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بررسی تاثیر هوش تجاری بر تصمیمگیری سازمانی با درنظرگرفتن نقش میانجی
متغیرهای کیفیتداده و زمینههوشتجاری ( مورد مطالعه  :کارکنان فروشگاه کوثر قم)
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
 2هیئت علمی دانشکده مدیریت و منابع دانشگاه شهاب دانش قم

چکیده
هوش تجاری تحت عنوان ابزاری که روالهای مختلف ،محصوالت و فناوری ها را بهبود می بخشد ،بسیار حائز اهمیت است.
مبتنی بر ابزارهای هوش تجاری ،یک شرکت قادر است پیرامون نیازمندیهای مشتری خود و اقدامات رقابتی یادگیری
بیشتری داشته باشد و تصمیم گیریهای سازمانی کامل تریداشته باشد .البته در این میان نقش کیفیتداده و زمینههوش
تجاری را نمیتوان نادیدهگرفت .کیفیت داده شامل تمامیت ،منحصر به فردی ،اعتبار ،دقت و سازگاریداده میباشد و
زمینههوش تجاری نیز شامل چارچوب های پیاده سازیهوش تجاریدر سازمان میباشد .در این پژوهش به بررسی تاثیر هوش
تجاری بر تصمیمگیری سازمانی با درنظرگرفتن نقش میانجی متغیرهای کیفیتداده و زمینههوشتجاری در فروشگاه کوثر قم
پرداخته شده است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه استاندارد دارای  03گویه بوده است .جهت تجزیه و تحلیل دادههای
تحقیق از نرم افزار های  SPSSو  PLSاستفاده شده است .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوهگردآوری
توصیفی -پیمایشی محسوب میشود .جامعه آماری تحقیق ،کارکنان فروشگاه کوثر قم می باشند .نتایج تحقیق نشان داد
کههوش تجاری هم بطور مستقیم هم غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانجی کیفیت داده و زمینه هوشتجاری بر
تصمیمگیری سازمانی تاثیر مثبت و معنیداریدارد.
واژههای کلیدی :تصمیمگیری سازمانی ،هوش تجاری ،کیفیتداده ،زمینه هوش تجاری
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 - 9مقدمه
به موازات رقابتی شدن عرصه اقتصاد و کسب و کار ،مسئله معنا بخشیدن به دادههای سازمانی و تسهیل فرآیند تصمیم سازی مرکز
توجه کارشناسان فناوری اطالعات و متخصصان علم مدیریت قرارگرفته است .هدف اصلیهوش تجاری فراهم کردن کیفیت باالی اطالعات
برای تصمیم گیری مدیریتی میباشد .دو گام برای تصمیمگیری با دادهها و اطالعات صورت میگیرند .ابتدا دادهها دریافت  ،ذخیره سازی و
نگهداری میشوند سپس بازیابی  ،پردازش و انتقال داده میشوند تا بتوانند برای تصمیم گیرنده مفید واقع شوند .بنابراین هدف از انجام
پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر هوش تجاری بر تصمیمگیری سازمانی با درنظرگرفتن نقش میانجی متغیرهای کیفیتداده و زمینههوشتجاری
( مورد مطالعه  :فروشگاه کوثر قم) میباشد .
از آنجا که مسئله تصمی مگیری از خطیرترین تکالیف مدیران سازمانها در عرصههای مختلف به شممار ممیرود ،شمناخت روال،
چارچوب ،سازوکارها و خصایص تصمی مها برایهدایت و برقراری ارتباط در سازمان اهمیت فراوان دارد .به عقیده علم مدیریت وجود تغایر
میان اهداف و عملکردها و ناتوانی مدیران در نیل بهاهدافی طراحی شده ،تنها دارای یک دلیل کلیدی میباشد و آن ضعف نظام تصمی م
گیری است .از سوییدیگر ،مدیران همواره با مسئله انتخاب در سازمانها رو بهرو هستند .جهت نیل به انتخاب مطلوب باید مراحلی سپری
شود که تصمی مگیری نامیده میشود .در سازمانها بدون تصمیمگیری ،هیچ اقدامی نه صورت می گیرد و نه تحقق میی ابد .بنابراین ،یکی از
مهمترین و آسیبپذیرترین تکالیف مدیران کههمواره درگیر آن هستند و در نهایت موفقیت یا عدم موفقیت آنها را در پی خواهد داشت،
مسئله تصمیم گیری است(مقدم و داودی.)1069 ،
هوش تجاری با بکارگیری مقادیر زیادی از داده های پردازش شده جهت شناسایی و بسط و استفاده از فرصتهای جدید و اعمال یک
راهبرد کارآمد قادر است مزیت رقابتی پایدار و بلندمدتی را حاصل نماید (شاکری .) 1062 ،
چشم اندازی که بتوان برای هوش تجاری مطرح کرد عبارتست از « ارتقاء روندهای کلیدی کسب و کار مبتنی بر تامین اطالعات و
دانش کلیدی کسب و کار در زمان صحیح ،برایهمه سطوح سازمانی » (آندرتن  .) 2312 ، 1لذا هدف اصلی هوش تجاری عبارتسمت از
«بهینه سازی ،تجزیه و تحلیل و کنترل عملیات و روالهای کسب و کار» (بارس  2و همکاران .)2332 ،
امروزه سیستمهایهوش تجاری با دادههایبزرگ  0سروکار دارند .در نتیجه میتوانند ظرفیت های پردازشی خود را بصورت پویا افزایش
دهند(فناوریدرون حافظه ای  )4که در نتیجه فرصت های جدیدی را برای اکتشاف دانش خلق مینماید( .داده کاوی) ( ویدر و اسیمیتیز ،5
 )1190 : 2315سیستمهایهوش تجاری برایهمه محدودیتهای سیستمهای تصمیمگیری سابق فائق آمده اند ولی چالش بزرگ بر سر
راه آن  ،حجم بسیار باالیدادهها میباشد که سازمان ها امروزه با آن مواجه میباشند (البشیر و کوریر.)192 : 2311 9 ،
هوش تجاری تنها زمانی قادر است ارزش خلق نماید که از طریق افراد به درستی به کار برده شود و به عبارت بهتر این گونه میتوان
مطرح کرد کههوش تجاری فرآیند تبدیل دادههای خام به اطالعات کسب و کار و کاربردی مدیریتی است که به تصمیم گیرندگاندر یک
سازمان کمک مینماید که تصمیمات خود را سریعتر و بهتر اتخاذ کرده و براساس اطالعات صحیح عمل نمایند ( .ویدر و اسیمیتیز: 2315 ،
)1192
همه سازمانها مبتنی بر تصمیم گیریهای مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی میباشند و عموما از تصمیم گیری تعبیر به تبدیل
اطالعات برعملکرد می گردد و اطالعات یک اساس و پایه منطقی برای فرآیند تصمیم گیریهستند ( فیضی.)9 : 1062 ،
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فروشگاه کوثر قم  ،به لحاظ موقعیت مکانی و تنوع زیاد اجناس  ،شاهد مشتریان بسیار زیادی از اقصی نقاط شهر قم میباشد و
نیازمندی های بسیاری از مردم شهر قم را مرتفع مینماید و از دغدغههای مهم این سازمان  ،امکان سنجی و آگاهی از میزان آمادگی
سازمان برای پیاده سازی هوش تجاری است زیرا مبتنی بر هوش تجاری ،میتواند روشها و پدیدهه ای مختلف در مناطق بازار خود را
بشناسد و همچنین در باره نی ازمندیه ای مشتری خود و فعالیته ای رقابتی بیشتر ی اد بگیرد .همچنین هوش تجاری به عنوان یمک
پشتیبان اطالعاتی برای فروشگاه کوثر میباشد و به عنوان یک منبع داده مناسب برای ایجاد دیدگاه جدیدی برای تصمی مگی رندگان این
سازمان میباشد .
بدین منظور این تحقیق بر آن است تا تاثیر هوش تجاری را بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی
کیفیت داده و زمینههوش تجاری مورد سنجش قرار دهد و بدین سوال پاسخ دهیم کههوش تجاری بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی با در
نظر گرفتن نقش میانجی متغیرهای کیفیت داده و زمینههوش تجاری چه تاثیریدارد ؟

