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د بر بهبود عملکرد مدیریت نوسازي و بهسازي با تأکی بر تاثیرآن و تجاري  هوش بررسی
 هاي نوین (مطالعه موردي: وزارت راه و شهرسازي)بکارگیري مصالح و سازه

 
* †1،شیخی حسین باغ  2زهرا قربانی

 

 رانشان، ای، کاینادانشگاه س و فناوري اطالعات )خوراسگان(مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان  گروه 1
 ، دانشگاه سینا، کاشان، ایران)یتجارت الکترونیکفناوري اطالعات ( گروه 2

 
 چکیده:

یشبرد اهداف خود پ براي وکارهاکسب ارشد و مدیران عمران مانند دیگر در دنیاي به شدت رقابتی امروز، مدیران
وه میان انب سریع از ورها در جهت اخذ تصمیم به موقع راهبردي هستند. این ابزا ها و ابزارهاي حمایتی ونیازمند تکنیک

ز ااستفاده  ال حاضردر ح. ها و اطالعات گوناگون براي ارائه محصول و خدمات منحصربفرد کاربردهاي فراوانی دارندداده
مطرح ها شوردر کتی سن مصالح برمناسب بسیار به عنوان جایگزینی  جدید مصالح ي نوین براي تولید و حمایت ازهافناوري

 ،لزلهزکمربند  رین در مسداشتن اکثر نقاط آ خاص و باالخص قرار یمیاقل طیبا دارا بودن شرا رانیکشور ااست و از آنجایکه 
اي هظیم بافتعهاي همراه است و همچنین وجود پهنه تیرشد روزافزون جمعها و ، خرابی سریع جادهمسکن دیکمبود شد

هاي زهعایب سامکه با رفع تحول است  نیا ازمندینتبط با رشد و توسعه شهرها، کشور فرسوده و بسیاري از مشکالت مر
ارد و مترقبه د وادث غیرحسوزي و سایر العاده در برابر زلزله و آتشکه مقاومت فوق شده نهیاز مصالح به موجود و استفاده

ها و فهه به مؤلین در پژوهش حاضر با توجدست به اقدامات اصالحی بزند؛ بنابراو غیره است عایق صوت، سرما، گرما 
ف اصلی و شهرسازي پرداخته شده است. هدهاي هوش تجاري، به بررسی وضعیت هوش تجاري در وزارت راه تکنیک

-ییین شده مداف تعانطباق ابزارهاي هوش تجاري در جهت هدایت سازمان (وزارتخانه) به منظور رسیدن به راهبردها و اه
همچنین  ها پرسشنامه استاندارد هوش تجاري است.آوري دادهبزار جمعتحلیلی و ا -حاضر توصیفی باشد. روش پژوهش

د ه دست آمده نشان دابنفر از کارشناسان وزارت راه و شهرسازي است. نتایج  62جامعه مورد بررسی و تعداد نمونه آماري، 
هوش  اهمیت ست و جنسیت افراد در میزان سنجشکه اهمیت هوش تجاري در وزارتخانه مورد نظر بین متوسط تا خوب ا

وش تجاري در و تحصیالت در میزان تمایل بکارگیري ه تجاري سازمان نقش نداشته اما متغیرهاي سن، سابقه فعالیت
ر سازمان جهت دهاي هوش تجاري و ابزارهاي مرتبط به آن به مؤلفه که شودبنابراین پیشنهاد می .سازمان مؤثر است

 وري مورد توجه قرار گیرد.رهافزایش به
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 مقدمه. 1
 

شور ت عمران کر صنعبا توجه به نیاز روز افزون استفاده از مصالح و صنایع جدید و فناوري نوین و استفاده آن د
ی و سنتی صالح قدیمهاي زیاد تکراري و اینکه مدت زیادي از مسازي و بدلیل هزینهسازي، راهري، ساختمانهمچون معما

ازي؛ نیازمند الح راه سی و مصاستفاده شده که این موارد هزینه بردار بوده و تولید آن نیز زمان بر می باشد مانند مصالح بتون
مع آوري جه سمت این مقوله از باب هوش تجاري مستلزم این است که ب این هستیم که رویکردي جدید داشته باشیم. لذا

 صله تولیدهم فا اطالعات و داده هاي گوناگون درمورد مصالح و اختراعات جدید و مدرن و چگونگی تولید آن برویم که
سازي نبوهسازي، ااههاي رمصالح از مواد اولیه و با صرفه و قابل دسترس تر کمتر شود و هم در تحویل پروژه ها مانند پروژه

بیعی و طسارات و مسکن و غیره تسریع شود. از طرف دیگر الزام در مسائل ایمنی و امنیتی مثل زلزله، آتش سوزي، خ
لحاظ  از هر يسودمند به حوادث غیرمترقبه نیازمند این است که از هوش تجاري براي تصمیم گیري هاي صحیح و رسیدن

. هوش اهد شدچه مدت زمان رسیدن به هدف کمتر باشد سرمایه و زمان کمتري نیز صرف خوبهره گیري شود؛ چرا که هر
 د. همچنیناهد کرتجاري ما را در بدست آوردن مواد اولیه ارزانتر، مطمئن تر، قابل دسترس تر و حمل آسانتر کمک خو

شور کمک مران کعها به صنعت نسیلبسیاري از هزینه ها را کاهش خواهد داد یعنی هوش تجاري با شناسایی و تبدیل پتا
 رویم.بخواهد کرد و این زمانی اتفاق خواهد افتاد که به سمت ابداعات، اختراعات و آوردن محصوالت جدید 

