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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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چکیده
سرمایة اجتماعی نقش مهمی در جذب مشتری و ایجاد تصویر مطلوب از برند و خدمات دارد .چون شرکتها در کسبوکارهای خدماتی
به طور مستقیم مورد قضاوت مشتریاناند ،هر گونه اقدام در جهت باال بردن سرمایة اجتماعی شرکت بر میزان جذب مشتریان مؤثر است.
از طرف دیگر داشتن هوش تجاری و استفاده از دانش جمعی به عنوان دو بال میتوانند برای شرکتها مزیت رقابتی ایجاد کنند .این
مزیت رقابتی میتواند در قالب چابکی سازمانی و باال رفتن اثربخشی کارکنان شرکتهای خدماتی ،مثل بانک ،نمود پیدا کند .بنابراین،
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی سازمانی صورت گرفت .نمونة آماری
پژوهش  120نفر از کارکنان شعب بانک ملی شهر زاهدان بود .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامههای چابکی سازمانی ،سرمایة اجتماعی،
هوش تجاری ،و ایجاد دانش جمعی بود .یافتههای تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین متغیرهای مورد مطالعه در شعب بانک ملی
است .نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار هوش تجاری بر میزان چابکی سازمان است .نتایج نشان داد سرمایة اجتماعی بر چابکی
سازمانی با نقش میانجی ایجاد دانش جمعی کارکنان تأثیر معنادار ندارد .اما سرمایة اجتماعی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی هوش
تجاری کارکنان ،همچنین ایجاد دانش جمعی بر چابکی سازمان با نقش میانجی هوش تجاری کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژگان
چابکی سازمان ،دانش جمعی ،سرمایة اجتماعی ،هوش تجاری.

* رایانامة نویسندة مسئولshahrakiar@hamoon.usb.ac.ir :
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مقدمه
در جهان امروز ،سازمانهای تولیدی و خدماتی به طور فزایندهای با محیط در حال تغییر روبهرو
هستند .بنابراین برای بقا و حفظ پویایی خود باید توانایی سازگاری و مدیریت تغییرات را ایجاد
کنند تا با به دست آوردن درک صحیح از محیط خود اقدامات مناسب را برای مقابله با تغییرات
انجام دهند (سبکرو و همکاران 199 :1396؛  .)GhalichKhani & Hakkak 2016: 413در این
زمینه و جهت حفظ مزیتهای رقابتی سازمانها ،از مؤلفههای مدیریتی استفاده میشود که در ادامه
به آنها پرداخته شده است.
بانکها به عنوان یکی از بزرگترین مشاغل در محیط رقابتی عصر حاضر ،به دلیل ارتباط
روزانه با مشتریان ،نظارت مداوم بر رقبا ،و آگاهی از محصوالت و خدمات جدید خود به هوش
تجاری زیادی نیاز دارند و با انبوهی از دادههای بدون ساختار مواجهاند (ابدالی و همکاران :1395
 .)105یکی از ویژگیهای اصلی سیستم بانکی مشتریمداری است؛ طوری که هر چه بانکها در
پاسخگویی به خواستهها و نیازهای مشتریان مؤثرتر باشند موفقتر خواهند بود .یکی از عوامل مهم
تحقق این امر چابکی سازمانی است .با توجه به فضای رقابتی فعلی در صنعت بانکداری و ظهور
بانکهای دولتی و خصوصی ،آنچه برای بانکها مهم است تقویت هوش تجاری و اطالعات در
مقایسه با رقبا ،تصمیمات بهتر و هوشمندانه برای زنده ماندن ،و گسترش سهم خود در بازار است.
هوش تجاری به توانایی یک سازمان در جمعآوری ،نگهداری ،سازماندهی دادهها ،و در نهایت به
تولید حجم زیادی از اطالعات و فرصتهای جدید اشاره دارد و به عنوان معماری در نظر گرفته
میشود که از پایگاه داده استفاده میکند و یکی از برنامههای تحلیلی است که به تصمیمگیری
سریع سازمانی کمک میکند (شاکری و حسنیآهنگر  .)1392بنابراین بانکها برای دستیابی به این
اهداف باید توجه ویژهای به هوش تجاری داشته باشند.
مفهوم هوش تجاری یکی از بهترین و جدیدترین امکانات برای مدیران است تا بتوانند درک
جمعی از محیط خود را ایجاد کنند و آن را افزایش دهند و از مزیت رقابتی برای شناسایی
فرصتهای از دسترفته و دستیابی به نوآوری برخوردار شوند ( .)Shafiee et al. 2017: 127یکی
از مفاهیمی که معموالً به همراه هوش تجاری بیان میشود مدیریت دانش است .مدیریت دانش
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فرایند تالش برای ارائة اطالعات مناسب در زمان و موقعیت مناسب است که مزیت رقابتی را برای
سازمانها فراهم میکند .البته کسب چنین دانشی بیش از قابلیتهای فرایندی ،از جمله کسب
دانش و بهاشتراکگذاری و کاربرد ،به قابلیتهای اساسی مدیریت دانش شامل ساختار ،فرهنگ،
منابع انسانی ،و فناوری نیاز دارد (.)Alaarj et al. 2016

از سوی دیگر ،تغییر مداوم یکی از مفاهیم اساسی سازمانهایی است که در عصر امروز فعالیت
میکنند .این سازمانها با تهدیداتی روبهرو هستند که در صورت عدم واکنش سریع مزیت رقابتی
خود را از دست خواهند داد .اگر سازمانها از روشهای جدید ،مانند مفهوم چابکی سازمانی،
استفاده کنند ،میتوانند موفقیت خود را تضمین کنند (جورکش و همکاران  .)1395چابکی یک
قابلیت سازمانی است که مدیران برای دستیابی به اهداف خود باید آن را در نظر بگیرند .در واقع
سازمانی چابک است که با آمادگی برای پاسخگویی به نوآوری و تغییرات محیط در برابر
مشکالت و کاستیها مقاوم است (.)Lin et al. 2010