 - 2مبانی نظری
الف) تصمیم گیری سازمانی :
تصمیم گیری روالی است جهت کاستن عدم اطمینان و رفع شک و شبهه در بارهگزینه ها ،به نحوی که بتوان از میان گزینهها  ،انتخاب
منطقی را برگزید  .این تعریف بر گرد آوری اطالعات و اتخاذ تصمیم در مرحله بعد تاکید دارد .به این نکته باید توجه شود که عدم اطمینان
را میتوان کاهش داد و نمیتوان به صورت کلی آن را حذف کرد  .با اطمینان قاطع نمی شود تصمیمات زیادی اتخاذ نمود زیرا گرد آوری
اطالعات پیرامون همه گزینهها کمتر امکان پذیر است  .بنابراین هر تصمیمی با مقداری مخاطره همراه است .وقتی عدم اطمینان وجود
نداشته باشد اتخاذ تصمیم با در نظر گرفتن یک الگوریتم یا انجام چند مرحله ساده  ،عملی ( گشال و کیم .)51 : 1669 ، 0
تصمیم گیری  ،نوعی بررسی پیرامون انتخابات و گزینشها بر مبنای ارزشها و ترجیحات فردی اسمت و در ایمن حالمت ضممن
آنکه گزینههای انتخابی باید تعیین گردند همچنین یکی از آنها که احتمال بیشتری برای موفقیت دارد یا موثرتر است و با اهداف  ،عالیق ،
روش زندگی  ،ارزشها و نظایر آن تطبیق دارد  ،برگزیده شود ( گل محمد.)22 : 2314 ،
عوامل موثر بر تصمیمگی ری سازمانی عبارتند از :
6
- 1عوامل عقالیی  :2منظور ،عوامل قابل سنجش همچون هزینه ،زمان ،پیش بینیها و غیره می باشد. .
- 2عوامل روانشناختی  :13مشارکت انسان در اقدامات تصمیم گیری واضح می باشد .عواملی ماننمد ویژگمی همای شخصمیتی فمرد
اتخاذکننده تصمیم ،قابلیتهای او ،تجربیات ،آرزوها و  ...از جمله عوامل مهم در تصمیم گیری می باشند( بارس  11و همکاران: 2332 ،
.)109
- 0عوامل اجتماعی :توافق دیگران مخصوص اً افرادی که تصمیم بر آنان نوعی اثر می گذارد ،از چالشهای ویژه تصمیم گیری میباشد.
توجه به عوامل اجتماعی از مقاومت سایرین در برابر تصمیم می کاهد( گاتچالک .)923 : 2339 ، 12
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- 4عوامل فرهنگی  :10محیط دارای سطوح فرهنگی مختلفی میباشد که تحت عنوان فرهنگ منطقه ،فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی
تلقی می شود .این قبیل فرهنگ ها بر تصمیم فردی و یا سازمانی در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه ،رویهه ا و ارزشها تاثیر ممی
گذارند (14لی و همکاران.)221 : 2336 ،
ب) هوش تجاری :
هوش تجاری ،به روند تبدیل دادههای پردازش نشده دسته اول به اطالعات کسب و کار و مدیریتی گفته می شود که به مدیران
سازمان کمک مینماید تا تصمیمات خود را سریعتر و بهتر بگیرند و مبتنی بر اطالعات درست ،عملکرد صحیح و عاقالنه ای از خود نشان
دهند( بشیری.)43 : 1062 ،
مزایای هوش تجاری عبارتند از :
الف) افزایش دقت و صحت
توسط سامانههوش تجاری ،بخش وسیعی از اطالعات بصورت مستقیم و بدون دخالت کاربر از سیستم های اطالعاتی موجود دریافت
خواهد شد و لذا دقت اطالعات ارائه شده بسیار باالتر از قبل خواهد بود (حذف عامل انسانی) .همچنین پیرامون اطالعات مرتبط با چند
منبع (اطالعاتی که دارای بیش از یک منبع دادهای است) میتوان شیوههای کشف مغایرتدر سیستم طراحی کرد تا با کشف علل مغایرت،
صحت اطالعاتدریافتی باالتر رود ( .تاج احمدی و روحانی)02 : 1063 ،
ب) افزایش سرعت  :طبیعت اً با الکترونیکی شدن انتقال و دریافت و همچنین کنترل انتقال ،سرعت دریافت گزارشها و اطالعات بسیار
باالتر خواهد رفت و مدیر بالفاصله با مراجعه به داشبوردها ،میتواند اطالعات و گزارشهای مورد نظر خود را به صورت نموداری دریافت
نماید(فیضی و مقدسی.)12 : 1062 ،
ج) یکپارچگی و افزایش امکان دسترسی در عین امنیت
از طریق سامانههوش تجاری میتوان اطالعات مختلف با ابعاد مختلف از تمام قسمتهای یک سازمان را بصورت سازمان یافته در کنار
یکدیگر داشت و از این اطالعات یکپارچه ،انواع گزارشها و تحلیلها استخراج گردد .دسترسی به این سامانه بسیار آسان خواهد بود و در
صورت تنظیم ،میتوان از هر نقطه اتصالی (حتیدر خانه با اتصال به اینترنت و به وسبله موبایل و تبلت) به گزارشها و اطالعات ،دسترسی
پیدا نمود و این دسترسی با توجه به معماری کالن سامانه ،امنیت را کاهش نخواهد داد.
برای باالبردن امنیت در این سامانهها نیز میتوان راهکار های مختلفی از جملمه رمز گمذاریدادهها (در بخمش یکپارچه سمازی) و
همچنین راهاندازی مکانیزمهای کلید عمو میبرای اعتبارسنجی کاربران نرمافزار را بکار گرفت( کیانی قلعه نو.)49 : 1069 ،
د) هدفمندسازی اطالعات :دارا بودن اطالعات بسیار گسترده به مفهوم نداشتن اطالعات می باشد ،زیرا شخص را در گستره وسیعی از
اطالعات محصور مینماید .با توجه به روش اجرای راهکار ،فاز اول پروژه مربوط به بخش شناخت شاخصهاست .در این بخش به بررسی
اطالعات موجود و اطالعات مورد نیاز پرداخته خواهد شد و شاخصهای مهم عملکرد برای سازمان تعیین میشود تا از میان گستره
