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  چکیده
دیران ملکرد مهای اطالعات مبتنی بر هوش تجاری با توجه به شرایط محیطی و عهدف اصلی این تحقیق تاثیر سیستم

 نوف سنجیدهاسمیر_ها با استفاده از آزمون کلموگروفنرمال بودن داده مجموعه ورزشی حجاب است. در این تحقیق ابتدا

های گرد آوری شده ه شد. دادههای همبستگی و رگرسیون چندگانه استفادها از آزمونشد. سپس به منظور آزمون فرضیه

 د که نتایجباشفرضیه می 2 . این تحقیق شاملمورد بررسی قرار گرفت 21نسخه  SPSSحاصل از پرسشنامه از نرم افزار 

ر وجود و معنادا رابطه مثبت های اطالعاتی و هوش تجاری و عملکرد مدیراندهد بین سیستممیحاصل از آن نشان نشان 

ر د همچنین وهای اطالعات مدیریت در تسریع و سهولت روند بازیابی اطالعات به کارگیری سیستمدارد و همچنین 

 دارد. مراحل ثبت نام تاثیر زیادی

 

 انوان حجابباشگاه ورزشی بعملکرد مدیران، سیستم های اطالعات مدیریت، هوش تجاری، شرایط محیطی،  كلیدی: یهاواژه

 

 

  مقدمه -1
یری ارگکاز مزایای ب شود.هوش تجاری بیش از پیش استفاده میامروزه در دنیای تکنولوژی و اطالعات نیاز به استفاده از 

در گذشته  ره کرد.ثرتر اشاگیری بهتر و موالعات و همچنین تصمیمست آوردن اطتوان به کوتاه کردن زمان برای به دآن می

ک شایانی تجاری کم رو هوشکردند. از این اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها میها زمان زیادی را صرف به دست آوردن سازمان

ت را در یز اطالعانمدیریت  های اطالعاتها کرده است. از طرفی سیستمها در پردازش حجم وسیع دادهها و سازمانبه شرکت

 30قیق شامل ه آماری تحذکر است که جامعقابل  دهد.ها در اختیار مدیران قرار میرین زمان جهت بهبود شرایط سازمانتکوتاه

 نفر از مدیران باشگاه حجاب است.

 

 

 قیتحق یها هیفرض -2
 گیری مدیران در تجاری و شرایط محیطی در تصمیمهای اطالعات مدیریت مبتنی بر هوشبین استقرار سیستم

 جود دارد.باشگاه ورزشی بانوان حجاب شیراز تاثیر مثبت و

 

 تجاری و عملکرد مدیران در باشگاه ورزشی بانوان حجاب های اطالعات مدیریت مبتنی بر هوشبین استقرار سیستم

 شیراز تاثیر مثبت وجود دارد.
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 یتجارهوش -3
 یجو در راستاوپرس دیداده و دانش جهت تول یآورجمع یبرا هایاز تکنولوژ یعیعبارت است از بعد وسهوش تجاری 

 یازمانتوسط هر س تواندیم یتجارهوش یتکنولوژ. و هوشمند قیدق یتجار یهامیعملکرد سازمان و جهت اتخاذ تصم تیریمد

ها از داده یساز رهیخمخازن ذ گریبه همراه د کنندیخود استفاده م یمنابع سازمان تیریمد یهاستمیس یکه از اطالعات برا

ساخت  یهااستفاده از داده .[1]بهتر و مؤثرتر به کار رود  یریگمیبه تصم دنیرس یرا، براانبار داده و انبار داده موضوع گ لیقب

بهتر به  یریگمیتصم یها براشرکت .[2] باشدیدر سازمان م یتجارهوش یمبنا ،یسازمان یهاستمیس افتهیساخت  ریو غ افتهی

و  یالم یهاگزارش هیته یها براادهد یجهت آماده ساز یادین زها زمادر گذشته سازمان دارند. ازین یتجارمؤثر هوش یهاابزار

عمل  و یبازنگر ل،یتحل ندیفرا نیشد بیمزمان باعث  اصاختص نی. اکردندیها صرف مها دادهآن لیتحل یبرا یزمان کم

