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 بهبود تصمیم گیري هاي مدیران به عنوان یک راهبرد بهینه در هوش تجاري

 

 2، علی آتش سوز1جواد رنجبر

 

 چکیده

فراهم  دیرانهوش تجاري به عنوان یک مفهوم گستره می تواند همانند اهرمی شرایط را براي تصمیم گیري بهینه م
کرده و لقی نتم هاي دولتی، این وضعیت را مهم تسازد. اما نکته مهم در این خصوص اینکه مدیران بخصوص در سیس

ي در راستا تالش وتمایلی به سازوکار آن ندارند. اما واقعیت این است که تصمیم گیري مهمترین وظیفه مدیریت بوده 
ختلفی مرهاي بهینه سازي آن، در هرسیستمی مشاهده می شود و مدیران براي دستیابی به این نوع تصمیم گیري مسی

که  دی باشمی کنند. لذا در این پژوهش هدف بررسی نقش هوش تجاري بر بهبود تصمیم گیري مدیران م انامتحرا 
ن تعداد با استفاده از نفر بوده که ای 307اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی به عنوان جامعه آماري به تعداد 

تحقیق نیز  ست. نوع تحقیق کاربردي بوده که روشنفر را پاسخ داده ا 171فرمول کوکران، نمونه آماري به حجم 
بار تماد و اعتنیز سه پرسش نامه استاندارد استفاده شد که اع اشد. ابزار اندازه گیري پژوهشپیمایشی می ب -توصیفی

مون ز آزها نیز ا داده پرسش نامه ها از طریق روایی صوري و آزمون آلفاي کرونباخ مورد تائید واقع شد. جهت نرمال بودن
 یهمبستگ ضریب و چندگانه رگرسیون سمیرنف استفاده شد. آزمون هاي مورد استفاده شامل: تحلیلا-کلموگروف

تجاري  ه هوشکپیرسون هستند. توضیح اینکه نوع نمونه گیري تصادفی بوده می باشد که نتایج پژوهش نشان می دهد 
دارات کل ن در ادر راستاي بهبود تصمیم گیري مدیرابه عنوان یک ابزار مدیریتی مناسب می تواند شرایط بهینه را 

 زندان هاي استان آذربایجان غربی فراهم آورد.

 .غربی کل زندان هاي استان آذربایجان ادارات، بهبود تصمیم گیري هاي مدیران، هوش تجاري کلمات کلیدي:

 
 مقدمه

رح ردي مطشده به عنوان یک چالش رهبدر سیستم هاي پیچیده امروزي، دست یابی به اهداف و سیاست هاي تدوین 
حاکم بر  رهنگیفمی باشد. اما باید توجه داشت که این وضعیت غیر ممکن نیست. شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و 

در این  یت رقابتیسب مزجوامع سیستم ها را تحت تاثیر خود قرار داده و به ناچار تغییر و تحول را نهادینه کرده است. ک
اید. ف یاري نماهدا واند به عنوان یک استراتژي عملیاتی مطرح باشد و در نهایت سازمان را در دستیابی بهشرایط می ت

. لذا اهد طلبیدیز خواما نکته مهم این است که اجرایی کرده این موضوع عالوه بر پیچیدگی هاي خاص خود، استمرار را ن
 موضوع مطروحه خواهد بود. وجود دانش و هوش سازمانی یک زیر ساخت قوي در رابطه با

                                                            
 نش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تحول، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد. دا 1
 . استادیار و مدیر گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد 2
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هاي تحلیلی براي استخراج اطالعات و دانش از هاي ریاضی و روشعنوان یکسري مدلتوان بههوش تجاري را می       
هاي بزرگ تصمیمات بر در سازمان.  شوداستفاده می هاي پیچیدهگیريهاي موجود دانست که براي فرآیند تصمیمداده
مدت داشته شوند. برخی تصمیمات ممکن است بیشتر یا کمتر بحرانی باشند یا اثر درازمدت یا کوتاهمیپایه متناوب گرفته یک

طور گیري کارمندان دانشی یک سازمان بههاي متفاوت و سلسله مراتبی باشند. توانایی تصمیمباشند و شامل افراد و نقش
اکثر  .)1393 پور، (حاجی ري و مزیت رقابتی یک سازمان هستوشخصی و جمعی، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر روي بهره