اطالعات ،مدیران صرف اً کارآمدترین اطالعات را جهت تصمیم گیری مالحظه نمایند(شاکری و آهنگر.)22 : 1062 ،
ه) ساختار دادن به دادههای خام
مزیت یک سامانههوش تجاری در مقایسه با دیگر س امانههای گزارش دهی باز سنتی این در این می باشد که این سامانه در عوض کار
با فیلدها و رکوردها ،با دادههای چند بُعدی و کسب و کاری نیز کار میکند که برای تحلیلگران کسب و کار ،بسیار قابل فهمتر و کار با آن
نیز بسیار س ادهتر میباشد( محرابی . )13 : 1064 ،
و) قابلیت انعطاف :از طریق سامانههوش تجاری میتوان سایر گزارشهای مدنظر سازمان را تهیه نممود و همر کماربری میتوانمد
داشبوردهای مورد نظر خود را تولید نموده و مشاهده نماید .این اطالعات بصورت فایلهای استاندارد ( HTML ،XML ،Word ،Excelو
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 )PDFو به صورت دستی و یا زمانبندی شده از سیستم استخراج میشوند .همچنین درصورت تغییر نیازهای اطالعاتی ،به علت وجود کلیه
دادهها در پایگاه داده ،نیازی به مراجعه به بانکهای اطالعاتی عملیاتی برای استخراج دادهها نیست ( کارگر و عیوضی .)16 : 1069 ،
ز) شناسایی نیازهای نرمافزاری :پس از پیاده سازی این سیستم ،امکان شناسایی ضعفهای اطالعاتی در خصوص تولید و مدیریت
اطالعات و یا راهاندازی سیستمهای جدید عملیاتیدر تمام نقاط سازمان وجود خواهد داشت که بدین ترتیمب کیفیتهزینمه نممودن
بودجههای  ITدر سازمان باال خواهد رفت ( محرابی .)11 : 1064 ،
ح) پایداری :در سیستمهای مبتنی بر پایگاه داده بر خالف سایر سیستمهای گزارشساز ،در صورتی که منبع داده به عللی قطع شود،
گزارشهای سیستم کماکان قابل دستیابی میباشند .چرا که پایداری آنها مستقل از پایداری منابع داده است و در در مواقع خرابی منبع،
تنها دادههای جدید (در صورت وجود) در منبع داده بهروزرسانی نمیشوند ( .کارگر و عیوضی )16 : 1069 ،
ج) کیفیت داده ها :
اطالعات در هر سازمانی از داده خام پردازش نشده حاصل می گردد .دادة با کیفیت پایین منجر به اطالعات غیرمطمئن حتی غلط
می شود .رایانهها قادرند داده را پردازش نمایند و به استخراج اطالعات از ظاهر داده کمک نمایند .اما قادر نیستند اطالعاتی را که در ذات
داده نهفته است از آن استخراج نمایند ( مارچ و هونر .)1309 : 2330 ،12
کیفیتداده ها به کیفیت معرفی حقایق مرتبط اشاره دارد  .تمایز بین کیفیت داده و کیفیت اطالعات در مفاد هوش تجاری آشکار
میباشد  .هدف اصلی هوش تجاری فراهم کردن کیفیت باالی اطالعات برای تصمیم گیری مدیریتی میباشد .دو گام برای تصمیم گیری با
دادهها و اطالعات صورت می گیرند  .ابتدا داده ها دریافت  ،دخیره سازی و نگهداری می شوند سپس بازیابی  ،پردازش و انتقمال داده
می شوند تا بتوانند برای تصمیم گیرنده مفید واقع شوند ( ویدر و اسیمیتیز.)1190 : 2315 ،
ارتباط سلسله مراتبیدادهها و اطالعات بیان می کند که کیفیتدادهها پیش نیاز کیفیت اطالعات در تصمیم گیری میباشد .فلذا انتظار
می رود که داده های با کیفیت باال بطور موثری اطالعات بهتری را در پی داشته باشند ( ویدر و اسیمیتیز.)1194 : 2315 ،
ابعاد کیفیتدادهها بصورت زیر است:
الف) تمامیت  :16درصدی از دادهها که شامل ارزش یک یا بیش تر است تمامیت تلقی می گردد .بسیار مهم است که دادهه ای مهم
(مانند نام افراد  ،شماره تماس  ،آدرس ایمیل و …) از ابتدا کامل باشد .هر چند تمامیت تاثیر زیادی بر دادههای مهم ندارد.
ب) منحصر به فرد  :23در سنجش مقابل مجموعههایدیگر دادهها فقط یک مدخل از این نوع وجود دارد.
ج) اعتبار  :21اعتبار نشان میدهد که آیا داده ا بر استانداردهایی که برای آن ایجاد شده اند منطبق هستند یا خیر.
د) دقت  :22دقت نشان میدهد که دادهها تا چه اندازه فرد یا چیزی که توسط آن مشخص شده را منعکس می کند؟
و) سازگاری  :20سازگاری نشان میدهد که دادهها چگونه با دادههای از پیش تعیین شده تراز میشوند؟ تاریخ تولد ،بصورت نوعی
سازگاری به اشتراک گذاشته میشود.
ارایه اطالعات صحیح  ،در زمان و مکان مناسب به تصمیم گیرندگان یک سازمان یکی از الزامات اساسیدر حوزه تصمیم گیری و
عملیاتیهر سازمان محسوب می گردد  .سازمان ها ن میتوانند تصمیمهای موثر در ارتباط با کسب و کار خود را بر اساس اطالعات ناقص و
19
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گمراه کننده اتخاذ نمایند  .هر سازمان جهت پایستاری بقای خود به اطالعاتی نیاز دارد تا بتواند به آنها هم از نظر صحت و هم از نظر به
روز بودن اعتماد نماید .کیفیت پائین اطالعات یکی از علل مهم ناکامی تعداد زیادی از پروژههای فناوری اطالعات میباشد و سازمان ها در
کلیه نقاط دنیا به این دلیل ،هزینههای ملموس و غیرملموس بسیار زیادی را متحمل میشوند  .بپذیریم که تصمیم گیری صحیح در
ارتباط مستقیم با داده خوب است و داده خوب داشتن مستلزم یک رویکرد موثر در خصوص مدیریت کیفیتداده است
