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 چکیده
ربردي و از نظر روش انجام تحقيق از نوع اين تحقيق از نظر هدف كا

تحقيقات توصيفي همبستگي مي باشد چرا كه  عالوه بر توصيف 
وضع موجود به آزمون فرضيه ها بر حسب روابط مبتني بر پيش بيني 
مي پردازد و به دنبال تعيين تاثيرگذاري هريك از متغيرها با استفاده از 

ت كه نتايج حاصل از آن آزمون رگرسيون خطي مي باشد و از اين جه
ي بكاربرد غرب جانياستان آذربا يصادراترا مي توان در شركت هاي 
جامعه آماري اين تحقيق همه مديران  از نوع كاربردي مي باشد.

شركت هاي صادراتي استان آذربايجان غربي مي باشد. كه تعداد كل 
 شركت مي باشد. با توجه به اينكه حجم جامعه آماري 801شركت ها 

محدود و مشخص مي باشد براي تعيين حجم نمونه از جدول 
شركت به عنوان حجم نمونه  18مورگان استفاده شد كه مطابق آن 

انتخاب شد. روش نمونه گيري مورد استفاده در اين تحقيق روش 
 يابزار گردآور قيتحق نيدر انمونه گيري تصادفي ساده مي باشد. 

براي تجزيه و تحليل داده  شد.با يداده ها پرسشنامه محقق ساخته م
نتايج بيانگر  استفاده شده است.  SPSSهاي اين تحقيق از نرم افزار 

 ماتيهوشمند تصم يها ستميس يبر طراح اين است كه عوامل زيادي
 جانيالملل و توسعه صادرات استان آذربا نيب يابيدر بازار يتيريمد
 ي تاثير مثبت داردغرب
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Abstract 

This research is a descriptive correlational study in terms 

of applied purpose and in terms of research method, 

because in addition to describing the current situation, it 

tests hypotheses in terms of prediction-based 

relationships and seeks to determine the effectiveness of 

each variable using  It is a linear regression test and 

because its results can be used in export companies of 

West Azerbaijan province, it is of practical type.  The 

statistical population of this research is all managers of 

export companies in West Azerbaijan province.  The total 

number of companies is 108 companies.  Due to the fact 

that the size of the statistical population is limited and 

specific, Morgan table was used to determine the sample 

size, according to which 85 companies were selected as 

the sample size.  The sampling method used in this 

research is simple random sampling method.  In this 

research, the data collection tool is a researcher-made 

questionnaire.  SPSS software was used to analyze the 

data of this research.  The results indicate that many 

factors have a positive effect on the design of intelligent 

systems of management decisions in international 

marketing and export development of West Azerbaijan 

province. 
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 مقدمه

عالی در تصمیم سازی تمامی سیستم هایی که شرکت کنندگان ف
کسب و کار هستند، به چند درجه تقسیم می شوند. به 

منطق موجود در سیستم های کسب و کار، سطح مشخصی  واقع
تصمیم گیری  منطق سپس و شود می ناشی را "هوشمندی" از

 عملیات به که - شود می تقویت کاربران توسط استفاده شده،

 خواهیم می ما اگر اینبنابر .گردد می منجر هوشمند کار و کسب

 روی بایستی کنیم، هوشمندتر را کار و کسب عملیات کل

 تمرکز کاربرانشان و سیستم سراسر در سازی تصمیم
مدیریت تصمیم در کسب و کار به صراحت به دنبال  .کنیم

و به  است عملیاتی تصمیمات دادن مشخص نمودن و بهبود

 های نولوژیتک از منظور خودکارسازی آن ها، در سطح وسیعی
 و آنالیز تجارت، قوانین مدیریت مانند تصمیم، مدیریت پیشرفته

گیری در طیف  تصمیم .است شده استفاده پیشرفته، سازی بهینه
هـای کـاربردی الکترونیکـی، نیـاز بـه اسـتفاده  گستردة برنامـه

افزایش اهمیت  از محـیط اطالعاتی باز دارد. این امر منجر به
هـای کاربردی  گیری و توسعة برنامه مدانش برای تصمی

