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Abstract 
Social capital has an important role in the attraction of customers and presentation of a 

favorable image of the brand and services. Since service enterprises are directly judged by 

their customers, any move to increase the social capital of the company influences the rate 

of customer attraction. On the other hand, having business intelligence and using collective 

knowledge act as two wings of creating competitive advantages for the companies. This 

competitive advantage can be manifested in the form of organizational agility and increased 

effectiveness index of the employees of service companies (e.g., banks). Therefore, the 

study at hand was carried out to examine the effect of social capital and collective 

knowledge on business intelligence and organizational agility. The statistical population of 

the study was comprised of 120 employees of Melli Bank branches in Zahedan City. The 

data collection instruments included organizational agility, social capital, business 

intelligence, and collective knowledge creation questionnaires. The findings of study 

showed significant relationships among the variables under study in Melli Bank branches. 

The obtained results demonstrated the positive significant effect of business intelligence on 

the organizational agility. Moreover, it was revealed that social capital does not have an 

indirect effect on organizational agility through the mediating role of employee collective 

knowledge creation, but it has a positive significant effect on organizational agility through 

the mediating role of employee business intelligence. In addition, the collective knowledge 

creation was found to have a significant positive effect on organizational agility through the 

mediating role of employee business intelligence.  
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و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی  سرمایة اجتماعی تأثیر

 موردی: شعب بانک ملی شهر زاهدان( ةزمان )مطالعسا

 3هاشمی سید علی بنی ،*2رضا شهرکی علی ،1فاطمه پیران

 ان و بلوچستان، زاهدان، ایرانتمهندسی صنایع، دانشگاه سیس ةارشد، دانشکد دانشجوی کارشناسی .1

 انمهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایر ةدانشیار، دانشکد .2

 نور، تهران، ایران پیامدانشگاه  مهندسی صنایع، ةدانشکد ،استادیار .3

 (24/05/1401ـ تاریخ پذیرش:  24/03/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده
وکارهای خدماتی  ها در کسب نقش مهمی در جذب مشتری و ایجاد تصویر مطلوب از برند و خدمات دارد. چون شرکت سرمایة اجتماعی

است.  مؤثرشرکت بر میزان جذب مشتریان  سرمایة اجتماعیگونه اقدام در جهت باال بردن  هر ،ندا مورد قضاوت مشتریانطور مستقیم   به
. این کنندها مزیت رقابتی ایجاد  توانند برای شرکت از طرف دیگر داشتن هوش تجاری و استفاده از دانش جمعی به عنوان دو بال می

 ،نمود پیدا کند. بنابراین ،مثل بانک ،های خدماتی کی سازمانی و باال رفتن اثربخشی کارکنان شرکتتواند در قالب چاب مزیت رقابتی می
 یآمار ةنمون. صورت گرفت سازمانی چابکی و تجاری هوش بر جمعی دانش و سرمایة اجتماعی تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی 

اجتماعی، ة سازمانی، سرمای های چابکی پرسشنامه اطالعات یزار گردآور. ابدبوشهر زاهدان  ینفر از کارکنان شعب بانک مل 120 پژوهش

 یمل نکدر شعب با متغیرهای مورد مطالعه نیارتباط معنادار ب بیانگر قیتحق یها افتهی بود.ایجاد دانش جمعی و  ،تجاری هوش

 بر چابکی سرمایة اجتماعینتایج نشان داد . ستا سازمان میزان چابکیتجاری بر   مثبت و معنادار هوش تأثیرنتایج پژوهش بیانگر  است.
 سازمانی با نقش میانجی هوش بر چابکی سرمایة اجتماعیاما  .درمعنادار ندا تأثیرجمعی کارکنان  سازمانی با نقش میانجی ایجاد دانش

 د.رمثبت و معنادار دا تأثیرتجاری کارکنان  سازمان با نقش میانجی هوش  جمعی بر چابکی ایجاد دانش تجاری کارکنان، همچنین

 گانکلیدواژ
 .هوش تجاریسرمایة اجتماعی، ش جمعی، دانچابکی سازمان، 
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 مقدمه

رو  هروب رییدر حال تغ طیبا مح یا ندهیبه طور فزا ی تولیدی و خدماتیها سازماندر جهان امروز، 

 جادیرا ا راتییتغ تیریو مد یسازگار ییتوانا دیبا و حفظ پویایی خودبقا  یبرابنابراین  .هستند

 راتییمقابله با تغ یخود اقدامات مناسب را برا طیاز مح حیبا به دست آوردن درک صح تا کنند

در این . (GhalichKhani & Hakkak 2016: 413 ؛199: 1396رو و همکاران  )سبک دنانجام ده

شود که در ادامه  های مدیریتی استفاده می همؤلفها، از  های رقابتی سازمان و جهت حفظ مزیتزمینه 

 است.  ها پرداخته شده به آن

ارتباط  لی، به دلی عصر حاضررقابتمحیط ترین مشاغل در  از بزرگ یکیعنوان   ها به بانک

خود به هوش  دیمحصوالت و خدمات جد از یآگاهو  ،، نظارت مداوم بر رقباانیروزانه با مشتر

: 1395ابدالی و همکاران ) ندا های بدون ساختار مواجه از داده یبا انبوه و دارند ازین یادیز یتجار

ها در  چه بانک که هر  طوری ؛است یمدار یمشتر یبانک ستمیس یهای اصل از ویژگی یک(. ی105

مهم  واملاز ع یکی .تر خواهند بود باشند موفقمؤثرتر  انیمشتر یازهایها و ن به خواسته ییپاسخگو

و ظهور  یدار در صنعت بانک یفعل یرقابت یبا توجه به فضا .است یسازمان یچابکتحقق این امر 

و اطالعات در  یهوش تجار تیها مهم است تقو بانک ی، آنچه برایو خصوص یدولت یها بانک

و گسترش سهم خود در بازار است.  ،ه ماندنزند یبهتر و هوشمندانه برا ماتیبا رقبا، تصم سهیمقا

به در نهایت و  ،ها دهی داده سازمان ی،آوری، نگهدار سازمان در جمع کی ییبه توانا یهوش تجار

در نظر گرفته  یعنوان معمار  به واشاره دارد  دیهای جد از اطالعات و فرصت یادیحجم ز دیتول

گیری  به تصمیم ی است کهلیهای تحل از برنامه یکی و کند داده استفاده می گاهیشود که از پا می

 نیبه ا یابیدست یها برا بانک نیبنابرا(. 1392 آهنگرحسنیشاکری و کند ) کمک می یسازمان عیسر

