالم بحری، س. امیری، ع. )لوایی آدریانی، ر. شعبانعلی فمی، ح. شریفیان، ف. فتح
ه ر شهرستان کرج: یک نظریمحدودکننده مصرف محصوالت ارگانیک از دیدگاه متخصصان کشاورزی د

 . ۶47-۶5۶(، 3)47-2بنیان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. داده
 یهاسازمان: مورد مطالعه شرکت ی(. ارائه مدل هوشمند1394. )ر. ح ان،یلی. آذر، ع. جلر ،ینجار

 .1-24(، 1)4 ،یمطالعات رفتار سازمان .یدیتول

 یانیبن هیبا استفاده از نظر یعوامل مؤثر بر هوش سازمان یی(. شناسا1397. )خ ،ین. ابوالمعال ،. فتاحر ،یسیاروی
 . 435-415، 12 ،یآموزش یها نظام در پژوهش هینشر .کرمانشاه یاسالم آزاد دانشگاه یمورد)مطالعه 

Albrecht, K. (2002). Organizational intelligence and knowledge management the executive 
perspective. Available at: www.karl Albrecht.com (accessed April 1, 2016). 

De Angelis, C.T. (2013). Knowledge management and organizational intelligence model for public 

administration. International Journal of Public Administration, 36(11), 807-819. 

https://doi.org/10.1080/01900692.2013.791315 

Eder, F., & Koch, S. (2018). Critical Success Factors for the Implementation of Business Intelligence 

Systems. International Journal of Business Intelligence Research, 9(2), 27–46. 

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory; strategies for qualitative 

research: Chicago, Ill.: Aldine. 

Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, Ch.M., & Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares 

Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Los Angeles: SAGE Publications. 

Huber, G. P. (2018). Organizational Intelligence. The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management, 

1211–1215. 



 یبیترک کردیکشور با استفاد از رو یدیتول یها یدر تعاون یسازمان یمدل هوشمند نییو تب یطراح   161

  

Jahantigh, F. F., Habibi, A., & Sarafrazi, A. (2019). A conceptual framework for business intelligence 

critical success factors. International Journal of Business Information Systems, 30(1), 109-123. 

Keshavarz, H., Esmaili Givi, M.R. & Shekari, M.R. (2018). Knowledge management infrastructures and 

organizational intelligence in Iranian research centers. Data Technologies and Applications,, 

52(1), 2-15. https://doi.org/10.1108/DTA-12-2016-0080. 

Kucharska, W. & Bedford, D.A.D. (2020). Love your mistakes!—they help you adapt to change. How 

do knowledge, collaboration and learning cultures foster organizational intelligence?. Journal of 

Organizational Change Management, 33(7), 1329-1354.  

Malekzadeh, G., Kazemi, M., Lagzian, M., & Mortazavi, S. (2016). Modeling organizational intelligence 

using DEMATEL method in Iranian public universities. Journal of Modelling in Management, 

11(1), 134–153. doi:10.1108/jm2-12-2013-0062. 

Matsuda, T. (1992). Organizational intelligence: its significance as a process and as a product. 

Proceedings of the international conference on Economics. Management and information 

technology. Tokyo. Japan. 

Merhi, M. I. (2021). Evaluating the critical success factors of data intelligence implementation in the 

public sector using analytical hierarchy process. Technological Forecasting and Social 

Change, 173, 121180. 

Nasab, S. S., Jaryani, F., Selamat, H. B., & Masrom, M. (2017). Critical success factors for business 

intelligence system implementation in public sector organisation. International Journal of 

Information Systems and Change Management, 9(1), 22-43. 

Olszak, C. M., & Ziemba, E. (2012). Critical success factors for implementing business intelligence 

systems in small and medium enterprises on the example of upper Silesia, 

Poland. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 7(2), 129-150. 

Pour Kiani, M., Pourjafari Jozam, M., Pourjafari Jozam, M. (2020). Organizational Intelligence, Survival 

Factor of Today’s Organizations. International Journal of Advanced Studies in Humanities and 

Social Science, 9(2), 150-164. 

Ranjbarfard, M., & Hatami, Z. (2020). Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence 

Projects (A BI Implementation Methodology Perspective). Interdisciplinary Journal of 

Information, Knowledge, and Management, 15, 175-202. 

Richards, G., Yeoh, W., Chong, A. Y. L., & Popovič, A. (2017). Business Intelligence Effectiveness and 

Corporate Performance Management: An Empirical Analysis. Journal of Computer Information 

Systems, 1–9. doi:10.1080/08874417.2017.1334244. 

Shabbir, M.Q., Aslam, S. and Ali, M.H. (2016). Organizational intelligence and employee performance: 

the mediating role of distributive justice. Information Management and Business Review, 8(5), 

38-47. https://doi.10.22610/imbr.v8i5.1458 

Sharman, M. (2015). Organizational intelligence. New Orleans, Published by Quid Pro Books. 

Sianipar, K. C., Wicaksana, S., Parikenan, B., & Hidayanto, A. N. (2019). Business Intelligence Critical 

Success Factors Evaluation Using Analytical Hierarchy Process. 2019 5th International 

Conference on Computing Engineering and Design 

(ICCED). doi:10.1109/icced46541.2019.91611. 

Soltani, Z., Zareie, B., Rajabiun, L. & Agha Mohseni Fashami, A. (2020). The effect of knowledge 

management, e-learning systems and organizational learning on organizational intelligence. 

Kybernetes, 49(10), 2455-2474. https://doi.org/10.1108/K-12-2018-0672. 

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications. 

Zaied, A. N., O. Grida, M., S. Hussein, G. (2018) Evaluation of critical success factors for business 

intelligence systems using fuzzy AHP. Journal of Theoretical and Applied Information 

Technology. 96(19), 6406-6422. 

 

https://doi.org/10.1108/K-12-2018-0672


                                                                      1400 زمستان، 40، شماره 10جلد     162   

Designing and Explaining the Organizational Intelligence Model in 
the Iranian Production Cooperatives Using a Mixed Methods Study   
T. Yadegari Taheri1, Y. Vakil Alroaia2 F. Faezi Razi3*, S. Heydariyeh 4 

 
Received: 2021/7/19 

Accepted: 2022/3/15 
 
 

Abstract 
The aim of this research was to design and explain the organizational intelligent model 

in Iranian production cooperatives. This study was conducted based on a combined 

(qualitative-quantitative) approach. In the qualitative phase, Grounded Theory 

approach was used. In this phase, 15 experts in the field of cooperation were 

purposefully interviewed. In the quantitative phase, 350 CEOs and board members of 

cooperatives were studied using the Stratified Random Sampling technique. The data 

collection tool was a questionnaire extracted from the results of the qualitative phase. 

The results of the qualitative phase showed that organizational intelligence capabilities 

are considered as a main phenomenon. The designed model was tested and explained 

by structural equation modelling method. Findings of the SEM shows that there 

Dimension"Intelligent Development contexts" on "Intelligent enablers", "Intelligent 

enablers" on "Organizational Intelligence Capabilities", "Organizational Intelligence 

Capabilities", on "Intelligent Strategies", and "Intelligent Strategies" on "intelligence 

performance"has a significant and positive effect.The results indicate that a higher level 

of intelligent contexts and enablers can improve the performance of production 

cooperatives and highlight the importance of strategies. 
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