الکترونیکی با استفاده از ذخیره و اشتراك دانش و استفادة 
هـدفدار از اینترنـت و دیگـر استانداردها شده است. درنتیجه این 

شود که در مـورد توسـعة محـیط اطالعـاتی از  امر موجب می
 های ثابت میان منابع دانش( به )با تراکنش« منظم»محیط 
پذیر از شبکة  بنـدی انعطاف )بـا پیکـره« هوشـمند»محیط 

. تبدیل شودشوند(  منبع دانش که در آن افراد نیز دربرگرفته می
گیری خاصی در مدیریت  این مـوارد منجر به پیدایش جهت

تدارکات دانش . نـام دارد« تدارکات دانش»دانش شده است که 
 شده، یکپارچهمعنای جذب دانش صحیح از منابع توزیع  به

کـردن و انتقـال آن بـه افراد مناسب از طریق محتوای صحیح، 
)جاسیولویز در زمان مناسب بـرای هـدف صـحیح اسـت

 (.2117، 1کازمارك و سانیوك
های ارزیابی عملکرد سازمانها، تعیین چگونگی  یکی از راه

منظور یاری  هـای حیـاتی آن است. به مـدیریت دانـش
هایشان، سیستمهایی به نام  ر مدیریت دانشسازمانها در ام

این سیستمها را . اند سیستم مدیریت دانش طراحی شده
نامند که برای  سیسـتمهـای مبتنـی بـر فنـاوری اطالعاتی می

 پشتیبانی و ارتقای فرایند خلق، ذخیره و بازیابی، انتقال و به
که  اند. دالیل متعددی وجود دارند کـارگیری دانش توسعه یافته

کـردن پشتیبانی فعال  منظـور فـراهم نیاز به یك محیط بـه

                                                                       
1 Jasiulewicz-Kaczmarek  and Saniuk 

روز کردن  جو، استفاده، توزیع و به و آوری، جست برای جمع
کند. این دالیل عبارتند از:  هـای همگـن را اقتضا می دانـش

کار؛  و بینی فرایندهای کسب الف( طبیعت پویا و غیرقابل پیش
 کارگرفتـه ات و منـابع بـهشدة وظایف، اطالع ب( مالکیت توزیع

کارگیری  کـار سازمانها؛ ج( به و شـده در فراینـدهای کسـب
انـد، در  شـده چندین سازمان که از لحاظ جغرافیـایی توزیـع

کردن  کار؛ د( تالش سازمانها برای بیشینه و فراینـدهای کسب
هایشان و ه( وجود درجة بـاالیی از همزمانی.  سود فعالیت
 کارهای مرتبط و کارکنان در هر نقطه از فرایند کسببسیاری از 

کار  و کار فعال هستند کـه نظارت و مدیریت کل فرایند کسب و
با وجود چنین (. 1932کند )رنجبرفرد و همکاران،  را ضروری می

تصمیم گیری شرایطی استفاده از ابزار مناسب در انجام فرایند 
خشیدن به آن و ب توانـد موجب بهبود و سرعت ، مـیهوشمند

 تصمیمگیری .گیری در سازمانها شود درنتیجه بهبود تصمیم

 و مختلف منابع سوی از قطعیت عدم معرض در سازمانی

 نامشخص های داده است. معموالً مسائل فازی شامل همچنین

 قابل اعتماد، غیر نسبتاً اطالعات با گیری تصمیم به مبهم و

 خواهد منجر رسمی رویکرد هیچ بدون منسوخ، حتی و متناقض

 در مسئله این به پرداختن در های مؤثر شیوه از شد. یکی

عدم  و ابهام کاهش برای فازی منطق از استفاده تصمیم گیری،
 (.2117، 2است)والیس و مازورکویس اطمینان

بنابراین مساله اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه چه 
در  یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراحعواملی 

ی غرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب یابیبازار
 تاثیر دارد؟

 تحقیق ضرورت و اهمیت
دانش و سیستم های هوشمند در  کارگیری به در سازمانها تالش

گذشته  به نسبت تصمیمگیری و وظایف انجام در تصمیمات
 از بهره برداری که دارد وجود انتظار است. این یافته افزایش