 هاي گیري تصمیم همچنین و کافی بودجه نبود بهانه به شهري مدیریت اهمیتی بی و توجهی کمدر این واسطه 
 تواند می هريش فرسوده هاي بافت نوسازي و بهسازي در کافی اطالعات نبود و فقر دالیل به مردم مشارکت عدم و غلط

 وقوع نظر از( کشورمان علت شرایط اقلیمی به که همانگونه. باشد داشته بر در جانی و مالی ناپذیر جبران خسارات و لطمات
 و تجاري هوش ايه سیستم از فادهاست با لذا رخ داده است ها بافت گونه این در ناگواري اتفاقات) غیرمترقبه حوادث

 می يشهر مدیران حمایت و فرسوده هاي بافت ساکنین مشارکت و شهري ي حوزه متخصصان منطقی و بجا تصمیمات
 ابزارهاي طریق از انمدیر نیازهاي که نمود استنباط توان می قبلی مطالعات مقایسه ي با .آمد فائق مشکالت این بر توان

 بینی یشپ و تحلیل سازمان به جهت یک در تجاري هوش سیستم بکارگیري در نتیجه .شود یم داده پاسخ تجاري هوش
 سازمان هدافا به دستیابی سازمان عمران کشور امکان مدیران به دانش، به ها آن تبدیل و اطالعات وسیع حجم سریع
 رفتنگ که دهد می را صحیح و بهنگام گیري تصمیم و مستمر و مثبت عملکردي حفظ رقابتی، مزیت داشتن نظیر

 ]. ١[نماید  تضمین رقابت ي عرصه در را آن موفقیت تواند می سازمان در موقع به و صحیح تصمیمات
 نددار مدیریتی تطالعاا هاي سیستم به زنیا باشند اترـتغیی رـبابر در سریع کنشوا به درقا مانهازسا ینکها ايبر

 ءزـج هـک تجاري شهو هاي سیستم.  هندد منجاا را مختلف معلولی و لتع هاي لتحلی آن یطـمح و نمازاـس از دـنابتو که
 نمازسا طالعاتیا يهازنیا آن سسابرا که کنند می همافر را اريبزا باشند می دموجو طالعاتیا هاي سیستم ترین هپیچید

 و ناـطمینا لـقاب ،دـمآ روز رتصو به را ريتجا تاـطالعا د. سیستم هاي هوش تجاري،شو داده پاسخ مناسبی شکل به
 و شفـک دـینافر قـطری از را رياـتج تاـطالعا در هـنهفت مفاهیم درك و لستدالا اییـناتو و دـکن یـم هـعرض افیـک

می گیرد که از طریق  ها را در براین سیستم مجموعه وسیعی از فناوري ].2د [سازمی پذیر نمکاا تطالعاا تحلیل و تجزیه
کند. به عبارت دیگر هوش گیري کمک میالعات و دانش در یک سازمان و فرایند تصمیمآوري اطوجو به جمعایجاد پرس
به طوري که از اوایل قرن . ]3[ ها تأثیر مستقیم بگذاردگیري در سازمانتواند بر افزایش سرعت کارایی تصمیمتجاري می

هاي هوش تجاري، قادر به شناسایی ه از فناوريها با استفاد]. سازمان4اند [گیري بودهبه عنوان مهمترین ابزار تصمیم 21
-ها و افزایش درآمد را نیز در سازمان را منجر میوضعیت خود و رقبا خواهند بود. عالوه بر این هوش تجاري، کاهش هزینه
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ي دهد که به کارگیرمندي مشتریان همراه خواهد بود. برخی تحقیقات انجام شده نشان میشود و با افزایش سطح رضایت
]. هوش تجاري نه به عنوان یک ابزار و 5ها شده است [درصد، موجب عملکرد بهتر سازمان 95هوش تجاري با اطمینان 

یک محصول و یا حتی یک سیستم، بلکه به عنوان یک رویکرد جدید در معماري سازمانی براساس سرعت در تحلیل 
 ].6مطرح شده است [اطالعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق در حداقل زمان ممکن 

 
 

 تحقیق فرضیه. 2
 

مران عهاي کمی و کیفی مدیریت نوسازي و بهسازي و هوش تجاري ابزار مناسبی براي ارتقاء سطح شاخص
 شهرها است.

 
 

 مبانی نظري پژوهش. 3
 

 تعاریف و مفاهیم. 3-1
 

افزار مورد استفاده مک اصطالح کلی است که به تعداد زیادي برنامه و نری *هوش تجاري: )BI( هوش تجاري
ها، گیريبراي بهبود تصمیم هوش تجاري ها ازشرکت شود.براي پردازش و تحلیل اطالعات خام یک شرکت اطالق می

آوري چیزي فراتر از جمع هوش تجاري . کنندهاي تجاري جدید استفاده میها و کشف فرصتجویی در هزینهصرفه
هاي تجاري است. مدیران فناوري ي سیستمکارگیري هوشمندانهز ابزارها براي بهاي اگزارشات و چیزي بیشتر از مجموعه

مهندسی باشند توانند بستر خوبی براي بازها از هوش کسب و کار براي شناسایی عملیات تجاريِ ناقصی که میشرکت
پیشرفت فناوري و چگونگی به  گیري است. با توجه بههوش کسب و کار فراتر از پشتیبانی براي تصمیم .کننداستفاده می

که  گذاريها را در خود دارد. مدیران سرمایهقدرت تغییر سازمان  هوش تجاري گذاري،کار بردن آن توسط مدیران سرمایه
تري به سازمان خود کمک گیرند از راههاي بسیار گستردهو کار به درستی بهره می براي بهبود روند کسبهوش تجاري  از

