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 در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران هوش تجاري تاثیربررسی 

 

 

 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 ناین وضعیت را مهم ت سازد. اما نکته مهم در این خصوص اینکه مدیران بخصوص در سیستم هاي دولتی،

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

تحقیق نیز  کاربردي بوده که روش نفر را پاسخ داده است. نوع تحقیق 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

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

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

 زندان هاي استان آذربایجان غربی فراهم آورد.

 .غربی کل زندان هاي استان آذربایجان ادارات، بهبود تصمیم گیري هاي مدیران، هوش تجاري کلمات کلیدي:
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که ت به تعالی سازمان اس ي روا نیز همانند پنجره هاي روح هستند، هوش تجاري به مثابه پنجره ها طور که چشم همان

ها و فرآیندهایی  اي از فناوري مجموعه، 3هوش تجاري. کند هاي استفاده نشده را آشکار می کارایی، بازده عملیاتی و فرصت

بدون . دهد را می است که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسترسی و تحلیل داده و در نهایت تصمیم گیري هاي دقیق

هوش تجاري  علت، به همین . کار گیرند، هوش تجاري مفید نخواهد بود اطالعات را تفسیر کنند و به رادي که بتوانندوجود اف

. اینکه افراد آن را به عنوان یک دارایی مهم در نظر بگیرند کمتر وابسته به فناوري و بیشتر تحت تاثیر ابداع و فرهنگ است و

با رقابتی شدن اقتصاد و کسب و  .میم سازي بر اساس حقایق سازمانی می باشدگیري و تص هدف هوش تجاري تسهیل تصمیم

مرکز توجه کارشناسان فناوري اطالعات و  "سازي تصمیم"تسهیل فرآیند و "هاي سازمانی معنا بخشیدن به داده"موضوع  کار

آفرینی کند که توسط افراد  رزشتواند ا هوش تجاري یا هوش رقابتی تنها زمانی می. متخصصان علم مدیریت قرارگرفته است

در چند سال اخیر در کشور ما پیاده سازي سیستم هاي هوشمند رواج یافته است اما مشکلی که  .ددرستی به کار برده شو به

متدولوژي  در پیاده سازي موفق و ادامه پروژه هاي فوق دیده می شود، نداشتن ادبیات مشترك بین افراد و نیز عدم استفاده از

 .پیاده سازي می باشد ب درمناس

در این دنیا، اقتصاد به  ناپذیري است.شدن، دچار تغییرات سریع و اجتنابکنیم که به خاطرجهانیما در دنیایی زندگی می

مواجه ساخته که این امر، خود حاصل  محور حرکت کرده و بسیاري از معادالت کنونی کشورها را با چالشسمت اقتصاد دانش

پذیري و مدیریت تغییرات محیط بیشتري جهت درك، انطباق هاي کنونی، اهمیتسازمان عات و ارتباطات است.فناوري اطال

منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصوالت  دانش و اطالعات روزآمد به کارگیريپیرامون قائل شده و در کسب و به

مدیریت « کارگیري سبک جدیدي از مدیریت به نامهایی نیازمند بهاناند. چنین سازمپیشی گرفته رجوعانتر به اربابمطلوب

ها براین باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوري و فنون برخی از سازمان. )1392و همکاران،ذر باشند (مهرآمی» دانش

کند اطالعات مهم را یاري می هامدیریت دانش فرایندي است که به سازمان .)2011(راسموسن ، توان دانش را مدیریت کردمی

هایی چون حل مشکالت، آموختن نوبه خود تخصصی است که براي فعالیت و منتشر کنند و به دهیبیابند، گزینش، سازمان

تعریف اسوان از مدیریت دانش یکی از . )1395(قادري و همکاران، گیري ضروري استراهبردي و تصمیم ریزيپویا، برنامه

 پذیري و کاربرد آنشود: مدیریت دانش هرگونه فرایند یا عمل تولید، کسب، تسخیر، ترویج و جامعهقلمداد می بهترین تعاریف

                                                            
3 BI(Business Intelligence) 
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دانش را چنین تعریف  کویتز مدیریت دهد.است، در هرجایی که دانش استقرار یابد، یادگیري و عملکرد سازمان را افزایش می