 ابزارهای با مقایسه در هوشمند که ابزارهای از استفاده با دانش

 طور به برخوردارند، بیشتری های قابلیت از دانش مدیریت سنتی

 عامل های و مصنوعی یابد. هوش توسعه قابل مالحظه ای

 دانش از و بهره برداری تبادل کسب، در کلیدی نقشی هوشمند،

 برای سیستم هوشمند هایابزار اکثر همچنین می کنند. ایفا

 طور به اطالعات که ای ساختاریافته های با داده کارکردن

 شوند، بندی توانند طبقه می یا شود می وارد ها رشته به مستقیم

                                                                       
2 Valis  and  Mazurkiewicz 
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 یطراح عامل (.2117، 9شده اند)گورنیکا و بورداك طراحی
 بازیابی مسئولیت یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس

 را واسط کاربر عامل از شده دریافت تقاضای برای مرتبط دانش

 های دانش دانش، نقشة به توجه با ابتدا عامل دارد. این عهده به

 داده پایگاه به سپس می کند، درك را تقاضای دریافتی به مرتبط

 درجه جدید بودن، اساس بر را دانشها این و می شود متصل

 یطراح اهمیت می کند. درجه بازیابی آنها، رتبة و اهمیت
 درصد معنای به یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس

 این اهمیت درصد معنای به دانش است. رتبة نوع دانش اهمیت

 در دانش اگر است. برای نمونه، مربوطه دانش نوع در دانش

 باشد، داشته اهمیت سازمان یك برای درصد 31 مشتری مورد

 حالاست.  درصد 31 مشتری دانش های مقدار اهمیت بنابراین،

 دانش که زیرمجموعة مشتری وفاداری مورد در دانش اگر

 مقدار باشد، داشته اهمیت سازمان برای درصد 81 است، مشتری

 خواهد درصد 81 مشتری وفاداری در مورد دانش رتبة

پدیده جهانی شدن، گسترش  (.2113و همکاران، 0بود)سزوارك
ن و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادی

تکنولوژیك کمبود منابع و هزینه های باالی آنها، انقالب در 
فناوری اطالعات و همچنین افزایش در تعداد و کیفیت رقبای 
محلی و بین المللی در دو دهة اخیر مدیران این دوره را بیش 
ازهر زمان دیگر نیازمند هوشمندی تجاری، تخصص، تیز بینی و 

فرآروی خودکرده است.  دید وسیعتر برای مقابله با چالشهای
مفهوم جامعی است که از  ماتیهوشمند تصم یها ستمیس

طریق آن کل سازمان بر آن می شود تا از سیستم های 
اطالعاتی فراهم شده به موثرترین روش با هدف کسب 
اطالعات به هنگام و با کیفیت برای تصمیم گیری استفاده نماید 

ید .چنین مفهومی به طریقی که مزیت های رقابتی به وجود آ
باید از طرف مدیران ارشد سازمانی مورد حمایت قرار گرفته و در 

(.  با توجه 5،2111)هوسوار و جاکلیكسرتاسر سازمان توسعه یابد
به مطالب بیان شده می توان گفت انجام این تحقیق از اهمیت 

 باالیی برخوردار است.

 تحقیق اهداف
 :اهداف این تحقیق به صورت زیر می باشد

هوشمند  یها ستمیس یبر طراح از تجربه یریادگبررسی تاثیر ی
الملل و توسعه صادرات  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیتصم

 ی غرب جانیاستان آذربا

                                                                       
9 Gornicka and  Burduk 

0 Szwarc 
5 Hocevar and  Jaklic 

بر  دیجد تیوضع كیپاسخ مناسب و به موقع به بررسی تاثیر 
 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح

 یغرب جانیصادرات استان آذرباالملل و توسعه  نیب
حل مشکالت و استنباط  یاستفاده از استدالل برابررسی تاثیر 

 ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراحی عقالن یبه روشها
الملل و توسعه صادرات استان  نیب یابیدر بازار یتیریمد

 ی غرب جانیآذربا
 یها ستمیس یبر طراحمبهم  طیبرخورد با شرابررسی تاثیر 

الملل و توسعه  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیوشمند تصمه
 ی غرب جانیصادرات استان آذربا