هوش تجاري به توانایی یک سازمان در جمع ]. 7[ برندي گزارش را به کار میهاي اولیهمدیرانی که فقط ابزارکنند تا می
گردد که به تولید منجر به تولید مقدار زیادي اطالعات می شود. این قابلیتها اطالق میآوري، نگهداري و سازماندهی داده

 بایستی هم هدف تجارت را در برداشته باشد و هم کاربرد عملی تجاريانجامد. به تعبیر دیگر هوش هاي جدید میفرصت
]8.[ 

فعالیت بهسازي با هدف استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل موجود و تقویت جنبه هاي مثبت و تضعیف بهسازي: 
ث فرهنگی، صنایع ها مستلزم رعایت ضوابط و مقررات سازمان میرا جنبه هاي منفی صورت می پذیرد. دخالت در این بافت

دستی و گردشگري است. بهسازي شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد، که در نتیجه فرسایش فعالیت 
تحقق یافته است، در کوتاه مدت صورت می پذیرد. در واقع بهسازي زمانی صورت می گیرد که فرسودگی نسبی فضا از 
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 – بخشی استحکام –شامل این موارد باشد: حفاظت، جلوگیري و ضمانت  لحاظ عملکردي حادث شده باشد و می تواند
 ].9سازماندهی [ و بهبود

ز طریق ست و اافعالیت نوسازي با هدف افزایش کارآیی و بهره وري، بازگرداندن حیات شهري به بافت نوسازي: 
اي شهري، که فض انی انجام می شودنو کردن، توان بخشی، تجدید حیات، انطباق و دگرگونی صورت می پذیرد. نوسازي زم

زدهی و اهش بامجموعه و یا بنا از کارکردي مناسب و معاصربرخوردار بوده ولی فرسودگی نسبی کالبدي فضایی سبب ک
 تبدیل، – کردن وزر به انطباق، –کارایی آن شده است. نوسازي اقداماتی را شامل می شود که عبارتند از: تجدید حیات 

 ].10[ رتعمی – احیاء – حفاظت –دگرگونی 
 

 وشهرسازي وزارت راهضرورت استفاده از هوش تجاري در . 3-2
 

دآوري یش سوهمانطور که از تعاریف متعدد استنباط می شود، هوش تجاري در قالب هر تعریفی به دنبال افزا
ن ویکرد نویري این ر را براتوان اهداف زیسازمان با استفاده از اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است و به طور اعم می

ایر انرژي در س هاي تجاري سازمان که موجب می شود تا سازمان بدون اتالف وقت و هزینه و یین گرایشتع :عنوان کرد
کنند ریزي میبرنامه جاري تهوش  هایی که برايشرکت]. 11د [مسیرها به دنبال اهداف کالن و اساسی خود متمرکز شو

ارند دشان را تجزیه و تحلیل کنند و عالوه بر توجه به اطالعاتی که مدیران اجرایی احتیاج گیريمهاي تصمیباید اول روش
دهند از ن ترجیح میتر و با اطمینان بیشتري تصمیم بگیرند)، باید به این نکته توجه کنند که این مسئوال(تا بتوانند سریع

ا بر روي ینالین به شکل یک گزارش یا یک جدول، به صورت آ چه روشی این اطالعات در دسترس آنها قرار بگیرد. (مثال
ا ها باید چه اطالعاتی ري این نکته است که شرکتشود مشخص کنندهگیري انجام میهایی که موقع تصمیمکاغذ) بحث

ا را هخوب، باید علتهوش تجاري  یک سیستم. ر کنندخود منتشهوش تجاري  يآوري، تجزیه و تحلیل و در برنامهجمع
لی از مثل خی .دروش شدنبه ما بگوید که چه عواملی بر کسب و کار تأثیر گذاشتند که باعث تغییر این میزان ف یان کند و ب

هوش  اشته باشندهاي فناوري دیگر، اگر کاربران، فناوري را تهدیدي براي خود بدانند و در استفاده از آن تردید دپروژه
ید دیر فناوري اطالعات شرکت باماست هوش تجاري  داد. وقتی صحبت از چیزي مثل ي دلخواه را نخواهدنتیجه تجاري

هاي مورد د روشاي قائل شوند به این دلیل که اگر به روش درست مورد استفاده قرار گیربراي احساس کاربران اهمیت ویژه
 ].12د [دهگیري افراد را از پایه تغییر میها و چگونگی تصمیمي شرکتاستفاده

این سخن مدیرانی است که اغلب از این وضعیت  ما به اطالعات نیاز داریم، ولی هرچه داریم داده خام است
شکایت می کنند. اگر فناوري اطالعات یک کار را درست انجام داده باشد، آن امکان جمع آوري تمام داده هاي موجود و 

خواهند تصویر همه سازمان ها میاست  اورد هوش تجاريداشتن یک نسخه واحد از واقعیت سازمان، دست .قابل تصور است
بینی دقیق تقاضا، واضحی از عملکرد خود داشته باشند. این تصویر شامل شناخت و کنترل دقیق عملیات جاري، پیش

د که همه سازمان باید احساس کنن  .ها خواهد بودگذاري روي فرصتها، جهت استقرار بهینه منابع و سرمایهدرآمد و هزینه
هوش تجاري شما با گذشته، حال و آینده ارتباط برقرار می کنید و به شما  وسیله به کند.هوش تجاري بازدهی را بهینه می

هوش  د.شوهاي رقابتی واقعی در کسب و کار شما میدهد که منجر به ایجاد مزیتنگرش عمیقی از کسب و کارتان می
گذاري صاحبان کسب و کار است، تجربه گذشته نشان کرده و اولویت سرمایه تجاري به عنوان یک ابتکار استراتژیک ظهور