ا انجام رمنابع مختلف از  افتهیساخت  یهاداده یو ارائه لیتبد ،یآورکه جمع ییهاستمیبه عنوان سشود.  جادیا یاوقفه

و فعال  مربوط عاتن اطالبه دست آورد یکوتاه کردن زمان برا لیبه پتانس یتجارهوش یهاستمیشده است. س فیتعر دهد،یم

 عیو توز یسازنهیهب د،یاستفاده از ابزار تول لیمختلف از قب یهااتیاند. هوش  عملافتهیکردن استفاده کارامد اختصاص 

 باعث رشد تواندیروند م نیو ا دهدیرا انجام م یریگجهیمربوط به نت یهاها، و روند روشرد، کاوش دادهنداگزارشات استا

 [.1]در سازمان شود  یاتیعمل یورهرهدرآمد و بهبود ب

 

 یتجارهوش یهاابزار -4
 انبار داده 

 یبارگذار ل،یاستخراج، تبد 

 بر خط یلیتحل پردازش 

 یکاو داده 

 یریگگزارش 

 توانندیهنوز نم نرندگایگمیو تصم یدیگران کللیمواجه هستند. تحل یاتیعمل یهااز داده یعیبا حجم وس هاسازمان

 یدر ط یرایبس یهاداده رایبه دست آورند ز ریمتغ طیدر مقابل شرا ییپاسخگو یخود را به سرعت برا ازیمورد ن یهاپاسخ

ا و هیها، تکنولوژاز ابزار یابه عنوان مجموعه یتجارهوش لیدل نیهماند. به مختلف سازمان پراکنده شده یهابخش

تخراج موجود اس یطالعات سازمانااز  یانوسیاست که بتوانند اطالعات مؤثر را از اق ییکاربران نها یشده برا یطراح یهاحلراه

 .[31 ندینما

 

 یطیمح طیشرا -5
حیط مدارد.  اهداف مدیران اهمیتاست که در پیشبرد  منظور از شرایط محیطی در این پژوهش شرایط جوی و بهداشتی

و دور و بر آمده است. بطور کلی در متون تخصصی مدیریت، محیط، به  ، احاطهدر لغت به معنای محیط زیست، محیط اطراف

 یروی کار،نتقاضای  گردد؛ که بطور معمول عواملی نظیر دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه وهای اطراف سازمان اطالق میپدیده

 رون خوددبا عناصر  هر سیستم، عالوه بر ارتباط. گیردمی بر مشتریان و ارباب رجوع و اخیرا صنعت مرتبط با سیستم را در

ر هاقع، محیط دهنده سیستم و روابط آنها(، با عناصر خارج از خود و مربوط به محیط نیز سروکار دارد. در و)عناصر تشکیل

جه ند. با توثیر دارای بر عملکرد آن تأسیستم، شامل آن چیزهایی است که خارج از کنترل کامل سیستم هستند؛ ولی به گونه

هد؛ ن انجام دآتحوالت  تواند کار چندانی برای کنترل مستقیم تغییر ودارد، سیستم نمیبه اینکه محیط، خارج از سیستم قرار 

 .[4] توان محیط سیستم را به منزله عاملی ثابت در نظر گرفتبه همین دلیل می
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 تیریاطالعات مد ستمیس -6
 هیهتداره سازمان کنترل و ا ،یزیربرنامه ،یبانیرا جهت پشت یاست که اطالعات یو ادغام شده ا یبیترک ستمیس کی      

 یریگمیو تصم تیریمد اتیلمؤسسه به انجام عم یو خارج یداخل اتیبا استفاده از اطالعات درباره عمل هاستمیس نیا د،ینمایم

  .[5]کندیکمک م

 

 
 

 تحلیل آماری -7
سطح  رایرمال هستند زن عیتوز یدارا یتجارو هوش رانیعملکرد مد ریتنها دو متغ 1شماره  جدول جیبا توجه به نتا      

 یم 30از  شتریها بداد دادهنرمال ندارند. اما چون تع عیتوز رهایمتغ یاست و مابق 05/0 از شتریب رهایمتغع نیا یبرا یداریمعن

نرمال ریها غادهداگر  یکرد و حت یاز فرض نرمال بودن چشم پوش توانیم ااستنباط ه یدر برخ یحد مرکز هیباشد و طبق قض