 پردازداعضاء و دارایی مبتنی بر دانش می یجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشهفرایندي که از آن طریق سازمان به ا نماید:می

   .)1394(مرتضوي و منیریان،

هاي صحیح و مؤثر بر اساس اطالعات مدیریتی رو به گیريدهد فشار بر مدیران براي تصمیمتحقیقات اجراشده نشان می

هاي مختلف ها مجبور هستند اهداف متعدد خود را در زمانزمانکه منابع موجود محدود هست و مدیران سا افزایش است چرا

برانگیزترین نقش یک مدیر است؛ و مدیریت دانش، مدیران را گیري اغلب چالشدر چنین شرایطی تصمیم .بندي کننداولویت

د اطالعات و درص 90 از طرفی اتخاذ یک تصمیم مناسب، نیاز به. مایندسازد تا تصمیمات اثربخشی و مؤثري اتخاذ نقادر می

دیران صرف مدرصد کار  67درصد زمان و  78) و براي کسب اطالعات الزم 1394درصد بینش دارد (کرده و همکاران، 10

ه اینکه امروزه وقت زیادي از مدیران صرف ب). با توجه 1391گردد (بهرامی و همکاران،ارتباطات و تبادل اطالعات می

ریزي، جمله برنامه شود و انجام صحیح هر یک از وظایف اساسی مدیریت، ازمی گیري، حل مسئله و مشکالتتصمیم

عات ر داشتن اطالدهی، هدایت و کنترل ملزم به برخورداري از اطالعات هست؛ اما بایستی اذعان نمود که فقط در اختیاسازمان

ي انجام شود و به معناي قصد برامی تصمیم یک عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاري از آن نتیجه. کافی نیست

نگ د کردن، آهدن، قصدادن یا ندادن کاري، انتخاب یک رأي یا یک فکر و کنار گذاشتن تردید، و همچنین به معناي اراده کر

اي انتخاب گیري فرآیندي است که طی آن شیوه عمل خاصی براي حل مسئله یا مشکل ویژهکاري کردن است. تصمیم

کنند. بنابراین ها در یک محیط اقتصادي شدیداً رقابتی و بسیار متغیر فعالیت می). سازمان1391 ،و همکاران شود (بهرامیمی

ان است. العمل سریع نسبت به عمل رقیبان و شرایط جدید بازار، عامل مهمی در موفقیت و حتی بقاي سازمتوانایی عکس

هاي زیادي گیري است. دادهجاري، افزایش اثربخشی در فرآیند تصمیمهاي هوش تترین منفعت استفاده از سیستمبنابراین مهم

هاي داخلی سازمان و قسمتی از آن ها از تراکنشها وجود دارد. قسمتی از این دادههاي اطالعاتی موجود در سازماندر سیستم

شده باشد، آوري و ذخیرهمعیافته جهاي سیستماتیک و ساختروش ها بهحال حتی اگر آن هر از منابع خارجی است. به

ها باید توسط ابزار مناسب استخراج و با استفاده از گیري استفاده کرد. این دادهها براي تصمیمطور مستقیم از آنتوان بهنمی

 گیري استفاده کرد.ها در فرآیند تصمیمهاي تحلیل، پردازش و به اطالع و دانش مبدل شوند تا بتوان از آنروش

ه گسترده، موسسات براي دو مقصود اصلی نیاز به استفاده از هوش دارند. ابتدا، براي انجام تجزیه و تحلیل که می در یک نگا

تواند به آنها در تصمیم گیري بهتر کمک کند. تا بتواند روندهاي فروش را بشناسندو مراقبت ها را براي مشتریان و شکایات 
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). برخی از 2015،  4ینی آینده رفتار مشتري و تقاضاي بازار می کند (سرگومورومهم فراهم آورند. دوم، کمک زیادي به پیش ب

 دالیل دیگر عبارتند از:

ریان، ر رسیدن به اهداف اساسی سازمان مانند کاهش هزینه ها، بهبود بهره وري، توسعه محصول، توسعه خدمات مشتد -

 افزایش درآمدها و غیره شرکت ها را یاري می دهد.