 هايپروژه .ها را براي کل سازمان استاندارد و یکپارچه نمایدکند تا ابزارها و سیستمدهد که فناوري اطالعات تالش میمی

برند فروشندگان را به کار می ي مدیران اجرایی اصلی شروع شوند ولی گروه بعدي که آنباید به وسیله هوش تجاري 
گیرند، آنها از هر ابزاري شان حقوق می. از آنجا که شغل این افراد باال بردن فروش است و به خاطر این توانایی]14[ هستند
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کنند. البته مشروط بر این که استفاده از این ابزار راحت و شان کند این کار را بهتر انجام بدهند استقبال میکه کمک
کنند که شان را اصالح میتغییرات فردي و گروهی هوش تجاري کارمندان با کمک سیستم .العات آن قابل اعتماد باشداط

ها شود. وقتی مدیران اجرایی پیشرفت بزرگی در یک تیم نسبت به دیگر تیمدر نهایت باعث بهبود عملکرد تیم فروش می
هاي پیشرو برسانند. وقتی فروشندگان را با خودتان همراه ند را به گروهاهایی که عقب ماندهکنند گروهبینند، سعی میمی

تشویق کنید. آنها نقش مبلّغ را دارند و هوش تجاري  ي سازمان را هم به استفاده ازتوانید بقیهکردید، دیگر راحت می
 .کنندسات خود را بیان میکند احسازندگی آنها را بهتر می هوش تجاري ي قدرت این ابزارها و این که چطوردرباره

 
 موانع به کارگیري هوش تجاري در سازمان. 3-3
 

ن آاري با سازي هوش تجها در خصوص پیادههایی است که سازمانموانع به کارگیري هوش تجاري، همان چالش
واند متفاوت توانع مین مای مواجه بوده و باید براي هموار ساختن مسیر، این موانع را از میان بردارند. بسته به نوع سازمان

 ].14دارد [یري باز مهاي هوش تجاسازي موفق پروژهها را از پیادهباشد. اما چیزي که مهم است، موانعی است که سازمان
 

 مزایاي به کارگیري هوش تجاري در سازمان. 3-4
 

ها، نههش هزیش سود، کابینی وضع بازار، افزایمندي مشتري، پیشمزایا شامل مواردي از جمله افزایش رضایت
غیره در  کپارچه وتر، دسترسی به اطالعات سفاف و یگیري سریع و دقیقاستانداردسازي و یکپارچکی در سازمان، تصمیم

 . گیردکنار مزیت رقابتی قرار می
 
 

 هاو تحلیل دادهآوري و تجزیه روش تحقیق و چگونگی جمع -4
 

ست امعه آماري پژوهش کارشناسان وزارت راه و شهرسازي بوده . جاتحلیلی است -روش پژوهش حاضر توصیفی
ست. ست آمده انمونه به د نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است، و این تعداد با توجه به شرط انتخاب تعداد 62که به تعداد 
د که این ي باشنازگیري به این صورت بود که افراد مورد نظر بایستی از اعضاء کارشناسان معماري و شهرسشرط نمونه

ر با این مورد نظ گیري هم به صورت گلوله برفی بوده و افرادگیري رعایت شده است. روش نمونهمسئله در روند نمونه
هاي گزارش ها،نامهها، ابتدا در بخش اسنادي، استفاده از آمارآوري دادهتکنیک شناسایی و انتخاب شدند. ابزار جمع

ی، بخش میدان و سایر اطالعات موجود در آرشیوهاي این وزارتخانه بوده است؛ اما در وشهرسازيراه پژوهشی وزارت
ه ارائه بخش اول ها در دو بخش انجام شد. در بپرسشنامه استاندارد هوش تجاري بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده

رامترهاي حلیل پاتو ین بخش تجزیه سیماي آماري از جامعه مورد پژوهش پرداخته شد که پارامترهاي مورد استفاده در ا
ین ارتباط ب ناساییشمرکزي و پراکندگی و همچنین جداول فراوانی و نمودارها بوده است؛ اما در بخش تحلیل استنباطی و 

هاي فوق در حلیلاستفاده شده است. همچنین ت اي و تحلیل واریانستک نمونه tهاي متغیرهاي هوش اخالقی، از آزمون
 مورد پردازش قرار گرفت. SPSSفزار محیط نرم ا
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 هاي پژوهشی یافته. 5
 

 ايسیماي آماري از متغیرهاي زمینه. 5-1
رسی جنسیت اي برهاي آغاز شده است. اولین متغیر زمینهاي پژوهش حاضر ابتدا با بررسی متغیرهاي زمینهیافته

 43نفر زن و  19ده، نفر نمونه بررسی ش 62ه از بین افراد مطالعه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد ک
نفر  51ساله،  30راي سن نفر از این افراد دا 7ساله بوده است که  50تا  30نفر مرد بوده است. سن افراد مطالعه شده بین 

ت افراد مورد حصیالت ساله بودند. همچنین نتایج به دست آمده از مطالعه  50تا  40نفر هم بین  4ساله و  40تا  30بین 
 39یالت لیسانس و درصد داراي تحص 19,4درصد از افراد مطالعه شده داراي تحصیالت دیپلم،  17,7بررسی، نشان داد که 

 1رت جدول ق به صواي فواند. نتایج کل به دست آمده از سه متغیر زمینهدرصد تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بوده
 نشان داده شده است. 