در اجرای مؤثر و مدیریت فرایند دانش ،نوع تعامل و ارتباط بینفردی بسیار مهم است .به
همین دلیل سرمایة اجتماعی و ابعاد آن اهمیت دارد .مطابق نظریة سرمایة اجتماعی ،این نوع
سرمایه به همکاری و هماهنگی الزم برای منافع متقابل کمک میکند .در دهههای اخیر ،اهمیت و
گسترش روزافزون این نظریه منجر به انتشار مطالعات زیادی در مورد سرمایة اجتماعی شده است
( .)Teng 2018در دنیای رقابتی امروز ،سرمایة اجتماعی نقش مهمی در برآوردن نیازهای یک
سازمان و کمک به بقای آن دارد .سرمایة اجتماعی به ایجاد ارزش ،اشتراک دانش ،افزایش
بهرهوری ،و مزیت رقابتی سازمان کمک میکند ( .)Abili & Faraji 2009سرمایة اجتماعی شامل
منابع ساختاری در شبکه و روابط اجتماعی است که اقدامات خاص را در ساختار اجتماعی تسهیل
میکند .همچنین به معنای داراییهای سرمایهای برای فرد است که شامل شبکة روابط و کیفیت
روابط شخصی است .از طرفی چابکی یک قابلیت سازمانی است که مدیران برای دستیابی به
اهداف خود باید آن را در نظر بگیرند .در واقع سازمانی چابک است که با آمادگی برای
پاسخگویی به نوآوری و تغییرات محیط در برابر مشکالت و کاستیها مقاوم است (
.)2010: 2824

Lin et al.
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اهمیت سرمایة اجتماعی در این است که سبب میشود افراد با یکدیگر به طور موفقیتآمیز
کارها را به پایان برسانند و برای رشد و تعالی سازمان در جهت ارتقای جایگاه هوش تجاری و در
نهایت چابکی سازمانی تالش کنند .مسئلة اصلی تحقیق آن است که سازمانها بتوانند عوامل مؤثر
بر تقویت دانش جمعی و هوش تجاری را شناسایی کنند و تأثیر این ارتباطات را بر چابکی
سازمانی خود بسنجند .درک درست این تعامالت در سازمان منجر به افزایش چابکی سازمانی و
در نهایت سودآوری سازمان میشود.
بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که متغیرهای سرمایة اجتماعی ،هوش
تجاری ،دانش جمعی ،و چابکی سازمان چه ارتباطی با یکدیگر دارند و تأثیر سرمایة اجتماعی و
دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی سازمانی چگونه است.
در این پژوهش در بخش دوم به بیان مبانی نظری و پیشینة تحقیق ،در بخش سوم به بیان روش
تحقیق ،در بخش چهارم به بیان یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها ،و در نهایت در بخش
پنجم به نتیجهگیری و ارائة پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش پرداخته میشود.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
در این بخش از پژوهش ،پس از پرداختن به مفاهیم و مؤلفههای اصلی پژوهش ،مروری بر
تحقیقات انجامشده در سالهای اخیر صورت میگیرد و در نهایت نتیجه و جنبة نوآوری این
پژوهش بیان میشود.
سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی یکی از جدیدترین انواع سرمایه است که امروزه بسیاری از محققان بدان توجه
میکنند .سرمایة اجتماعی متعلق به همة اعضای گروه یا انجمن است و در صورت مصرف و
همافزایی این سرمایه افزایش مییابد (اخترمحققی  .)1385یکی از آثار سرمایة اجتماعی افزایش
بهرهوری منابع انسانی در سازمان است .در سازمانهای تجاری ،سرمایة اجتماعی منبع مهمی از
بهرهوری است .برای اینکه همه چیز بهدرستی کار کند ،الزم است توصیهها و حمایت دیگران
توسط کارگران و متخصصان فراتر از ساختار سلسلهمراتبی شرکت اعمال شود .به طور کلی،
سرمایة اجتماعی میتواند منافع اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی را به ارمغان آورد و بهرهوری
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سازمان را بهبود بخشد .به نظر میرسد توافق زیادی در مورد اینکه سرمایة اجتماعی میتواند بر
عملکرد اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد وجود دارد .مهمترین این مکانیسمها شامل هزینههای کمتر
مبادله ،میزان تحرک کمتر ،اشتراک دانش و نوآوری ،ریسکپذیری ،و بهبود کیفیت محصول است
(.)Akbari & Baharestan 2013: 215
دانش جمعی

اغلب کتابهای مربوط به حوزة تکنولوژی با تعدادی تعریف شروع میشود .اما تعریف مدیریت
دانش کار آسانی نیست .نویسندگان مختلف از دیدگاههای مختلف و با رویکردهای متفاوت و
انگیزههای گوناگون به تعریف مدیریت دانش پرداختهاند .اغلب مدیریت دانش به طور کلی
تعریف شده و آن را هر آنچه سازمان برای داشتن نحوة انجام دادن وظایف و فعالیتهایش نیاز
دارد تعریف کردهاند .این تعریف از مدیریت دانش شامل دانش رسمی ،قوانین برنامهها و رویهها و
دانش فنی ناملموس ،مهارتها ،و تجارب افراد است .همچنین تعریف مدیریت دانش شامل روش
انجام دادن کار توسط سازمانها ،ارتباط ،تجزیهوتحلیل موقعیت ،ارائة راهحلهای جدید برای
مسائل ،و توسعة روشهای جدید کسبوکار است .عالوه بر آن ،تعریف باال شامل مباحث
فرهنگی ،قومی ،ارزشها ،و روابط با تأمینکنندگان و مشتریان نیز هست (آبیار .)51 :1398
دانش یکی از مهمترین منابع استراتژیک برای سازمانها و شرکتهاست .مدیران سعی میکنند
نحوة جمعآوری و مدیریت مؤثر منابع دانش و استفاده از آنها را به عنوان مزیت رقابتی مشخص
کنند .مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها در یافتن ،انتخاب ،سازماندهی ،و انتشار
اطالعات مهم کمک میکند .هدف اصلی مدیریت دانش تبدیل دانش پنهان به دانش باز و انتشار
آن است تا فرصت خوبی برای ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان فراهم آورد
(.)Dorasamy et al. 2013: 1834
هوش تجاری