کنند، مانند تجربه، دانش در دامنه موضوع و هاي شهودي و ساده استفاده میگیري از روشاین کارمندان دانشی، براي تصمیم
ایدار و با تغییرات زیاد و شود که در شرایط ناپگیري راکد میاطالعات در دسترس. این مسئله منجر به ایجاد یک فرایند تصمیم

هاي امروزي پیچیده و وابسته گیري در سازمانهاي اقتصادي، هماهنگ نیست. پرواضح است که فرآیند تصمیمسریع محیط
ما در  .)1393(حبیبی، هاي تحلیل اطالعات استهاي قوي ریاضی و متدولوژياندازه دیدگاه شهودي است و نیازمند به مدلبه

در این دنیا، اقتصاد به سمت  ناپذیري است.شدن، دچار تغییرات سریع و اجتنابکنیم که به خاطرجهانییدنیایی زندگی م
مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوري  محور حرکت کرده و بسیاري از معادالت کنونی کشورها را با چالشاقتصاد دانش

پذیري و مدیریت تغییرات محیط پیرامون بیشتري جهت درك، انطباق هاي کنونی، اهمیتسازمان اطالعات و ارتباطات است.
تر به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصوالت مطلوب دانش و اطالعات روزآمد به کارگیريقائل شده و در کسب و به

» مدیریت دانش« ت به نامکارگیري سبک جدیدي از مدیریهایی نیازمند بهاند. چنین سازمانپیشی گرفته رجوعانارباب
توان دانش ها براین باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوري و فنون میبرخی از سازمان. )1392و همکاران،ذر باشند (مهرآمی

کند اطالعات مهم را بیابند، ها یاري میمدیریت دانش فرایندي است که به سازمان .)2011(راسموسن ، را مدیریت کرد
هایی چون حل مشکالت، آموختن پویا، نوبه خود تخصصی است که براي فعالیت و منتشر کنند و به دهیزمانگزینش، سا

. با توجه به مطالب مطروحه مشخص است که )1395(قادري و همکاران، گیري ضروري استراهبردي و تصمیم ریزيبرنامه
ازمند عملیاتی کردن تصمیمات خود و مسئول بودن در تصمیمی گیري براي مدیران یک امتحان تجربی نیست و مدیران نی

 درقبال نتایج آن را دارند و لذا سوال اصلی در این پژوهش این است که هوش تجاري چگونه به عنوان یک راهبرد بهینه 
 تصمیم گیري مدیران در ادارات کل زندان هاي استان آذربایجان غربی موثر می باشد.

 تعریف نظري متغیرهاي تحقیق

 هوش تجاري

ه یت منجر بقابل این .هوش تجاري به توانایی یک سازمان در جمع آوري، نگهداري و سازماندهی داده ها اطالق می شود
 ستی هم هدفري بایبه تعبیر دیگر هوش تجا .تولید مقدار زیادي اطالعات می گردد که به تولید فرصتهاي جدید می انجامد

  ).1392، شاکري( برد عملیبرداشته باشد و هم کار تجارت را در
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 تصمیم گیري هاي مدیران

 ام دادن یـاتصمیم یک عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاري از آن نتیجه می شود و به معناي قصد براي انجـ
هنـگ کـاري آندادن کاري، انتخاب یک راي یا یک فکر و کنار گذاشتن تردید، وهمچنین به معناي اراده کردن، قصـد کـردن، 

 ).1389کردن است (رضاییان، 

 ارتباط و استنتاج

آنها است. معنا در علم ارتباط شامل  نیب یبه شرط همسان بودن معان رندهیاز فرستنده به گ امیانتقال پ ندیارتباطات فرا
به کار مـی رود. ایـن واژه بـه معنـاي  منطق و فلسفه اصطالحی است که در استنتاج .شودیو احساسات هر دو م یذهن میمفاه

و بـه اصـطالح  از آن این است که ذهن از یک حکم کلـی، یـک حکـم جزئـی را نتیجـه بگیـردنتیجه گیري می باشد و منظور 
  .)2015(آلکس،  پی ببرد جزئی به کلی از

 ابزارهاي تحلیل

ل انتخـاب عمـ مدل هاي ریاضیاتی و فنون در تجزیه و تحلیل تصمیم مورد توجه قرار گرفته اند و با تئوري هاي تجویزي
د ردیـف هـا یل جداول بازده فرعیات تصمیم را که در معیارهاي مختلف کـاربرد دارد نشـان میدهـتجزیه وتحل .مرتبط هستند

