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Abstract 
The most important need of an entrepreneur is to have accurate information to 
make the right decision. Business intelligence, through decision support at all 
levels of the organization, will increase the efficiency and effectiveness of the 
organization and lead to sustainable development. The purpose of this study is to 
investigate the effect of business intelligence on the quality of entrepreneurs' 
decisions with respect to the mediating variables of data quality, information 
quality and innovation. The statistical population in the present study includes 
Commerce Chamber active entrepreneurs of Mazandaran Province. The 
questionnaire was randomly collected from 285 items. To analyse the data, 
modelling of variance-based structural equations using Mplus software was used. 
The results show that there is a positive and significant effect between the 
variables of business intelligence, information quality, data quality and innovation 
on the quality of entrepreneurs' decisions. The results also indicate that the 
variables of information quality, data quality and innovation have a partially 
mediated role between the two variables of business intelligence and quality of 
entrepreneurs' decisions. As a result, the most important need of an entrepreneur 
is to have accurate information to make the right decisions, and entrepreneurs 
can make the right decisions by using information tools such as business 
intelligence, information quality, data quality and innovation. 
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Extended abstract  
1. Objective  
The most important need of an 
entrepreneur is to have accurate 
information to make the right decisions. 
Business intelligence, through decision 
support at all levels of the organization, 
will increase the efficiency and 
effectiveness of the organization and lead 
to sustainable development. The purpose 
of this study is to investigate the effect of 
business intelligence on the quality of 
entrepreneurs' decisions with respect to 
the mediating variables of data quality, 
information quality, and innovation . 

2. Introduction 
In recent years, the development of 
business intelligence has accounted for 
the largest share of global business 
investment in information technology 
(Chen & Lin, 2021). Choi et al., (2020) stated 
that a business intelligence system enables 
entrepreneurs to better understand their 
business or market and make strategic 
decisions in a timely manner. As the 
business environment is changing rapidly 
and business processes are becoming 
more complex, it will be very difficult for 
entrepreneurs to have a comprehensive 
understanding of their business 
environment. Factors such as 

globalization, deregulation, mergers and 
acquisitions, as well as competition and 
technological innovation have forced 
companies to rethink their business 
strategy. Meanwhile, many large 
companies have resorted to business 
intelligence to help them understand and 
control business processes to achieve 
competitive advantage. Business 
intelligence is a way to improve business 
performance by providing a lot of help to 
executive decision makers to enable them 
to access practical information (Cui et al., 
2007). Business Intelligence (BI) has been a 
top priority of IT executives for several 
years and the market for related software 
products continues to grow rapidly 
despite the challenging macro-economic 
conditions. More recently, emerging BI-
related trends such as Business Analytics 
and management of ‘Big Data’ have 
contributed to the sustained growth of the 
BI software market (Wieder & Ossimitz, 
2015). 

3. Conceptual Framework 
The conceptual model of the present 
research (Figure 1) has been based on five 
main structures (business intelligence, the  
decision-making quality of entrepreneurs,  
information quality, data quality, 
innovation) with different roles. 
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Figure 1 Research Conceptual Framework 

 

4. Methodology 
The statistical population in the present 
study includes Commerce Chamber  active 
entrepreneurs of Mazandaran Province. 
The questionnaire was randomly collected 
from 285 items. To analyse the data, 
modelling of variance-based structural 
equations was done using Mplus Software. 

 

5. Findings and results 
The results show that there is a positive 
and significant effect between the 
variables of business intelligence, 
information quality, data quality, and 
innovation on the quality of 
entrepreneurs' decisions. The results also 
indicate that the variables of information 
quality, data quality, and innovation have a 
partially mediated role between the two 
variables of business intelligence and 
quality of entrepreneurs'  decisions. As a 
result, the most important need of an 
entrepreneur is to have accurate 
information to make the right decisions, 
and entrepreneurs can make the right 
decisions by using information tools such 
as business intelligence, information 
quality, data quality, and innovation. 

 

6. Conclusion 
The most important need of an 
entrepreneur is to have accurate 
information to make the right decision. 
Companies are turning to information 
tools such as business intelligence to 
quickly extract information from sources. 
This system, while creating new 
opportunities for the growth of the 
organization eliminates problems and 
changes working conditions by saving 
time and money. Business intelligence, 
through decision support at all levels of 
the organization, will increase the 
efficiency and effectiveness of the 
organization and lead to sustainable 
development. 

Accurate knowledge of the dimensions 
of the proposed research model can be 
fruitful for creating a comprehensive 
understanding of the business intelligence 
of managers and decision makers in the 
strategic field. Discovering people's 
motivations and understanding strategic 
and technical issues are necessary for the 
continuation and success of business 
intelligence and appropriate decision 
making. 
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 چکیده
  تجاری   هوش.  باشد  می  درست  تصمیم  اتخاذ  برای  دقیق  اطالعات  داشتن  کارآفرین،  یک  نیاز  مهمترین

ی  سطوح  تمامی  در  گیری   تصمیم  از  پشتیبانی  طریق  از ی   و  کارایی  باالبردن  باعث  سازمان  اثربخش
یدار  توسعۀ  موجبات  و  شده  سازمان ي  حاضر،  پژوهش   هدف.  گشت  خواهد  پا  هوش  تاثیر  بررس

ری  تصمیم  کیفیت  بر  تجاري یانجی   متغیرهای  نقش  به  توجه  با  کارآفرینان  گی   کیفیت   داده،  کیفیت  م
ی   اتاق  در  فعال  کارآفرینان  شامل  حاضر  تحقیق  در  آماری  جامعه.  است  نوآوری  و  اطالعات   بازرگان

ه.  باشد  می  مازندران   استان  ورد  285  تعداد  به  تصادفی  بصورت  پرسشنام  برای.  گردید   آوری  جمع  م
 استفاده   Mplus  افزار   نرم  از  محور  واریانس  ساختاری  معادالت  سازی   مدل  از  ها  داده  تحلیل  بررسی

ین  معناداری  و  مثبت  تاثیر  که  دهد  می  نشان  نتایج.  شد ت،   کیفیت  تجاری،  هوش  متغیرهای  ب  اطالعا
صمیم  کیفیت  بر  نوآوری  و  داده  کیفیت   آن   از  حاکی  نتایج  همچنین.  دارد  وجود  کارآفرینان  گیری  ت

ت،  کیفیت  متغیرهای  که  است ین  جزیی  میانجی  نقش  نوآوری  و  داده  کیفیت  اطالعا   متغیر   دو  ب
ین  نتیجه  در.  دارند  کارآفرینان  گیری  تصمیم  کیفیت  و  تجاری  هوش تر  داشتن  کارآفرین،  یک  نیاز  مهم

  اطالعاتی  ابزارهای از استفاده به کارآفرینان و  باشد می درست تصمیمات  اتخاذ برای دقیق اطالعات
ند   اتخاذ   را  درست  تصمیمات  توانند  می  نوآوری  و  داده  کیفیت  اطالعات،  کیفیت  تجاری،  هوش  مان

 .نمایند
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 گیری کارآفرینان با تمرکز بر نقش میانجی کیفیت اطالعات، کیفیت داده و نوآوریتاثیر هوش تجاری بر کیفیت تصمیم . مجید فانی

 مقدمه 1
سال  تجاریدر  هوش  توسعه  اخیر،  بیشترین   های 

سرمایه کار  گذاری  سهم  و  فناوری  کسب  در  جهانی 
است داده  اختصاص  خود  به  را  و    1)چن  اطالعات 

چوی 2021همکار،    .)2  ( سال  در  همکاران  (  2020و 
سیستم   یک  که  داشتند  تجاریاظهار   هوش 