بر  طیمح رییتغ ایدرك  یاستفاده از دانش برابررسی تاثیر 
 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح

 ی غرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب
 كیعوامل مختلف در  ینسب تیشناخت اهمبررسی تاثیر 

در  یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراح میتصم
 ی غرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب یابیبازار

 تحقیق فرضیات
 فرضیه توان می تحقیق این برای شده تعیین اهداف به توجه با

 :نمود بیان زیر شرح به را تحقیق های

 فرضیه هاي تحقیق
 ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراح از تجربه یریدگای

الملل و توسعه صادرات استان  نیب یابیدر بازار یتیریمد
 ی تاثیر مثبت دارد.غرب جانیآذربا

 ستمیس یبر طراح دیجد تیوضع كیپاسخ مناسب و به موقع به 
الملل و  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها

 ی تاثیر مثبت دارد.غرب جانیآذربا توسعه صادرات استان
 یحل مشکالت و استنباط به روشها یاستفاده از استدالل برا

در  یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراحی عقالن
ی غرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب یابیبازار

 تاثیر مثبت دارد.
ند هوشم یها ستمیس یبر طراحمبهم  طیبرخورد با شرا

الملل و توسعه صادرات  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیتصم
 ی تاثیر مثبت دارد.غرب جانیاستان آذربا

 ستمیس یبر طراح طیمح رییتغ ایدرك  یاستفاده از دانش برا
الملل و  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها

 ی تاثیر مثبت دارد.غرب جانیتوسعه صادرات استان آذربا
 یبر طراح میتصم كیعوامل مختلف در  ینسب تیت اهمشناخ

الملل  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس
 ی تاثیر مثبت دارد.غرب جانیو توسعه صادرات استان آذربا
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 جام شدهتحقیقات ان
مطالعه تئوریکی تجربی ( پژوهشی را با عنوان 1937حسن پور )

انجام داد.  سیستم هوش تجاری از سیستمهای هوشمند سازمانی
در این نوشتار با مطالعه تئوریکی تجربی سیستم هوش تجاری 
 به مطالعه تطبیقی نتایج تحقیقات تجربی پرداخته شده و شباهت

ای آن را بررسی شدکه شامل ه های بین آنها را کشف و مزیت
بررسی تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از اطالعات با دقت و 
سرعت باال، پشتیبانی تصمیم گیری در همه سطوح مدیریتی و 

افزایش در - 2کاهش هزینه ها -1های مشترکی از قبیل  مزیت
بهبود - 0افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان - 9آمد 

 .ارتباطات سازمان می باشد
بکارگیری فن ( پژوهشی را با عنوان 1931فرقانی و همکاران)

در بهینه سازی  آوری های جدید سیستم های تصمیم یار
-e مدیریت منابع سازمانی و بهبود مشتری مداری در

CRM .روند تصمیم گیری مدیریتی استراتژیك ، در انجام دادند

                                                                       
1 Phillips-Wren 

ه حل فاز اول تعریف مساله و در فاز دوم تحلیل و مدل سازی را
ها و تحلیل ریسك و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای مساله ، و 
در آخرین فاز انتخاب بهترین راه حل توسط مدیران ارشد با 
تجربه و به کمك سیستم های نرم افزاری تصمیم یار هوشمند 
می باشد. امروزه نرم افزارهای هوشمند پشتیبان تصمیم نظیر 

میم یار برنامه ریزی و تص سیستم تصمیم یار ارتباط با مشتری
بکارگیری تکنیك های سرویس دهی تحت  با  منابع سازمانی

وب ، تجارت الکترونیکی ، داده کاوی ، هوش مصنوعی ، گراف 
، شبکه های عصبی ، الگوریتم های ژنتیك و تصمیم گیری 
مبتنی بر فازی ، کمك شایانی به حل مشکالت تصمیم گیری 

 .ایفا می کنند در تمامی سطوح مدیریتی نقش مهمی

بررسی اثر هوش تجاری بر ( پژوهشی را با عنوان 1935فرجی)
سازی سیستم  با رویکردی به ساخت و پیاده :تصمیمات سازمانی