 .)1392، سیندي هوسن( وستون ها فرعیات تصمیم و شرایط طبیعی ممکن را نشان می دهند

 سیستم هاي هشدار دهنده و گزارش دهنده

نهـا و و تحلیـل آ سی مدیران به اطالعـات درون سـازمانیدر این برهه از زمان به دلیل وجود بازارهاي رقابتی و نیاز دستر
تحلیـل  ورسیدن به بلوغ هوشمندي کسب و کار، سازمان ها به سیستم هاي اطالعاتی خود متکـی بـوده و از سـویی مشـاهده 

و  برديعات کاراطالعات و گزارش هاي جاري در این سیستم ها کاري دشوار و در اغلب موارد ناممکن می باشد. شناسایی اطال
ه و ضـرورت مفید براي تصمیم گیري و ایجاد یک فرآیند ساخت یافته و مستمر، رمز موفقیت در بهبـود عملکـرد سـازمان بـود

، اسل جونزرنیل (استفاده از یک سیستم مدیریت اطالعات و خصوصاً یک سیستم گزارش دهی قوي را اجتناب ناپذیر می نماید
1393(.  

 تصمیم گیري اثربخش

ي به عنوان اصلی ترین وظیفه یک مدیر، برخالف تفکر رایج، یک فرایند گروهی است. انتخـاب آگاهانـه یـک تصمیم گیر
گزینه از بین چند گزینه در شرایطی نامعلوم و در حالتی که تصمیم گیرنده در معرض ریسک قرار می گیرد، از جملـه ویژگـی 

 .)1389، رابرت هلر( .هاي فرایند تصمیم گیري است

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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 قیقتحاهداف 

در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زنـدان هـاي  یک راهبرد بهینهبررسی نقش هوش تجاري به عنوان  -
 .استان آذربایجان غربی 

ان ن هاي استره کل زندادر بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در ادا یک راهبرد بهینهبه عنوان  ارتباط و استنتاجنقش  تعیین .1
 .آذربایجان غربی

 هاي استان ه کل زنداندر بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در ادار یک راهبرد بهینهبه عنوان  ابزارهاي تحلیلنقش  تعیین .2 
 .آذربایجان غربی

زندان  ر اداره کلددر بهبود تصمیم گیري هاي مدیران  یک راهبرد بهینهبه عنوان  سیستم هاي هشدار دهندهنقش  تعیین .3 
  .ن غربیهاي استان آذربایجا

زندان  ر اداره کلدر بهبود تصمیم گیري هاي مدیران د یک راهبرد بهینهبه عنوان  سیستم هاي گزارش دهندهنقش  تعیین .4
 .هاي استان آذربایجان غربی

اي هکل زندان  در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در ادارهراهبرد بهینه به عنوان  تصمیم گیري اثربخشنقش  تعیین .5
 .آذربایجان غربیاستان 

 

 روش تحقیق 

ی قرار توصیف چون در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه هست می پردازیم، تحقیق مذکور در زمره تحقیقات
خود،  ذهنی می گیرد به عبارت دیگر، پژوهشگر در این تحقیق سعی می کند بدون هیچ گونه دخالت یا نتیجه گیري

ی مت توصیفی حقیقامورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از طرفی از آنجایی که در ت وقایع و رخدادها را آن طور که هست،
ز نوع یفی اتوان ویژگیهاي جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی ارزیابی نمود، تحقیق حاضر یک تحقیق توص

ارتی بعب است ي مشخص از افراد یا یک جمعیتاطالع درباره مجموعه ا شی است. هدف اصلی یک پیمایش، کسبپیمای
د. قرار دار یدانیمدیگر پژوهشگر در شرایط زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا می کند، این پژوهش در زمره مطالعات 

وع نی از توصیف تحقیقاتچون در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه هست می پردازیم، تحقیق مذکور در زمره 
ه گیري ا نتیجیهشگر در این تحقیق سعی می کند بدون هیچ گونه دخالت به عبارت دیگر، پژو گیردپیمایشی قرار می 

جهت که  ز ایناذهنی خود، وقایع و رخدادها را آن طور که هست، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. چون پژوهش حاضر 
 شود. میوب در جهت حل یک مشکل می باشد و از نتایج آن می توان بطور عملی استفاده کرد از نوع کاربردي محس