بازار   یا  کار  و  کسب  تا  سازد  می  قادر  را  کارآفرینان 
تصمیمات   موقع  به  و  کنند  درک  بهتر  را  خود 

 کار و کسب محیط که آنجایی ازاستراتژیک بگیرند.  
ت تغییر  حال  در سرعت به  و کسب فرایندهای و اس

 کارآفرینان برای هستند، شدن  تر پیچیده حال  در کار
 از کاملی و جامع درک تا بود خواهد مشکل بسیار

 از عواملی.  باشند  داشته کارشان و کسب محیط
 ادغام، و ترکیب  زدایی،  مقررات شدن، جهانی جمله

 داشته وا را  ها  شرکت آوری،  فن در نوآوری  و رقابت
 نظر  تجدید خود کار و کسب استراتژی درباره تا

های مهمترین از یکی کنند. دهه    در توسعه اهرم 
های  اخیر، های  است. تجاری هوش  توسعۀ برنامه 

گذاری  بازده شاخص نقش به توجه با  در  سرمایه 
گیریهای  تجاری هوش مالی اثربخشی مالی، تصمیم 

تواند که است مهمی موضوع  در مؤثری  نقش  می 
های تمایل و نگرش  آن توسعۀ برای دیاقتصا بنگاه 

)شفیعی داشته همکاران،    3باشد  در  (.  2018و 
مهم  از  برخی  در  خصوص  شکست  رایج  دالیل  ترین 

استارت وجود  آپمیان  عدم  دلیل  به  گفت  باید  ها 
به   نیاز  باال،  اطمینان  عدم  صحیح،  و  کافی  اطالعات 

بسیاری  گیریتصمیم حد  تا  کارآفرینان  سریع،  های 
های خود شده و  فرضمتوسل به قوه ابتکاری و پیش 

سوگیری  امر  بهاین  را  بسیاری  دارد)تاری    های  همراه 
حلم،   اطالعات  1399و  انبوه  هجوم  دیگر  طرف  از   .)

گیرندگان را مخدوش کرده و  به سازمان، ذهن تصمیم
تصمیم آن قدرت  از  را  بهینه  و  درست  سلب  گیری  ها 

روشمی بر  تکیه  بنابراین،  سازماندهی  نماید،  و  ها 
سازی  ها برای پاالیش و بهینهدرست اطالعات و داده 

 
1 Chen et al 
2 Choi et al 
3 Shafie et al 
4 Du et al 

چالش ها  داده  است)اصغری امری  و  برانگیز  زاده 
محقق به(.  1390همکاران،    عنوان با پژوهشی ،نظر 

 بهتر گیری تصمیم از حمایت آن تجاری، هدف هوش
 تجاری هوش سیستم بنابراین  است. وکار در کسب

 شود. نامیده نیز  تصمیم پشتیبانی سیستم تواند می

  از   زیادی  بسیار   حجم  تواندمی   تجاری   های عملیات
  الکترونیکی،   هاینامه  قالب  در  را  اطالعات

  ها گروه   اخبار،   تلفنی،  هایتماس   ها،یادداشت 
  جلسات،   در   گفتگوها   ،(مجازی  فضای   در ) کاربران

  و   تصویری   هایفایل   ها،ارائه  وب،  صفحات   ها،گزارش
و    4کند)دو   ایجاد  بازاریابی  هایداده   و  ویدیویی

  ساختار   نیمه  هایداده   مدیریت  (.2021همکاران،  
  در   نشده   حل  مشکل  یک  ساختار  بدون  و  یافته

همکاران،    5است)وانگ   اطالعات   فناوری   صنعت و 
  است   آسان   یافته  ساختار  هایداده   جستجوی  (. 2020

  ساختار   بدون  یا  یافته  ساختار  نیمه   هایداده   ولی
  تحلیل   و  تجزیه  برای  اطالعات  از  زیادی  مقدار  حاوی

همکاران،    6است)استون  گیریتصمیم  و   (؛ 2020و 
  مناسب،  جستجوی   در  دشواری   دلیل  به  بنابراین

  یا   ساختار  بدون   هایداده  ارزیابی   و  اطالعات   یافتن
  از   که  هاییسازمان  است  ممکن  یافته،  ساختار  نیمه

  گسترده   حجم  این  برندنمی   بهره  تجاری  هوش
  یا   کار تصمیم، یک بر فقط است ممکن که اطالعات

  این .  ندهند  قرار   توجه  مورد  بگذارد،  تأثیر  خاص  پروژه
 ضعیف  گیریتصمیم  به  منجر   تواندمی   نهایت  در 

همکاران،    7د)چنگ گرد  مسائل  در   آگاهانه  وغیر و 
همکاران،  2020 و  تیموری  سیائو 2020؛  و  چن  ،  8؛ 
 و سازمان آگاهی افزایش تجاری هوش هدف (. 2020

 است.  آن کارآفرینان گیری تصمیم فرایند بهبود
سودآوری   افزایش  دنبال  به  همواره  تجاری  هوش 
سازمان با استفاده از اتخاذ تصمیم های هوشمندانه  
آن   دیگر  اهداف  کنار  در  موارد  این  که  است  دقیق  و 
تحلیل   سازمان،  تجاری  های  گرایش  تعیین  جمله  از 
عمیق و پیش بینی بازار، باال بردن سطح رضایتمندی  

5 Wang et al 
6 Stone et al 
7 Cheng et al 
8 Chen & Siau 
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از مزایای بکارگیری هوش تجاری در    غیرهشتریان و  م
دهد   می  نشان  شواهد  شود.  می  محسوب  سازمان 
اتاق   کارآفرینان  بخش  در  فوق  اهداف  تحقق  که 
افتاده   اتفاق  کم  بسیار  مازندران  استان  بازرگانی 
الگوها   كارآفريني  عرصه  محققان  كه  حالي  در  است. 

نظريه  سوو  به  پاسخگويي  از  را  هنجاري  هاي  ال هاي 
زمينه   در  تصميمکیفیت  موجود  گيري  فرايند 

كارآفرينان عاجز يافته و معتقدند كارآفرينان در عالم  
تصميم  هنگام  يا  واقعي  اطالعات  كمبود  با  گيري 

تصميم براي  ناكافي  زمان  و  نامربوط،  گيري  اطالعات 
  ميشوند؛  مواجه (  تحليل  و   تجزيه   )خصوصا به منظور

  هر   كارآفريني   در   سنتي  هايديدگاه   بر   تكيه  رو   ازاين
را  و  فرصت  نوع   خالقيت   بروز  به  منجر  كه  موقعيتي 

  با   هماهنگي   يا   ابهام   با  ها آن   رويارويي   و   كارآفرينان،
بين   شودمي   محيطي   تغييرهاي   پوشش   و   ميبرند  از 

  اش محركه   نيروي  كه  نيستند  ايتوسعه  و  رشد  دهنده
غیر    معمول   غير  گيريتصميم  مبناي  بر عقالیی  و 

است)کامافو  همکاران،    1کارآفرینان  بائو 2020و  و    2؛ 
 (. 2020و همکاران،  3؛ آلم2020همکاران، 

گیری    تصمیم  فرایند  اهمیت  رغم  علی 
توفیک  همکاران)  4کارآفرینانه،  نکته  2020و  این  به   )

این   در  گذشته  مطالعات  عمده  که  اند  نموده  اشاره 
فراین تشریح  به  بیشتر  کنون  تا  رویه حوزه  و  های  دها 

تصمیم شرکت عقالیی  در  مدیران  بزرگ  گیری  های 
اند. در حالی که برخی محققان از جمله  تمرکز داشته

همکاران)  5ابوسلیم و  2020و  آبرامک   ،)
عبدالرحمان2021)6سولتیسک همکاران)  7(و  (  2021و 

خالف   بر  کارآفرینان  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به 
ی خود از اصول و قواعد  مدیران در فرایند تصمیم  گیر

گیری عقالیی و منطقی پیروی ننموده و فرایند تصمیم
کسب  در  با  کارآفرینانه  متوسط  و  کوچک  وکارهای 

که  تصمیم طوری  به  است؛  متفاوت  مدیران  گیری 

 
1 Camuffo et al 
2 Bao et al 
3 Alam et al 
4 Thowfeek et al  
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6 Abramek & Sołtysik 
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چارچوب  و  این  الگوها  توصیف  به  قادر  موجود  های 
 فرایندها نیست. 

