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technology on business intelligence of managers in Bank Saderat of 

Mazandaran province. This research is applied in terms of purpose and 

descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical 

population of the study consists of all heads and deputies of Bank Saderat 

of Mazandaran province, whose number is about 210 people. The sample 

size was obtained using Morgan table and the sampling method was 

simple random.  A questionnaire was used to collect data. The result 

indicates that the claim that the distribution is normal is accepted. The 

regression equation has been used to test the hypotheses. The results 

indicate that, according to the results of regression, the effect of 

information technology variable on the dependent variable of business 

intelligence is confirmed. Also, the influence of the variables of 

information technology infrastructures, quality of information content, 

quality of access to information and the variable of analytical decision-

making culture on the dependent variable of business intelligence are 

confirmed. However, the effect of data integrity and analytical capabilities 

on the dependent variable of business intelligence is not confirmed. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی -علمی :نوع مقاله

 22-50: صفحات

 بانک در مدیران تجاری هوش بر اطالعات فناوری تاثیر هدف از این مطالعه شناسایی 

و از لحاظ ماهیت و این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی . مازندران بود استان صادرات

 معاونین و روسا کلیه از متشکل تحقیق، آماری جامعه. پیمایشی است–روش توصیفی

 که. باشند می نفر 212 حدود در آنها تعداد که باشند می مازندران استان صادرات بانک

حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان بدست آمده است و روش نمونه گیری به صورت 

داده ها از پرسشنامه استفاده شده  یجمع آور یبرا .تصادفی ساده صورت گرفته است

. شود یم رفتهیپذ عینرمال بودن توز یمطلب است که ادعا نیا حاکی از جهینت. است

 نتایج بیانگر آنست که، با .است شده سیون استفادهآزمون فرضیه ها از معادله رگر جهت

 وابسته متغیر بر اطالعات فناوری متغیر گذاری تأثیر حاصل از رگرسیون، نتایج به توجه

 فن ساختهای همچنین تأثیر گذاری متغیرهای زیر .باشد می تأئید مورد تجاری، هوش

 اطالعات و متغیر به دسترسی اطالعاتی، کیفیت محتوای کیفیت اطالعات، آوری

اما . تجاری، مورد تأئید می باشند تحلیلی بر متغیر وابسته هوش گیری تصمیم فرهنگ

 بر متغیر وابسته هوش تحلیلی های قابلیت ها و داده تأثیر گذاری متغیر یکپارچگی

 .تجاری، مورد تأئید نمی باشد

 ولاطالعات نویسنده مسئ

: ایمیل

aminhashemimoghaddam@gmail.com 

 

 :سابقه مقاله

 21/22/1911 :تاریخ دریافت

 11/22/1911 :تاریخ ویرایش

 12/29/1911 :تاریخ پذیرش

 21/20/1911 :تاریخ انتشار

 هوش اطالعات، فناوری :واژگان کلیدی

 دسترسی کیفیت اطالعاتی، محتوای کیفیت تجاری،

 ها داده یکپارچگی اطالعات، به

 .خوانندگان این مجله، اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی حاضر به صورت غیرتجاری را دارند

 .باشد تمامی حقوق انتشار این مقاله، متعلق به نویسنده می  ©
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 مقدمه