 داشته باشند. هوش تجاریای به  توجه ویژه دیاهداف با

د درک است تا بتوانن رانیمد یامکانات برا نیدتریو جد نیاز بهتر یکی یهوش تجارمفهوم 

 ییشناسا یبرا یرقابت تیدهند و از مز شیافزا آن را و کنند جادیخود را ا طیاز مح یجمع

 یکی (.Shafiee et al. 2017: 127) برخوردار شوند یبه نوآور یابیرفته و دست دست های از فرصت

دانش  تیریدانش است. مد تیریشود مد یم انیب یهمراه هوش تجاربه  معموالًکه  یمیاز مفاه
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 یرا برا یرقابت تیمناسب است که مز تیاطالعات مناسب در زمان و موقع ةارائ یتالش برا ندایفر

کسب  هاز جمل ی،ندایفر یها تیاز قابل شیب یدانش نیکند. البته کسب چن یها فراهم م سازمان

دانش شامل ساختار، فرهنگ،  تیریمد یاساس یها تیقابل بهو کاربرد،  یگذار اشتراک به و دانش

 .(Alaarj et al. 2016) دارد ازین یو فناور ،یمنابع انسان

 تیامروز فعالاست که در عصر  ییها سازمان یاساس میاز مفاه یکیمداوم  ریی، تغگرید یاز سو

 در صورت عدم واکنش سریع مزیت رقابتی کهرو هستند  هروب یداتیبا تهد ها . این سازمانکنند یم

 ،یسازمان یمانند مفهوم چابک ،دیجد یها ها از روش خود را از دست خواهند داد. اگر سازمان

 کی یچابک (.1395)جورکش و همکاران  یت خود را تضمین کنندتوانند موفق ی، مننداستفاده ک

. در واقع رندیدر نظر بگآن را  دیبه اهداف خود با یابیدست یبرا رانیاست که مد یسازمان تیقابل

در برابر  طیمح راتییو تغ یبه نوآور ییپاسخگو یبرا یچابک است که با آمادگ یسازمان

 .(Lin et al. 2010) ها مقاوم است یمشکالت و کاست

به  .مهم است اریبس یفرد نیش، نوع تعامل و ارتباط بدان ندیافر تیریو مد مؤثر یدر اجرا

نوع  نیا، سرمایة اجتماعی ةینظرمطابق دارد.  تیو ابعاد آن اهم سرمایة اجتماعی لیدل نیهم

و  تی، اهمریاخ یها کند. در دهه یمنافع متقابل کمک م یالزم برا یو هماهنگ یبه همکار هیسرما

 شده است سرمایة اجتماعیدر مورد  مطالعات زیادیشار منجر به انت هینظر نیگسترش روزافزون ا

(Teng 2018 .)کی یازهایدر برآوردن ن ینقش مهم سرمایة اجتماعیامروز،  یرقابت یایدر دن 

 شیارزش، اشتراک دانش، افزا جادیبه ا سرمایة اجتماعیآن دارد.  یسازمان و کمک به بقا

شامل  سرمایة اجتماعی. (Abili & Faraji 2009) کند یسازمان کمک م یرقابت تیو مز ،یور بهره

 لیتسه یاص را در ساختار اجتماعاست که اقدامات خ یدر شبکه و روابط اجتماع یمنابع ساختار

 تیفیروابط و ک ةفرد است که شامل شبک یبرا یا هیسرما یها ییدارا یبه معناهمچنین کند.  یم

به  یابیدست یبرا رانیاست که مد یسازمان تیقابل کی یچابکاز طرفی  .است یروابط شخص

 یبرا یبا آمادگ چابک است که ی. در واقع سازمانرندیدر نظر بگآن را  دیاهداف خود با

 .Lin et al) ها مقاوم است یدر برابر مشکالت و کاست طیمح راتییو تغ یبه نوآور ییپاسخگو

2010: 2824). 
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 آمیز موفقیت به طور دیگر یک با افراد شود می سبب که است این در سرمایة اجتماعی اهمیت

 در و تجاری هوش جایگاه ایارتق جهت در سازمان تعالی و رشد برای و برسانند پایان به را کارها

 مؤثر عوامل بتوانند ها سازمان که است آن تحقیق اصلی ةمسئل .کنند تالش سازمانی چابکی نهایت

 چابکی بر را ارتباطات این تأثیر و کنند شناسایی را تجاری هوش و جمعی دانش تقویت بر

 و سازمانی چابکی شافزای به منجر سازمان در تعامالت این درست درک. بسنجند خود سازمانی

 .شود می سازمان سودآوری نهایت در

 هوش ،سرمایة اجتماعی متغیرهای که است الؤس این به پاسخ پی در حاضر پژوهش بنابراین

 و سرمایة اجتماعی تأثیر و دارند دیگر یک با ارتباطی چه سازمان چابکی و ،دانش جمعی تجاری،

 .است ونهچگ سازمانی چابکی و تجاری هوش بر دانش جمعی

تحقیق، در بخش سوم به بیان روش  ةاین پژوهش در بخش دوم به بیان مبانی نظری و پیشیندر 

نهایت در بخش  و در ،ها وتحلیل داده های حاصل از تجزیه تحقیق، در بخش چهارم به بیان یافته

 شود. میهای پژوهش پرداخته  و محدودیتپیشنهادها  ةگیری و ارائ پنجم به نتیجه

 تحقیق ةنظری و پیشینمبانی 

های اصلی پژوهش، مروری بر  همؤلفپس از پرداختن به مفاهیم و  ،در این بخش از پژوهش

نوآوری این  ةو در نهایت نتیجه و جنبگیرد  صورت میهای اخیر  در سال شده انجامتحقیقات 

 .شود بیان میپژوهش 
 سرمایة اجتماعی

توجه  بداناز محققان  یاریاست که امروزه بس هیانواع سرما نیدتریاز جد یکی سرمایة اجتماعی

در صورت مصرف و انجمن است و  ایگروه  یاعضا ةمتعلق به هم سرمایة اجتماعی. کنند می

 شیافزا سرمایة اجتماعیاز آثار  یک(. ی1385)اخترمحققی  ابدی یم شیافزاافزایی این سرمایه  هم

از  یمنبع مهم سرمایة اجتماعی، یتجار یها در سازمان است. در سازمان یمنابع انسان یور بهره

 گرانید تیها و حما هیکار کند، الزم است توص یدرست به زیهمه چ نکهیا یاست. برا یور بهره

، یشرکت اعمال شود. به طور کل یتبمرا توسط کارگران و متخصصان فراتر از ساختار سلسله

 یور را به ارمغان آورد و بهره ینگو فره ،ی، اجتماعیتواند منافع اقتصاد یم سرمایة اجتماعی
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تواند بر  یم سرمایة اجتماعی اینکه در مورد یادیرسد توافق ز یسازمان را بهبود بخشد. به نظر م

کمتر  یها نهیشامل هز ها مسیمکان نیا نیتر مثبت بگذارد وجود دارد. مهم تأثیر یعملکرد اقتصاد

 محصول است تیفیو بهبود ک ،یریپذ کسیر ،یتحرک کمتر، اشتراک دانش و نوآور میزانمبادله، 

(Akbari & Baharestan 2013: 215). 