چالش ثانویه که موجب شده است تا بین هوش  
داده ت بین  رابطه  و  و  جاری  نوآوری  اطالعات،  ها، 

داشته  تصمیم وجود  ابهام  یک  کارآفرینانه  گیری 
فعلی   روند  با  کارآفرینان  اصوال  که  است  این  باشد، 

داده  صحیح  کیفی  انتخاب  سطح  و  بازار  اطالعات  ها، 
نمی آن برقرار  ارتباط  همکاران،    8کنند)پااللیچ ها  و 

اوت 2020 همکاران،    9؛  نیز  0202و  دیگر  سمت  از  و   )
قابلیت  مانند  از  تجاری  هوش  اجرایی  های 

ساگار 2020،  10کاوی)آناند داده  و  گوپتا  (،  2020،  11؛ 
تحلیل   و  تجمیع  به  سیستمی  رویکرد 

و در نهایت  (  2010و همکاران،    12داده)آسیکماکپولوس 
داده  موثر)البشیرپاالیش  اطالعات  استخراج  و  و    13ها 

بهره نمیگیرند و     ( 2021، 14لین چن و  ؛2021همکاران،  
این موضوع نیز هم به عنوان یک خال پژوهشی و هم  

 ساختار اجرایی قابل طرح است.  

پژوهش حاضر گام کوچکی در بکارگیری بنابراین   
گیری   تصمیم  و  تجاری  هوش  از  استفاده  درست 

در اتاق بازرگانی استان  درست و به موقع کارآفرینان  
ای  دارد.  مازندران که،  ضمن  تجاری  ن  نیز  هوش 

های  گیری را در مورد چگونگی تخصیص تالش تصمیم
بندی در ابزارهای متنوع برای رسیدن  و بودجه   مدیران

سازد. هدف از هوش  به نتایج بهینه را امکان پذیرمی 
 تجاری ارتقای سطح تصمیم گیری کارآفرینان است. 

راستای متغیر  پژوهش  در  تأثیر  تا  برآنیم  حاضر 
کارآفرینان هوش   گیری  تصمیم  کیفیت  بر  را  تجاری 

کیفیت   داده،  کیفیت  میانجی  نقش  به  توجه  با 
اتاق   در  فعال  کارآفرینان  میان  در  نوآوری  و  اطالعات 

مازندران استان  بسنجیم  بازرگانی  مازندران  .  استان 
پژوهش    تشریح به نخست، بخش در   پیشینه 

8 Palalich et al 
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پژوهش متغیرهای   قرار مطالعه مورد درخصوص 
به   گرفته دوم،  بخش  در  و  است.  مفهومی  چارچوب 

 تحقیق روش  سپس فرضیات پژوهش پرداخته شد.
در شده تشریح پژوهش، یافته بخش است.   های 

 ارائه آماری  های  آزمون و  کمی های تحلیل نتیجه
 ارائه و تحقیق بندی جمع به نهایتا   و است، شده

 .است شده اهتمام پژوهشی و کاربردی پیشنهادات

 

 ادبيات مرور 2

هوش تجاری  و کیفیت تصمیم   2.1
 گیری کارآفرینان 

 ها روش و مفاهیم  از ای مجموعه را تجاری هوش او
ی تصمیم توسعه منظور به  طریق از تجاری  های گیر

ت بر مبتنی های سیستم   هوش   .کرد   معرفی واقعی
 تفکری  و  مؤثر  گیری  تصمیم  برای  را  محیطی  تجاری،

  و   پایه   تواند   می  و  آورد  می  فراهم   سازمان   در  راهبردی 
  فروش،  های   حوزه  در  گیری  تصمیم  برای   اساسی

د  باش  غیره   و   سرمایه  مدیریت   مالی،  بازاریابی،
 2آرنوت  دیگری تحقیق (. در2007و همکار،    1اولساک)

) و  های سیستم الگوهای بررسی  به (،2017همکاران 
 شوند می استفاده ها سازمان  در  که تجاری هوش

 مطالعات در مورد تحقیقاتی مقاله، این پردازند. می
 و تجاری هوش سیستم 8 که دهد می  انجام  موردی

 تجزیه را ها سیستم این  توسط گیری تصمیم 86
بر و کند می وتحلیل نهایت  نتایج   اساس در 

 الگوهای توصیف برای چارچوبی موردی، مطالعات
درست  تجاری هوش از استفاده گیری  تصمیم    برای 

ایتشاکی  می توسعه پژوهش  ثابت  2021)3دهد  نیز   )
ها، دارای  کرد کارآفرینان در مقایسه با مدیران شرکت 

هیجان  دریافت  روحیه  برای  سازوکاری  و  طلبی 
ویژگی  طریق  از  محیطی  مانند  اطالعات  وراثتی،  های 

 
1 Olszak et al 
2 Arnott et al 
3 Yitshaki 
4 Williams et al 
5 Dankiewicz et al 

های ذهنی خالقانه برای  هوش، بینش عمیق و محرک 
قابلی این  هستند.  اطالعات  این  پردازش  موجب  ت 

و   خالقانه  رویکردهای  کارآفرینان،  که  است  شده 
کسب نوآورانه  مدیران  به  نسبت  اتخاذ  تری  وکارها 

همکاران،    4نمایند)ویلیام با  2021و  مقابله  در  و   )
موثرتری  بحران  راهکاری  فروش،  ارتقای  یا  و  ها 

 (.2020و همکاران،  5)دنکیوینزپیشنهاد کنند

 هوش تجاری و نوآوری  2.2
)  6زاده عیدی   همکاران  کاسیرو2017و  همکار   7(،  و 

(2018( همکاران  و  شفیعی  و  داده 2018(،  نشان   اند ( 
هوش نوآوری    تجاري  که  بر  معناداری  و  مثبت  تاثیر 

دارد.   سانتوس سازمانی  و  باربیری  (  2020)8پژوهش 
کسب  که  کرد  خالقیت  ثابت  اساس  بر  که  وکارهایی 

تر محصول خود را طوالنی و نوآوری بتوانند دوره عمر  
شیوه  اساس  بر  را  شدن  تجاری  روند  یا  و  های  کنند 

پایه  در  نو،  فروش  معرض  در  بیشتر  کنند،  ریزی 
می  قرار  بازار  نیز  گستره  خود  مسیر  ادامه  در  و  گیرند 

می  تصاحب  را  بیشتری  بازار  اصوال  سهم  کنند. 
مدیرانی در تصاحب سهم بازار بیشتر موفق تر عمل  

وکار مبتنی بر  ه هوشمندی تجاری و کسب اند ککرده 
فرصت  شمرده کشف  غنیمت  را  بازار  دائما  های  و  اند 

گزینه دنبال  سایرین  به  دید  از  که  هستند  هایی 
 (. 2021و همکاران،  9مغفول مانده است)تان 

 تجاري و کیفیت اطالعات  هوش 2.3
کاربرد   حاضر  حال  در  وانگ  نظر  براساس  اگرچه 

مراحل   در  هنوز  تجاری  اغلب  هوش  و  است  آغازین 
هستند  عاجز  آن  موثر  درک  از  اقتصادی  نهادهای 

ترین  (. اطالعات به عنوان مهم 2019و همکار،    10آقائی )
و  داشته بازار  پردازش  برای  را  فرصتی  سازمان  های 

موقعیت  کسب تحلیل  صاحبان  اختیار  در  وکارها  ها 
می  می قرار  که  هوشمندی  دهد  با  ترکیب  با  تواند 

سازو  ایجاد  تجاری،  در  بهتر  عملکرد  برای  کاری 

6 Eidizadeh et al 
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اقیانوس فرصت  در  آبی  ایجاد  های  قرمز  های 
تحلیل  2020،  1کرد)ماسلی  و  ترکیب  تجمیع،  روند   .)