 
 اي پژوهش. آمار توصیفی از متغیرهاي زمینه1جدول 

 
 درصد فراوانی هامؤلفه متغیر

 جنسیت
 69,4 43 مرد
 30,6 19 زن

 سن
 11,3 7 و کمتر 30

40-30 51 82,3 
50-40 4 6,5 

 سابقه فعالیت
 11,3 7 سال 5کمتر از 

10-5 30 48,4 
 40,3 25 سال 10بیش از 

 تحصیالت

 17,7 11 دیپلم و پایینتر
 19,4 12 لیسانس

فوق لیسانس و 
 باالتر

39 62,9 

 
 بررسی آماري متغیر اهمیت هوش تجاري در وزارتخانه و تحلیل فرضیه پژوهش. 5-2
 

ور از ین منظاهاي هوش تجاري سازمان پرداخته شده است. براي در این بخش به بررسی سیماي آماري از مؤلفه
ن ار میانگیپس نمودمترهاي مرکزي و پراکندگی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) استفاده شده است. سهاي پاراشاخص

ه پژوهش خ فرضیجهت نمایش اهمیت هوش تجاري در وزارتخانه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این بخش، پاس
ها از ن مؤلفهسازي شهرها بوده است. چرا که ایهاي هوش تجاري در مدیریت نوسازي و بهحاضر مبنی بر تأثیر شاخص

 دیدگاه ارتقاء کیفیت مدیریت شهري در بهسازي و نوسازي شهرها بوده است.
 يوشهرساز. سیماي آماري از میزان اهمیت به کارگیري ابزارهاي هوش تجاري در وزارت راه2جدول 
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یریت بهسازي و هاي هوش تجاري در جهت ارتقاء مدگویه
 نوسازي شهري

 میانگین
انحراف 

 معیار
میزان  واریانس

t 
سطح 

 معناداري
سرعت دسترسی به اطالعات جهت مدیریت بهسازي و 

 نوسازي شهري مهم است.
4,00 0,503 0,561 16,32 0,000 

 اخلبه اشتراك گذاري اطالعات با تعداد زیادي از کاربران د
 ازي شهري مهم است.سازمان جهت مدیریت بهسازي و نوس

4,08 0,581 0,338 14,64 0,000 

از  ارجبه اشتراك گذاري اطالعات با تعداد زیادي از کاربران خ
 سازمان جهت مدیریت بهسازي و نوسازي شهري مهم است.

3,80 0,648 0,421 9,787 0,000 

ی تولید یک دیدگاه یکپارچه از اطالعات  گسترده ي سازمان
 جهت مدیریت بهسازي و نوسازي شهري مهم است

4,16 0,605 0,367 15,09 0,000 

هماهنگی بهتر منابع با استراتژي هاي شرکت جهت مدیریت 
 بهسازي و نوسازي شهري داراي اهمیت است.

4,19 0,785 0,618 11,98 0,000 

میم گیري در مسائل پیچیده جهت مدیریت افزایش توان تص
 بهسازي و نوسازي شهري مهم است.

4,11 0,748 0,561 11,72 0,000 

سرعت تصمیم گیري در مسائل مهم  سازمان جهت مدیریت 
 بهسازي و نوسازي شهري حائز اهمیت است.

4,45 0,692 0,479 16,32 0,000 

 صحت و دقت اطالعات در فرایند خروجی گزارشات جهت
 مدیریت بهسازي و نوسازي شهري  اهمیت دارد.

4,40 0,688 0,474 16,04 0,000 

سرعت دریافت گزارش جهت مدیریت بهسازي و نوسازي 
 شهري داراي اهمیت می باشد.

4,53 0,503 0,253 23,98 0,000 

امکان دریافت گزارشات متنوع جهت مدیریت بهسازي و 
 نوسازي شهري اهمیت دارد.

3,82 1,048 1,099 6,17 0,000 

ایجاد امنیت و محرمانگی در اطالعات موجود شرکت جهت 
 مدیریت بهسازي و نوسازي شهري مهم است.

3,83 0,853 0,728 7,74 0,000 

باال بودن سرعت پشتیبانی جهت مدیریت بهسازي و نوسازي 
 شهري اهمیت دارد.

3,64 0,791 0,626 6,40 0,000 

جهت مدیریت بهسازي و حفظ پیروي از مقرارت سازمان 
 نوسازي شهري داراي اهمیت می باشد.

3,69 0,691 0,478 7,86 0,000 

بهبود ارتباط بین افرادي که در  تصمیمات شرکت مشارکت 
 دارند جهت مدیریت بهسازي و نوسازي شهري اهمیت دارد.

3,79 0,889 0,791 6,95 0,000 

ازي و صرفه جویی در هزینه هاي سازمان جهت مدیریت بهس
 نوسازي شهري داراي اهمیت است.

4,11 0,603 0,364 14,52 0,000 

افزایش در آمد سازمان جهت مدیریت بهسازي و نوسازي 
 شهري مهم است.

3,95 0,777 0,604 9,60 0,000 

 0,000 8,64 0,457 0,675 3,74کمک در انجام تحلیل هاي اکتشافی و تحلیل روند گذشته 
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 سازمان جهت مدیریت بهسازي و نوسازي شهري اهمیت دارد.

حفظ استراتژي هاي مالی و عملیاتی سازمان جهت مدیریت 
 بهسازي و نوسازي شهري داراي اهمیت می باشد.

3,35 0,740 0,561 3,73 0,000 

آسان بودن کار با سیستم مورد استفاده جهت مدیریت 
 بهسازي و نوسازي شهري اهمیت دارد.