هوش تجاری شامل مجموعهای از برنامههای کاربردی ،ابزار ،و روشها میشود که با جمعآوری
دادهها از منابع درون و برون سازمانی دادهها را برای تجزیهوتحلیل آماده میکند و امکان اجرای
پرسوجو را مهیا میسازد (فرجی .)1395
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شکل  .1مزایای استفاده از هوش تجاری (فرجی )1395

دادههای هوش تجاری میتواند شامل اطالعات قدیمی یا دادههای جدیدی باشد که از
سیستمهای منبع داده تولید میشود و تحلیلگران هوش تجاری را قادر به پشتیبانی از فرایندهای
تصمیمسازی استراتژیک و تاکتیکی میسازد .در ابتدا ،ابزارهای هوش تجاری توسط تحلیلگران داده
و سایر متخصصان  ITاستفاده میشد؛ به صورتی که آنها تحلیلها را روی دادهها اجرا و گزارشها
را به عنوان نتایج پرسوجو برای کاربران کسبوکار تولید میکردند (.)Goshal & Kim 1986: 49
چابکی سازمانی

چابکی سازمانی در واقع مستلزم یک توانایی اساسی برای احساس ،ادراک ،شعور تجزیهوتحلیل ،و
پیشبینی تغییرات در محیط تجاری یک شرکت است .بنابراین سازمان چابک سازمانی است که دید
وسیعی از نظم جدید جهانی برای شرکت دارد که ناآرامیها را با چند قابلیت مدیریت میکند و
جنبههای سودمند جریان تغییر را به تصویر میکشد .چابکی سازمانی جستوجوی موفقیتآمیز برای
مبانی رقابتی (سرعت ،انعطافپذیری ،خالقیت قبل از اقدام ،کیفیت ،سودآوری) از طریق ادغام منابع
بازسازی و بهترین شیوهها در یک محیط تخصصی از خدمات و محصوالت ارائهشده بر اساس
عملی تخصصی است و بر خواستههای مشتری در محیط و بازار متغیر اتفاق میافتد .این امر با
داشتن دیدی جامع از فناوریهای تولید پیشرفتة سازمانی همراه ویژگیهای داخلی پردازشکننده و
از طریق استفاده از فناوری یا سیستمهای اطالعات به دست میآید (.)Hooper & Brassard 1998

365 

تأثیر سرمایة اجتماعی و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی سازمان ...

پیشینة پژوهش
موراویچ 1و سولتیسیکـ پیورونکیویچ ( )2022در پژوهش خود به بررسی تأثیر همهگیری
 COVID-19بر مدیریت دانش در سازمان و چابکی سازمانی پرداختند .یافتههای این مطالعه نشان
داد بین مدیریت دانش و چابکی سازمانی با برخی از دامنههای تحقیقاتی تغییرات در سازمان طی
همهگیری  COVID-19رابطة معنادار وجود دارد .نتایج حاصل از این پژوهش میتواند برای
سازمانها در تغییر فرایندهای مدیریت دانش خود در محیطی که به طور پویا در حال تغییر است
مفید واقع شود.
3

چن 2و سیاو ( )2020در پژوهش خود به بررسی تأثیر تجزیهوتحلیل کسبوکار  ،هوش
تجاری ،و زیرساخت فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی پرداختند .نتایج این پژوهش نشاندهندة
ارتباط معنادار استفاده از تجزیهوتحلیل کسبوکار و انعطافپذیری زیرساخت فناوری اطالعات با
چابکی سازمانی است .نتایج همچنین نشان داد که استفاده از تجزیهوتحلیل کسبوکار ممکن است
از شرکتها بخواهد که زیرساخت فناوری اطالعات انعطافپذیرتری ایجاد کنند.
الـ اوموش 4و همکارانش ( )2020در پژوهش خود به بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و ایجاد دانش
مشارکتی بر فعالیت پیشگیرانة تجارت الکترونیک و چابکی سازمانی در پاسخ به بحران

COVID-19

پرداختند .یافتهها نشان داد سرمایة اجتماعی و ایجاد دانش مشارکتی نقش مهمی در دستیابی به فعالیت
پیشگیرانة کسبوکار الکترونیکی در واکنش به همهگیری دارد .نتایج همچنین تأثیر مثبت ایجاد دانش
مشارکتی و فعال بودن تجارت الکترونیک را بر چابکی سازمانی در طول بحران نشان داد.
با توجه به مطالب فوق ،اهمیت این تحقیق از دو جنبة نظری و کاربردی است .از جنبة نظری
متغیرهایی مانند دانش جمعی و هوش تجاری توأمان مورد بررسی قرار گرفتهاند .تحقیقات بسیار
اندکی وجود دارد که در قلب یک مدل مفهومی منسجم تأثیر سرمایة اجتماعی از طریق هوش
تجاری و دانش جمعی بر چابکی سازمانی را بررسی کرده باشد و بنابراین این تحقیق از لحاظ
نظری حائز اهمیت است.
1. Morawiec
2. Chen
3. business analytics
4. Al-Omoush
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از طرف دیگر با توجه به رقابت شدید بین بانکها در جذب مشتری و لزوم توجه به
ویژگیهایی که موجب ارتقای جذب مشتری میشود ،از جمله سرمایة اجتماعی و چابکی
سازمانی ،لزوم انجام دادن این تحقیق در قالب یک مدل منسجم احساس میشود و بنابراین از این
منظر نیز انجام دادن این تحقیق حائز اهمیت است.