با توجه به تعریف، یک جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد یا واحدها که داراي حداقل یک صفت 
مشترك باشند. معموالً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماري است که پژوهشگر مایل است درباره صفت 

ادارات کل کلیه کارکنان  پژوهشدر این مطالعه  مورد آماري جامعهدهاي آن به مطالعه بپردازد. (صفت ها) متغیر واح
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از آنجا که جامعه آماري شامل کلیه  .نفر می باشند 307 کارکنان  می باشند که تعداداستان آذربایجان غربی  زندان هاي
ان تعداد افراد می باشد، در نتیجه با استفاده از فرمول کوکربانک صادرات ایران در استان آذربایجان غربی  کارکنان

 نفر محاسبه گردید.  171شرکت کننده در این پژوهش 

 اسمیرنف-: آزمون کلموگرف1جدول شماره 

 آماره آزمون نام متغیر

 سمیرونفا-کلموگروف

 مقادیر

P-Value 

 نتیجه گیري

 داده ها نرمال می باشند 557/0 792/0 ارتباط و استنتاج

 ال می باشندداده ها نرم 382/0 908/0 ابزارهاي تحلیل

 داده ها نرمال می باشند 142/0 150/1 سیستم هاي هشدار دهنده

 داده ها نرمال می باشند 131/0 167/1 سیستم هاي گزارش دهنده

 داده ها نرمال می باشند 152/0 135/1 تصمیم گیري اثربخش

 داده ها نرمال می باشند 654/0 987/0 هوش تجاري

 داده ها نرمال می باشند 188/0 105/1 تصمیم گیري هاي مدیران

 

است (فرض صفر هنگـامی  05/0یش از ب) براي کلیه متغیرها معنادار بوده و P-Valueداري (از آنجایی که مقادیر سطح معنی
درصد باشد) بنابراین متغیرها از توزیع نرمـال پیـروي مـی کننـد، لـذا جهـت  5داري کمتر از شود که مقدار سطح معنیرد می

 رضیه هاي تحقیق از آزمون هاي پارامتریک استفاده می شود.سنجش ف

 

 

 

 

 آزمون فرضیه هاي تحقیق

 آزمون ضریب رگرسیون فرضیه ي اصلی

در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر  راهبرد بهینههوش تجاري به عنوان 
 دارد. 
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ن یري هاي مدیراگدر بهبود تصمیم  برد بهینهراههوش تجاري به عنوان مشاهده می شود مولفه هاي  2همانطور که در جدول 

گرسیون نشان می دهد ر). نتایج تحلیل  β ، ، 001/0=P=682/0( در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. 
بایجان ذري استان آدر بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان ها راهبرد بهینههوش تجاري به عنوان که مولفه 

 کل زندان در اداره در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران راهبرد بهینههوش تجاري به عنوان تاثیر دارد و می توان گفت غربی 
 .را پیش بینی می کندهاي استان آذربایجان غربی 

 

 

 

 فرعی اول ي هیفرض ضریب رگرسیون آزمون

گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی  در بهبود تصمیم راهبرد بهینهبه عنوان  ارتباط و استنتاج

 تاثیر دارد.

 

 

 

 

 مدل

 ضرایب استاندارد نشده

 

ضریب استاندارد 
 شده 

نتیجه  Pمقدار  tمقدارآماره 
 آزمون

 βمقدار ضریب ضریب خطاي معیار βمقدار ضریب

 H₀رد  001/0 083/5  249/0 263/1 مقدار ثابت

 001/0 595/9 682/0 067/0 641/0 هوش تجاري

ضریب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده مدل
 شده 

نتیجه  Pمقدار  tمقدارآماره 
 آزمون

 βمقدار ضریب ضریب خطاي معیار βمقدار ضریب

 H₀رد  001/0 679/3  445/0 674/1 مقدار ثابت

 001/0 269/4 382/0 117/0 502/0 ارتباط و استنتاج

جدول ضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرھای تحقیق معنی دار ۲جدول شماره   

جدول ضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرھای تحقیق معنی دار ۳ول شماره جد  
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ي صمیم گیري هادر بهبود ت راهبرد بهینهبه عنوان  مشاهده می شود مولفه هاي ارتباط و استنتاج3همانطور که در جدول 
می  حلیل رگرسیون نشانت). نتایج  β ، ، 001/0=P=382/0(  مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

اي استان هل زندان کدر بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره  راهبرد بهینهبه عنوان  دهد که مولفه ارتباط و استنتاج
در  اي مدیرانهیم گیري در بهبود تصم راهبرد بهینهبه عنوان  و می توان گفت ارتباط و استنتاج آذربایجان غربی تاثیر دارد.