 به مربوط اطالعات داری، سرمایه عصر طلوع از هاسازمان

 از بسیاری نظر از نیز امروزه. کردند می آوری گرد را رقبایشان

 در کار و کسب عرصه در واقعی انقالب،  صاحبنظران

 یابی موقعیت را اطالعاتی فعالیتهای که است نهفته تالشهایی

 به ر قاد سازمانها اینکه برای .(1191، 1گیالرد) کند می

 سیستمهای به نیاز باشند بازار تغییرات برابر در سریع واکنش

 آن محیط و سازمان از بتواند که دارند مدیریتی اطالعات

 سیستمهای . دهند انجام را مختلف معلولی و علت تحلیلهای

 اطالعاتی سیستمهای ترین پیچیده جزء که تجاری هوش

 آن اساسبر  که کنند می فراهم را ابزاری باشند می موجود

 .شود داده پاسخ مناسبی شکل به سازمان اطالعاتی نیازهای

 اولین که است چترگونه و عظیم اصطالح یک تجاری هوش

 منظور به  1119 سال در گارتنر گروه از درسنر هوارد، بار

 بهبود برای روشها و مفاهیم از ای مجموعه توصیف

 پشتیبانی سیستمهای از استفاده با وکار کسب تصمیمگیری

هوش تجاری . (1111نیلوند، ) کرد مطرح رایانهای،

های کاربردی  ها و سیستم ها، فناوری ای از مهارت مجموعه

، تحلیل و ایجاد سازی آوری، ذخیره برای جمعاست که 

ها  های داده جهت کمک به سازمان دسترسی کارآمد به انباره

امروزه . گیرد گیری صحیح مورد استفاده قرار می برای تصمیم

کنند،  نمی...  .و CRM و ERP های پیشتاز صحبت از سازمان

 آنها به دنبال. است BI ها به سمت رویکرد سازمان

سازی فرآیندها از طریق ارزیابی و بهبود عملکرد خود و  بهینه

امروزه افزایش . باشند وابسته به خود می های زیرمجموعه

گذاری شده، اهمیت بیشتری  سرمایه کارایی عملکرد آنچه که

 . پیدا کرده است

 تحقیق نظریمبانی 

                                                           
1
 gilard 

 (IT)مفهوم فن آوری اطالعات  

IT  یا فناوری اطالعات، مخففInformation 

Technology در لغت نامه ها ، تحقیق ، تخصص. است ،

، خبر و آگهی معنی ، استعالم، استخبار، اطالعآموزش ، تعلیم

 .شده است

با توجه به تعریف گفته شده و ارتباط بین فناوری اطالعات 

ان به صورت زیر سیستمهای اطالعاتی و اطالعات می تو

:طرحی ارائه داد
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تعاریف زیادی برای هوش تجاری وجود دارد، اما به طور کلی 

هوش تجاری به عنوان یک رویکرد جدید در معماری 

سازمانی مطرح شده است که این معماری بر اساس سرعت 

اتخاذ تصمیمات دقیق و  در تحلیل اطالعات به مدیران جهت

. هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن کمک می کند

هوش تجاری یک چارچوب کاری شامل فرایندها، ابزار و 

فناوری های مختلف است که برای تبدیل داده به اطالعات و 

اطالعات به دانش مورد نیاز هستند، که با استفاده از همین 

بهتر می شوند و در  دانش مدیران قادر به تصمیم گیری

 .نتیجه عملکرد سازمان خود را بهبود می بخشند

 روش تحقیق

 اطالعات

 سيستمهاي اطالعات مديريت

 فن آوري اطالعات

 فن آوري اطالعات و ارتباطات

 زير ساخت اطالعات

فن آوري اطالعات        

كاربردهاي اطالعات            

 زير ساخت فن آوري اطالعات و ارتباطات 
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 مالی و بانکی های بخش برای تحقیق نتایج که آنجایی از

 در. است کاربردی نوع از تحقیق باشد، می استفاده قابل

 خاص زمینه یک در دانش توسعه هدف کاربردی، تحقیق

 کاربرد سمت به کاربردی تحقیقات دیگر عبارت به. است

 از حاضر پژوهش اساس براین .شود می هدایت دانش علمی

 تحقیق اطالعات گردآوری شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر

 .باشد می پیمایشی- توصیفی

 پوشش زیر  عمال که است ای جامعه ،واقع در آماری جامعه

 می آن به تعمیم قابل، تحقیق های یافته و گرفته قرار بررسی

جامعه آماری  .(1991، حجازی و بازرگان ،سرمد)باشند 

بانک صادرات استان تحقیق، متشکل از کلیه روسا و معاونین 

 . نفر می باشند 212می باشند که تعداد آنها در حدود مازندران 

در این پژوهش رابطه همبستگی بین متغیر ها مورد مطالعه 

مورگان  جدول برای تعیین حجم نمونه از. واقع می شود 

 باشند می نفر 191 برابر شده تعیین نمونه تعداد استفاده شده،

 .گرفت خواهند قرار بررسی مورد که

از آنجا که پرسشنامه متداولترین ابزار برای جمع آوری 

اطالعات اولیه در پژوهشهای پیمایشی و میدانی است، در این 

پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری نظرات جامعه 

 .آماری استفاده شده است

از  تجاری هوش و اطالعات در راستای سنجش فناوری

پرسشنامه استاندارد طراحی شده توسط پوپوویچ و همکاران 

در . سوال می باشد 91که شامل . استفاده شده است( 2212)

انتهای این دو پرسشنامه چهار سوال مربوط به متغیرهای 

 .جمعیت قرار داده شده است

 تحقیق و مدل مفهومی متغیرهای

باشد اقتباس شده به صورت زیر می مدل مفهومی

                                         