با استناد به تحقیقات صورتگرفته در سالهای اخیر ،تا کنون تحقیقات بسیاری مشابه با
اهداف تحقیق حاضر صورت گرفته است .اما نوآوری این تحقیق بررسی همزمان ارتباط سرمایة
اجتماعی ،دانش جمعی ،و هوش تجاری بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی دانش
جمعی و هوش تجاری است .این پژوهش در واقع رابطة چهار متغیرـ یعنی سرمایة اجتماعی،
دانش جمعی ،هوش تجاری ،چابکی سازمانیـ را نشان میدهد و هدف آن بررسی نوع ارتباط و
میزان آن از طریق متغیر میانجی هوش تجاری و دانش جمعی است.
روششناسی
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش اجرای پژوهش توصیفیـ پیمایشی ،از نظر هدف کاربردی ،و
از نظر جمعآوری اطالعات پژوهشی میدانی است .قلمرو زمانی این پژوهش ،یعنی زمانی که به
جمعآوری دادهها اختصاص داده شد ،بهار و تابستان سال  1400را شامل شد .جامعة آماری این
پژوهش شامل همة کارکنان شعب بانک ملی شهر زاهدان است .تعداد  25شعبة بانک ملی در زمان
انجام دادن این پژوهش در شهر زاهدان استقرار داشته است .از بین  25شعبه ،تعداد  12شعبه از
لحاظ دسترسی به کارکنان و شعب و تمایل به همکاری در پژوهش انتخاب شد که جمعاً  175نفر از
کارکنان را شامل شد .نمونهگیری این پژوهش با استفاده از روش فرمول کوکران صورت گرفت و از
بین جامعة آماری  175نفری تعداد  120نفر به عنوان نمونه انتخاب شد .در نتیجه توزیع پرسشنامه به
صورت تصادفی بین  10نفر از کارکنان هر یک از  12شعبه (جمعاً  120نفر) صورت گرفت.
در پژوهش حاضر برای بررسی پیشینة موضوع از روش کتابخانهای و برای جمعآوری دادهها
از پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش از چهار پرسشنامة سرمایة
اجتماعی ،ایجاد دانش جمعی ،هوش تجاری ،و چابکی سازمان تشکیل شده است .پرسشنامة
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سرمایة اجتماعی را در سال  1998ناهاپیت 1و گوشال 2تهیه کردند و دارای سه بعد ساختاری،
ارتباطی ،و شناختی است .پرسشنامة ایجاد دانش جمعی از تحقیق الـ اوموش و همکارانش
( )2020استخراج شد .پرسشنامة هوش تجاری را در سال  2012پروویچ تهیه و معرفی کرد و
هدف آن ارزیابی و اندازهگیری سطح هوش تجاری است .پرسشنامة چابکی سازمانی را شریفی 3و
ژانگ 4در سال  2000ارائه کردند.
اعتبار ابزار گردآوری دادهها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای
کرونباخ به دست آمد .مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة سرمایة اجتماعی برابر  ،0/901برای
پرسشنامة ایجاد دانش جمعی برابر  ،0/861برای پرسشنامة هوش تجاری برابر  ،0/827و برای
پرسشنامة چابکی سازمانی  0/872محاسبه شد که نشاندهندة پایایی مناسب و قابل قبولی است.
دادههای بهدستآمده از نمونة آماری با استفاده از تکنیکهای آماری معادالت ساختاری و نرمافزارهای
 Smart PLSو  SPSSنسخة  24تجزیهوتحلیل شد .شکل  2الگوی مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق

با توجه به شکل  ،2فرضیات اصلی و فرعی پژوهش به شرح زیر تدوین شد:
1. Nahapiet
2. Ghoshal
3. Sharifi
4. Zhang
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فرضیات اصلی

 .1سرمایة اجتماعی با متغیر میانجی ایجاد دانش جمعی بر چابکی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد.
 .2سرمایة اجتماعی با متغیر میانجی هوش تجاری بر چابکی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد.
 .3ایجاد دانش جمعی با متغیر میانجی هوش تجاری بر چابکی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیات فرعی

 .1سرمایة اجتماعی بر هوش تجاری اثر مثبت و معنادار دارد.
 .2سرمایة اجتماعی بر ایجاد دانش جمعی اثر مثبت و معنادار دارد.
 .3ایجاد دانش جمعی بر هوش تجاری اثر مثبت و معنادار دارد.
 .4هوش تجاری بر چابکی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد.
 .5ایجاد دانش جمعی بر چابکی سازمانی و مؤلفههای آن اثر مثبت و معنادار دارد.
یافتهها
یافتههای توصیفی
جدول  .1آمارههای توصیفی شرکتکنندگان پژوهش از نظر متغیرهای جمعیتشناختی

جنسیت

تحصیالت

سن

سابقة خدمت

متغیر

فراوانی

درصد

مرد
زن
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
کمتر از  30سال
بین  31تا  40سال
بین  41تا  50سال
باالتر از  50سال
کمتر از  5سال
بین  6تا  10سال
بین  11تا  20سال
باالتر از  20سال

67
53
27
48
30
15
15
42
40
23
20
40
27
33

55/83
44/17
22/5
40
25
12/5
12/5
35
33/33
19/17
16/67
33/33
22/5
27/5
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جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