د) زمینه هوش تجاری :
چهارچوبی است که تاثیر مثبت بر روی کیفیت تصمیم گیری می گذارد (ویدر و اسیمیتز  .)1194 : 2315 ،و این چهارچوب
محدوده کاربردی ،سطع عملکرد و پیچیدگی سیستمهوش تجاری را نشان می دهد بنابراین برای اینکه بتوان بر تصمیم گیریهای سازمانی
تاثیرگذاشت باید تغییرات زیادیدر برنامههای کاربردیدر سازمان ها اعمال شود ( همان)
طیف وسیعی از محصوالت نرم افزاری ارائه شده در حمایت از هوش تجاری از لحاظ هدف یا نقش در ارائه یک راه حل هوش تجاری،
به لحاظ قابلیت ها  ،محدوده عملیاتی و میزان پیچیدگی گسترده و متنوع می باشند .بنابراین ما انتظار تغییرات زیادی در برنامه های
کاربردی داریم که در هر مرحله در سازمان ها اعمال می شود.
زمینه هوش تجاری به عنوان یک ساختار برای ثبت وقایع در سیستم هوش تجاری استفاده می گردد  .در حقیقت زمینههوش
تجاری ،به انتخاب پارامترهای روش کمک مینماید و درک روشنی از این که چه چیزی در محدوده است و چه چیزی باید حذف شود را
ارائه مینماید .موفقیت هوش تجاری ،بر پایه داشتن زمینه ای روشن از هوش تجاری ،مشخص کردن محدودهها ،داشتن انتظارات و جدول
زمانی واقع گرایانه و بودجه مناسب از پیش مشخص شده میباشد .همچنین زمینههوش تجاری در سازمان ،هدف گذاری و برنامه ریزی،
انعطاف پذیری و سازگاری با شرایط متغیر در چارچوب زمانی را تسهیل میکند .عالوه بر آن ،هدف گذاری مناسب ،تیم پروژه را قادر
می سازد که برنقاط عطف ضروری و مسائل مربوط تمرکز کنند و همزمان محافظی برای جلوگیری از قرار گرفتن در وقایع غیرضروری
است.
بنابراین محدوده ابتکار هوش تجاری باید در چنان مسیری انتخاب شود که در زمانی معقول سیست میکامل برای بخش خاصی از
کسب و کار بتواند تحویل داده شود نه راه حل کامل در زمان دیرتر .هنگامیکه کاربران کار با راه حل هوش تجاری را آغاز کنند بطور کامل
متوجه پتانسیل گزارش دهی و امکانات تجزیه و تحلیل میشوند بعد از آن سیستمهوش تجاری اولیه با رویکرد تکاملی و تکرارشونده
افزایش و توسعه مییابد.
بنابراین زمینههوش تجاری همان چارچوب فنی سیستمهوش تجاری میباشد که باید قادر به تطبیق مقیاس پذیری و انعطاف پذیری
ملزوماتدر راستای نیازهای پویای کسب و کار باشد .طراحی زیرساخت انعطاف پذیر و مقیاس پذیر اجازه توسعه آسان سیستم برایهم
راستایی با نیازهای اطالعاتیدر حال تحول را میدهد .بنابراین دید راهبردک مستتر در طراحی چارچوب سیستم مقیاس پذیر میتواند
شامل منابع داده اضافی ،ویژگیها و ابعاد برای تحلیلهای مبتنی بر واقعیت شود و میتواند دادههای اضافی تامین کنندگان ،پیمانکاران،
نهادهای نظارتی و معیارهای صنعتی را ترکیب کند .در نتیجه اجازه ساخت راه حل بلند مدت برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده کسب و
کار را میدهد.
- 3پیشینه پژوهش :
پیشینه پژوهش های صورت گرفته پیرامون موضوع پژوهش حاضر عبارتست از :
 .1احمدی و روحانی ( )1063در پژوهشی نشان دادند که منافع حاصل از اجرای کامل و بنیادین سیستمهوش تجاری عبارتند از:
افزایش قابلیت اطمینان از تصمیمات استراتژیک ،اصالح ارتباطات چند جانبه در سازمان و افزایش دانش بازار کههزینههای تولید
هوش تجاری ،مزایای بسیار مفیدی به دنبال دارد از جمله افزایش درآمد ،به دست آوردن فرصتهای رقابتی جدید ،دستیابی به
زمان بیشتر برای بازاریابی ،افزایش رضایت مشتریان از طریق  ،CRMاتوماسیون فرایندهای دستی ،افزایش سمرعت و چمابکی
سازمان ،کاهشهزینهها و تصمیمگیری برای سازمان .هنگامیکه سیستمهای هوش تجاری به درستی و صحیح طراحی می شوند
و سازمان می تواند عملکرد خود را بهبود دهد .با ایجاد تصمیمات صحیح رضایت خاطرمشتریان را به دنبال خواهد داشت و پیش
از آنکه فرصتها توسط چشمان ریزبین و دقیق رقبا شناسایی شوند و فرصت رشد و ترقی از سازمان گرفته شود ،آنها را به دست
آوریم که البته این اهداف صرف اً با اتخاذ تصمیماتدقیق و هوشمند و در آمدن از رویای خوش ،تداوم ابدی شیوه کسب و کمار
تحقق خواهد یافت.
 .2محرابی و الجوردی ( )1064در پژوهشی تحت عنوان " هوش تجاری و ارتباط آن با سیستم های اطالعاتی و نقمش آن در
تصمیم گیری " نشان دادند کهه وش تجاری به عنوان ابزاری که فرآیندهای مختلف ،محصوالت و فناوری ها را بهبود میبخشد،
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بسیار حائز اهمیت است .با استفاده از ابزارهایهوش تج اری  ،یک شرکت میتواند روشها و پدیده های مختلف در مناطق بازار
خود را بشناسد و همچنین در باره نیازمندی های مشتری خود و فعالیت های رقابتی بیشمتر یماد بگیمرد .از طرفمی ،یمک
سیستم هوش تجاری توسط مدیران و سایر ذینفعان به منظور دستیابی به بینشی عمیق تر از اطالعات خام نشات گرفته از
محیط داخلی و خارجی شرکتها ،استفاده میشود در این تحقیق محققین به معرفی هوش تجاری به عنوان یک پشمتیبان