 دانش جمعی

 تیریمد فیاما تعر .شود یشروع م فیتعر یبا تعداد یتکنولوژ ةمربوط به حوز یها اغلب کتاب

متفاوت و  یکردهایمختلف و با رو یها دگاهیمختلف از د سندگانی. نوستین یدانش کار آسان

 یکل طور دانش به تیریاند. اغلب مد دانش پرداخته تیریمد فیگوناگون به تعر یها زهیانگ

 ازین شیها تیو فعال فیوظا دادن انجام ةداشتن نحو یو آن را هر آنچه سازمان براشده  فیتعر

ها و  هیها و رو برنامه نیقوان ،یدانش شامل دانش رسم تیریاز مد فیتعر نیاند. ا کرده فیدارد تعر

دانش شامل روش  تیریمد فیتعر نیو تجارب افراد است. همچن ،ها ناملموس، مهارت یدانش فن

 یبرا دیجد یها حل راه ةئارا ت،یموقع لیوتحل هیها، ارتباط، تجز کار توسط سازمانن دادانجام 

وکار است. عالوه بر آن، تعریف باال شامل مباحث  کسب دیجد یها روش ةو توسع ،مسائل

. (51: 1398یار  )آب سته زین انیکنندگان و مشتر نیمأو روابط با ت ،ها ارزش ،یقوم ،یفرهنگ

کنند  یم یسع رانیهاست. مد ها و شرکت سازمان یبرا کیمنابع استراتژ نیتر از مهم یکیدانش 

مشخص  یرقابت تیمز انبه عنو را ها استفاده از آنو منابع دانش  مؤثر تیریو مد یآور جمع ةنحو

و انتشار  ،ی، انتخاب، سازماندهافتنیها در  است که به سازمان یندیادانش فر تیریکنند. مد

دانش پنهان به دانش باز و انتشار  لیدانش تبد تیریمد یکند. هدف اصل یاطالعات مهم کمک م

آورد  راهمو بهبود عملکرد سازمان ف یرقابت تیمز جادیا یبرا یآن است تا فرصت خوب

(Dorasamy et al. 2013: 1834). 

 هوش تجاری

آوری  که با جمع شود میها  و روش ،ابزاری، کاربرد یها از برنامه یا شامل مجموعه یتجارهوش 

کند و امکان اجرای  وتحلیل آماده می ها را برای تجزیه برون سازمانی دادهو ابع درون نها از م داده

 (.1395)فرجی  سازد وجو را مهیا می پرس
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 (1395ی )فرجی استفاده از هوش تجار یایمزا. 1شکل 

 از که باشد جدیدی های داده یا قدیمی اطالعات شامل تواند تجاری می هوش های داده

 فرایندهای از پشتیبانی به قادر را تجاری هوش تحلیلگران و  شود میتولید  داده منبع های سیستم

 داده تحلیلگران توسط تجاری هوش ابزارهای ابتدا، در. سازد می تاکتیکی و استراتژیک سازی تصمیم

 ها گزارش و اجرا ها داده  روی را ها تحلیل ها آن که صورتی  به ؛شد می استفاده IT متخصصان سایر و

 (.Goshal & Kim 1986: 49)کردند  می تولید وکار کسب کاربران وجو برای پرس نتایج عنوان  به را

 چابکی سازمانی

و  ،لیوتحل هیاحساس، ادراک، شعور تجز یبرا یاساس ییتوانا کیدر واقع مستلزم  یسازمان یچابک

 دیاست که د یچابک سازمان سازمان نیشرکت است. بنابرا کی یتجار طیدر مح راتییتغ ینیب شیپ

 وکند  یم تیریمد تیها را با چند قابل یشرکت دارد که ناآرام یبرا یجهان دیاز نظم جد یعیوس

 یبرا زیآم تیموفق یجوو جستچابکی سازمانی  .کشد یم ریرا به تصو رییتغ انیسودمند جر یها جنبه

ادغام منابع  قی( از طریسودآور ت،یفیقبل از اقدام، ک تیخالق ،یریپذ )سرعت، انعطاف یرقابت یبانم

شده بر اساس  از خدمات و محصوالت ارائه یتخصص طیمح کیها در  وهیش نیو بهتر یبازساز

امر با  نیا. افتد یاتفاق م متغیرو بازار  طیدر مح یمشتر یها و بر خواسته است یصصتخ یعمل

و  کننده پردازش یداخل یها یژگیهمراه و یسازمان ةشرفتیپ دیتول یها یجامع از فناور یدیشتن ددا

 .(Hooper & Brassard 1998) دیآ یاطالعات به دست م یها ستمیسی یا استفاده از فناور قیاز طر
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 پژوهش ةپیشین

گیری  همه تأثیر( در پژوهش خود به بررسی 2022پیورونکیویچ )ـ  کیسیو سولت 1چیموراو

COVID-19 .این مطالعه نشان های  یافته بر مدیریت دانش در سازمان و چابکی سازمانی پرداختند

 تغییرات در سازمان طیهای تحقیقاتی  با برخی از دامنه مدیریت دانش و چابکی سازمانیبین داد 

برای د توان معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می ةرابط COVID-19گیری  همه

است  رییدر حال تغ ایکه به طور پو یطیدانش خود در مح تیریمد یندهایاها در تغییر فر سازمان

 واقع شود. دیمف

هوش ، 3وکار وتحلیل کسب تجزیه تأثیر( در پژوهش خود به بررسی 2020و سیاو ) 2چن

 ةدهند نشان این پژوهش جینتای پرداختند. سازمان یاطالعات بر چابک یفناور رساختیو ز ،یتجار

اطالعات با  یفناور رساختیز یریپذ و انعطاف وکار وتحلیل کسب تجزیهارتباط معنادار استفاده از 

است  ممکن وکار وتحلیل کسب تجزیهکه استفاده از داد نشان  نیهمچن جیاست. نتا یسازمان یچابک

 .کنند جادیا یرتریپذ اطالعات انعطاف یفناور رساختیها بخواهد که ز از شرکت

دانش  جادیو ا سرمایة اجتماعی تأثیر( در پژوهش خود به بررسی 2020) شو همکاران 4اوموش ـ ال

 COVID-19در پاسخ به بحران  یسازمان یو چابک کیتجارت الکترون ةرانیشگیپ تیبر فعال یمشارکت