ابعاد

میانگین

انحراف معیار

واریانس

متغیرها

ساختاری

4/139

0/885

0/787

شناختی

4/107

0/899

0/814

ارتباطی

4/164

0/88

0/78

--

3/169

1/225

1/503

یکپارچگی دادهها

3/721

1/360

1/849

قابلیتهای تحلیلی

3/672

1/308

1/711

کیفیت محتوای اطالعاتی

5/712

1/152

1/327

کیفیت دسترسی به اطالعات

4/741

1/525

2/325

استفاده از اطالعات در فرایند کسبوکار

4/477

1/650

2/725

فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی

3/630

1/245

1/550

کل

4/325

1/373

1/886

سرعت

3/870

0/804

0/646

شایستگی

3/770

1/106

1/222

انعطافپذیری

3/690

1/072

1/148

پاسخگویی

3/603

1/010

1/020

کل

3/733

0/998

0/996

سرمایة اجتماعی
ایجاد دانش جمعی

هوش تجاری

چابکی سازمانی

یافتههای استنباطی

در مرحلة اول ،وضعیت نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروفـ اسمیرنوف
بررسی شد .از آنجا که مقدار سطح معناداری برای همة متغیرهای پژوهش کمتر از  5درصد
محاسبه شد ،فرض نرمال بودن دادهها رد شد .در ادامه نرمافزار  Smart PLSبرای مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شد.
پس از بررسی دادهها و آزمون نرمال بودن آنها ،جهت تأیید یا رد فرضیههای پژوهش ،باید
مدل مفهومی پژوهش آزمون شود .پایایی یا قابلیت اعتماد مشخص میسازد که ابزار اندازهگیری
در صورت اجرا در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی دارد .روایی همگرا به بررسی
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همبستگی هر متغیر با سؤاالت (شاخصها) میپردازد .معیار  AVEنشاندهندة میانگین واریانس
بهاشتراکگذاشتهشده بین هر متغیر با سؤاالت خود است .به بیان سادهتر AVE ،میزان همبستگی
یک متغیر با سؤاالت خود را نشان میدهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد برازش نیز بیشتر
است .جدول  3نتایج را در مورد متغیرهای تحقیق نشان میدهد.
جدول  .3بررسی پایایی و روایی همگرا

ضریب آلفاي کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

)(Alpha>0.7

)(CR>0.7

)(AVE>0.5

ایجاد دانش جمعی

0/861

0/890

0/503

بعد ارتباطی

0/903

0/905

0/529

بعد ساختاری

0/895

0/907

0/584

بعد شناختی

0/907

0/906

0/643

یکپارچگی دادهها

0/771

0/857

0/750

قابلیتهای تحلیلی

0/854

0/886

0/567

کیفیت محتوای اطالعاتی

0/857

0/857

0/540

کیفیت دسترسی به اطالعات

0/823

0/881

0/649

0/882

0/905

0/516

0/777

0/806

0/595

سرعت

0/908

0/907

0/645

شایستگی

0/882

0/906

0/503

انعطافپذیری

0/893

0/910

0/508

پاسخگویی

0/808

0/883

0/716

متغیرهاي تحقیق
ایجاد دانش
سرمایة
اجتماعی

هوش تجاری

استفاده از اطالعات در فرایند
کسبوکار
فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی

چابکی سازمانی

با توجه به جدول  ،3همة متغیرها مقدار مناسبی دارند و میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی
و روایی همگرای پژوهش را تأیید کرد .این مقادیر برای ابعاد هر متغیر نیز در محدودة مناسب و
قابل قبول قرار دارد .برای بررسی روایی واگرا از روش فورنل 1و الرکر ( )1981استفاده میشود.
جذر  AVEهر متغیر در قطر اصلی قرار دارد و مقادیر همبستگی متغیرها در زیر قطر اصلی قرار
گرفته است .لزوم تأیید روایی واگرا در این روش بیشتر بودن قطر اصلی از مقادیر زیرین آن است.
1. Fornell

0/052
0/180
0/010
0/184
0/112
0/188
0/319
0/210
0/079
0/753

پاسخگویی

0/295
0/318
0/240
0/324
0/388
0/309
0/358
0/291
-0/151
0/151

کیفیت دسترسی

0/149

کیفیت محتوای

0/229

0/286

0/288

0/423

0/340

0/435

0/269

0/195

0/028

0/195

-0/012

0/045

0/137

-0/108

0/059

-0/029

0/082

0/020

0/079

-0/079

-0/123

یکپارچگی دادهها

0/093

اطالعاتی

0/070

0/450
0/713

0/310
0/459
0/709

0/432
0/493
0/462
0/727

0/340
0/423
0/400
0/703
0/764

0/434
0/494
0/385
0/721
0/680
0/802

سرعت

0/387
0/372
0/279
0/652
0/630
0/619
0/803

شایستگی

0/476
0/413
0/231
0/477
0/356
0/458
0/429
0/709

تصمیمگیری

-0/115

بعد شناختی

0/305

بعد ساختاری

-0/197

0/098

0/084

0/227

0/239

0/167

0/304

0/208

به اطالعات

-0/137

بعد ارتباطی

0/805

ایجاد دانش جمعی

0/846

قابلیتهای تحلیلی

-0/102

انعطافپذیری

-0/080
-0/023
-0/069
0/006
0/133
-0/105
0/083
0/040
0/771

فرهنگ

0/735

0/718

در فرآیند

0/866

استفاده از اطالعات

متغیرهاي مرتبة اول

استفاده از اطالعات در فرایند کسبوکار
انعطافپذیري
ایجاد دانش جمعی
بعد ارتباطی
بعد ساختاري
بعد شناختی
سرعت
شایستگی
فرهنگ تصمیمگیري تحلیلی
قابلیتهاي تحلیلی
پاسخگویی
کیفیت دسترسی به اطالعات
کیفیت محتواي اطالعاتی
یکپارچگی دادهها
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جدول  .4بررسی روایی همگرا (روش فورنل و الرکر)