 یافته ها

اطالعات بر هوش  یفن آور یساختها ریز: فرعی 1فرضیه 

  .دارد ریدر بانک صادرات استان مازندران تاث رانیمد یتجار

می باشد  کوچک F آماره داری معنی سطح با توجه به اینکه

 بنابراین . می باشد 2021 از بوده و کمتر 20222یعنی برابر 

 تبیین را وابسته متغیر در تغییر خوبی به مستقل متغیر 

 اطالعات آوری فن ساختهای زیر دیگر، عبارتی به .کنند می

 . دارد معناداری مثبت تجاری تاثیر هوش بر

 هوش تجاري

 

اطالعات يمحتوا تيفكي  

به اطالعات یدسترس تيفيك  

اطالعات يفن آور يساختها ريز  

 

تحليلی گيري تصميم فرهنگ  

ها داده یکپارچگي  
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 5جدول 

 سطح معناداری F مقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات -*

 20222 100901 10219 1 10219 رگرسیون

   20091 190 190111 خطاها

    191 100929 جمع

 

 رانیمد یبر هوش تجار ها داده یکپارچگی: فرعی 2فرضیه 

 .دارد ریدر بانک صادرات استان مازندران تاث

می باشد  بزرگ F آماره داری معنی سطح با توجه به اینکه

 بنابراین . می باشد 2021 از بوده و بیشتر  20191یعنی برابر 

 تبیین را وابسته متغیر در تغییر خوبی به مستقل متغیر 

تجاری  هوش بر ها داده یکپارچگی دیگر، عبارتی به. کند نمی

 . ندارد معناداری مثبت تاثیر

 2جدول 

 معناداریسطح  F مقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 20191 20990 20191 1 20191 رگرسیون

   20092 190 100199 خطاها

    191 100929 جمع

 

 رانیمد یبر هوش تجار تحلیلی های قابلیت: فرعی 9فرضیه 

 .دارد ریدر بانک صادرات استان مازندران تاث

می باشد  بزرگ F آماره داری معنی سطح با توجه به اینکه

 بنابراین . می باشد 2021 از بوده و بیشتر20111یعنی برابر 

 تبیین را وابسته متغیر در تغییر خوبی به مستقل متغیر 

 هوش بر تحلیلی های قابلیت دیگر، عبارتی به .کند نمی

 . ندارد معناداری مثبت تجاری تاثیر

 9جدول 

 سطح معناداری F مقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 20111 20219 20299 1 20299 رگرسیون

   20090 190 2010112 خطاها

    191 100929 جمع
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 یبر هوش تجار اطالعاتی محتوای کیفیت:فرعی 0فرضیه 

 .دارد ریدر بانک صادرات استان مازندران تاث رانیمد

می باشد  کوچک F آماره داری معنی سطح با توجه به اینکه

 بنابراین . می باشد 2021 از بوده و کمتر 20221یعنی برابر 

 تبیین را وابسته متغیر در تغییر خوبی به مستقل متغیر 

 بر اطالعاتی محتوای کیفیت دیگر، عبارتی به.  .کنند می

 .دارد معناداری مثبت تجاری تاثیر هوش

 0جدول 

 سطح معناداری F مقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 20221 110112 10119 1 10119 رگرسیون

   20001 190 110111 خطاها

    191 100929 جمع

بر هوش  اطالعات به دسترسی کیفیت:فرعی 1فرضیه 

 .دارد ریدر بانک صادرات استان مازندران تاث رانیمد یتجار

می باشد  کوچک F آماره داری معنی سطح با توجه به اینکه

 بنابراین . می باشد 2021 از بوده و کمتر 20212یعنی برابر 

 تبیین را وابسته متغیر در تغییر خوبی به مستقل متغیر 

 بر اطالعات به دسترسی کیفیت دیگر، عبارتی به. کنند می

 .دارد معناداری مثبت تجاری تاثیر هوش

 1جدول 

 سطح معناداری F مقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 20212 10011 20112 1 20112 رگرسیون

   20012 190 110911 خطاها

    191 100929 جمع

 

بر هوش  تحلیلی گیری تصمیم فرهنگ :فرعی 1فرضیه 

 .دارد ریدر بانک صادرات استان مازندران تاث رانیمد یتجار

می باشد  کوچک F آماره داری معنی سطح اینکهبا توجه به 

 بنابراین . می باشد 2021 از بوده و کمتر 20222یعنی برابر 

 تبیین را وابسته متغیر در تغییر خوبی به مستقل متغیر 

 بر تحلیلی گیری تصمیم فرهنگ دیگر، عبارتی به .کنند می

 .دارد معناداری مثبت تجاری تاثیر هوش

 1جدول 

 سطح معناداری  Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 20222 910191 190111 1 190111 رگرسیون