 را پیش بینی می کند . ربایجان غربیاداره کل زندان هاي استان آذ

 

 

 

 

 
 فرعی دوم ي هیفرض ضریب رگرسیونآزمون 

در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی  راهبرد بهینهبه عنوان  ابزارهاي تحلیل

 تاثیر دارد.

 

 

 

 

 

 مدل

 

ضریب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده
 شده 

نتیجه  Pمقدار  tمقدارآماره 
 آزمون

 βمقدار ضریب ضریب خطاي معیار βمقدار ضریب

 H₀رد  001/0 682/11  227/0 648/2 مقدار ثابت

 001/0 404/5 460/0 061/0 329/0 ابزارهاي تحلیل

جدول ضرایب استاندارد وغیر استاندارد شده متغیرھای تحقیق معنی دار ٤جدول شماره   
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 میم گیري هايدر بهبود تص راهبرد بهینهبه عنوان  مشاهده می شود مولفه هاي ابزارهاي تحلیل 4همانطور که در جدول 
تحلیل رگرسیون نشان  ). نتایج β ، ، 001/0=P=460/0(  مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

ان ان هاي استه کل زنددر بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در ادار راهبرد بهینهبه عنوان  می دهد که مولفه ابزارهاي تحلیل
ر داي مدیران م گیري هدر بهبود تصمی راهبرد بهینهبه عنوان  و می توان گفت ابزارهاي تحلیل ان غربی تاثیر دارد.آذربایج

 را پیش بینی می کند . اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 
 فرعی سوم ي هیفرض ضریب رگرسیونآزمون 

هبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان در ب راهبرد بهینهبه عنوان  سیستم هاي هشدار دهنده
 آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

 

 

 مدل

 

ضریب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده
 شده 

نتیجه  Pمقدار  tمقدارآماره 
 آزمون

ضریب خطاي  βمقدار ضریب
 معیار

 βمقدار ضریب

 H₀رد  001/0 184/6  252/0 559/1 مقدار ثابت

تم هاي هشدار سیس
 دهنده

559/0 070/0 633/0 502/8 001/0 

: جدول ضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرھای تحقیق ٥جدول شماره   
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در بهبود تصمیم گیري  راهبرد بهینهبه عنوان  مشاهده می شود مولفه سیستم هاي هشدار دهنده 5همانطور که در جدول 
یل رگرسیون ). نتایج تحلβ ، ، 001/0=P=633/0( هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل  راهبرد بهینهبه عنوان  نشان می دهد که مولفه سیستم هاي هشدار دهنده
در بهبود  راهبرد بهینهبه عنوان  و می توان گفت سیستم هاي هشدار دهندهزندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد 

 را پیش بینی می کند.ره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تصمیم گیري هاي مدیران در ادا

 

 

 فرعی چهارم ي هیفرض ضریب رگرسیونآزمون 

در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان  راهبرد بهینهبه عنوان سیستم هاي گزارش دهنده 
 آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

در بهبود تصمیم  راهبرد بهینهبه عنوان گزارش دهنده  مشاهده می شود مولفه هاي سیستم هاي 6همانطور که در جدول 
). نتایج تحلیل β ، ، 001/0=P=588/0(گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

ران در در بهبود تصمیم گیري هاي مدی راهبرد بهینهبه عنوان رگرسیون نشان می دهد که مولفه سیستم هاي گزارش دهنده 

 مدل
 

ضریب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده
 شده 

نتیجه  Pمقدار  tرآماره امقد
 آزمون

ضریب خطاي  βمقدار ضریب
 معیار

 βمقدار ضریب

 H₀رد  001/0 943/5  272/0 619/1 مقدار ثابت

سیستم هاي گزارش 
 دهنده

550/0 072/0 588/0 633/7 001/0 

تحقیقندارد و غیر استاندارد شده متغیرھای : جدول ضرایب استا٦جدول شماره   
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در  راهبرد بهینهبه عنوان و می توان گفت سیستم هاي گزارش دهنده  اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد
 را پیش بینی می کند . بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی

 

 

 

 