بهینهداده  و  مناسب  شرایط  استفاده  ها  برای  را  تری 
کند)راهادجا و  های هوش تجاری فراهم می از ظرفیت 

است  2019،  2هاراهاپ  داده  نشان  قبلی  تحقیقات   .)
داده ک حیاتی  ه  و  مهم  عنصر  اطالعات،  مدیریت  و  ها 

همکاران،  کسب  و  است)فانی  آینده  و  فعلی  وکارهای 
1399 .) 

 تجاري و کیفیت داده  هوش 2.4
 براي موفقيت اساسي عوامل (،2010)  3كرونيوس  و يه

 سازماني،  دستة سه در را تجاري هوش سازي پياده
 بعد كردند. بندي دسته تكنولوژيكي و فرايندي

 مديريت تعهد   و حمايت  همچون عناصري سازماني
انداز مالي، حاميان و ارشد  تثبيت و روشن چشم 

 شامل فرايندي  گيرد. بعد دربرمي را كار و كسب شدة
 تيم متوازن تركيب و كارمحور و كسب هاي رقابت

 كسب كنندة هدايت  و تعاملي توسعة رويكرد پروژه،
 بعد و شود مي كاربرمحور تغيير  مديريت كار، و

 انعطاف فناورانة  چارچوب چون عناصري  فناوري
 پايدار دادة كيفيت و يكپارچگي مقياس پذير، و پذير

دهد. پوشش را نشان نتايج مي   يافته دهد مي آنها 
 معيارهاي از بيشتري اثر تكنولوژيكي غير هاي

  دارند.  تجاري هوش  هاي سيستم بر تكنولوژيكي

)  4یدر و سال  در  همکار  که  (،  2015و  اند  داده  نشان 
کیفیت داده  تاثیر مثبت و معناداری بر    تجاري  هوش

بهره  و  تجاری  هوش  از  استفاده  روند  از  دارد.  بردرای 
فرصت قابلیت  عنوان  به  بازار  در  که  بازار  هایی  های 

می  پردازش  یاد  و  اطالعات  جذب  به  بستگی  شود 
آن  عنوادرست  به  اطالعات  دارد.  مرکزی  ها  هسته  ن 

می شناخته  تجاری  وگاردبو هوش  و    5شود 
کارگیری  2017همکاران) به  و  یافتن  در  را  آن  کاربرد   )
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کرده   عنوان  بهینه  هوش  راهکاری  طریق  از  که  است 
 پذیرد. تجاری و هوشمندی در بازار  انجام می 

 کیفیت داده و کیفیت  اطالعات  2.5
 ازشپرد داده، انبار اطالعات، عصر پیشروی با همگام

 داشبوردها کمک  به تجاری هوش و آنالین تحلیلی
 باوجود باشند. داشته تری  مناسب عملکرد تا آمدند

 تا داشبوردها تکنولوژی،  امکانات بودن دسترس در
 و عملکرد کلیدی های شاخص با ظهور بعد دهه یک

حبوبیت متوازن امتیاز کارت معرفی کردند   پیدا عام م
)  7یدر و  (.2006،  6)فیو سال  در  همکار  نشان  (،  2015و 

اند   تاثیر  داده  اطالعات  کیفیت  بر  داده  کیفیت 
داده  صحت  عدم  دارد.  در  معناداری  نقصان  و  ها 

آن  سالمت  و  تشویش  کیفیت  و  گمراهی  موجب  ها 
خواهد   اشتباه  نتایج  و  تحلیل  سپس  و  اطالعات 

همکاران،    8شد)وید دس2021و  روند  بنابراین  تیابی  (، 
یح و سپس تحلیل درست اطالعات  به اطالعات صح

داده  کیفیت  به  داده بستگی  به  دسترسی  و  های  ها 
 (  2020و همکاران،  9سالم دارد)هوژانگ 

کیفیت داده و کیفیت تصمیم   2.6
 گیری مدیران 

)  10یدر و سال  در  همکار  و  2015و   و جولیو هرناندز(، 
( اند  2017همکاران  داده  نشان  بر  (  داده  کیفیت 

تصمیم   دارد. کیفیت  معناداری  تاثیر  مدیران    گیری 
مقتض داده تصمیمات  توسط  شده  پردازش  نه    ها ی 

تصمیم  فرد  به  بلکه  سازمان  به  کمک  تنها  گیرنده 
(. یکی از نتایج آن  2020زاده و همکاران،  )روشن کندمی

های  مدیران از محیط  مثبت تر شدن ارزیابی واقعیت 
اطر  است. نتیجه دیگر احساس کارابودن و رضایت خ

تصمیم  از  است)ناسارلی حاصل  درست  ، 11گیری 
تصمیم2020 بررسی  بنابراین  مبنای  گیری(  بر  ها 
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فردی  داده  دیدگاه  از  هم  و  سازمانی  دیدگاه  از  هم  ها 
 .(2018و همکاران،  1اهمیت دارد)فیلدرمن

کیفیت اطالعات و کیفیت تصمیم   2.7
 گیری کارآفرینان 

 آن طریق از که است  جامعی مفهوم  تجاری هوش
 های سیستم  از تا شود می آن بر سازمان کل

 هدف  با  روش مؤثرترین به شده فراهم اطالعاتی
برای با و هنگام به اطالعات کسب   تصمیم  کیفیت 

 های مزیت که طریقی به نماید استفاده گیری
مفهومی آید. وجود  به  رقابتی  طرف از  باید چنین 

 در و گرفته قرار حمایت مورد سازمانی   ارشد مدیران
توسعه سرتاسر همکاران،   میرابیو (یابد سازمان 

اند  نشان داده (،  2015و همکار در سال )  2یدر و  (..2011
گیری  که   تصمیم  کیفیت  بر  اطالعات  کیفیت 

شیوه    کارآفرینان در  دارد.  معناداری  تاثیر 
الگوی  تصمیم به  آنکه  از  بیش  مدیر  شهودی،  گیری 

احساس،   بر  کند،  اتکا  شده  تعیین  پیش  از  و  علمی  
می  اکتفا  اطراف  محیط  از  خود  برداشت  و  کنند درک 

خودبزرگ اطالعات،  فقر  از  ناشی  این  کاذب  که  بینی 
مشورت  یا  بایگری و  و  است)پریلت  اشتباه  ، 3های 

( درنتیجه عدم وجود اطالعات و یا ضعیف بودن  2021
می آن صحت،  و  درستی  نظر  از  به  ها  منجر  تواند 

تصمیم به  کارآفرینان  صدمه  حیاتی  های 
 (.2018و همکاران،  4شود)مرندینو 

نوآوری و کیفیت تصمیم گیری   2.8
 کارآفرینان 

)  5یانگ  سال  در  همکاران  که  2018و  نمودند  بیان   ،)
دهنده توانایی شرکت در ارائه  نوآوری محصول نشان  

محصوالت یا خدمات متمایز یا جدید در بازار برای به  
است مشتریان  رضایت  آوردن  حالیکه  .  دست  در 

یک   ارائه  برای  را  شرکت  قابلیت  فرآیند،  در  نوآوری 
از عملیات فعلی برای بهبود عملکرد بهتر   فرایند بهتر