 ه از تحلیلمکان را می دهد کاهبردي را براي تصمیم گیرندگان فراهم می آورد. هوش تجارت به موسسات این ااطالعات ر -

 اطالعات در مقادیر بزرگ، یافتن الگوهاي رفتاري مشتریان و رقبا بهره برداري کنند.

ی ود خط اصله بهبباهم سازد تا دسترسی آنی به چنین اطالعاتی می تواند به تصمیم گیري کمک کند و تغییرات پویایی را فر

 شرکت یاري رساند.

، گردیده یت شدهدر کسب و کار مدرن امروزي، رشد استانداردها و تکنولوژي باعث دسترسی به اطالعات گسترده و هدا

و ت مرتبط ج اطالعا، امکان جستجو در بین مقادیر زیاد داده ها، استخرااداري است به طوري که هوشمندي در فعالیت هاي 

ش میزان ابع، افزایاهش منکتاثیر ایت اطالعات بر روي دانش سازمانی را فراهم می کند. از آنجا که سازمانها با آینده دشوار، 

ه بر ه عالوکپاسخگویی و فرصت هاي چالشی روبرو هستند، موفقیت در چنین محیطی مستلزم مدیریتی انعطاف پذیر است 

یف انجام وظا سئله وما پیش بینی کرده و راهکار خالق و نواندیشانه اي را جهت حل اجراي موثر امور جاري بتواند موانع ر

 پژوهش هوش وطالعه استراتژیک خود، سازماندهی کند. به عبارت دیگر از نظر تجاري هوشمندانه تر عمل نماید. بنابراین م

ي یشینه اپاین حوزه و شکل گیري تجاري در این حوزه یک ضرورت به حساب می آید. گسترش و توسعه بنیانی علم در 

 ر ضرورت هاي انجام تحقیق می باشدجدید براي تحقیقات آینده از دیگ

 تحقیقاهداف 

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 بهینهه عنوان ب 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

                                                            
4 Sérgio Moro 
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در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان  یک راهبرد بهینهبه عنوان  ر دهندهسیستم هاي هشدانقش  تعیین .3 
  .هاي استان آذربایجان غربی

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 اثربخش نقش تعیین .5
 .استان آذربایجان غربی

 

 روش تحقیق 

ار می فی قرچون در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه هست می پردازیم، تحقیق مذکور در زمره تحقیقات توصی
 ود، وقایع نی خور این تحقیق سعی می کند بدون هیچ گونه دخالت یا نتیجه گیري ذهگیرد به عبارت دیگر، پژوهشگر د

می توان  وصیفیرخدادها را آن طور که هست، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از طرفی از آنجایی که در تحقیقات ت
شی پیمای نوع توصیفی از ویژگیهاي جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی ارزیابی نمود، تحقیق حاضر یک تحقیق

 دیگر بعبارتیي مشخص از افراد یا یک جمعیت است اطالع درباره مجموعه ا است. هدف اصلی یک پیمایش، کسب
ر دارد. ی قراپژوهشگر در شرایط زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا می کند، این پژوهش در زمره مطالعات میدان

وع نی از توصیف تحقیقاتچه هست می پردازیم، تحقیق مذکور در زمره چون در این پژوهش به توصیف و مطالعه آن
ه گیري ا نتیجیبه عبارت دیگر، پژوهشگر در این تحقیق سعی می کند بدون هیچ گونه دخالت  گیردپیمایشی قرار می 

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

فت مشترك صل یک با توجه به تعریف، یک جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد یا واحدها که داراي حداق
(صفت  ره صفتیک جامعه آماري است که پژوهشگر مایل است درباباشند. معموالً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی 

ل زندان ادارات ک کلیه کارکنان پژوهشدر این مطالعه  مورد جامعه آماريدهاي آن به مطالعه بپردازد. ها) متغیر واح
مل کلیه ماري شااز آنجا که جامعه آ .نفر می باشند 307 کارکنان  می باشند که تعداداستان آذربایجان غربی  هاي

د عداد افراتوکران کمی باشد، در نتیجه با استفاده از فرمول بانک صادرات ایران در استان آذربایجان غربی  کارکنان
 نفر محاسبه گردید.  171شرکت کننده در این پژوهش 
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 آزمون فرضیه هاي تحقیق

 آزمون ضریب رگرسیون فرضیه ي اصلی

انش در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی هوش تجاري به عنوان ابزار مدیریت د

 تاثیر دارد. 