کسبوکار

تحلیلی
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با توجه به جدول  4روایی واگرا به روش فورنل و الرکر تأیید میشود .بعد از بررسی برازش
مدلهای اندازهگیری ،به برازش مدل ساختاری پژوهش میپردازیم .بخش مدل ساختاری برخالف
مدلهای اندازهگیری به سؤاالت (متغیرهای آشکار) نمیپردازد و فقط متغیرهای پنهان همراه با
روابط میان آنها بررسی میشود .قبل از اجرای مدل و بررسی فرضیات ،باید تحلیل عاملی مرتبة
دوم انجام شود .نتایج تحلیل عاملی مرتبة دوم در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم

متغیرها

مؤلفهها

بار عاملی

انحراف استاندارد

آمارة t

ایجاد دانش جمعی

--

--

--

--

بعد ساختاری

0/879

0/048

18/441

بعد شناختی

0/903

0/056

16/26

بعد ارتباطی

0/919

0/036

25/602

سرعت

0/773

0/152

5/097

شایستگی

0/843

0/083

10/195

انعطافپذیری

0/731

0/134

5/438

پاسخگویی

0/737

0/114

6/478

یکپارچگی دادهها

0/831

0/049

17/021

قابلیتهای تحلیلی

0/579

0/101

5/748

کیفیت محتوای اطالعاتی

0/865

0/039

22/208

کیفیت دسترسی به اطالعات

0/633

0/068

9/253

0/074

0/073

10/203

0/556

0/083

6/663

سرمایة اجتماعی

چابکی سازمانی

هوش تجاری سازمانی

استفاده از اطالعات در فرایند
کسبوکار
فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی

با توجه به جدول  ،5که نتایج تحلیل عاملی مؤلفههای پرسشنامه را نشان میدهد ،از آنجا که
بار عاملی همة مؤلفهها از  0/4بیشتر است ،همچنین مقدار آمارة  tاز  1/96بیشتر است ،مؤلفهها
دارای روایی مطلوب هستند.
دومین معیار بررسی مدل ساختاریْ ضریب تعیین ) ،(R2مربوط به متغیرهای مکنون درونزا
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(وابسته) در مدل ،است و تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا را نشان میدهد .سه مقدار
 ،0/33 ،0/19و  0/67به ترتیب به عنوان مالک تعیین مقادیر ضعیف ،متوسط ،و قوی در نظر گرفته
میشود (چین .)2010
سومین معیار شاخص ارتباط پیشبین ) (Q2است که قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد.
مقدار  Q2باید در مورد همة متغیرهای وابستة مدل محاسبه شود .در صورتی که مقدار  Q2در مورد
یک متغیر وابسته صفر یا کمتر از صفر شود ،نشان از آن دارد که روابط بین متغیرهای دیگر مدل و
آن متغیر وابسته بهخوبی تبیین نشده است و در نتیجه مدل احتیاج به اصالح دارد .این معیار قدرت
پیشبینی مدل را مشخص میسازد .هنسلر و همکارانش ( )2016بیان کردند در صورتی که مقدار
 Q2در مورد یکی از متغیرهای درونزا سه مقدار  ،0/15 ،0/02و  0/32را کسب کند ،به ترتیب
قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط ،و قوی متغیر برونزای مربوط به آن را نشان میدهد .این مقادیر
در جدول  6آمده است.
جدول .6ضریب تعیین و کیفیت پیشبینیکنندگی

مدل
1

2

متغیر وابسته

R2

شدت

Q2

شدت

ایجاد دانش جمعی

0/235

متوسط

0/118

ضعیفـ متوسط

هوش تجاری

0/551

متوسطـ قوی

0/260

متوسطـ قوی

چابکی سازمانی

0/238

متوسطـ قوی

0/103

ضعیفـ متوسط

انعطافپذیری

0/375

متوسط

0/185

متوسطـ قوی

ایجاد دانش جمعی

0/247

متوسط

0/120

ضعیفـ متوسط

سرعت

0/299

متوسطـ قوی

0/166

متوسطـ قوی

شایستگی

0/385

متوسطـ قوی

0/186

متوسطـ قوی

هوش تجاری

0/521

ضعیفـ متوسط

0/242

متوسطـ قوی

پاسخگویی

0/123

ضعیف

0/072

ضعیفـ متوسط

پس از بررسی مدلهای اندازهگیری و ساختاری و کلی ،باید به ارزیابی فرضیههای پژوهش
پرداخته شود .نتایج بررسی فرضیههای تحقیق در جدول  7آمده است.
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جدول  .7بررسی فرضیههای تحقیق