می  )   6لیمج   .دهدنشان  سال  در  همکار  بیان  ،  (2019و 
که   توانایی  کردند  یا  سازمانی،  جذب  ظرفیت 

برای  سازمان نیاز  یک  اغلب  دانش،  ایجاد  برای  ها 
است از    تصمیم  . نوآوری  راهکار  یک  انتخاب  گیري 

 میان یا دو چند گزینه در یک رفتار پیشگیرانه به و 
ریسک   حداقل  با  خاص  هدف  یک  حصول  منظور 

است نوآورانه.  (2003،  7)پاتن  ممکن  به  رفتار  منجر   ،
موفقیت ایده رشد  اجرای  و  خواهد  آمیز  خالق  های 

و    9های لی ( پژوهش 2019و همکاران،    8شد)پارتلیسیو
همکاران)  10(؛کانتون 2021همکاران) ژو  2019و  (و 
ایده 2018همکاران) و  خالقیت  که  دریافتند  های  ( 

کارآفرینان   برای  را  اثربخشی  تصمیمات  نوآورانه 
 کند.فراهم می 

نتیجه  بر  لذا  تجاری  هوش  که  شود  می  گیری 
معنا   تاثیر  کارآفرینان  بر  مربوطه  های  داده  کیفیت 

 داری دارد. 
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6 Limaj et al 
7 Patton 
8 Patrício et al 
9 Li et al 
10 Cantone et al 
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 مدل مفهومی پژوهش   1شکل  

 

 شناسي روش 3
و   از حاضر پژوهش کاربردی  تحقیق  یک  هدف،  نظر 

نوع   از  ها  داده  گردآوری  و  تحلیل  شیوه  نظر  از 
 مدلسازی بر مبتنی پیمایشی می باشد که  -توصیفی 

ساختاری هدف معادالت   بررسی پژوهش است. 
گیری  تصمیم  کیفیت  بر  تجاری  هوش  تاثیر 

میانجی    کارآفرینان متغیرهای  گرفتن  نظر  در  با 
است.   نوآوری  و  داده  کیفیت  اطالعات،  کیفیت 

کارآفرینان فعال اتاق   تحقیق در آماری جامعه حاضر 
شامل   که  مازندران  استان    نفر   1100بازرگانی 

تعداد    باشند.می به  تصادفی  بصورت  پرسشنامه 
مورد بر اساس جدول مورگان جمع آوری گردید.    285

آوری داده ها از پرسشنامه استانداردی است  ابزار گرد
اند.   گرفته  قرار  استفاده  مورد  قبلی  تحقیقات  در  که 

شامل   حاضر  تحقیق  و    30پرسشنامه  است  سوال 
به   در استفاده مورد پرسشنامه اطالعات پژوهش 

پرسشنامه از  باشد:  می  زیر  ، 1ویسنسو -ال   شرح 
متغیر(2013) برای  مدیران  کیفیت    ،  گیری    با تصمیم 

و همکار    2سوال استفاده گردید. از پرسشنامه ویدر   5
متغیرهای  2015) برای  تجاری (،  سوال،   5با    هوش 

سوال    5با  کیفیت داده  سوال و    5با    کیفیت اطالعات 
کاسیرو  پرسشنامه  از  همچنین  گردید.  و    3استفاده 

( متغیر  2018همکار  برای  سوال    10با    نوآوری (، 
جدول   شد.  کفا   1استفاده  نمونه  آزمون  حجم  یت 

(kmo> 0.7)  .دهد می  نشان  نمونه    را  حجم  کفایت 
حاضر   از    0.864پژوهش  بیشتر  که  است    0.7است 

پژوهش   های  داده  حجم  کفایت  دهنده  نشان  و 
 است.

 

 و بارتلت   KMOآزمون کفایت حجم نمونه    1جدول  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.864 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 4090.851 

df 276 

Sig. 0.000 

 
1 L. Visinescu 
2 Wieder et al 

3 Caseiro et al 

H1 

H4 

H2 

H3 

H6 

H

H5 

H8 

کیفیت 

تصمیم 

گیری 

 نوآوری

 هوش تجاری 

 کیفیت داده

 کیفیت اطالعات
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 ها و بحثیافته 4
 مدل اندازه گیری  4.1

تاییدی   عاملی  تحلیل  فرایند  همان  گیری  اندازه  مدل 
و    CFAیا   سودمند  سواالت  دنبال  به  که  باشد  می 

در   است.  پژوهش  مفهومی  مدل  برای  غیرسودمند 
قالب   در  گیری  اندازه  مدل  عاملی  حقیقت  تحلیل 

تاییدی به دنبال حذف سواالتی است که سهم باالیی  
خویش   متناظر  مکنون  متغیرهای  گیری  اندازه  در 

عاملی  ندارند.   تحلیل  از  سازه  روایی  بررسی  برای 

متغیر تایی هر  ابتدا  بررسی  این  در  شد.  استفاده  دی 
برش   نقطه  نیز  و  عاملی  بارهای  معناداری  براساس 

نهایت    0.5 در  تا  گردید  تفسیر  عاملی  بارهای  برای 
اندازه اولیه  مدل  آیا  شود  الزم  مشخص  شرط  گیری 

برای روایی و پایایی سازه را دارا است یا خیر؟ سپس  
انطباق  دیدگاه  مشاهداتاز  مورد    پذیری  مدل  با 

انتظار در جامعه آماری براساس شاخص های برازش  
سوال از    5بررسی شد. در مدل اندازه گیری اولیه که  

از   کمتر  آن  عاملی  بار  که  نوآوری  شد،    0.5متغیر 
افزار   نرم  در  مجدد  گیری  اندازه  مدل  و  شدند  حذف 

Mplus  ( اجرا شد.  2)شکل 

 
 در حالت تخمین ضرایب استاندارد   اصالح شده   اندازه گیری مدل    2شکل  
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 شاخص های برازش مدل اندازه گیری اصالح شده   - 2جدول  

ه  مقادیر مجاز  شاخص های برازش  نتیجه  مقادیر بدست آمد
𝛘2 /𝒅.𝒇  تأیید 1.97 3کمتر از 

RMSEA  0.0کمتر از  تأیید 0.057 8

GFI  تأیید 0.948 0.9بیشتر از 

TLI  تأیید 0.938 0.9بیشتر از 

SRMR  0.0کمتر از  تأیید 0.052 8

 

 روایی و پایایی پرسشنامه 4.2
افزار   نرم از پژوهش  مفهومي  مدل  آزمون براي

Mplus  امكان نرم اين است؛ شده استفاده  افزار 
 فراهم همزمان طور به را هاسنجه و هافرضيه بررسي

درمي  مدل  بررسي براي  Mplus افزار   نرم كند. 
 مدل  دو برازش وضعيت به بايد مطالعه مفهومي

اندازه ابتدا بنابراين  كرد، توجه  از پس و گيري مدل 
 بررسي براي شود. مي بررسي ساختاري مدل  آن

توان اندازه  مدل  برازش مي   معيارهاي به گيري 
 پايايي به پايايي سنجش براي كرونباخ، آلفاي ضريب

سنجش و تركيبي  واريانس ميانگين به روايي براي 
 آلفاي مقدار كه صورتي كرد. در اشاره شده، استخراج

 ميانگين و  0.7از   بيشتر تركيبي پايايي و كرونباخ
مدل  باشد،  0.5از   بيشتر نيز شده استخراج  واريانس

 هر انجام در  دارد.  مطلوبي برارزش گيري اندازه
 از بايد ها،داده  گردآوري به اقدام از قبل پژوهشي

 مطالعة يافت. در اطمينان  شده استفاده ابزار روايي
ظاهری سنجش براي رو پيش  اندازه ابزار روايي 