 فرعی پنجم ي هیفرض ضریب رگرسیونآزمون 

ذربایجان ي استان آدر بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان ها راهبرد بهینهبه عنوان م گیري اثربخش تصمی
 غربی تاثیر دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بهبود تصمیم گیري  راهبرد بهینهبه عنوان مشاهده می شود مولفه هاي تصمیم گیري اثربخش  7همانطور که در جدول 
). نتایج تحلیل رگرسیون نشان  β ، ، 002/0=P=292( ثیر دارد. هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تا

در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي  راهبرد بهینهبه عنوان می دهد که مولفه تصمیم گیري اثربخش 

نتیجه  Pمقدار  tمقدارآماره  ضریب استاندارد شده  ضرایب استاندارد نشده مدل
ضریب خطاي  βمقدار ضریب آزمون

 معیار
 βمقدار ضریب

  001/0 141/14  223/0 152/3 ثابتمقدار 

تصمیم گیري  H₀رد 
 اثربخش

199/0 063/0 292/0 186/3 002/0 

: جدول ضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرھای تحقیق۷جدول شماره   
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د تصمیم گیري هاي مدیران در بهبو راهبرد بهینهبه عنوان و می توان تصمیم گیري اثربخش استان آذربایجان غربی تاثیر دارد 
 را پیش بینی می کند .در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی 

 
 

 

 اصلی هیفرض آزمون از يریگ جهینت

اي هیم گیري در بهبود تصم راهبرد بهینههوش تجاري به عنوان  نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است که
) 1392حمدي و همکاران (ا تاجنتایج این فرضیه با پژوهش تان آذربایجان غربی تاثیر دارد. مدیران در اداره کل زندان هاي اس

همخوانی  جام دادانها)  سازمان هاي کالن گیري تصمیم در راهبرد بهینه عنوان به تجاري هوش نقش (بررسی تحت عنوان که
تصمیم  ناییتوا اطالعات، دیگر سوي از و شوند می طراحی صحیح و درستی به تجاري هوش هاي سیستم که هنگامی. دارد

 خواهد داشت دنبال به را خاطر رضایت صحیح تصمیمات ایجاد با و دهد بهبود را خود عملکرد تواند می سازمان دارند، سازي

 را آنها رفته شود،گ سازمان از ترقی و رشد فرصت و شوند شناسایی رقبا دقیق و ریزبین چشمان توسط فرصتها آنکه از پیش و

 شیوه ابدي داومتخوش،  رویاي از آمدن در و هوشمند و دقیق تصمیمات اتخاذ با صرفا اهداف این البته که آوریم دست به

 .یافت خواهد تحقق کار و کسب

 فرعی اول هیفرض آزمون از يریگ جهینت

در بهبود تصمیم گیري بهینه  راهبردبه عنوان  ارتباط و استنتاجپژوهش حاکی از آن است که  اول یفرعنتایج آزمون فرضیه 
و همکاران  نیکومرام با یافته هايفرضیه  نتایج این هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

 در تجاري هوش و تصمیم پشتیبانی بر مبتنی مدیریت حسابداري اطالعات سیستم تاثیر سنجش(پژوهشی با عنوان ) 1391(
 رتبه همبستگی ضریب ناپارامتریک، رگرسیون آزمون از حاصل نتایجهمخوانی دارد.  )اقتصادي واحدهاي مدیران گیري تصمیم

 هوش و گیري تصمیم پشتیبانی بر مبتنی مدیریت حسابداري اطالعات سیستم هاي مولفه اکثر دهد می نشان اسپیرمن اي
 و تحلیل ابزارهاي دهنده، گزارش و دهنده هشدار هاي تمسیس استنتاج، و ارتباطات بر مبتنی هاي سیستم قالب در تجاري
 دارند. داري معنی ارتباط گیري تصمیم متغییرهاي با بخش اثر گیري تصمیم

 فرعی دوم هیفرض آزمون از يریگ جهینت

گیري در بهبود تصمیم راهبرد بهینه به عنوان  ابزارهاي تحلیلپژوهش حاکی از آن است که  دوم یفرعنتایج آزمون فرضیه 
 و همکاران نیجول با یافته هايفرضیه  نتایج این هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

از شل بودجه: نقش واسطه  رانیمد جادیدر ا کیاستراتژ يزیمشارکت در برنامه ر ریتاث«) در پژوهشی تحت عنوان 2015(
 قیشل بودجه از طر جادیا ابدی یدریافتند که مشارکت بودجه کاهش م می باشد آنهاهمسو » یسازمان یمستقل و عاطف زهیانگ