در این مطالعه ضمن بررسی کلید واژه انجام داد.  هوش تجاری
هایی در معماری هوش تجاری و بررسی مزایای آن، به نحوه 

همچنین . پرداخته شده است برخورد و نوع پیاده سازی آن
فرایندهایی که در ساخت سیستم های هوش تجاری به کار می 
رود را تشریح و در نتیجه گیری، ویژگیهای سیستم های هوش 
تجاری بررسی شده است. براین اساس ، در مطالعه حاضر ، 
رویکرد مورد نظر، دو مرحله اصلی را در برمی گیرد، که از یك 

 .گر برخوردارندتقابل نسبت به یکدی
به کارگیری ( پژوهشی را با عنوان 1932مرادی و همکاران)

مدیریت  گیری با رویکرد سیستم چندعاملة هوشمند در تصمیم
برای  ابزارهایی یافتن برای تالش در انجام دادند. سازمانها دانش
 از هستند. یکی باال دقت و سرعت با دانش مدیریت فرایند انجام

 کرده اثبات را خود بودن کارا و زمینه مؤثر ینا در که ابزارهایی

 یك هدف ارائة ، پژوهش این است. در هوشمند عاملهای است،

 هوشمند عاملهای کارگیری به با دانش مدیریت از زیرساخت

 نظر در را دانش مدیریت همة جوانب که گونه ای به است؛

 شود سازمان های گیری تصمیم در تسهیل موجب و بگیرد

 خودرو، تولید کارخانة یك در پیشنهادی سیستم زیشبیه سا.

تصمیم  بهبود و در پشتیبانی آن بودن مؤثر و کارایی بیانگر
 .است گیری

سنجش تاثیر ( پژوهشی را با عنوان 1931نیکومرام و محمودی)
سیستم اطالعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم 

 ای اقتصادیو هوش تجاری در تصمیم گیری مدیران واحده
نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ناپارامتریك، انجام دادند. 

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان می دهد اکثر مولفه 
های سیستم اطالعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی 
تصمیم گیری و هوش تجاری در قالب سیستم های مبتنی بر 

استفاده از 
استدالل برای حل 
مشکالت و استنباط 
 به روشهای عقالنی

برخورد با 
 شرایط مبهم

استفاده از دانش 
برای درك یا تغییر 

 محیط

طراحی سیستم 
های هوشمند 

 تصمیمات مدیریتی

پاسخ مناسب و 
به موقع به یك 
 وضعیت جدید

یادگیری از 
 جربهت

شناخت اهمیت 
نسبی عوامل 

مختلف در یك 
 تصمیم
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هنده و گزارش دهنده، ارتباطات و استنتاج، سیستم های هشدار د
ابزارهای تحلیل و تصمیم گیری اثر بخش با متغییرهای تصمیم 
گیری ارتباط معنی داری نداشته لیکن برخی از مولفه ها مانند 
استفاده از فرایند استدالل دانش پیش رو پس رو و بهینه سازی 
با فرایند تصمیم گیری مبتنی بر کسب بازده مطلوب، استفاده از 

ی گروهی و خالصه سازی با فرایند تصمیم گیری تصمیم گیر
ریسك پذیر و استفاده از عامل هوشمند، گزارشهای گرافیکی، 
تصمیم گیری گروهی و خالصه سازی با فرایند تصمیم گیری بر 

درصد  35اساس شرایط محیطی ارتباط معنی داری در سطح 
 .دارند

ه تبیین رابط( پژوهشی را با عنوان 1931طبرسا و گیالنی)
فرآیند تصمیم گیری مدیران میانی نظام  و عاتیالسیستمهای اط

بنابراین بر اساس نتایج تحقیق انجام دادند. بانکداری خصوصی 
عاتی تا حد الهای اط گونه بیان نمود که سیستم می توان این

بسیار زیادی اثربخشی فرآیند تصمیم گیری و نتیجتاً تصمیمات 
د وکاربرد آنها برای اتخاذ ان همدیران میانی را افزایش داد

 .تصمیمات مناسب و اثربخش در سازمان امری حیاتی می باشد
 ستمیس یطراح( پژوهشی را با عنوان 2118)8لی و همکاران

 ایاش نترنتیبر اساس ا یکشاورز یهوشمند گلخانه ها تیریمد
رابط  نیتر میمستق ستمیس یعملکرد کنترل کل انجام دادند.