 متخصصان  اختيار در پرسشنامه ابتدا گيري،
همچنین قرار مديريت روایی    گرفت.  تایید  برای 

های   فرم  از  نمودیم.  استفاد  CVIو    1CVRمحتوایی  ه 
و    CVRفرم   بماند  باید  سوالی  چه  که  کند  می  بیان 

)الوشه  شود  حذف  باید  خبرگان  نظر  از  سوالی  ، 2چه 
فرم  1975  .)CVR    قالب در  خبره  جمع  یک  به  را 

نفر بود.    10روشی شبه دلفی داده ایم تعداد خبره ها  
نفر    40تا    5الوشه بیان نموده که تعداد خبره ها بین  

 
 1 CVR = [ne-(N/2)]/(N/2) 

روري گزينه كه متخصصيني تعداد تخاب را است ض  ان
 ne  نمودند = 

فرم   است.  تر  مثبت  نتیجه  فرمی    CVIباشد  نیز 
می  اصالح  را  پرسشنامه  که  این  است  در  سوالی  کند 

و   واضح  ساده،  نظر  از  و  شود  نمی  حذف  مرحله 
پرسشنامه  مربو  محتوایی  روایی  ها،  پرسش  بودن  ط 

 ها داده گردآوري از پسمورد سنجش قرار می گیرد.  
  مدل  برازش مختلف هاي شاخص به توجه با نيز

 به نسبت واگرا، و همگرا روايي قبيل  از گيري، اندازه
براي اقدام ها داده گردآوري ابزار روايي بررسي  شد. 

 پايايي و كرونباخ آلفاي از پرسشنامه پايايي سنجش
پايايي  شده  استفاده تركيبي  نتايج   تك براي است. 

 از بيشتر مقادير كلية دهد مي نشان متغيرها تك
است   مطلوب گوياي پايايي كه اندآمده دست به 0.7

 (. 3)جدول 

 واگرا و همگرا روايي از روايي، سنجش براي
 مربوط به هاي يافته ،3جدول  است. شده استفاده

 آمده   دست به نتايج دهد. مي نشان را همگرا روايي
AVE از   مدل، مكنون متغيرهاي براي بود؛    0.5بيشتر 

 اندازه مدل  همگراي روايي كه گفت توان مي بنابراين
همچنين مطلوب گيري  با كه مهمي معيار است. 

 سازه يك رابطة ميزان شود،  مي مشخص واگرا روايي
هاي  با  با سازه آن رابطة به نسبت  خود  شاخص 

 قابل واگراي روايي كه طوري به است؛ ها سازه ساير
 در سازه  يك كه است آن از حاكي مدل   يك در قبول 

 هاي شاخص با ديگر، هاي سازه با مقايسه در مدل 
  3الركر  و  فورنل عقيدة به .دارد بيشتري تعامل  خود 

روايي1981) قرار   قبولي قابل سطح در وقتي واگرا (، 

 Nمتخصصين=  كل تعداد
2 Lawshe 
3 Fornell & Larcker 
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 ضريب مقدار از بيشتر  AVEجذر   ميزان كه دارد
در مدل  در ها سازه بين همبستگي ،  4 جدول  باشد 

 شده داده  نشان پژوهش هاي  سازه واگرا روايي 
ميزان آنجا از است.  سازه هر برايAVE جذر   كه 

 در ها سازه بين همبستگي ضرايب مقدار  از بيشتر
مي مدل   قابل واگراي  روايي مدل، گفت توان است، 

 .دارد قبولي

 

 همگرا  روايي  و  پژوهش  هاي  سازه  پايايي  گيري  اندازه   3جدول  

ASV <  
AVE 

 

MSV<  
AVE 

CR>AVE 
 

میانگین  
واریانس 

مشترک  
(ASV) 

حداکثر  
واریانس 

   مشترک
(MSV) 

متوسط  
واریانس 

استخراج شده  
(AVA) 

پایایی 
 اشتراکی 
CR> 0.7 

 

α 
  کرونباخ

   0.462 0.528 0.793 0.810 0.884 
هوش  

 تجاری 
   0.476 0.59  کیفیت داده  0.873 0.823 0.801 8

   0.450 0.511 0.712 0.761 0.825 
کیفیت  

 اطالعات 
 نوآوری 0.884 0.909 0.871 0.631 0.510   

   0.499 0.602 0.865 0.881 0.771 

کیفیت  
تصمیم  

گیری  
 مدیران

 

 همبستگي  و  شده  استخراج  واريانس  ميانگين  دوم  ريشه  ماتريس   4جدول  

  هوش تجاری  کیفیت داده  کیفیت اطالعات  نوآوری کیفیت تصمیم گیری مدیران 
 هوش تجاری  0.890    
 کیفیت داده  0.379 0.894   
 کیفیت اطالعات  0.312 0.529 0.843  
 نوآوری 0.408 0.562 0.470 0.933 

 کیفیت تصمیم گیری مدیران  0.208 0.500 0.445 0.329 0.930
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 مدل ساختاری و آزمون فرضیات  4.3

 
 مدل ساختاری پژوهش با تخمین ضرایب استاندارد   3 شکل 

 
 آزمون فرضیات مدل مفهومی پژوهش   6جدول  

یر ) P-Value T-Value نتایج  فرضیات  ( Betaضریب مس
 1فرضیه  0.051 1.991 0.045 تأیید
 2فرضیه  0.425 7.227 0.000 تأیید
 3فرضیه  0.137 2.575 0.003 تأیید
 4فرضیه  0.403 6.611 0.000 تأیید
 5فرضیه   0.474 7.412 0.000 تأیید
 6فرضیه  0.324 3.170 0.002 تأیید
 7فرضیه   0.233 2.923 0.000 تأیید
7.54 0.011 تأیید  8فرضیه   0.533 7

 

رفتار   بینی  پیش  علّی  پژوهش  هر  نهایی  هدف 
است.   )درونزا(  وابسته  با    2Rمقادير  متغیرهای  برابر 

 ترتيب به مسيریهاي  مدل  در   0.67و    0.33،  0.19
توصيف و متوسط ضعيف، )آذر مي   قوي  و    1شوند 

به عنوان اندازه اثر یا همان دقت     2R(.2013  همکاران،
شد.پیش   معرفی  درونزا  متغیر  رفتار  نشان    2R  بینی 

از رفتار    دهد متغیرهای برونزا روی هم رفته چقدرمی
 اند.متغیرهای درونزا را پیش بینی نموده 

 

 

 

 
1 Azar et al 
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 R Squareآزمون    7جدول  

 متغیرهای درون زا R2 واریانس تبیین شده  ارزیابی
 کیفیت داده  0.381 باالی متوسط 
 کیفیت اطالعات  0.354 باالی متوسط 

 کیفیت تصمیم گیری  0.501 نزدیک به قوی 
 نوآوری 0.363 باالی متوسط 

 

هوش تجاری، کیفیت  گیریم که  با توجه به نتیجه می 
  0.501داده، کیفیت اطالعات، و نوآوری روی هم رفته  

را   مدیران  گیری  تصمیم  کیفیت  وابسته  متغیر  از 
می  بینی  می پیش  نشان  که  با  کند.  تنها  محقق  دهد 

کیفیت   4 وابسته  متغیر  رفتار  از  باالیی  سهم  متغیر 
که   نماید  می  بینی  پیش  را  کارآفرینان  گیری  تصمیم 

زا در مدل  انتخاب مناسب متغیرهای برون   این خبر از 
 مفهومی است.  