3,90 0,645 0,417 11,01 0,000 

 
سازمان بین  مشخص شد که میانگین استقبال افراد از هوش تجاري 2با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 

شان که ن 4عدد  دهد که وضعیت هیچ یک از متغیرها کمتر از متوسط نبوده وبوده است و این نشان می 4,53الی  3,35
اهمیت  توان نتیجه گرفت کهمتوسط تکرار شده و میي مقیاس خوب در طیف لیکردت است، بیش از مقیاس دهنده

ریانس که ار و واوشهرسازي بین متوسط تا خوب بوده است. پارامترهاي انحراف معیابزارهاي هوش تجاري در وزارت راه
بوده و به  1 تا 0,5جهت سنجش پراکندگی نمرات به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است، حاکی از وضعیت بین 

ت که نمرات اهمیت هوش توان نتیجه گرفدر نوسان بوده است. بنابراین می 1تا تا  0,25ال آن واریانس نمرات فوق بین دنب
کنواختی یگنی و ي همتجاري از نظر کارشناسان مطالعه شده از پراکندگی خیلی کمی برخوردار بوده و این نشان دهنده

طح معناداري سمشخص شد که  tآزمون جه به نتایج به دست آمده از هاي فوق بوده است. همچنین با تونظرات آزمودنی
هاي به صد میانگیندر99توان استنباط کرد که در سطح اطمینان بوده است. بدین صورت می 0,01ها کمتر از تمام مؤلفه

مودار نتجاري در  هاي هوشنتایج به دست آمده از میانگین مؤلفهباشد. دست آمده براي افراد مورد نظر معنادار و برقرار می
 نشان داده شده است. 1شکل 

 

 
 

 هاي هوش تجاري. نمودار میانگین مؤلفه1شکل 
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سازمان بوده است.  گانه هوش تجاري 19هاي نمایانگر دامنه میانگین در بین مؤلفه 1نتایج به دست آمده از شکل 
ی حول سان اندکوشهرسازي با نون است که اهمیت هوش تجاري در وزارت راهبنابراین نتایج به دست آمده حاکی از آ

زاتخانه وجاري در توان استنباط کرد که درك و تمایل افراد به استفاده هوش ت(وضعیت خوب) قرار دارد و می 4مقیاس 
 فوق از اهمیت باالتري برخوردار است.

وش تجاري در ههاي اي مشخص شد که تمام مؤلفهک نمونهت tهمچنین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون 
بوده و با سطح  0,01سازمان از برتري و ترجیحات باالیی برخوردار است و سطح معناداري در تمام متغیرها کمتر از 

زي سات راه و شهرهاي هوش تجاري در مدیریت بهسازي و نوسازي وزارتوان استنباط کرد که مؤلفهدرصد می 99اطمینان 
 باشد.مؤثر می

 
 روائی و پایائی پرسشنامه هوش تجاري. 5-3
 

 و صاحب نظران اختیار در پژوهش ادبیات معتبر اساس بر شده طراحی پرسشنامه روایی، سنجش براي
 پرسشنامه کل رايب کرونباخ آلفاي ضریب پرسشنامه، پایایی تعیین منظور به .گرفت قرار دانشگاهی و خبرگان کارشناسان

 بوده است. 87/0ضریب  این مقدار .شد همحاسب
 

 هاي هوش تجاري به لحاظ پارامتریک و ناپرامتریک بودنسنجش وضعیت مؤلفه. 5-4
 

هاي ؤلفهجمع م هاي هوش تجاري بعد ازبراي سنجش وضعیت توزیع نرمال و پارامتریک و ناپارامتریک بودن داده
آمده از  فاده شده است. نتایج به دستاسمیرنف است -ولموگرافهوش تجاري و تشکیل یک متغیر هوش تجاري از آزمون ک

 نشان داده شده است. 3این آزمون در جدول شماره 
 

 هاسمیرنف و سنجش میزان نرمال دادها-. آزمون کولموگراف3جدول 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 پارامترهاي نرمال و ناپارامتریک
ر هوش متغی

 تجاري
 60 تعداد

a,bNormal Parameters 
 75,13 میانگین

 7 انحراف معیار

Most Extreme Differences 
Absolute 0,23 
Positive 0,23 
Negative 0,15- 

Test Statistic 0,23 
 0,070 سطح معناداري
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عنی عدد به بوده است. ی 0,05از نشان داد که سطح معناداري بیشتر  3نتایج به دست آمده از جدول شماره 
ی یست و به عبارتنهاي هوش تجاري ناپارامتریک ي این است که دادهبوده و این نشان دهنده 0,07دست آمده برابر با 

هت سنجش جرامتریک هاي پاتوان از آزمونهاي مورد نظر پارامتریک بوده و از توزیع نرمال برخوردار است. پس میداده
 نظر استفاده کرد. هاي موردداده

 
، سن، میزان تجاري سازمان از نظر کارشناسان با توجه به جنسیتمقایسه میزان اهمیت هوش. 5-5

 ها تحصیالت و سابقه کار آزمودنی
 

ا از هودنیهاي دیگر آزمدر این بخش به سنجش ارتباط بین اهمیت متغیر هوش تجاري سازمان از نظر مشخصه
لیل زمون تحآها پرداخته شده است. براي این منظور از یزان تحصیالت و سابقه کار آنجمله مشخصه جنسیت، سن، م

 نشان داده شده است. 4واریانس یک راهه استفاده شده است. نتایج به دست آمده در جدول شماره 
  

 اي و هوش تجارينه. آزمون تحلیل واریانس و سنجش ارتباط معناداري بین متغیرهاي زمی4جدول 
 