 تیبه فعال یابیدر دست ینقش مهم یدانش مشارکت جادیو ا سرمایة اجتماعی دادنشان  ها افتهپرداختند. ی

دانش  جادیمثبت ا تأثیر نیهمچن جیدارد. نتا یریگ در واکنش به همه یکیوکار الکترون کسب ةرانیشگیپ

 .داددر طول بحران نشان  یسازمان یرا بر چابک کیو فعال بودن تجارت الکترون یارکتمش

 نظری نبةج از. است کاربردی و نظری ةجنب دو از تحقیق این اهمیت فوق، مطالب به با توجه

 بسیار اند. تحقیقات گرفته قرار بررسی مورد توأمان تجاری هوش و جمعی دانش مانند متغیرهایی

 هوش طریق از سرمایة اجتماعی تأثیر منسجم مفهومی مدل یک قلب در که دارد وجود اندکی

 لحاظ از تحقیق این بنابراین و باشد کرده بررسی را سازمانی چابکی بر جمعی دانش و تجاری

 .است اهمیت حائز نظری

                                                                                                                            
1. Morawiec 

2. Chen 

3. business analytics 

4. Al-Omoush 
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 به توجه لزوم و مشتری جذب در ها بانک بین شدید رقابت به توجه با دیگر طرف از

 چابکی و سرمایة اجتماعی جمله از ،شود می مشتری جذب ارتقای موجب که هایی  ویژگی

 ینا از بنابراین و شود می احساس منسجم مدل یک قالب در تحقیق این دادن انجام لزوم سازمانی،

 .است اهمیت حائز تحقیق این دادن انجام نیز منظر

های اخیر، تا کنون تحقیقات بسیاری مشابه با  گرفته در سال تحقیقات صورت با استناد به

سرمایة  ارتباط زمان هم است. اما نوآوری این تحقیق بررسی صورت گرفته اهداف تحقیق حاضر

دانش  میانجی نقش گرفتن نظر در با مانیساز چابکی بر تجاری هوش و ،دانش جمعی ،اجتماعی

 ،سرمایة اجتماعی یعنی ـمتغیر چهار ةرابط واقع در پژوهش این. است تجاری هوش و جمعی

 و ارتباط نوع بررسی آن هدف و دهد می نشان را ـ سازمانی چابکی ،تجاری هوش دانش جمعی،

 است. دانش جمعی و تجاری هوش میانجی متغیر طریق از آن میزان

 شناسی شرو

و  ،یاز نظر هدف کاربرد ،یشیمایپـ  یفیپژوهش توص یو روش اجرا تیپژوهش حاضر از نظر ماه

یعنی زمانی که به  ،. قلمرو زمانی این پژوهشاست یدانیم پژوهشی اطالعات یآور از نظر جمع

 نیا یآمار ة. جامعشدرا شامل  1400بهار و تابستان سال  ،ها اختصاص داده شد آوری داده جمع

بانک ملی در زمان  ةشعب 25. تعداد شهر زاهدان است یبانک ملشعب کارکنان  ةهمپژوهش شامل 

از شعبه  12شعبه، تعداد  25است. از بین  این پژوهش در شهر زاهدان استقرار داشته دادن انجام

ز نفر ا 175 که جمعاًشد انتخاب  به کارکنان و شعب و تمایل به همکاری در پژوهش لحاظ دسترسی

گیری این پژوهش با استفاده از روش فرمول کوکران صورت گرفت و از  . نمونهشدکارکنان را شامل 

در نتیجه توزیع پرسشنامه به  نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. 120تعداد  نفری 175آماری  ةبین جامع

 ت.نفر( صورت گرف 120 شعبه )جمعاً 12نفر از کارکنان هر یک از  10صورت تصادفی بین 

ها  داده یآور جمع یو برا یا موضوع از روش کتابخانه ةنیشیپ یبررس یحاضر برا ژوهشدر پ

سرمایة  ةپرسشنامچهار پژوهش از  نیمورد استفاده در ا های از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه

 ةاست. پرسشنام تشکیل شده سازمان یچابک  و ،یهوش تجار، ایجاد دانش جمعی، اجتماعی
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، یسه بعد ساختار یداراتهیه کردند و  2و گوشال 1ناهاپیت 1998در سال را  جتماعیسرمایة ا

 شاوموش و همکاران ـ از تحقیق ال ایجاد دانش جمعی ةپرسشنام. است یو شناخت ،یارتباط

و  کرد یو معرف هیته چیپروو 2012 لدر سارا  یهوش تجار ةاستخراج شد. پرسشنام (2020)

و  3یفیشر را یسازمان یچابک ة. پرسشناماست یسطح هوش تجار یریگ و اندازه یابیهدف آن ارز

 کردند.ارائه  2000در سال  4ژانگ

 یآلفا بیضر ةآن با محاسب ییایو پا ییو محتوا یصور ییروا قطری از ها داده یابزار گردآور اعتبار

برای  ،901/0برابر  سرمایة اجتماعی ةنامپرسش یکرونباخ برا یآلفا بضری مقدار. آمد دست کرونباخ به

 برای و ،827/0برابر  تجاری هوش ةپرسشنامبرای ، 861/0 ایجاد دانش جمعی برابر ةپرسشنام

است.  قبولی مناسب و قابل ییاپای ةدهند که نشان دشمحاسبه  872/0 یسازمان چابکی ةنامپرسش

 یافزارها و نرم یت ساختارمعادال یآمار یها کیبا استفاده از تکن یآمار ةآمده از نمون دست به یها داده

Smart PLS  وSPSS دهد یپژوهش را نشان م یمفهوم یالگو 2. شکل شد لیوتحل هیتجز 24 ةنسخ. 