 

 
اي ههوش تجاري به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیري هده می شود مولفه هاي مشا-1همانطور که در جدول 

سیون نشان می حلیل رگرت). نتایج  β ، ، 001/0=P=682/0( مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

اي استان هزندان  هوش تجاري به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کلدهد که مولفه 

دیران در میري هاي گهوش تجاري به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم تاثیر دارد و می توان گفت آذربایجان غربی 

 .را پیش بینی می کندن آذربایجان غربی اداره کل زندان هاي استا

 

 فرعی اول ي هیفرض ضریب رگرسیون آزمون

به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان  ارتباط و استنتاج

 غربی 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

رمعنی دا تحقیق : جدول ضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرھای۱جدول شماره   
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گیري  هبود تصمیمانش در ببه عنوان ابزار مدیریت د مشاهده می شود مولفه هاي ارتباط و استنتاج 2همانطور که در جدول 

یج تحلیل رگرسیون ). نتاβ ، ، 001/0=P=382/0(  هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

زندان  اداره کل ران دربه عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیري هاي مدی نشان می دهد که مولفه ارتباط و استنتاج

م گیري هبود تصمینش در ببه عنوان ابزار مدیریت دا و می توان گفت ارتباط و استنتاج ن آذربایجان غربی تاثیر دارد.هاي استا

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

 فرعی دوم ي هیفرض ضریب رگرسیونآزمون 

دانش در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان به عنوان ابزار مدیریت  ابزارهاي تحلیل

 غربی تاثیر دارد.

 

ضریب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده مدل
 شده 

نتیجه  Pمقدار  tماره مقدارآ
 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

 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

معنی دار تحقیقغیر استاندارد شده متغیرھای  : جدول ضرایب استاندارد و۲-جدول شماره   

معنی دارتحقیق : جدول ضرایب استاندارد وغیر استاندارد شده متغیرھای ۳جدول شماره   
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یري بود تصمیم گبه عنوان ابزار مدیریت دانش در به مشاهده می شود مولفه هاي ابزارهاي تحلیل 3همانطور که در جدول 

یج تحلیل رگرسیون ا). نتβ ، ، 001/0=P=460/0(  هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

دان داره کل زناان در به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم گیري هاي مدیر نشان می دهد که مولفه ابزارهاي تحلیل

گیري  هبود تصمیمش در ببه عنوان ابزار مدیریت دان و می توان گفت ابزارهاي تحلیل هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

 را پیش بینی می کند . اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربیهاي مدیران در 

 فرعی سوم ي هیفرض ضریب رگرسیونآزمون 

اي استان هزندان  در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل به عنوان ابزار مدیریت دانش سیستم هاي هشدار دهنده

 آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

 

در بهبود تصمیم  به عنوان ابزار مدیریت دانش فه سیستم هاي هشدار دهندهمشاهده می شود مول -4همانطور که در جدول 

). نتایج تحلیل  β ، ، 001/0=P=633/0( گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان 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

سیستم هاي هشدار 
 دهنده

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

تحقیق غیر استاندارد شده متغیرھای  : جدول ضرایب استاندارد و-٤جدول شماره   



 
 

۹ 
 

www.ACONF.ir         ۹ 

بهبود تصمیم گیري هاي در  به عنوان ابزار مدیریت دانش رگرسیون نشان می دهد که مولفه سیستم هاي هشدار دهنده

به عنوان ابزار  و می توان گفت سیستم هاي هشدار دهندهمدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد 

 را پیش بینی می کند.در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی  مدیریت دانش

 فرعی چهارم ي هیفرض نضریب رگرسیوآزمون 

اي استان زندان ه در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل به عنوان ابزار مدیریت دانشسیستم هاي گزارش دهنده 

 آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

 

 

 

 

 