 نوع رابطه سطح معناداري درجه آزادي میانگین هامؤلفه متغیر
هوش  -جنسیت

 تجاري سازمان
 72,5 زن

 عدم رابطه 0,056 1
 76,2 مرد

هوش  -سن
تجاري تجاري 

 سازمان

 73 و کمتر 30
 82 30-40 داراي رابطه 0,01 57

50-40 77 
 -سابقه فعالیت

هوش تجاري 
 ازمانس

 82 سال 5کمتر از 
 68,7 5-10 داراي رابطه 0,000 57

 80 سال 10بیش از 

هوش  -تحصیالت
 تجاري سازمان

 71,9 دیپلم و پایینتر

 داراي رابطه 0,000 57
 77 لیسانس

فوق لیسانس و 
 باالتر

83,1 

 
بیان  و سطحاي در دي و متغیرهاي زمینهنتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس بین اهمیت هوش تجار

آزمون  تایج اینها استفاده شده است که نها از آزمون لوین جهت سنجش همگنی واریانسشده است. در بخش اول تحلیل
اریانسها بوده است. ي همگنی بین ودهنده) بوده است که این نشان0,91براي متغیر جنسیت غیرمعنادار (سطح معناداري: 

مگنی بین هاد که دآزمون براي سه متغیر اخیر یعنی سن، سابقه فعالیت و تحصیالت معنادار بوده است و نشان  اما این
 .ها برقرار نبوده است و بدین منظور از واریانس داخل گروهی براي تحلیل استفاده شده استواریانس

میت هوش تجاري سازمان تفاوت نشان داد که بین متغیر جنسیت و اه 4نتایج به دست آمده از جدول شماره 
توان نتیجه گرفت که اهمیت هوش تجاري در سازمان از نظر جنسبت افراد یکسان بوده معناداري وجود ندارد و بنابراین می
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وشهرسازي از جنسیت تفاوت معناداري وجود توان استدالل کرد که میزان اهمیت هوش تجاري در وزارتخانه راهاست و نمی
هاي سنی افراد نسبت ي این واقعیت است که گروهنشاندهنده 0,01یر سن با توجه به میزان سطح معناداري دارد. اما متغ

ها به تعیین میزان اهمیت هوش تجاري در سازمان از نظرات متفاوتی برخوردار بوده و میانگین به دست آمده براي این گروه
ساله نظرات مساعدتري نسبت به استفاده از ابزارهاي هوش  40تا  30از رابطه معناداري برخوردار است. به عبارتی افراد 

ساله  30سال به باال نیز نسبت به افراد بین  40هاي سنی دارند. همچنین افراد تجاري در وازرتخانه در مقایسه با سایر گروه
ها نسبت ا چگونگی نظرات آنو کمتر به اهمیت بیشتر هوش تجاري قائل هستند. مقایسه سابقه فعالیت افراد مطالعه شده ب
ها به دست آمده است (سطح به اهمیت هوش تجاري در سازمان نشان داد که ارتباط معناداري بین میانگین این گروه

هاي داراي سابقه فعالیت ارتباط معناداري وجود دارد. به درصد بین گروه99). بنابراین در سطح اطمینان 0,000معناداري: 
سال به  10سال و بیش از  10تا  5هاي بین نسبت به گروه 82سال سابقه فعالیت با میانگین  5از  عبارتی افراد کمتر

اهمیت استفاده از هوش تجاري در سازمان تأکید دارند. در نهایت مقایسه میانگین توجه به هوش تجاري در سازمان با 
ها یپلم و کمتر از آن، لیانس و باالتر از لیسانستوجه به میزان تحصیالت، مشخص شد که بین میانگین سه گروه تحصیلی د

اند به هایی که داراي مدرك فوق لیسانس و بیشتر بوده). بنابراین گروه0,000ارتباط معناداري وجود دارد (سطح معناداري: 
دیگر از  ههاي با مدرك لیسانس نسبت به گرواهمیت بیشتر استفاده از هوش تجاري در سازمان تأکید دارند و سپس گروه

 تري به استفاده از ابزارهاي هوش تجاري در سازمان معتقد هستند.نظرات مثبت
 
 

 نتایج . 6
 

تمندي اي قدرهوش تجاري از ابزارهبا توجه به نتایج به دست آمده از مبانی نظري پژوهش حاضر مشخص شد که 
ند ثرتر خواهاتر و موهاي خودشان کار گیريصمیماست که مدیران سازمانها با ایجاد خالقیت و نوآوري در این سیستم در ت

ده ها حجم تمرکز دا ی آن وروز رسان بود و سود آوري بیشتري را براي سازمانها به همراه دارد با یکپارچه سازي داده ها و به
تر و فافش صمیماتیمدیریتی ت همه سطوح، سرعت و دقت باال تا باعظیمی از داده ها را در اختیار مدیران قرار می دهد 

ها کمک هاهش هزینک ها و ضایعات در سازمان به کاريهوشمندانه اتخاذ کنند. با سرعت بخشیدن به امور و کاهش دوباره
ا گذشته، ري شما بهوش تجا وسیله به آمد سازمان را افزایش دهد.تواند درکرده و با نوآوري در محصوالت و خدمات می

هاي رقابتی زیتدهد که منجر به ایجاد مید و به شما نگرش عمیقی از کسب و کارتان میحال و آینده ارتباط برقرار می کن
گذاري ت سرمایههوش تجاري به عنوان یک ابتکار استراتژیک ظهور کرده و اولوی د.شوواقعی در کسب و کار شما می