 
 قیتحق یمدل مفهوم .2 شکل

 پژوهش به شرح زیر تدوین شد: ات اصلی و فرعی، فرضی2با توجه به شکل 

                                                                                                                            
1. Nahapiet 

2. Ghoshal 

3. Sharifi 
4. Zhang 
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 فرضیات اصلی

 بر چابکی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد. با متغیر میانجی ایجاد دانش جمعی سرمایة اجتماعی .1

 با متغیر میانجی هوش تجاری بر چابکی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد. سرمایة اجتماعی .2

 ایجاد دانش جمعی با متغیر میانجی هوش تجاری بر چابکی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد. .3

 فرضیات فرعی

 بت و معنادار دارد.بر هوش تجاری اثر مث سرمایة اجتماعی .1

 بر ایجاد دانش جمعی اثر مثبت و معنادار دارد. سرمایة اجتماعی .2

 ایجاد دانش جمعی بر هوش تجاری اثر مثبت و معنادار دارد. .3

 هوش تجاری بر چابکی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد. .4

 های آن اثر مثبت و معنادار دارد. همؤلفایجاد دانش جمعی بر چابکی سازمانی و  .5

 ها یافته
 های توصیفی یافته

 شناختی کنندگان پژوهش از نظر متغیرهای جمعیت های توصیفی شرکت . آماره1جدول 

 درصد فراوانی متغیر 

 جنسیت
 83/55 67 مرد
 17/44 53 زن

 تحصیالت

 5/22 27 فوق دیپلم
 40 48 لیسانس

 25 30 فوق لیسانس
 5/12 15 دکتری

 سن

 5/12 15 سال 30کمتر از 
 35 42 سال 40تا  31بین 
 33/33 40 سال 50تا  41بین 

 17/19 23 سال 50باالتر از 

 خدمتسابقة 

 67/16 20 سال 5کمتر از 
 33/33 40 سال 10تا  6بین 
 5/22 27 سال 20تا  11بین 

 5/27 33 سال 20باالتر از 
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش . شاخص2جدول 

 واریانس معیار  انحراف نگینمیا ابعاد متغیرها

 سرمایة اجتماعی

 787/0 885/0 139/4 ساختاری

 814/0 899/0 107/4 شناختی

 78/0 88/0 164/4 ارتباطی

 503/1 225/1 169/3 -- جمعی  ایجاد دانش

 هوش تجاری

 849/1 360/1 721/3 ها یکپارچگی داده

 711/1 308/1 672/3 های تحلیلی قابلیت

 327/1 152/1 712/5 وای اطالعاتیکیفیت محت

 325/2 525/1 741/4 کیفیت دسترسی به اطالعات

 725/2 650/1 477/4 وکار کسبفرایند استفاده از اطالعات در 

 550/1 245/1 630/3 گیری تحلیلی فرهنگ تصمیم

 886/1 373/1 325/4 کل

 چابکی سازمانی

 646/0 804/0 870/3 سرعت

 222/1 106/1 770/3 شایستگی

 148/1 072/1 690/3 پذیری انعطاف

 020/1 010/1 603/3 پاسخگویی

 996/0 998/0 733/3 کل

 

 یاستنباط های افتهی

 رنوفاسمیـ  کولموگروف آزمون از استفاده با ها نرمال بودن داده تیاول، وضع ةمرحل در

درصد  5وهش کمتر از پژ یرهایمتغ همة یبرا معناداری سطح مقدار که جااز آن شد. یبررس

 سازی مدل یبرا Smart PLS افزار . در ادامه نرمشد رد ها فرض نرمال بودن داده ،شدمحاسبه 

 .استفاده شد یمعادالت ساختار

 دیپژوهش، با های هیرد فرض ای دتأیی جهت ها، آن بودن نرمال آزمون و ها از بررسی داده پس

 گیری اندازه ابزار که سازد لیت اعتماد مشخص می. پایایی یا قابشودپژوهش آزمون  یمدل مفهوم

بررسی  به همگرا روایی. دارد یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط در اجرا صورت در
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 واریانس میانگین ةدهند نشان AVE معیار. پردازد می( ها همبستگی هر متغیر با سؤاالت )شاخص

میزان همبستگی  AVE تر، ساده بیان به. استود غیر با سؤاالت خمت هر بین شده گذاشته اشتراک به

نیز بیشتر  برازش باشد بیشتر همبستگی این چه هر که دهد یک متغیر با سؤاالت خود را نشان می

 .دهد ینشان م قیتحق یرهایرا در مورد متغ جینتا 3جدول  .است

 . بررسی پایایی و روایی همگرا3 جدول

 متغیرهاي تحقیق
ضریب آلفاي کرونباخ 

(Alpha>0.7) 

پایایی ترکیبی 
(CR>0.7) 

 روایی همگرا

(AVE>0.5) 
 503/0 890/0 861/0 ایجاد دانش جمعی ایجاد دانش

سرمایة 
 اجتماعی

 529/0 905/0 903/0 بعد ارتباطی

 584/0 907/0 895/0 بعد ساختاری

 643/0 906/0 907/0 بعد شناختی

 هوش تجاری

 750/0 857/0 771/0 ها یکپارچگی داده

 567/0 886/0 854/0 های تحلیلی قابلیت

 540/0 857/0 857/0 کیفیت محتوای اطالعاتی

 649/0 881/0 823/0 کیفیت دسترسی به اطالعات
فرایند استفاده از اطالعات در 

 وکار کسب
882/0 905/0 516/0 

 595/0 806/0 777/0 گیری تحلیلی فرهنگ تصمیم

 سازمانیابکی چ

 645/0 907/0 908/0 سرعت
 503/0 906/0 882/0 شایستگی

 508/0 910/0 893/0 پذیری انعطاف
 716/0 883/0 808/0 پاسخگویی

 

توان مناسب بودن وضعیت پایایی  متغیرها مقدار مناسبی دارند و می همة، 3با توجه به جدول 

مناسب و  ةر محدودیید کرد. این مقادیر برای ابعاد هر متغیر نیز دأو روایی همگرای پژوهش را ت

شود.  ( استفاده می1981و الرکر ) 1قابل قبول قرار دارد. برای بررسی روایی واگرا از روش فورنل

هر متغیر در قطر اصلی قرار دارد و مقادیر همبستگی متغیرها در زیر قطر اصلی قرار  AVEجذر 

 .استاز مقادیر زیرین آن یید روایی واگرا در این روش بیشتر بودن قطر اصلی أگرفته است. لزوم ت

                                                                                                                            
1. Fornell 
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 . بررسی روایی همگرا )روش فورنل و الرکر(4 جدول

متغیرهاي 
مرتبة 

اول
 

ت در 
استفاده از اطالعا

افر
یند 

ب
کس

 
وکار

 

ف
انعطا

 
پذیري

ش جمعی 
ایجاد دان

 

بعد ارتباطی
بعد ساختاري 

 

بعد شناختی
 

ت
سرع

شایستگی 
 

صمیم
گ ت

فرهن
 

گیري تحلیلی
 

ت
قابلی

 
هاي تحلیلی

 

پاسخگویی
 

ک
ت

ت دسترسی به اطالعا
یفی

 

ت محتواي اطالعاتی
کیفی

 

یکپارچگی داده
ها 

 

استفاده از اطالعات 

 در فرآیند

 روکا کسب

718
/0

 

             

450 پذیری انعطاف
/0

 

713
/0

 

            

310 ایجاد دانش جمعی
/0

 

459
/0

 

709
/0

 

           

432 بعد ارتباطی
/0

 

493
/0

 

462
/0

 

727
/0

 

          

340 ساختاریبعد 
/0

 