   20991 190 110210 خطاها

    191 100929 جمع
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 اصلیفرضیه 

در  رانیمد یبر هوش تجار اطالعات فناوری: فرضیه اصلی

 .دارد ریبانک صادرات استان مازندران تاث

می باشد  کوچک F آماره داری معنی سطح با توجه به اینکه

 بنابراین . می باشد 2021 از بوده و کمتر 20222یعنی برابر 

 تبیین را وابسته متغیر در تغییر خوبی به مستقل متغیر 

تجاری  هوش بر اطالعات فناوری دیگر، عبارتی به .کنند می

 . دارد معناداری مثبت تاثیر

 1جدول 

 سطح معناداری F مقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 20222 910192 120919 1 120919 رگرسیون

   20911 190 120012 خطاها

    191 100929 جمع

 

 گیری نتیجه

در بانک صادرات  رانیمد یبر هوش تجار اطالعات فناوری 

 .دارد ریاستان مازندران تاث

با توجه به نتایج در معادله رگرسیونی ، از نظر تأثیر گذاری 

تجاری، مورد  بر متغیر وابسته هوش اطالعات متغیر فناوری

همچنین ضریب رگرسیون برای متغیر . تأئید می باشند

که نشان . می باشد 20111برابر  اطالعات مستقل فناوری

تجاری می  هوش بر اطالعات میزان تاثیر فناوریدهنده 

 .باشد

در ارتباط با فرضیه اول فرعی پیشنهاد می شود که ابعاد  

سخت افزار و نرم افزار، پایگاه )فناوری اطالعات در کل بانک

تا سرعت ارتباطات از طریق شبکه . استاندارد گردد( داده ها

، برای کاربران داخلی بانک رضایت اطالعات یفناورهای 

همچنین به کارکنان فناوری اطالعات برای . بخش شود

استفاده از کاربردهای سیستم، آموزش های الزم داده شده و 

های مورد استفاده مبتنی بر  سخت افزار و نرم افزارهمچنین 

 .فناوری های جدید،  به روز شوند

ها ی شود که دادهدر ارتباط با فرضیه دوم فرعی پیشنهاد م

روی پردازنده مرکزی، در پایگاه داده، در صفحات گسترده، )

(. ریزی منابع انسانیهای برنامههای تخت در برنامهدر فایل

گیری شوند تا امکان گزارشآوری میبه طور کامل جمع

 .واقعی و تجزیه و تحلیل آن وجود داشته باشد

می شود که فرآیند در ارتباط با فرضیه سوم فرعی پیشنهاد 

تحلیلی شامل تجزیه و تحلیل روند، سناریو، داده کاوی انجام 

های عملکرد کلیدی شده و داشبوردها شامل معیارها، شاخص

های کاغذی جای خود را به و هشدارها فعال گردند و گزارش

 .فرآیند تحلیل آنالین دهد

ه دامندر ارتباط با فرضیه چهارم فرعی پیشنهاد می شود که  

اطالعات کافی دقیق، به روز و نزدیک به واقعیت عاری از 

هرگونه پیچیدگی، تناقض، نامفهومی یا خطا فراهم گشته تا 

به آسانی توسط گروه هدف قابل فهم بوده و به دور از عناصر 

 .کنداضافه به هدف مورد نظر اشاره می

در این در ارتباط با فرضیه پنجم فرعی پیشنهاد می شود که 

های کاربران، به ارائه اطالعات مطابق با نیازها و عادت بانک

تا . شوندسرعت و بدون تأخیر پردازش و تحویل داده 

توانند به صورت تعاملی به کنندگان اطالعات بمصرف

 .اطالعات دسترسی داشته باشند

که، فرآیند  شود می پیشنهاد فرعی ششم فرضیه با ارتباط در

شده و به مدیران شناسانده شده  گیری به خوبی مستقرتصمیم

گیری و اطالعات در دسترس در هر گونه فرآیند تصمیم
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گنجانده  شود تا مدیران بانکی، اطالعات ارائه شده را در 

 . گیری با توجه به نوع تصمیم دخالت دهندتصمیم

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

ن و ارجاعات مقاله تماماً داری در استناد به متو نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم دهمقاله یاری رسان

ن تأمین اعتبار واین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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