فرضیات اصلی
فرضیات فرعی مسیر مستقیم

متغیرها

ضریب مسیر استانداردشده

انحراف معیار

T-Value

نتیجه

ایجاد دانش جمعی  >-چابکی سازمانی

0/171

0/042

4/030

معنادار

سرمایة اجتماعی  >-چابکی سازمانی

0/268

0/081

3/310

معنادار

سرمایة اجتماعی  >-چابکی سازمانی

-0/022

0/063

0/351

غیرمعنادار

سرمایة اجتماعی  >-هوش تجاری

0/521

0/109

4/764

معنادار

سرمایة اجتماعی  >-ایجاد دانش جمعی

0/485

0/070

6/890

معنادار

ایجاد دانش جمعی  >-هوش تجاری

0/333

0/067

4/968

معنادار

هوش تجاری  >-چابکی سازمانی

0/514

0/112

4/577

معنادار

ایجاد دانش جمعی  >-چابکی سازمانی

0/046

0/131

0/353

غیرمعنادار

ایجاد دانش جمعی  >-انعطافپذیری

0/204

0/104

1/961

معنادار

ایجاد دانش جمعی  >-سرعت

-0/071

0/116

0/615

غیرمعنادار

ایجاد دانش جمعی  >-شایستگی

-0/178

0/103

1/735

غیرمعنادار

ایجاد دانش جمعی  >-هوش تجاری

0/349

0/068

5/139

معنادار

ایجاد دانش جمعی  >-پاسخگویی

0/084

0/131

0/640

غیرمعنادار

سرمایة رابطهای  >-ایجاد دانش جمعی

-0/103

0/169

0/610

غیرمعنادار

سرمایة رابطهای  >-هوش تجاری

0/156

0/150

1/041

غیرمعنادار

سرمایة ساختاری  >-ایجاد دانش جمعی

0/462

0/177

2/612

معنادار

سرمایة ساختاری  >-هوش تجاری

0/320

0/140

2/286

معنادار

سرمایة شناختی  >-ایجاد دانش جمعی

0/155

0/104

1/493

غیرمعنادار

سرمایة شناختی  >-هوش تجاری

0/038

0/132

0/285

غیرمعنادار

هوش تجاری  >-انعطافپذیری

0/471

0/113

4/158

معنادار

هوش تجاری  >-سرعت

0/585

0/195

3/005

معنادار

هوش تجاری  >-شایستگی

0/707

0/097

7/322

معنادار

هوش تجاری  >-پاسخگویی

0/296

0/140

2/116

معنادار

اگر مقدار آمارة  tاز  1/96بیشتر باشد ،با اطمینان  95درصد میتوان نتیجه گرفت که متغیر
مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد.

تأثیر سرمایة اجتماعی و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی سازمان ...