اطالعاتی برای شرکت ها پرداخته و از آن به عنوان یک منبع داده مناسب برای ایجاد دیدگاه جدیدی برای تصمیمگیرندگان یاد
میکند.
روحانی و همکاران ( )1064در پژوهشی تحت عنوان " تاثیر بهره برداری از ابزارهایهوش تجاریدر تصمیم گیری سازمانی "
نشان داده اند که نیاز مبرم سازمان ها به درک صحیح از تغییرات محیط رقابتی از طریق تفسیر اثر بخش اطالعات ،استفاده از
ابزا رهای پیشرفته تحلیلی را به عنوان پشتیبان تصمی مگیری به امری اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است .به صورتی که موضوع
بهره گیری صحیح ابزارهای هوش تجاری بسیار فراتر از بحث سود و زیان سازمان ،تعیین کننده بقا یا شکست سازمان میب اشد.
در این راستا ،سیستمهای هوش تجاری از طریق تدارک بستر اطالعاتی مناسب تحلیل اطالعات در دسترس و در نهایت ارائه راه
حل های احتمالی ،سازمانها را در اتخاذ تصمیمات موثر توانمند می سازد.
بشیری و همکاران( )1062در پژوهشی تحت عنوان " بررسی و تحلیل اثر هوش تجاری بر تصمیمگیری راه بردک " نشان داده
اند که امروزه مدیریت علمی سازمان ها نیازمند استفاده مناسب از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات مانند سیستمهایهوش
تجاری است و هوش تجاری موجب بهبود تصمیمات راهبردک شده و بر ابعاد تصمیمگیری راهبردک از جمله کارایی ،اثربخشی،
چابکی ،انعطاف پ ذیری و یکپارچگی اثر مثبت و معنادار دارد .
سعیدا و وصلی (  )1069در پژوهشی تحت عنوان " ارتباط مولفههایه وش با مدیریت " نشان داده اند که برخورداری از انواع
هوش در شخصی که مدیریت یک سازمان را به عهده دارد به معنای تاثیر در سرنوشت گروهی از انسانها و موفقیت اهداف یک
سازمان حایز اهمیت میباشد زیرا تصمیمگیری های شخصی که مدیریت یک مجموعه را به عهده دارد برای تک تک افراد گروه
و کل سازمان امری کامالً حیاتی میباشد لذا مدیریتی شایسته کسب موفقیت میباشد که بتواند از حضور انواع هوشها در
وجود خود برای تصمیم گیری صحیح ت ر استفاده کند و سازمان را به سوی موفقیتهدایت نماید.
تیس  )2330( 24در پژوهشی تحت عنوان مولفههای عملکرد سازمانی مطلوب نشان داده است که مدیریت مناسب هوش تجاری
میتواند به موفقیت پروژههای سازمانی منتج گردد در نتیجه این موفقیت ،در سازمان ها میتواند بر روی فرآیند تصمیم گیری
تاثیر مثبت بگذارد.
جینگ  25و همکاران ( )2313در تحقیقی تحت عنوان رابطه ما بین هوش تجاری و رضایت شغلی و تصمیمات کارکنان نشان داد
داد که معیارهای رهبری ،آموزش و توسعه ،توانمند کردن کارکنان ،مشارکت کارکنان  ،کار تیمی تأثیر بسزایی بر مؤلفههای
رضایت شغلی و تصمیمات کارکنان دارد .
تسانگ و آنتونی  )2311( 29در پژوهشی تحت عنوان عوامل تاث یرگذار بر موفقیت اجرایهوش تجاریدر سازمانها نشان دادند که
عوامل بحرانی موفقیت برای اجرای موفق هوش تجاری عبارتند از :تمرکز بر مشتری ،بهبود مستمر ،کار تیمی و مشارکت ،تعهد
مدیریت ارشد ،شناخت و آموزش و توسعه ،سیستمهای کیفیت ،سیاستها ،نظارت بر رهبری ،ارتباطات درون شرکت ،رابطه
تأمین کننده و مدیریت تأمین کنندگان ،اندازهگیری و بازخورد و تغییر فرهنگی در رفتار و نگرش کارکنان کههمگی اینها بر
تصمیم گیری مدیران در سازمانها تاثیرگذار میباشند.
داوسون  )2310( 20در پژوهشی تحت عنوان عوامل موفقیت برایهوش تجاریدر سازمان های مالی آفریقای جنوبی نشان داده
است که از قابلیتهایهوش تجاریدر سازمان ها میتوان در فرآیندهای یادگیری جهت ترکیب نرم افزارهایهوش تجاری و
راهبردهای سازمانی جهت اطمینان از دستیابی به اهداف سازمانی و تصمیمهای سازنده استفاده نمود.
. Teece
. Jeeng
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. Dawson
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 .13سابستینالی و تمیمی  )2310( 22در تحقیقی تحت عنوان استخراج مولفههایهوش تجاری نشان دادند که حمایت ممدیریت
ارشد ،مسئولیت پذیری اجتماعی  ،برنامه ریزی استراتژیک  ،بازخورد و رضایت مشمتریان ،کیفیمت اط العمات و عملکمرد،
الگوبرداری ،مدیریت منابع انسانی ،آموزش ،مشارکت کارکنان ،توانمند کردن کارکنان ،رضایت کارکنان ،کار تیمی ،ارزیابی
کارکنان ،پاداش ها و شناسایی ،مدیریت فرآیند ،کنترل فرآیند ،طراحی محصول یا خدمت ،مدیریت تأمین کننده ،بهبود مداوم،
تضمین کیفیت ،عدم انطباق ،فرهنگ کیفیت ،ارتباطات ،سیستمهای کیفیت ،تولیمد بمههنگام و انعطماف پمذیریهمگی از
مولفههایهوش تجاری میباشند که بر کیفیت تصمیم گیری مدیران سازمانها تاثیر مثبت میگذارند.
مدل مفهومی تحقیق حاضر که برگرفته از تحقیقات ترکیبی ویدر و اسیمتیز ( )2315می باشد از قرار ذیل می باشد بنا بر آنچه
بصورت مشروح پیرامون متغیرهای پژوهش حاضر  ،مطرح گردید مدل مفهومی محقق ساخته ذیل ارائه می گردد :