ها را براي کل متا ابزارها و سیست کندطالعات تالش میادهد که فناوري صاحبان کسب و کار است، تجربه گذشته نشان می
ي مدیران اجرایی اصلی شروع شوند ولی گروه باید به وسیله هوش تجاري هايپروژه .سازمان استاندارد و یکپارچه نماید

-یمجاري به درستی و صحیح طراحی تهاي هوش هنگامی که سیستم. برند فروشندگان هستندبعدي که آن را به کار می
میمات ایجاد تص دهد و با تواند عملکرد خود را بهبودسازي دارند، سازمان میدیگر اطالعات، توانایی تصمیم و از سوي شوند

ی شوند ا شناسایها توسط چشمان ریزبین و دقیق رقب داشت و پیش از آنکه فرصت صحیح رضایت خاطر را به دنبال خواهد
و  یمات دقیقخاذ تصمت آوریم که البته این اهداف صرفا با اتشود، آنها را به دس و فرصت رشد و ترقی از سازمان گرفته

 تداوم ابدي شیوه کسب و کار تحقق خواهد یافت. هوشمند و در آمدن از رویاي خوش
ها نشان داد که اهمیت استفاده از هوش تجاري در وزارت راه و و تحلیل دادهنتایج به دست آمده از تجزیه

برخوردار است و این میانگین با پارامترهاي پراکندگی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و شهرسازي از میزان متوسط تا خوب 
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گیرد. نشان داد که نتایج، از اجماع نظر و تفاهم نظرات برخوردار است. بنابراین فرضیه پژوهش حاضر مورد تأیید قرار می
از تأثیرات عمیق این متغیرها در میزان به  اي نشانهمچنین بررسی میزان اهمیت متغیر هوش تجاري با متغیرهاي زمینه

توان کاربرد هوش تجاري را در این وزارتخانه به این صورت مورد کارگیري هوش تجاري در سازمان است. بدین منظور می
هاي توسعه شهري و مدیریت شهري است. در بررسی قرار داد. وزارت راه و شهرسازي از جمله ارگان اصلی و متولی طرح

ت شهري توجه به مصالح ساختمانی و جلوگیري از فرسودگی شهري از اهداف اصلی این ارگان دولتی است. مدیری
توان به گذشت زمان، عدم مشارکت ساکنان در شود که از جمله آن میفرسودگی شهري از عوامل متعددي حادث می

نشینی و شکاف طبقاتی در جامعه اشاره کرد. عدم ومهریزي، حها، فقر، عدم برنامهانگیزگی آنها به دلیل بیاحیاي این بافت
هاي جامع و هاي دسترسی و همچنین عدم بازنگري به موقع طرحها و شبکهمداخله مدیران شهري در زمینه کاربري زمین

وسازي ي باالي تعمیر و نکند. هزینهها کمک میها و فرسودگی آنوشهرسازي به تداوم این کاربريتفصیلی در وزارت راه
ها را هاي کوچ آنانگیزه شدن ساکنان این محالت شده و زمینهها، موجب بیواحدهاي مسکونی و یا سایر اجزاي این بافت

هاي مرکزي و ها و فراموشی بافتها، باعث رونق بخشیدن هرچه بیشتر به حومهآورد. مهاجرت این قشر به حومهفراهم می
 شود.فرسوده می

یالت ائه تسههاي فرسوده دارد. از یک سو دولت با اراي در بهبود و احیاي بافتزندهمدیریت شهري نقش سا
ها با رينی شهرداگذاران داخلی و خارجی، تجهیزات منابع مالی و انساها، جذب سرمایهاقتصادي به ساکنان این بافت

در نظر  ازسازي)،ب(بهسازي، نوسازي، ها، اصالحات کالبدي و عملکردي شناخت نقاط داراي پتانسیل و مرمت و احیاي آن
نوان م تحت عهاي تشویقی، جذب سپرده از مردگرفتن تخفیف براي مراحل مختلف صدور مجوز ساخت و ساز، ارائه طرح

د از تواننان و همچنین ارائه خدمات بیشتر به این مناطق میاجتماعی ساکن-مشارکت مدنی، بهبود وضعیت فرهنگی
ز جمله، اتجاري  هاي هوشهاي فرسوده را ترمیم نمایند. بنابراین با توجه به مؤلفهو بافت فرسودگی بیشتر پیشگیري

سرعت ان، رج سازمو خابه اشتراك گذاري اطالعات با تعداد زیادي از کاربران داخل ، به اطالعات سازمان یسرعت دسترس
را در  خانهارتتواند این وزمیگزارشات  یخروج ندیحت و دقت اطالعات در فرا، صتصمیم گیري در مسائل مهم سازمان

 رسیدن به اهداف عملکرد مدیریت و بهسازي شهري کمک کند.
 
 

 پیشنهادات پژوهش -7
 

زي در نوسا وبا توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، پیشنهادهاي زیر جهت ارتقاء مدیریت بهسازي 
 شود.وزارت راه و شهرسازي ارائه داده می

 از ابزارهاي هوش تجاري جهت ارتقاء مدیریت و بهسازي و نوسازي شهري؛استفاده  -
دام و سایی و اقها به منظور شناگذاري دادههاي اطالعاتی جهت هماهنگی و به اشتراكاستفاده از تکنولوژي -

 هاي فرسوده الزامی است.مدیریت بافت
نگی ز نیروهاي متخصص جهت هماههاي هوش تجاري و استفاده اآموزش کارکنان جهت آشنایی با تکنیک -

 سازمان با عوامل مدیریتی مبتنی بر داده محور؛
 هاي نوین و هوشمند؛خصوص ابعاد گوناگون بکارگیري مصالح و سازهپژوهش بیشتر در  -
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