423
/0

 

400
/0

 

703
/0

 

764
/0

 

         

434 بعد شناختی
/0

 

494
/0

 

385
/0

 

721
/0

 

680
/0

 

802
/0

 

        

387 سرعت
/0

 

372
/0

 

279
/0

 

652
/0

 

630
/0

 

619
/0

 

803
/0

 

       
476 شایستگی

/0
 

413
/0

 

231
/0

 

477
/0

 

356
/0

 

458
/0

 

429
/0

 

709
/0

 

      

فرهنگ 

گیری  تصمیم

 تحلیلی

080
/0

- 

023
/0

- 

069
/0

- 

006
/0

 

133
/0

 

105
/0

- 

083
/0

 

040
/0

 

771
/0

 

     

052 های تحلیلی قابلیت
/0

 

180
/0

 

010
/0

 

184
/0

 

112
/0

 

188
/0

 

319
/0

 

210
/0

 

079
/0

 

753
/0

 

    

295 پاسخگویی
/0

 

318
/0

 

240
/0

 

324
/0

 

388
/0

 

309
/0

 

358
/0

 

291
/0

 

151
/0

- 

151
/0

 

846
/0

 

   

کیفیت دسترسی 

 به اطالعات

149
/0

 

208
/0

 

304
/0

 

167
/0

 

239
/0

 

227
/0

 

084
/0

 

098
/0

 

197
/0

- 

115
/0

- 

305
/0

 

805
/0

 

  

کیفیت محتوای 

 اطالعاتی

229
/0

 

286
/0

 

288
/0

 

423
/0

 

340
/0

 

435
/0

 

269
/0

 

195
/0

 

028
/0

 

195
/0

 

093
/0

 

137
/0

- 

735
/0

 

 

012 ها یکپارچگی داده
/0

- 

045
/0

 

137
/0

 

108
/0

- 

059
/0

 

029
/0

- 

082
/0

 

020
/0

 

079
/0

 

079
/0

- 

123
/0

- 

070
/0

 

102
/0

- 

866
/0
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 برازش بررسی از بعد. شود روایی واگرا به روش فورنل و الرکر تأیید می 4با توجه به جدول 

. بخش مدل ساختاری برخالف مپردازی می پژوهش ساختاری مدل برازش به گیری، اندازه های مدل

پنهان همراه با  متغیرهای فقط و پردازد نمی( آشکار متغیرهای) سؤاالت به گیری اندازه های مدل

 ةمرتب یعامل لیتحل دیاب ات،یفرض یمدل و بررس یقبل از اجرا .شود می بررسی ها میان آن وابطر

 ارائه شده است. 5دوم در جدول  ةمرتب یعامل لیتحل جیدوم انجام شود. نتا

 دوم ةییدی مرتبأنتایج تحلیل عاملی ت .5جدول 

 t ةآمار دانحراف استاندار بار عاملی ها همؤلف متغیرها

 -- -- -- -- ایجاد دانش جمعی

 سرمایة اجتماعی

 441/18 048/0 879/0 بعد ساختاری

 26/16 056/0 903/0 بعد شناختی

 602/25 036/0 919/0 بعد ارتباطی

 چابکی سازمانی

 097/5 152/0 773/0 سرعت

 195/10 083/0 843/0 شایستگی

 438/5 134/0 731/0 پذیری انعطاف

 478/6 114/0 737/0 گوییپاسخ

 هوش تجاری سازمانی

 021/17 049/0 831/0 ها یکپارچگی داده

 748/5 101/0 579/0 های تحلیلی قابلیت

 208/22 039/0 865/0 کیفیت محتوای اطالعاتی

 253/9 068/0 633/0 کیفیت دسترسی به اطالعات

فرایند استفاده از اطالعات در 

 وکار کسب
074/0 073/0 203/10 

 663/6 083/0 556/0 تحلیلی گیری فرهنگ تصمیم

 

دهد، از آنجا که  های پرسشنامه را نشان می که نتایج تحلیل عاملی مؤلفه ،5با توجه به جدول 

ها  بیشتر است، مؤلفه 96/1از  t ةبیشتر است، همچنین مقدار آمار 4/0ها از  مؤلفه ةهم بار عاملی

 دارای روایی مطلوب هستند.

زا  مربوط به متغیرهای مکنون درون ،(R2)ضریب تعیین  ین معیار بررسی مدل ساختاریْدوم
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 سه مقدار. دهد را نشان میزا  زا بر یک متغیر درون ثیر یک متغیر برونأاست و ت ،)وابسته( در مدل

در نظر گرفته  و قوی ،به ترتیب به عنوان مالک تعیین مقادیر ضعیف، متوسط 67/0و  ،33/0، 19/0

 .(2010)چین  شود یم

سازد.  بینی مدل را مشخص می است که قدرت پیش (Q2)بین  سومین معیار شاخص ارتباط پیش

در مورد  Q2مدل محاسبه شود. در صورتی که مقدار  ةمتغیرهای وابستهمة باید در مورد  Q2مقدار 

یرهای دیگر مدل و یک متغیر وابسته صفر یا کمتر از صفر شود، نشان از آن دارد که روابط بین متغ

این معیار قدرت خوبی تبیین نشده است و در نتیجه مدل احتیاج به اصالح دارد.  آن متغیر وابسته به

در صورتی که مقدار  کردند( بیان 2016) ش. هنسلر و همکارانسازد بینی مدل را مشخص می پیش

Q2 به ترتیب کندکسب  را 32/0و  ،15/0، 02/0 زا سه مقدار در مورد یکی از متغیرهای درون ،

. این مقادیر دهد را نشان میزای مربوط به آن  و قوی متغیر برون ،متوسط  بینی ضعیف، قدرت پیش

 آمده است. 6در جدول 

 کنندگی بینی . ضریب تعیین و کیفیت پیش6جدول

R متغیر وابسته مدل
Q شدت 2

 شدت 2

1 

 متوسطـ  ضعیف 118/0 متوسط 235/0 ایجاد دانش جمعی

 قویـ    متوسط 260/0 قویـ  متوسط 551/0 تجاریهوش 

 متوسطـ  ضعیف 103/0 قویـ   متوسط 238/0 چابکی سازمانی

2 

 قویـ   متوسط 185/0 متوسط 375/0 پذیری انعطاف

 متوسطـ  ضعیف 120/0 متوسط 247/0 ایجاد دانش جمعی

 قویـ   متوسط 166/0 قویـ  متوسط 299/0 سرعت

 قویـ    متوسط 186/0 قویـ  وسطمت 385/0 شایستگی

 قویـ   متوسط 242/0 متوسطـ   ضعیف 521/0 هوش تجاری

 متوسطـ  ضعیف 072/0 ضعیف 123/0 پاسخگویی

 