شکل  - 2مدل مفهومی پژوهش

 - 4مواد و روش تحقیق
در پژوهش حاضر با توجه به عوامل مهم و مرتبط با مساله (متغیر وابسته) و توصیف وضعیت متغیرها و همچنین اینکه تحقیق در
محیط طبیعی سازمان انجام پذیرفته است از روش تحقیق توصیفی -پیمایشی استفاده شده است پژوهش های کاربردی ،تحقیقاتی می
باشند که نظرات  ،قانونمندیها و فناوری هایی که در تحقیقات بنیادی تنظیم شده اند را جهت حل مسائل واقعی مورد استفاده قرار می
دهند (منصوریان  ) 40 : 1064 ،پژوهش حاضر را می توان نوعی تحقیق کاربردی محسوب نمود.

جامعه عبارت است از افراد ،اشیاء یا نمودهایی که در یک یا چند خاصیت اشتراک دارند (بازرگان  ) 01 : 1065 ،جامعه آماری تحقیق
 ،کارکنان فروشگاه کوثر به تعداد  255نفر میباشد که تعداد  153نفر آنها بر اساس جدول کرجسی و مورگان از روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب می شوند که روش مناسب نمونه گیری برای این تحقیق  ،روش نمونهگیری تصادفی ساده
میباشد
جدول  - 1ضرایب آلفای کرونباخ
متغیر

آلفای کرونباخ

هوش تجاری

3 /024

تصمیمگیری سازمانی

3 /051

زمینههوش تجاری

3 /042

کیفیتداده

3 /004

کل پرسشنامه

3 /092

. Sabstinaly & Temimi
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یافته ها :
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیه ها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن متغیرها اطالع حاصل شود .تا براساس نرمال بودن یا
نرمال نبودن متغیرها از آزمون های پا رامتریک یا ناپارامتریک استفاده شود .برای بررسی نرمال بودن مولفه های ابعاد الگو از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید اگر مقدار سطح معنی داری کوچکتر از  5صدم محاسبه شود داده ها ناپارامتریک و اگر بزرگتر از 5
صدم شود داده ها پارامتریک می باشند.
جدول  - 2آزمون کولموگروف اسمرینوف

متغیر

( Sigسطح معنیداری)

( αمقدار خطا)

نتیجه آزمون

هوش تجاری

3/340

3/ 35

دادهها غیر نرمال است

کیفیتداده

3/302

3/ 35

دادهها غیر نرمال است

زمینههوش تجاری

3/342
3/311

3/ 35
3/ 35

دادهها غیر نرمال است
دادهها غیر نرمال است

کیفیت تصمیم گیری

جدول باال نتایج آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) را نشان می دهد .همانطور که مشخص می باشد توزیع داده متغیرها
دارای توزیع غیر نرمال میباشند چون مقدار  sigآنها از سطح  % 5تجاوز نکرده است .بنابراین به منظور آزمون فرضیهها باید از آزمون های
ناپارامتریک که برای متغیر های غیر نرمال بکار گرفته میشود ،استفاده کرد.لذا جهت آزمون فرضیهها از  PLSاستفاده می گردد .
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول
فرضیات آماری:
 :H3هوش تجاری با کیفیت داده ها رابطه ندارد.
 :H1هوش تجاری با کیفیت داده ها رابطه دارد.
جهت آزمون این فرضیه  ،از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده می شود .برای این منظور ضریب همبستگی محاسبه گردید
که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرمافزار  SPSSدر جدول زیر مالحظه می شود.
جدول  - 0نتایج همبستگی هوش تجاری و کیفیت داده ها
مولفه ها
هوش تجاری