 استفاده کرد. یپارامتر یهاباشد از آزمون

 

 
 اسمیرنوف متغیرهای تحقیق-نتایج آزمون نرمال بودن كلموگروف :1جدول 

 وضعیت داریسطح معنی سمیرنوفا-مقدار آماره کلموگروف متغیر

196/0 شرایط محیطی 002/0 غیر نرمال 

110/0 عملکرد مدیران 200/0 نرمال 

140/0 تجاریهوش 082/0 نرمال 

 

 نیا یتمام یبرا یداریسطح معن زانیم رایهستند ز ییباال تیمطلوب یدارا قیتحق ریمتغ سههر  2 جدول جیبا توجه به نتا

 باشد.می 05/0 کمتر از رهایمتغ

 : نتایج آزمون تی استودنت برای بررسی میزان مطلوبیت متغیرهای تحقیق2جدول

 ردیف ادعا آماره آزمون داریسطح معنا میانگین اختالف سطح پایین سطح باال گیریتصمیم

./9036 مطلوبیت باالیی دارد  3917/.  64762/.  000/.  5/142  1 شرایط محیطی

./8235 مطلوبیت باالیی دارد  2623/.  54286/.  000/.  3/932   2 عملکرد مدیران

./7470 مطلوبیت باالیی دارد  2101/.  47857/.  001/.  3/623   3 تجاریهوش

 

داری برای تجاری تاثیری مستقیم دارد زیرا میزان سطح معنیمتغیر عملکرد مدیران بر هوشدهد که نشان می 3 شمارهول جد

دهنده باشد که مقادیری مثبت است و نشانمی 492/0است و مقدار همبستگی پیرسون  05/0آزمون همبستگی پیرسون کمتر از 

 رابطه مستقیم بین این دو متغیر می باشد.

 تجارینتیجه بررسی تاثیر عملکرد مدیران بر هوش :3 دولج

 عملکرد مدیران  

492/0 رسونیپ یهمبستگ تجاریهوش
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داری برای آزمون تجاری تاثیری مستقیم دارد زیرا میزان سطح معنیمتغیر شرایط محیطی بر هوش 4 با توجه به جدول

دهنده رابطه شانمی باشد که مقادیری مثبت است و ن 427/0 رسوناست و مقدار همبستگی پی 05/0 همبستگی پیرسون کمتر از

 مستقیم بین این دو متغیر می باشد.

 تجارینتیجه بررسی تاثیر شرایط محیطی بر هوش :4 جدول

 
 

 

 

 گیرینتیجه -8
 یهایبررس ت آمده ازو با توجه به اطالعات به دس پرداخته شدپژوهش  اتیفرض نییهش به تبپژو یهاافتهیبا استفاده از 

 شد: یریگجهیو نت ریها تفس هیدر مورد فرض ،یآمار

 در روند کار یمهم اریها نقش بسسازمان یطیمح طیشرا دیدان یهمانگونه که م گفت توانیماول  هیفرض حیدر توض

 نقش ها نیاز ا یعضبکارکنان. اما  هیبر روح طیمح ریمانند تأث باشند؛یم میرمستقینقش ها غ نیاز ا یسازمان دارند. بعض

 باشد،یجاب مح یرزشوجامعه ما مجموعه  قیتحق نیگذار است. در ا ریتأث مانکار ساز یبر رو مأیوابسته به نوع سازمان مستق

ر ب یمبتن تیریمد یاطالعات یهاستمی. لذا با استقرار ساست رگذاریسازمان تأث نیبر روند کار ا مأیمستق یطیمح طیکه شرا

 نییبدر تنمود.  دیتشد یحدود تامثبت آن را  راتیکرد و تأث یرا خنث یطیمح طیشرا یمنف راتیتأث توانیم یتجارهوش

 تیریدم اتاطالع یهاستمیاست و استقرار س حیصح تیریبه بازده مطلوب مد یابیگفت لزوم دست  توانیمفرضیه دوم  جهینت

 .کنندیکمک م حیصح تیریدشوار آنها به مد لیانبوه حجم اطالعات و تحل عیرشد سر لیبه دل
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 شرایط محیطی  

 تجاریهوش
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