 یشل بودجه مربوط م جادیبه ا یسازمان يزیبرنامه ر ندیدو عنصر از فرا ردهد که ه یبودجه مستقل، نشان م زهیاثر واسطه انگ



 
 

 
 

www.ACONF.ir         ۱۲ 

 يزیبرنامه ر تیشناختن اهم تیبه رسم يها يو استراتژ يحسابدار نیدر حال رشد کاوش رابط ب قیشود. مطالعه ما در تحق
 کند. یاز شل بودجه کمک م رانیمد جادیدرك ا يبرا یمشارکت کیاستراتژ

 فرعی سوم هیفرض آزمون از يریگ جهینت

در بهبود راهبرد بهینه به عنوان  سیستم هاي هشدار دهندهپژوهش حاکی از آن است که  ومس یفرعنتایج آزمون فرضیه 
 کوبینا و با یافته هايفرضیه  نتایج اینمدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. تصمیم گیري هاي 

همخوانی وکار) در شرکت  (کسب هاي هوش تجاريعنوان امکان بهبود کارایی در سیستم) در تحقیقی به 2015( همکارانش
هاي اطالعات و اضر بر اطالعاتی که از طریق انواع فناوريهاي مدرن در حال حگیري در شرکتمدیریت و تصمیم دارد.

هاي مدرن و توسعه گذارد. به دلیل فناوريتوجهی میشود تأثیر قابلشده و بین مدیران توزیع میآوريجمع (ICT) ارتباطات
زیاد اطالعات را ها باید این حجم ها، مقدار و حجم اطالعات در حال رشد است. شرکتها در شرکتو بهبود مستمر آن

 گیرند. اغلب مورداستفاده قرار می (BI) وکارهاي اطالعاتی پیچیده مانند سیستم هوش کسبپردازش کنند و بنابراین سیستم

 فرعی چهارم هیفرض آزمون از يریگ جهینت

ود در بهبهینه براهبرد به عنوان سیستم هاي گزارش دهنده پژوهش حاکی از آن است که  چهارم یفرعنتایج آزمون فرضیه 
هاي  ه با یافتهین فرضیانتایج حاصل از تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

تصمیم گیري  ي هوش رقابتی به عنوان ابزار حمایتی در فرایند ها «با عنوان ) در تحقیقی 1393( و همکاران بیک زاد
 دقت با و ترریعازمانها اطالعات محیط اطراف خود را سس گردد می موجب رقابتی هوش شافزای. همخوانی دارد» مدیران

 نقش که نمدیرا دردسترس مقتضی درمواقع و ذخیره ودمندق سطری به را حاصل نتایج و کرده تحلیل و تجزیه بیشتري
ربخشی ع کرده و اثیتسر نازمانش را در بستر سعات و دااله در سازمان دارند، قرار دهند. این امر جریان تبادل اطگیرند تصمیم

 و رقبا بهتر ركد با اجرایی مدیران ترتیب، نبدی .فرایند تفکر و تصمیم گیري جمعی را به نحو چشمگیري بهبود می بخشد
رقبا  ضعفقوت و  ها، نقاطت می توانند با تکیه بر ابزارها و تکنیک هاي خاص، اطالعات مرتبط با قابلیترقاب پرچــــالش محیط

ا رقب از گام یک همواره و اقدام مناسب راهبرد انتخاب به بتت و به موقع نسدرس تصمیمات اتخاذ با و داده قرار یرا مورد بررس
 .جلوتر باشند

 فرعی پنجم هیفرض آزمون از يریگ جهینت

در بهبود تصمیم برد بهینه راهبه عنوان تصمیم گیري اثربخش پژوهش حاکی از آن است که  پنجم یفرع نتایج آزمون فرضیه
فالح نتایج حاصل از این فرضیه با یافته هاي گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

) وش تجاري در بهبود تصمیم گیري مدیران بانکیکاربرد رهیافت هاي ه( در تحقیقی با عنوان  )1393( وهمکاران دوست
گیري مدیران موسسه اعتباري ثامن نتایج تحلیل آماري نشان داد که بین استفاده از هوش تجاري و تصمیم همسو می باشد.

هاي تحقیق نشان داد که وضعیت مدیران شعب در متغیرهاي هوش تجاري و ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین یافته
 گیري مطلوب است.میمتص
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