ش اخصه ها

کیفیت داده ها

ضریب همبستگی اسپیرمن

./016

سطح معنیداری

3/333

در این آزمون  ،همبستگی در سطح  3/31معنیدار می باشد .نتایج جدول باال نشان می دهد که بین نمرات هوش تجاری و کیفیت
داده ها رابطه مثبت و معناداری دیده میشود .چراکه میزان ضریب همبستگی ( )r= ./016بهدستآمده که در سطح آلفای  3/31معنادار
است .همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنیداری ( )Sig = 3/333از سطح آلفای  3/31کمتر است ،پس با  66درصد اطمینان
میتوان گفت :فرض پژوهشگر ( )H1تأیید و فرض صفر ( )H3رد می شود .بنابراین میتوان گفت که؛ هوش تجاری با کیفیت داده ها رابطه
مثبت و معنی داری دارد
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم
فرضیات آماری:
 :H3هوش تجاری با زمینه هوش تجاری رابطه ندارد.
 :H1هوش تجاری با زمینه هوش تجاری رابطه دارد.
جهت آزمون این فرضیه  ،از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده می شود .برای این منظور ضریب همبستگی محاسبه گردید که
نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرمافزار  SPSSدر جدول زیر مالحظه می شود.
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جدول  - 0نتایج همبستگی هوش تجاری و زمینه هوش تجاری
مولفه ها
هوش تجاری

شاخصه ها

زمینه هوش تجاری

ضریب همبستگی اسپیرمن

./020

سطح معنیداری

3/333

در این آزمون  ،همبستگی در سطح  3/31معنیدار می باشد .نتایج جدول باال نشان می دهد که بین نمرات هوش تجاری و زمینه
هوش تجاری رابطه مثبت و معناداری دیده می شود .چراکه میزان ضریب همبستگی ( )r= ./020بهدستآمده که در سطح آلفای 3/31
معنادار است .همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنیداری ( )Sig = 3/333از سطح آلفای  3/31کمتر است ،پس با  66درصد
اطمینان میتوان گفت :فرض پژوهشگر ( )H1تأیید و فرض صفر ( )H3رد می شود .بنابراین میتوان گفت که؛ هوش تجاری با زمینه هوش
تجار ی رابطه مثبت و معنی داری دارد
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم
فرضیات آماری:
 :H3کیفیت داده با کیفیت تصمیم گیری سازمانی مدیران رابطه ندارد.
 :H1کیفیت داده با کیفیت تصمیم گیری سازمانی مدیران رابطه دارد..
جهت آزمون این فرضیه  ،از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده می شود .برای این منظور ضریب همبستگی محاسبه گردید
که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرمافزار  SPSSدر جدول زیر مالحظه می شود.
جدول  - 0نتایج همبستگی کیفیت داده و کیفیت تصمیم گیری سازمانی
مولفه ها
کیفیت داده

شاخصه ها

کیفیت تصمیم گیری

ضریب همبستگی اسپیرمن

./040

سطح معنیداری

3/333

در این آزمون  ،همبستگی در سطح  3/31معنیدار می باشد .نتایج جدول باال نشان می دهد که بین نمرات کیفیت داده و کیفیت
تصمیم گیری رابطه مثبت و معناداری دیده می شود .چراکه میزان ضریب همبستگی ( )r= ./040بهدستآمده که در سطح آلفای 3/31
معنادار است .همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنیداری ( )Sig = 3/333از سطح آلفای  3/31کمتر است ،پس با  66درصد
اطمینان میتوان گفت :فرض پژوهشگر ( )H1تأیید و فرض صفر ( )H3رد می شود .بنابراین میتوان گفت که؛ ک یفیت داده با کیفیت
تصمیم گیری سازمانی مدیران رابطه مستقیم و معنی دار دارد..
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم
فرضیات آماری:
 :H3زمینه هوش تجاری با کیفیت تصمیم گیری سازمانی مدیران رابطه ندارد.
 :H1زمینه هوش تجاری با ک یفیت تصمیم گیری سازمانی مدیران رابطه دارد..
جهت آزمون این فرضیه  ،از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده می شود .برای این منظور ضریب همبستگی محاسبه گردید
که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرمافزار  SPSSدر جدول زیر مالحظه می شود.
جدول  - 0نتایج همبستگی زمینه هوش تجاری و کیفیت تصمیم گیری سازمانی
مولفه ها
زمینه هوش تجاری

شاخصه ها

کیفیت تصمیم گیری

ضریب همبستگی اسپیرمن

./041

سطح معنیداری

3/333

در این آزمون  ،همبستگی در سطح  3/31معنیدار می باشد .نتایج جدول باال نشان می دهد که بین نمرات کیفیت داده و کیفیت
تصمیم گیری رابطه مثبت و معناداری دیده می شود .چراکه میزان ضریب همبستگی ( )r= ./041بهدستآمده که در سطح آلفای 3/31
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معنادار است .همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنیداری ( )Sig = 3/333از سطح آلفای  3/31کمتر است ،پس با  66درصد
اطمینان میتوان گفت :فرض پژوهشگر ( )H1تأیید و فرض صفر ( )H3رد می شود .بنابراین میتوان گفت که؛ زمینه هوش تجاری با
کیفیت تصمیم گیری سازمانی مدیران رابطه دارد.
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی پنجم
فرضیات آماری:
 :H3هوش تجاری با تصمیم گیری سازمانی مدیران رابطه ندارد.
 :H1هوش تجاری با تصمیم گیری سازمانی مدیران رابطه دارد..
جهت آزمون این فرضیه  ،از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده می شود .برای این منظور ضریب همبستگی محاسبه گردید
که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرمافزار  SPSSدر جدول زیر مالحظه می شود.
جدول  - 0نتایج همبستگی هوش تجاری و تصمیم گیری سازمانی
مولفه ها
هوش تجاری