375 

نتیجه
در دنیای متغیر و پرتالطم امروزی ،سازمانها باید هوشمند و چابک باشند تا با هر پیشامد و تغییر
ناگهانی بهوجودآمده به طور مطلوب و با سرعت عکسالعمل مناسب را نشان دهند .بنابراین برای
پیشرفت و رشد سازمانها هوش تجاری و چابکی سازمانی یک ضرورت انکارنشدنی است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی
سازمانی در شعب بانک ملی شهر زاهدان انجام شد.
نتایج حاصل از بررسی پرسشهای پژوهش برای تعیین وضعیت متغیرهای هوش تجاری و
چابکی سازمانی در مرحلة اول نشان داد که وضعیت هوش تجاری شعب بانک ملی ایران در شهر
زاهدان متوسط رو به باالست .در بین ابعاد متغیر هوش تجاری ،بعد کیفیت محتوای اطالعاتی
باالترین و بعد فرهنگ تصمیمگیری تحلیلی کمترین مقدار را دارند .وضعیت چابکی سازمانی نیز
سطح متوسط را نشان داد که بعد سرعت بین ابعاد چابکی دارای باالترین سطح و بعد پاسخگویی
دارای کمترین مقدار بودند .نتایج حاصل از بررسی پرسشهای پژوهش برای تعیین وضعیت
متغیرهای هوش تجاری و چابکی سازمانی در مرحلة اول نشان داد که وضعیت هوش تجاری
شعب بانک ملی ایران در شهر زاهدان متوسط رو به باالست .وضعیت چابکی سازمانی نیز سطح
متوسط را نشان داد که بعد سرعت در بین ابعاد چابکی دارای باالترین سطح و بعد پاسخگویی
دارای کمترین مقدار بودند.
نتیجة فرضیة اصلی تحقیق ،که ارتباط بین متغیر هوش تجاری و چابکی سازمانی را بررسی
کرده است ،بیانگر تأثیر مثبت و معنادار هوش تجاری بر سازمان چابک است که با نتایج پژوهش
قلیچخانی و حکاک ( )2016همخوانی دارد .سرمایة اجتماعی بر چابکی سازمانی با توجه به نقش
میانجی ایجاد دانش جمعی کارکنان تأثیر معنادار ندارد .اما نتایج پژوهش الـ اوموش و همکارانش
( )2020تأثیر سرمایة اجتماعی و ایجاد دانش مشارکتی بر فعالیت پیشگیرانه در کسبوکار
الکترونیک و چابکی سازمان را به اثبات رساند که با نتایج این پژوهش همخوانی نشان نداد.
همچنین میتوان گفت سرمایة اجتماعی بر چابکی سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش
تجاری کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد .یعنی متغیر هوش تجاری نقش میانجی افزایشی بر مسیر
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بین سرمایة اجتماعی و چابکی سازمانی دارد .نتایج پژوهش کیم و سئو ( )2020نیز نشان داد که
ایجاد ارزش مشترک و عملکرد تجاری از طریق سرمایة اجتماعی بر چابکی سازمانی و عملکرد
تجاری کارکنان مؤسسات مالی تأثیرگذار است که با نتایج حاصل از این فرضیه همخوانی داشت.
همچنین نتایج حاصل از این فرضیه که سرمایة اجتماعی بر چابکی سازمان تأثیرگذار است با نتایج
پژوهش خسرویپور و کورهپز ( )1398همخوانی نشان داد.
نتایج نشان داد ایجاد دانش جمعی بر چابکی سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش تجاری
کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد که این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای قلیچلی و رجبی
شهرآبادی ( )2015همخوانی نشان داد .یعنی متغیر هوش تجاری نقش میانجی افزایشی بر مسیر
بین ایجاد دانش جمعی و چابکی سازمانی دارد.
نتیجة فرضیة اصلی تحقیق ،که ارتباط بین متغیر هوش تجاری و چابکی سازمانی را بررسی
کرده است ،بیانگر تأثیر مثبت و معنادار هوش تجاری بر سازمان چابک است .در تبیین نتیجة این
فرضیه میتوان گفت بانک ملی ایران ،به عنوان یک نهاد تصمیمگیرنده در حوزة تسهیالت و
سرمایهگذاریها ،باید هوش تجاری باالیی داشته باشد و این هوش تجاری میتواند بر
چابکسازی آن تأثیر بگذارد .فرضیههای جزئی پژوهش تأثیر هوش تجاری را بر ابعاد چابکی
سازمانی ارزیابی کرده است .نتایج این فرضیهها نشان داد که هوش تجاری بر همة ابعاد چابکی
سازمانی شامل سرعت ،پاسخگویی ،انعطافپذیری ،و پاسخگویی تأثیرگذار است .اطالعات بهروز
و پردازش بدون تأخیر آن بر انعطافپذیری و شایستگی سازمان اثرگذار است .از این رو برای
آنکه یک سازمان به چابکی دست پیدا کند باید در ابتدا بر هوش تجاری و سازمانی خود تمرکز
کند و از این راه بتواند بازار و محیط را بهخوبی درک و تحلیل کند.
پیشنهاد
در انتها برای اعتبار بیرونی بیشتر نتایج تحقیق و تعمیم آن به سایر سازمانها پیشنهاد میشود:
 .1این پژوهش در سایر بانکها نیز اجرا شود تا بتوان از منظر متغیرهای سرمایة اجتماعی،
دانش جمعی ،هوش تجاری ،و چابکی سازمانی مقایسهای بین بانکها انجام داد.
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 .2همچنین میتوان اثر چابکی سازمان را بر رضایت شغلی کارکنان ،سالمت سازمانی،
عملکرد سازمانی ،و  ...بررسی و نتایج حاصل از آن را با سازمانهایی که دارای چابکی
نیستند مقایسه کرد.
 .3گزارشهای کاغذی به سمت گزارشهای تعاملی و تحلیلی پیش رود و مبحث مربوط به
دادهکاوی در بانک ملی ایران نهادینهسازی شود.
محدودیتهای پژوهش
روند هر پژوهش با محدودیتها و چالشهای فراوان روبهرو است که شرط موفقیت در انجام دادن
آن پژوهش غلبه بر محدودیتهای موجود است؛ که البته سبب ایجاد مشکالتی از قبیل هدررفت
زمان و انرژی و وقفه در کار میشود .در ادامه به برخی از این محدودیتها اشاره شده است.
 .1از آنجا که این پژوهش در دوران همهگیری و شیوع کرونا صورت گرفت و بانکها در
دستة مشاغل پرخطر جای گرفتند ،مراجعه به بانک و توزیع پرسشنامهها و جمعآوری
دادهها محدودیت زمانبر بودن و خطر ابتال به بیماری را در پی داشت .از طرفی جمعآوری
دادهها به صورت مجازی کارآمدی الزم را به اندازة جمعآوری میدانی ندارد.
 .2به دلیل مورد بررسی قرار گرفتن چندین متغیر به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته و
میانجی در این پژوهش ،جمعآوری دادهها بسیار زمانبر بود و با محدودیت عدم تکمیل
پرسشنامهها به صورت صحیح و کامل نیز همراه بود.
 .3یکی دیگر از محدودیتهای این پژوهش عدم در دسترس بودن افراد حاضر در نمونه به
دلیل ابتال به بیماری بود .بنابراین ،در تکمیل و جمعآوری دادهها خلل وارد شد و
پژوهشگر مجبور به جمعآوری دادهها از شخص دیگر شد.
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منابع
آبیار ،سیده مهدیه (« .)1398مدیریت دانش» ،پژوهشنامة اورمزد ،49 ،ص  51ـ .60
ابدالی ،علی؛ علی یاوری؛ ابراهیم بشارتی (« .)1395بررسـی تـأثیر انـواع هـوش سـازمانی ،تجـاری ،و

رقابتی بر عملکرد سـازمانی (مـورد مطالعـه :بانـک قـوامین)» ،توسـعة مـدیریت منـابع انسـانی و
پشتیبانی ،41 ،ص  105ـ .120
اخترمحققی ،مهدی ( .)1385سرمایة اجتماعی ،تهران ،اندیشه.
جورکش ،ن؛ ا.ر .شکرچیزاده؛ س .سرجویی (« .)1395بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر عملکـرد پرسـنل
شاغل شرکت زمزم اصفهان» ،دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت و اقتصاد در قرن  ،21د .2
خسرویپور ،بهمن؛ حسینعلی کورهپز (« .)1398تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بـر چـابکی سـازمانی در
آموزش عالی» ،مطالعات مدیریت و کارآفرینی ،)2(5 ،ص  110ـ .121
سبکرو ،مهدی؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ حمید برزگرلو (« .)1396تأثیر سـرمایة اجتمـاعی بـر سـالمت
سازمانی در سازمانهای دولتی» ،مدیریت سرمایة اجتماعی ،)2(4 ،ص  199ـ .220
شاکری ،محمدصادق؛ محمدرضا حسنی آهنگر (« .)1392بررسی رابطة میان هوش تجاری و مـدیریت
فرایندهای کسبوکار» ،اولین همایش ملی مدیریت کسبوکار.
فرجی ،سمیرا (« .)1395بررسی اثر هوش تجاری بر تصمیمات سازمانی :بـا رویکـردی بـه سـاخت و
پیادهسازی سیستم هوش تجاری» ،کنفرانس بینالمللی نخبگان مدیریت.1 ،
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