در بهبود  شبه عنوان ابزار مدیریت دانمشاهده می شود مولفه هاي سیستم هاي گزارش دهنده  5همانطور که در جدول 

). نتایج تحلیل β ، ، 001/0=P=588/0(اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.  تصمیم گیري هاي مدیران در

اي م گیري هدر بهبود تصمی به عنوان ابزار مدیریت دانشرگرسیون نشان می دهد که مولفه سیستم هاي گزارش دهنده 

نوان ابزار عبه هنده دتوان گفت سیستم هاي گزارش و می  مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد

 ی کند .مبینی  را پیش در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی مدیریت دانش

 

 مدل
 

ضریب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده
 شده 

نتیجه  Pمقدار  tرآماره امقد
 آزمون

خطاي  ضریب 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 

تحقیقل ضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرھای : جدو٥جدول شماره   
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 فرعی پنجم ي هیفرض ضریب رگرسیونآزمون 

ستان ان هاي اري هاي مدیران در اداره کل زنددر بهبود تصمیم گی به عنوان ابزار مدیریت دانشتصمیم گیري اثربخش 
 آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

در بهبود تصمیم  به عنوان ابزار مدیریت دانشمشاهده می شود مولفه هاي تصمیم گیري اثربخش  6همانطور که در جدول 

). نتایج تحلیل  β ، ، 002/0=P=292( گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در  به عنوان ابزار مدیریت دانشیون نشان می دهد که مولفه تصمیم گیري اثربخش رگرس

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 مقدار ثابت

تصمیم گیري  H₀رد 
 بخشاثر

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

تحقیقغیر استاندارد شده متغیرھای  : جدول ضرایب استاندارد و٦جدول شماره   
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در بهبود  به عنوان ابزار مدیریت دانشو می توان تصمیم گیري اثربخش اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد 

 را پیش بینی می کند .ان هاي استان آذربایجان غربی تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زند

 

م گیري د تصمیهوش تجاري به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبونتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است که 

 ان دادق نشعی تحقیهمچنین بررسی فرضیه هاي فرهاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

یري گه و تصمیم سیستم هاي گزارش دهند سیستم هاي هشدار دهنده، ،ابزارهاي تحلیل، ارتباط و استنتاج(هوش تجاري که 

 د.در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دار )اثربخش

 بحث و نتیجه گیري

هوش تجاري به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود تصمیم  کی از آن است کهنتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش حا -

 تاجنتایج این فرضیه با پژوهش گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

 صمیمت در دانش مدیریت ابزار عنوان به تجاري هوش نقش (بررسی تحت عنوان که) 1392احمدي و همکاران (

 صحیح و درستی به تجاري هوش هاي سیستم که هنگامی. همخوانی دارد انجام دادها)  سازمان هاي کالن گیري

 دهد بهبود را خود عملکرد تواند می سازمان دارند، تصمیم سازي توانایی اطالعات، دیگر سوي از شوند و می طراحی

 و ریزبین چشمان توسط فرصتها آنکه از پیش و داشتخواهد  دنبال به را خاطر رضایت صحیح تصمیمات ایجاد با و

 اهداف این البته که آوریم دست به را آنها گرفته شود، سازمان از ترقی و رشد فرصت و شوند شناسایی رقبا دقیق

 خواهد تحقق کار و کسب شیوه ابدي خوش، تداوم رویاي از آمدن در و هوشمند و دقیق تصمیمات اتخاذ با صرفا

 .یافت

ن -

به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود  ارتباط و استنتاجپژوهش حاکی از آن است که  اول یفرعآزمون فرضیه  تایج

 با یافته هايفرضیه  نتایج این تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

 بر مبتنی مدیریت حسابداري اطالعات سیستم یرتاث سنجش(پژوهشی با عنوان ) 1391و همکاران ( نیکومرام

 آزمون از حاصل نتایجهمخوانی دارد.  )اقتصادي واحدهاي مدیران گیري تصمیم در تجاري هوش و تصمیم پشتیبانی

 اطالعات سیستم هاي مولفه اکثر دهد می نشان اسپیرمن اي رتبه همبستگی ضریب ناپارامتریک، رگرسیون