 آزمون متغیر میانجی  4.4
از روش    ی انج یاثر م  تی اهم  ی اب یارز   ی مطالعه برا  ن یا

استرپ )جدول  استفاده    یپارامتر  ریغ  نگیبوت  نمود 
(. در این قسمت به بررسی متغیرهای کیفیت داده،  8

میانجی   متغیر  عنوان  به  نوآوری  و  اطالعات  کیفیت 
شد.   شاخص  مپرداخته  همان    VAF)1(همترین  یا 

حقیقت   در  واریانس  شمول  است.  واریانس  شمول 
است  کل  اثر  بر  مستقیم  غیر  اثر  و    نسبت  )رسولی 

 .  (1397همکاران،  

VAF= (a×b) / (a×b)+c  

 

 آزمون متغیر میانجی   8جدول  

 اثرات 
تاثیر  

م  تقی  غیرمس
(t-value) 

تاثیر  
 مستقیم 

 VAF اثر کل 
(%) 

 نتایج

اده                 هوش تجاری کیفیت د
 کیفیت تصمیم گیری  

(4.523 )
0.257 

0.137 0.394 65  % 
میانجی  

 جزیی 
کیفیت اطالعات                      هوش تجاری

 کیفیت تصمیم گیری  
(2.813  )

0.271 
0.153 0.424 63  % 

میانجی  
 جزیی 

نوآوری                         هوش تجاری
 کیفیت تصمیم گیری  

(2.012 )0.137 0.145 0.282 48   % 
میانجی  

 جزیی 

یانجی کامل،       VAF > 80%نکته:    جزیی،         VAF < 80% ≥ %20م یانجی  یانجی  VAF < 20% م دون اثر م  ب
 

 

 گیریبحث نتیجه 5
درصدد پژوهش بر   تجاري هوش تأثیر بررسي حاضر 

کیفیت   و  نوآوری  اطالعات،  کیفیت  داده،  کیفیت 
متغیر  سه  همچنین  بود  کارآفرینان  گیری  تصمیم 

 
1 variance accounted for 

عنوان   به  نوآوری  و  اطالعات  کیفیت  داده،  کیفیت 
افزار   نرم  با  مدل  در  میانجی    M PLUS متغیر 

نقش میانجی جزیی   هر سه متغیر  که  سنجیده شد 
 ریرا با توجه به نظر سابل بین دو متغیر هوش تجا

گذاشت.   جا  به  کارآفرینان  گیری  تصمیم  کیفیت  و 
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شده،  هدف به يابي دست براي  نظري ادبيات  ياد 
 پژوهش مفهومي مدل .  شد مرور تجاري هوش حوزة

 بر و گرفت   شكل پژوهش هاي فرضيه بر مبتني
کارآفرینان فعال   از شده آوري جمع هاي داده اساس

مازندران استان  بازرگانی  نهایتا     تست  اتاق  و  شدند 
 تمام فرضیات تایید شدند.  

فرضیه اول در پژوهش حاضر، نشان دهنده تأثیر 
تصمیم   کیفیت  بر  تجاری  هوش  معناداری  و  مثبت 

است   کارآفرینان  همکار  گیری  و  ویدر  پژوهش  با  که 
مطابقت   (2017همکاران ) و جولیو (، و هرناندز2015)

بارئا  پژوهش  )  1دارد.  همکاران  نش2020و  که  (  داد  ان 
کسب  در  کردن  هوشمندی  پیدا  دیدگاه  از  وکار 

گیری بهینه های طالیی در بازار با روند تصمیمفرصت 
است   حالی  در  این  دارد،  معناداری  و  مستقیم  رابطه 
که ساختارهای هوشمندی شامل، بروز بودن در بازار،  
موجود   نظم  برهمزدن  و  سایرین  با  باال  تعامالت 

برای   مهمی  عامل  درست  فکری،  تصمیمات  پیداش 
می  نهایت  در  است.  پژوهش  بوده  که  کرد  ادعا  توان 

و   است  گذاشته  صحه  نیز  مطالعه،  این  بر  حاضر 
 نتایج این تحقیق را تائید کرده است. 

نشان   حاضر،  پژوهش  در  دوم  فرضیه  راستای  در 
بر   تجاری  هوش  داری  معنا و  مثبت  تأثیر  دهنده 

(،  2017که با پژوهش کاسیرو و همکار )  نوآوری است 
 ( همکاران  و  پژوهش  (  2018شفیعی  دارد.  مطابقت 

)  2پاسلیک  همکاران  الخلدی 2020و  و  همکاران    3(  و 
از  2017) استفاده  روند  کارگیری  به  که  دادند  نشان   )

های بالقوه کارکنان و مدیران در  استعدادها و قابلیت 
بهره  توانمندیجهت  از  به  هایی  برداری  منجر  که 

می مزیت  تجاری  اهمیت  های  حائز  و  ضروری  شود 
 است.  

دهنده   نشان  حاضر،  پژوهش  در  سوم  فرضیه 
کیفیت   بر  تجاری  هوش  معناداری  و  مثبت  تأثیر 

است )   اطالعات  همکار  و  ویدر  پژوهش  با    ( 2015که 
می  تجاری  هوشمندی  دارد.  فیلتر مطابقت  تواند 

 
1 Barrera et al 
2 Passlick et al 
3 Alkhaldi et al 

ا درست  اطالعات  غربالگری  برای  کلیه  مناسبی  ز 
( هارهاپ  و  راهادجا  باشد  هوش  2019اطالعات   ،)

کند که ساختار ادارک  تجاری  این امکان را فراهم می 
اطالعات صحیح و سالم، در جریان انبوهی که داخل  

می  تحمیل  سازمان  خارج  گردد  و  تقویت  گردد، 
)   4گریدبو  همکاران  این  2017و  نتایج  همچنین   ،)

کا پژوهش  نتیجه  بر  دقیقا  کلهو پژوهش  و    5سیرو 
نوآوری2019) است  مدعی  که  کسب (  باز  وکارها  های 

هوشمندی تجاری است موجب گردش   که مبتنی بر 
سازمانی   استعدادهای  کشف  و  اطالعات  آزاد 

 گردد.می

دهنده   نشان  حاضر،  پژوهش  در  چهارم  فرضیه 
تأثیر مثبت و معناداری هوش تجاری بر کیفیت داده  

همکاست   و  ویدر  پژوهش  با  )که  مطابقت  (  2015ار 
همکاران) و  علی  ثابت  2017دارد.  خود  پژوهش  در   )

درست   تصمیمات  طریق  از  تجاری  هوش  که  کرد 
می  اطالعات  مدیران،  آزاد  گردش  بهبود  موجب  تواند 

داده  صحیح  انتخاب  سازمان  و  خارجی  و  داخلی  های 
 گردد. 

دهنده   نشان  حاضر،  پژوهش  در  پنجم  فرضیه 
کی معناداری  و  مثبت  کیفیت  تأثیر  بر  داده  فیت 

است )   اطالعات  همکار  و  ویدر  پژوهش  با  (  2015که 
 مطابقت دارد. 