شاخصه ها

تصمیم گیری

ضریب همب ستگی اسپیرمن

./232

سطح معنیداری

3/333

در این آزمون  ،همبستگی در سطح  3/31معنیدار می باشد .نتایج جدول باال نشان می دهد که بین نمرات هوش تجاری و تصمیم
گیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دیده میشود .چراکه میزان ضریب همبستگی ( )r= ./232بهدستآمده که در سطح آلفای 3/31
معنادار است .همچنین با توجه به نتایج جدول سطح معنیداری ( )Sig = 3/333از سطح آلفای  3/31کمتر است ،پس با  66درصد
اطمینان میتوان گفت :فرض پژوهشگر ( )H1تأیید و فرض صفر ( )H3رد می شود .بنابراین میتوان گفت که؛ هوش تجاری با تصمیم
گیری سازمانی مدیران رابطه دارد..
مدل معادالت ساختاری مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش حاضر از این قرار می باشد :

شکل  - 5مدل معادالت ساختاری پژوهش حاضر

بحث و نتیجه گیری
طبمق تجزیممه و تحلیممل همای مطروحممه در فصممل گذشممته مشمخص گردیممد ،ه مموش تج مماری بمر کیفی مت داده ت مماثیر می گ ممذارد .
مقیمیاسفندآبادی( )1064هم درتحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر بلوغ سیستمهایهوش تجاری بر کیفیت اطالعمات و اسمتفاده از
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اطالعاتدر فرآیندهای تجاری به این نتیجه دست یافته است کههوش تجاری بر کیفیتداده ها و اطالعات تاثیر مستقیم و معنیداری
می گذارد .همچنین البشیر و همکاران ( )2310در پژوهشی تحت عنوان افزایش ارزش کسب و کار هوش کسب و کار :نقش دانش مشترک
و جذب به این نتیجه دست بافته اند کههوش تجاری بر کیفیتداده ها و اطالعات تاثیر مستقیم و معنیداری می گذارد
طبق تجزیه و تحلیل های مطروحه در فصل گذشته مشخص گردید ،هوش تجاری بر زمینههوش تجاری تاثیر می گذارد  .هاشمی()1065
درتحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های هوش تجاری به این نتیجه دست یافته است کههوش تجاری بمر
زمینه هوش تجاری تاثیر مستقیم و معنیداری می گذارد .همچنین لی و پارک ( )2315در پژوهشی تحت عنوان بخش بندی مشتریان
مبتنی بر ابزار هوش تجاری به این نتیجه دست بافته اند کههوش تجاری بر زمینه هوش تجاری تاثیر مستقیم و معنیداری می گذارد.
طبق تجزیه و تحلیل های مطروحه در فصل گذشته مشخص گردید ،کیفیت داده بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی مدیران تاثیر
می گذارد  .سمرقندی( ) 1065درتحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر هوش تجاری بر روند سازمانی به این نتیجه دست یافته اسمت کمه
کیفیت داده بر کیفیت تصمیمگیری سازمانی تاثیر مستقیم و معنیداری می گذارد .همچنین ساموئل ( )2314در پژوهشی تحت عنوان
اندازه گیری کارایی سیستم هوش تجاری به این نتیجه دست بافته اند که کیفیت داده بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی تاثیر مستقیم و
معنیداری می گذارد.
طبق تجزیه و تحلیل های مطروحه در فصل گذشته مشخص گردید ،زمینههوش تجاری بر کیفیت تصمیم گیری سازمانی مدیران
تاثیر می گذارد .محرابی( ) 1064درتحقیقی تحت عنوان هوش تجاری و ارتباط آن با سیستم های اطالعاتی و نقش آن در تصمیم گیری به
این نتیجه دست یافته است که زمینههوش تجاری بر کیفیت تصمیمگیری سازمانی تاثیر مستقیم و معنیداری می گذارد .همچنین داوسن
و بِل ( )2310در پژوهشی تحت ع نوان عوامل موثر بر موفقیت هوش تجاری به این نتیجه دست بافته اند که زمینههوش تجاری بر کیفیت
تصمیم گیری سازمانی تاثیر مستقیم و معنیداری می گذارد.
طبق تجزیه و تحلیل های مطروحه در فصل گذشته مشخص گردید ،هوش تجاری بر تصمیم گیری سازمانی مدیران تاثیر می گذارد.
کارگر و عیوضی(  )1069درتحقیقی تحت عنوان تاثیر هوش تجاری بر تصمیم گیری مدیران منابع اطالعاتی به این نتیجه دست یافته است
که هوش تجاری بر تصمیم گیری سازمانی تاثیر مستقیم و معنیداری می گذارد .همچنین داوسن و بِل ( )2310در پژوهشی تحت عنوان
عوامل موثر بر موفقیت هوش تجاری به این نتیجه دست بافته اند که هوش تجاری بر تصمیم گیری سازمانی مدیران تاثیر می گذارد.
طبق تجزیه و تحلیل های مطروحه در فصل گذشته مشخص گردید ،کیفیت داده نقش میانجی در اثر هوش تجاری بر تصممیم گیری
سازمانی ایفا می نماید .کارگر و عیوضی(  )1069درتحقیقی تحت عنوان تاثیر هوش تجاری بر تصمیم گیری مدیران منابع اطالعاتی به این
نتیجه دست یافته است که کیفیت داده نقش میانجی در اثر هوش تجاری بر تصمیمگیری سازمانی ایفا می نماید و همچنین سابستین الی و
تمیمی( ) 2310در پژوهشی تحت عنوان ارائه چهارچوبی برای هوش تجاری به این نتیجه دست یافتند که کیفیت داده نقش میانجی در اثر
هوش تجاری بر تصمیم گیری سازمانی ایفا می نماید
همچنین در آخر طبق تجزیه و تحلیل های مطروحه در فصل گذشته مشخص گردید ،زمینه هوش تجاری نقش میانجی در اثر هوش
تجاری بر تصمیم گیری سازمانی ایفا می نماید .پهلوان زاده( )1065درتحقیقی تحت عنوان تاثیر هوش تجاری بر تصمیم گیری راهبردک
مدیران به این نتیجه دست یافته است که زمینه هوش تجاری نقش میانجی در اثر هوش تجاری بر تصمیم گیری سازمانی ایفا می نماید و
همچنین سابستینالی و تمیمی( )2310در پژوهشی تحت عنوان ارائه چهارچوبی برای هوش تجاری به این نتیجه دست یافتند که زمینه
هوش تجاری نقش میانجی در اثر هوش تجاری بر تصمیم گیری سازمانی ایفا می نماید.
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