 و ارتباطات بر مبتنی هاي سیستم قالب در تجاري هوش و گیري تصمیم پشتیبانی بر مبتنی مدیریت حسابداري
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 متغییرهاي با بخش اثر گیري تصمیم و تحلیل ابزارهاي دهنده، گزارش و دهنده هشدار هاي سیستم استنتاج،

 دارند. داري معنی ارتباط گیري تصمیم

ن -

ر بهبود ت دانش دبه عنوان ابزار مدیری رهاي تحلیلابزاپژوهش حاکی از آن است که  دوم یفرعتایج آزمون فرضیه 

 هاي با یافتهه فرضی نتایج این تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

ز ا رانیمد جادیدر ا کیاستراتژ يزیمشارکت در برنامه ر ریتاث«) در پژوهشی تحت عنوان 2015( و همکاران نیجول

کاهش  ت بودجهدریافتند که مشارک همسو می باشد آنها» یسازمان یمستقل و عاطف زهیبودجه: نقش واسطه انگ شل

ه برنام ندیااز فر دو عنصر ردهد که ه یبودجه مستقل، نشان م زهیاثر واسطه انگ قیشل بودجه از طر جادیا ابدی یم

و  يبدارحسا نیبدر حال رشد کاوش رابط  قیر تحقشود. مطالعه ما د یشل بودجه مربوط م جادیبه ا یسازمان يزیر

ل بودجه از ش رانیمد جادیدرك ا يبرا یمشارکت کیاستراتژ يزیبرنامه ر تیشناختن اهم تیبه رسم يها ياستراتژ

 کند. یکمک م

به عنوان ابزار مدیریت  سیستم هاي هشدار دهندهپژوهش حاکی از آن است که  ومس یفرعنتایج آزمون فرضیه  -

 نتایج اینر بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. د دانش

هاي هوش عنوان امکان بهبود کارایی در سیستم) در تحقیقی به 2015( همکارانش کوبینا و با یافته هايفرضیه 

هاي مدرن در حال حاضر بر شرکت گیري درمدیریت و تصمیم همخوانی دارد.وکار) در شرکت  (کسب تجاري

شود شده و بین مدیران توزیع میآوريجمع (ICT) هاي اطالعات و ارتباطاتاطالعاتی که از طریق انواع فناوري

ها، مقدار و حجم ها در شرکتهاي مدرن و توسعه و بهبود مستمر آنگذارد. به دلیل فناوريتوجهی میتأثیر قابل

هاي ها باید این حجم زیاد اطالعات را پردازش کنند و بنابراین سیستم. شرکتاطالعات در حال رشد است

 گیرند. اغلب مورداستفاده قرار می (BI) وکاراطالعاتی پیچیده مانند سیستم هوش کسب

به عنوان ابزار مدیریت سیستم هاي گزارش دهنده پژوهش حاکی از آن است که  چهارم یفرعنتایج آزمون فرضیه  -

نتایج حاصل از بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. در  دانش

هوش رقابتی به عنوان ابزار حمایتی در  «با عنوان ) در تحقیقی 1393( و همکاران بیک زاداین فرضیه با یافته هاي 

ازمانها اطالعات محیط س گردد می موجب رقابتی شهو شافزای. همخوانی دارد» تصمیم گیري مدیران فرایند هاي 

 درمواقع و ذخیره ودمندق سطری به را حاصل نتایج و کرده تحلیل و تجزیه بیشتري دقت با و ریعتراطراف خود را س

عات و اله در سازمان دارند، قرار دهند. این امر جریان تبادل اطگیرند تصمیم نقش که مدیران دردسترس مقتضی
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یع کرده و اثربخشی فرایند تفکر و تصمیم گیري جمعی را به نحو چشمگیري بهبود تسر ازمانبستر سدانش را در 

ت می توانند با تکیه بر ابزارها و رقاب پرچــــالش محیط و رقبا بهتر درك با اجرایی مدیران ترتیب، نبدی .می بخشد

 تصمیمات اتخاذ با و داده قرار یرا مورد بررستکنیک هاي خاص، اطالعات مرتبط با قابلیتها، نقاط قوت و ضعف رقبا 