های پژوهش  ساختاری و کلی، باید به ارزیابی فرضیه و گیری های اندازه پس از بررسی مدل

 آمده است. 7های تحقیق در جدول  پرداخته شود. نتایج بررسی فرضیه
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 های تحقیق  . بررسی فرضیه7جدول 

 نتیجه T-Value انحراف معیار ضریب مسیر استانداردشده متغیرها 

صل
ت ا

ضیا
فر

 ی

 معنادار 030/4 042/0 171/0 چابکی سازمانی <-ایجاد دانش جمعی 

 معنادار 310/3 081/0 268/0 چابکی سازمانی <- سرمایة اجتماعی

 غیرمعنادار 351/0 063/0 -022/0 سازمانی کیچاب <- سرمایة اجتماعی

یم
ستق

ر م
سی

ی م
رع

ت ف
ضیا

فر
 

 معنادار 764/4 109/0 521/0 هوش تجاری <- سرمایة اجتماعی

 معنادار 890/6 070/0 485/0 ایجاد دانش جمعی <- سرمایة اجتماعی

 معنادار 968/4 067/0 333/0 هوش تجاری <-ایجاد دانش جمعی 

 معنادار 577/4 112/0 514/0 بکی سازمانیچا <-هوش تجاری 

 غیرمعنادار 353/0 131/0 046/0 چابکی سازمانی <-ایجاد دانش جمعی 

 معنادار 961/1 104/0 204/0 پذیری انعطاف <-ایجاد دانش جمعی 

 غیرمعنادار 615/0 116/0 -071/0 سرعت <-ایجاد دانش جمعی 

 غیرمعنادار 735/1 103/0 -178/0 شایستگی <-ایجاد دانش جمعی 

 معنادار 139/5 068/0 349/0 هوش تجاری <-ایجاد دانش جمعی 

 غیرمعنادار 640/0 131/0 084/0 پاسخگویی <-ایجاد دانش جمعی 

 غیرمعنادار 610/0 169/0 -103/0 ایجاد دانش جمعی <-ای  رابطه ةسرمای

 معنادارغیر 041/1 150/0 156/0 هوش تجاری <-ای  رابطه ةسرمای

 معنادار 612/2 177/0 462/0 ایجاد دانش جمعی <-ساختاری  ةسرمای

 معنادار 286/2 140/0 320/0 هوش تجاری <-ساختاری  ةسرمای

 غیرمعنادار 493/1 104/0 155/0 ایجاد دانش جمعی <-شناختی  ةسرمای

 غیرمعنادار 285/0 132/0 038/0 هوش تجاری <-شناختی  ةسرمای

 معنادار 158/4 113/0 471/0 پذیری انعطاف <-اری هوش تج

 معنادار 005/3 195/0 585/0 سرعت <-هوش تجاری 

 معنادار 322/7 097/0 707/0 شایستگی <-هوش تجاری 

 معنادار 116/2 140/0 296/0 پاسخگویی <-هوش تجاری 

 

ن نتیجه گرفت که متغیر توا درصد می 95بیشتر باشد، با اطمینان  96/1از  t ةاگر مقدار آمار

 دارد. تأثیرتقل بر متغیر وابسته مس
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  نتیجه

ها باید هوشمند و چابک باشند تا با هر پیشامد و تغییر  در دنیای متغیر و پرتالطم امروزی، سازمان

العمل مناسب را نشان دهند. بنابراین برای  وجودآمده به طور مطلوب و با سرعت عکس ناگهانی به

ها هوش تجاری و چابکی سازمانی یک ضرورت انکارنشدنی است.  ازمانپیشرفت و رشد س

 یو چابک یبر هوش تجار یو دانش جمع سرمایة اجتماعی تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی 

 .شهر زاهدان انجام شد  بانک ملی شعب در یسازمان

 های پژوهش برای تعیین وضعیت متغیرهای هوش تجاری و نتایج حاصل از بررسی پرسش

اول نشان داد که وضعیت هوش تجاری شعب بانک ملی ایران در شهر  ةچابکی سازمانی در مرحل

زاهدان متوسط رو به باالست. در بین ابعاد متغیر هوش تجاری، بعد کیفیت محتوای اطالعاتی 

گیری تحلیلی کمترین مقدار را دارند. وضعیت چابکی سازمانی نیز  باالترین و بعد فرهنگ تصمیم

توسط را نشان داد که بعد سرعت بین ابعاد چابکی دارای باالترین سطح و بعد پاسخگویی سطح م

های پژوهش برای تعیین وضعیت  دارای کمترین مقدار بودند. نتایج حاصل از بررسی پرسش

اول نشان داد که وضعیت هوش تجاری  ةمتغیرهای هوش تجاری و چابکی سازمانی در مرحل

هر زاهدان متوسط رو به باالست. وضعیت چابکی سازمانی نیز سطح شعب بانک ملی ایران در ش

متوسط را نشان داد که بعد سرعت در بین ابعاد چابکی دارای باالترین سطح و بعد پاسخگویی 

 دارای کمترین مقدار بودند.

که ارتباط بین متغیر هوش تجاری و چابکی سازمانی را بررسی  ،اصلی تحقیق ةفرضی ةنتیج

  که با نتایج پژوهش استمثبت و معنادار هوش تجاری بر سازمان چابک  تأثیربیانگر کرده است، 

بر چابکی سازمانی با توجه به نقش  سرمایة اجتماعی .داردهمخوانی  (2016) اکخانی و حک قلیچ

 شاوموش و همکاران ـ اما نتایج پژوهش ال .معنادار ندارد تأثیرمیانجی ایجاد دانش جمعی کارکنان 

وکار  در کسب رانهیشگیپ تیبر فعال یدانش مشارکت جادیو ا سرمایة اجتماعی تأثیر( 2020)

 به اثبات رساند که با نتایج این پژوهش همخوانی نشان نداد. را و چابکی سازمان کیالکترون

بر چابکی سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش  سرمایة اجتماعیتوان گفت  همچنین می

مثبت و معنادار دارد. یعنی متغیر هوش تجاری نقش میانجی افزایشی بر مسیر  تأثیرتجاری کارکنان 
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( نیز نشان داد که 2020چابکی سازمانی دارد. نتایج پژوهش کیم و سئو )و  سرمایة اجتماعیبین 

عملکرد  و یسازمان یچابکبر  سرمایة اجتماعی قیاز طر یعملکرد تجارو  ارزش مشترکایجاد 

گذار است که با نتایج حاصل از این فرضیه همخوانی داشت. تأثیر یت مالکارکنان مؤسسا یتجار