دهنده   نشان  حاضر،  پژوهش  در  ششم  فرضیه 
کیفیت   بر  داده  کیفیت  معناداری  و  مثبت  تأثیر 

است کارآفرینان  گیری  پژوهش    تصمیم  با  که 
)  و جولیو هرناندز همکار  2017همکاران  و  ویدر  و   )

 . مطابقت دارد(، 2015)

دهنده   نشان  حاضر،  پژوهش  در  هفتم  فرضیه 
کیفیت   بر  اطالعات  کیفیت  معناداری  و  مثبت  تأثیر 

که با پژوهش ویدر و    تصمیم گیری کارآفرینان است
 مطابقت دارد. (، 2015همکار )

4 Gaardboe et al 
5 Caseiro & Coelho 



 

246 

 . 253تا  229 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

 گیری کارآفرینان با تمرکز بر نقش میانجی کیفیت اطالعات، کیفیت داده و نوآوریتاثیر هوش تجاری بر کیفیت تصمیم . مجید فانی

دهنده   نشان  حاضر،  پژوهش  در  هشتم  فرضیه 
تصمیم   کیفیت  بر  نوآوری  معناداری  و  مثبت  تأثیر 

است  کارآفرینان  و    گیری  کاسیرو  پژوهش  با  که 
( پژوهش  (  2017همکار  همچنین  دارد.  مطابقت 

کیفیت   بر  تجاری  هوش  مستقیم  تأثیر  هم  حاضر 
به   هم  و  دهد  می  نشان  را  کارآفرینان  گیری  تصمیم 
میانجی   متغیرهای  طریق  از  غیرمستقیم  صورت 
کیفیت   بر  نوآوری  و  اطالعات  کیفیت  داده،  کیفیت 

 ان می دهد.  تصمیم گیری کارآفرینان را نش

 اطالعات داشتن ،کارآفرین  یک نیاز مهمترین
 ها  شرکت  .باشد  می درست تصمیم اتخاذ برای دقیق

 تجاری  هوش مانند اطالعاتی ابزارهای از استفاده به
  به   را نظر  مورد  اطالعات بتوانند تا اند  آورده  روی

 ضمن سیستم این .کنند استخراج منابع از سرعت
 تنها  نه  سازمان، رشد برای  جدید های  فرصت ایجاد

 جویی  صرفه با بلکه باشد،  می مشکالت حذف عامل
.  سازد  می   دگرگون  را کاری شرایط هزینه، و زمان در

  در  گیری  تصمیم از پشتیبانی طریق از تجاری  هوش
 و کارایی باالبردن باعث سازمانی سطوح تمامی

وجبات و شده سازمان اثربخشی  پایدار توسعۀ م
 تغییرات ایجاد شیوۀ نوآوری گشت.  خواهد

ت بر مبتنی و پیشرونده  مهم فرایندی  و است خالقی
 .باشدمی  و خدماتی  تجاری ،صنعتی های  سازمان در

 اعضا تمامی  که است چندبعدی  رویکرد یک نوآوری
 با .دارند نقش  آن در  مشتری تا  کارکنان و مدیران از

 و تجاری مراکز  مدیران گیری  تصمیم اثرات به توجه
 سبک اثرپذیری و سازمانی فرایندهای بر خدماتی

 خود، تجاری هوش  و تفکرات  از آنها گیری  تصمیم
 باالیی تأثیر آنها نوآورانۀ رویکردهای و ها مشی  خط

و سیستم و فرایند بر  سازمانی کارآفرینی  نوآوری 
 اصلی همسأل  به  تنها  نه دانش  خلق و نوآوری.  دارد

 تبدیل تجاری و خصوصی های  سازمان  از بسیاری
 بخش توجه  مورد  جدی صورت  به بلکه است، شده

 از یکی اینکه به  نظر .دارد قرار نیز دولتی و عمومی
 ای  داده عظیم حجم  معاصر، دنیای اصلی های  ویژگی 

 به توجه با و است برگرفته  در را دنیا که باشد  می
 و هنگام  به بهبود تجاری،  هوش نهایی هدف اینکه

 که هایی  فناوری کشف باشد،  می اطالعات کیفیت
 راهکارهایی بتوانند و باشند  مؤثر داده کالن حوزۀ در

 ارائه کیفیت  با اطالعات به دسترسی  راستای  در را
 هنگام  به وتحلیل تجزیه و  پردازش  توانایی و دهند

 نوآوری در را بزرگی گام باشند،  داشته را اطالعات این
 و بقا براي ما عصر در.  داشت خواهد  بر  در سازمان

  جریان  باید موجود، وضع حفظ حتی و پیشرفت
گیری   و نوجویی تصمیم  کیفیت  همچنین  و  نوآوري 

 و رکود از تا بخشید تداوم سازمان در راکارآفرینان  
 این به همچنین شود. مدیریت  جلوگیري  آن  نابودي

 آن در که شود ایجاد فرهنگی که پردازدمی   موضوع 
پیدا شوند، تولید جدید افکار  حمایت و کنند ارزش 

نوآور،   پروراندن و جایگزینی نتیجه در گردند.
کیفیت   تجاری،  هوش  از  مناسب  و  درست  استفاده 

اطالعات کیفیت  و   کههایی  سازمان ایجاد براي داده 
 کنندمی   پشتیبانی  و حمایت  نوآوري فرایندهاي از

کیفیت   امروز دنیای دراست.   حیاتی و ضروري نیازي
 تقویت و حفظ برای امرترین  راهبردی  تصمیم گیری،

مناسب    مدیریت  و رودمی   شمار  به رقابتی مزیت
تجاری تأثیرگذارترین  جدی  از یکی هوش  بر    متغیر 

کارآفرینان   و  مدیران  سنجیده  تصمیمات  کیفیت 
که سازمان   است. و    هایی  درست  استفاده  و  نوآوری 

اطالعات به روز و مناسب دارند،  مناسب از داده ها و  
منحصرویژگی  ها  سازمان این که دارند فردی به های 

متمایزسازمان   سایر از را دقیق    کند.می  ها  شناخت 
می  پژوهش  پیشنهادی  مدل  راستای  ابعاد  در  تواند 

و   مدیران  تجاری  هوش  از  جانبه  همه  درکی  ایجاد 
کشف   باشد.  ثمر  مثمر  راهبردی  حوزه  گیران  تصمیم 

برای  نگیزها فنی  و  راهبردی  مسائل  درک  و  افراد  های 
گیری   تصمیم  و  تجاری  هوش  موفقیت  و  استمرار 

 باشد. مناسب الزم می 

یافته راستای  کارآفرینان  در  به  پژوهش،  های 
کسب استارتاپ و  پیشنهاد  ها  کوچک  وکارهای 

بهره می جهت  داده گردد  از  درست  و  برداری  ها 
مو و  سالم  اطالعات  آمدن  سیستم بدست  از  های  ثر، 

سیستم  این  نمایند.  استفاده  تجاری  نباید  هوش  ها، 
طرح  از  و  مستقل  افزاری  سخت  زیربنایی  های 
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های داده مختلف  افزاری باشند و بایستی با پایگاه نرم 
در   و حاضر  ارتباطی دو طرفه  صورت  به  یک سازمان 
یک شبکه اطالعاتی، به انجام وظیفه بپردازد، چنین  

اجا حلی،  را  راه  بحث  مورد  سیستم  بهتر  سازگاری  زه 
زیرساخت  میسر  با  سازمان،  اطالعات  فناوری  های 

می  پیشنهاد  راستا  همین  در  کرد.  از  خواهد  که  گردد 
های خبره ساده و فازی برای کشف و تحلیل  سیستم

سازمان،  داده  از  خارج  و  داخل  بکر  اطالعات  و  ها 
سیستم این  نمایند،  علم  استفاده  کمک  به  ها 

بزرگ،  ه داد دادگان  تحلیل  و  فرایندکاوی  کاوی، 

گزینه می از  دقیقی  تحلیل  و  تجزیه  های  تواند 
های آن در  روی سازمان برای اهداف و استراتژیپیش 

گزینه  این  و  بگیرد  بهینهنظر  عنوان  به  را  ترین  ها 
سازمانانتخاب  مدیران  و  کارآفرینان  روی  پیش  ها  ها 

است   این  دیگر  پیشنهاد  دهد.  برگزاری  قرار  با  که 
زمینه کارکنان،  بین  در  فکری  طوفان  ساز جلسات 

ایده بهره  و   کارکنان  تجاری  هوش  از  که  برداری  هایی 
کنند شوند تا اثربخش ترین  به ای جلسه راه پیدا می 

 راهکارها از این جلسات استخراج گردد. 
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