 .ا جلوتر باشندرقب از گام یک همواره و اقدام مناسب راهبرد انتخاب به بتت و به موقع نسدرس

 به عنوان ابزار مدیریت دانشتصمیم گیري اثربخش پژوهش حاکی از آن است که  پنجم یفرع نتایج آزمون فرضیه -

نتایج حاصل از این در اداره کل زندان هاي استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.  در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران

کاربرد رهیافت هاي هوش تجاري در ( در تحقیقی با عنوان  )1393( وهمکاران فالح دوستفرضیه با یافته هاي 

نتایج تحلیل آماري نشان داد که بین استفاده از هوش تجاري و  همسو می باشد.) یبهبود تصمیم گیري مدیران بانک

هاي تحقیق نشان داد که گیري مدیران موسسه اعتباري ثامن ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین یافتهتصمیم

 گیري مطلوب است.وضعیت مدیران شعب در متغیرهاي هوش تجاري و تصمیم

 

 فته هاي تحقیقپیشنهادات براساس یا

ي ل زندان هاکدانش در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره  هوش تجاري به عنوان ابزار مدیریت به دلیل موثر بودن -1

هره گیري به منظور ب ستان آذربایجان غربیااداره کل زندان هاي شود مدیران و کارکنان توصیه می، استان آذربایجان غربی

ی ن اطالعاتاي نویي از تصمیم گیري هاي مبتنی بر مدیریت دانش در تصمیمات، استفاده از فناوري همناسب تر از هوش تجار

 و ارتباطاتی، استفاده از تکنیک هاي داده کاوي در امر تصمیم گیري ها حداکثر استفاده را نمایند.

صمیم گیري هاي مدیران در اداره کل زندان به عنوان ابزار مدیریت دانش در بهبود ت ارتباط و استنتاج به دلیل موثر بودن -2 

ا مدیر لذ ر نیستزم میسبا توجه به اینکه تصمیم گیري بدون وجود اطالعات و برقراري ارتباطات ال ،هاي استان آذربایجان غربی

صحیح  ر روندد دباطی خواز طریق نظم ارت و فراهم آورد براي مدیریت را باید اجرایی چنین وظیفه اي اطالعات الزمباید براي 

 .تامین اطالعات، اطمینان مدیریت را در تصمیم گیریها افزایش دهد

دان داره کل زندیریت دانش در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در ابه عنوان ابزار م ابزارهاي تحلیل به دلیل موثر بودن -3

رویکرد  ه از یکگیري که امکان استفاد پیشنهاد می گردد مدیران از مدل هاي تحلیل تصمیم، هاي استان آذربایجان غربی

 ده نمایند.استفان بهبود تصمیم گیري هاي مدیرامنطقی، علمی، قابل دستیابی و به موقع به منظور اندازه گیري کارایی و 
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ل در بهبود تصمیم گیري هاي مدیران در اداره ک به عنوان ابزار مدیریت دانش با توجه به اینکه سیستم هاي هشدار دهنده -4

سبب  ي را که باعثسیستم رایانه اي کارامدموثر می باشد لذا پیشنهاد می شود مدیران زندان هاي استان آذربایجان غربی 

 را نصب کنند. کاهش خطا خواهد شد

ر اداره دیري هاي مدیران در بهبود تصمیم گ به عنوان ابزار مدیریت دانشسیستم هاي گزارش دهنده  به دلیل موثر بودن -5

 در کاهشا کنند ت که مدیران از سیستم هاي گزارش دهنده استفاده ، پیشنهاد می شودندان هاي استان آذربایجان غربیکل ز

 .تصمیم گیري مصون باشندانواع خطاهاي 

اره کل اي مدیران در ادهدر بهبود تصمیم گیري  به عنوان ابزار مدیریت دانشتصمیم گیري اثربخش  با توجه به اینکه -6

 هماهنگ مکاناتا تجاري مجموعه هوش کار راه موثر می باشد لذا پیشنهاد می شود کهاي استان آذربایجان غربی زندان ه

 سازي کنند. پیاده را است سطوح سازمان تمام در سازي اثر بخش تصمیم فرآیند تسهیل براي
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