گذار است با نتایج تأثیربر چابکی سازمان  سرمایة اجتماعیهمچنین نتایج حاصل از این فرضیه که 

 ( همخوانی نشان داد.1398پز ) پور و کوره پژوهش خسروی

وجه به نقش میانجی هوش تجاری ایجاد دانش جمعی بر چابکی سازمانی با تنتایج نشان داد 

قلیچلی و رجبی  های که این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشمثبت و معنادار دارد  تأثیرکارکنان 

همخوانی نشان داد. یعنی متغیر هوش تجاری نقش میانجی افزایشی بر مسیر ( 2015شهرآبادی )

 .چابکی سازمانی داردو ایجاد دانش جمعی بین 

که ارتباط بین متغیر هوش تجاری و چابکی سازمانی را بررسی  ،تحقیق اصلی ةفرضی ةنتیج

این  ة. در تبیین نتیجاستمثبت و معنادار هوش تجاری بر سازمان چابک  تأثیرکرده است، بیانگر 

تسهیالت و  ةگیرنده در حوز به عنوان یک نهاد تصمیم ،توان گفت بانک ملی ایران فرضیه می

تواند بر  ش تجاری باالیی داشته باشد و این هوش تجاری میباید هو ،ها گذاری سرمایه

هوش تجاری را بر ابعاد چابکی  تأثیرهای جزئی پژوهش  گذارد. فرضیهب تأثیرسازی آن  چابک

ابعاد چابکی  ةها نشان داد که هوش تجاری بر هم سازمانی ارزیابی کرده است. نتایج این فرضیه

روز  گذار است. اطالعات بهتأثیرو پاسخگویی  ،پذیری فسازمانی شامل سرعت، پاسخگویی، انعطا

رو برای   پذیری و شایستگی سازمان اثرگذار است. از این و پردازش بدون تأخیر آن بر انعطاف

آنکه یک سازمان به چابکی دست پیدا کند باید در ابتدا بر هوش تجاری و سازمانی خود تمرکز 

 کند.خوبی درک و تحلیل  را بهکند و از این راه بتواند بازار و محیط 

 پیشنهاد

 :شود ها پیشنهاد می در انتها برای اعتبار بیرونی بیشتر نتایج تحقیق و تعمیم آن به سایر سازمان

، سرمایة اجتماعیتا بتوان از منظر متغیرهای  اجرا شودها نیز  این پژوهش در سایر بانک .1

 ها انجام داد. بین بانکای  مقایسه یسازمان یو چابک ،یهوش تجاری، دانش جمع
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توان اثر چابکی سازمان را بر رضایت شغلی کارکنان، سالمت سازمانی،  همچنین می .2

هایی که دارای چابکی  و ... بررسی و نتایج حاصل از آن را با سازمان ،عملکرد سازمانی

 نیستند مقایسه کرد.

حث مربوط به های تعاملی و تحلیلی پیش رود و مب های کاغذی به سمت گزارش گزارش .3

 سازی شود. کاوی در بانک ملی ایران نهادینه داده

 های پژوهش محدودیت

 دادن ست که شرط موفقیت در انجاما رو های فراوان روبه ها و چالش روند هر پژوهش با محدودیت

که البته سبب ایجاد مشکالتی از قبیل هدررفت است؛ های موجود  آن پژوهش غلبه بر محدودیت

 .است  هها اشاره شد . در ادامه به برخی از این محدودیتشود و وقفه در کار می انرژیو  زمان

ها در  گیری و شیوع کرونا صورت گرفت و بانک از آنجا که این پژوهش در دوران همه .1

آوری  ها و جمع مشاغل پرخطر جای گرفتند، مراجعه به بانک و توزیع پرسشنامه ةدست

آوری  طر ابتال به بیماری را در پی داشت. از طرفی جمعبر بودن و خ ها محدودیت زمان داده

 .داردآوری میدانی ن جمع ةها به صورت مجازی کارآمدی الزم را به انداز داده

وابسته و و  به دلیل مورد بررسی قرار گرفتن چندین متغیر به عنوان متغیرهای مستقل .2

با محدودیت عدم تکمیل  بر بود و ها بسیار زمان آوری داده میانجی در این پژوهش، جمع

 ها به صورت صحیح و کامل نیز همراه بود. پرسشنامه

های این پژوهش عدم در دسترس بودن افراد حاضر در نمونه به  یکی دیگر از محدودیت .3

ها خلل وارد شد و  آوری داده در تکمیل و جمعبنابراین، دلیل ابتال به بیماری بود. 

 از شخص دیگر شد.ها  آوری داده پژوهشگر مجبور به جمع
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 منابع

 .60 ـ 51ص  ،49، اورمزدپژوهشنامة ، «مدیریت دانش»(. 1398) ، سیده مهدیهیار آب

و  ،انـواع هـوش سـازمانی، تجـاری     تـأثیر بررسـی  »(. 1395) بشارتی براهیما یاوری؛ لی؛ علیابدالی، ع

ـ   ةتوسـع ، «رقابتی بر عملکرد سـازمانی )مـورد مطالعـه: بانـک قـوامین(      ابع انسـانی و  مـدیریت من
 .120 ـ 105ص  ،41 ،پشتیبانی

 اندیشه. ،، تهرانسرمایة اجتماعی(. 1385) هدیاخترمحققی، م

چابکی سازمانی بر عملکـرد پرسـنل    تأثیربررسی »(. 1395) . سرجویی؛ سزاده . شکرچیجورکش، ن؛ ا.ر

 .2، د 21المللی مدیریت و اقتصاد در قرن  ، دومین کنفرانس بین«شاغل شرکت زمزم اصفهان

بـر چـابکی سـازمانی در     سرمایة اجتماعیابعاد  تأثیر»(. 1398)پز  کوره علی سینح ؛همنپور، ب خسروی

 .121ـ  110ص  ،(2)5، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، «آموزش عالی

سـالمت   بـر  سـرمایة اجتمـاعی   تأثیر»(. 1396) برزگرلو میدح آیباغی اصفهانی؛ عید؛ سهدیرو، م سبک

 .220 ـ 199ص  ،(2)4، سرمایة اجتماعیمدیریت ، «های دولتی سازمانی در سازمان

میان هوش تجاری و مـدیریت   ةبررسی رابط»(. 1392) حسنی آهنگر محمدرضا ؛قحمدصادشاکری، م

 وکار. ، اولین همایش ملی مدیریت کسب«وکار فرایندهای کسب

بررسی اثر هوش تجاری بر تصمیمات سازمانی: بـا رویکـردی بـه سـاخت و     »(. 1395) میرافرجی، س

 .1، المللی نخبگان مدیریت کنفرانس بین، «سازی سیستم هوش تجاری پیاده
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