ارائه شده است و رابط  ستمیه توسط سگلخانه است ک یکنترل
را از جمله درجه  ستمیس یفعل تیتواند وضع یم یکنترل عموم
 یدهد. کاربران م شینما رهی، رطوبت ، نور و غ یحرارت داخل

 قیرا از طر ستمیبه طور خودکار محدوده س نیتوانند همچن
، به طور  دیکن میمقدار خاص تنظ كیباالتر از  ای ریز یادم

 یاریکه کاربر با آب ی، در حال دیکن میدما و رطوبت را تنظ خودکار
. دیتواند به دست آ یم اتیعمل ریو سا ییدکمه مربوطه ، روشنا

عملکرد  نیا قیتوابع است که کاربر از طر نیتر جیتابع را نیا
 .کند یم ادهاستف ستمیکنترل س لیتکم یبرا

 ستمیس دجایا( پژوهشی را با عنوان 2118)7زانتسو و مایلیان
 جادای انجام دادند. هوشمند در ساخت و ساز تیریمد یها
 رییتغ كیهوشمند در ساخت و ساز داللت بر  تیریمد ستمیس

 تیتثب خیساخت و ساز دارد که از تار تیریمد یدر فناور یاساس
آن و در  یساز ستمیو انتقال اطالعات از محل ساخت و ساز ، س

شود.  یآغاز م یتیریمد یها یریگ میتوسعه و تصم تینها
 یقابل توجه شیفزاا یهوشمند به معنا تیریمد ستمیس یمعرف

                                                                       
8 Li et al 

7 Zelentsov and Mailyan 

 شیحال افزا نیثبت شده و در ع یها و حجم داده ها نهیاز گز
به توسعه  ازین نییسرعت ارسال آن در محل ساخت و ساز و تع

 است. نترنتیاطالعات مناسب و استفاده از ا یفناور
 میتصم ستمیسبا عنوان  ( پژوهشی را2110و همکاران) 3چن

 SOM یبر شبکه عصب یهوشمندانه خودمختار مبتن یریگ

Bayesian با ادغام طبقه  انجام دادند. پوکر یربات ها یبرا
 ستمیس كیمعادل  یدر هر نورون ، کل شبکه عصب یزیب یبند

، از  نیآنال یریادگیچند عامل است. در مرحله  یریگ میتصم
و برآورد کل  یعصب یباورها یبه روزرسان یبرا یزیروش ب

 شود. یحالت استفاده م یشبکه از فضا
 یها ستمیس( پژوهشی را با عنوان 2119)11فلیپس ورن

 كی یریگ میتصمانجام داد.  هوشمند یریگ میتصم یبانیپشت
 یدر مرکز تعامل ما با جهان است. ما م یانسان یاساس ندیفرا
 یفیعض ماتیخوب و هم تصم ماتیکه مردم هم تصم میدان

 ایروش کمك ) نیکنند و محققان در مورد موثرتر یاتخاذ م
بحث  "خوب" میتصم كیبه  دنیرس ی( از مردم برایبانیپشت

شروع درك  یبرا ماتیتصم فیتوص یاز راهها یکیکنند.  یم
 یبه صورت ساختار ماتیتصم ینحوه کمك به آنها ، طبقه بند

 میت تصمبدون ساختار است. مشکال ای افتهیساختار  مهی، ن
شناخته شده هستند  نهیراه حل به كی یدارا افتهیساخت  یریگ

ندارند. به عنوان مثال ،  میتصم یبانیبه پشت یازین نیو بنابرا
تواند با  یدو نقطه م نیب ریمس نیدر مورد کوتاهتر میتصم كی
 میحل شود. مشکالت تصم یلیبه صورت تحل قیراه حل دق كی
ندارند و به  یراه حل موافق ای اریعم چیبدون ساختار ه یریگ

 .اعتماد دارند رندهیگ میتصم حاتیترج
 یها ستمیس( پژوهشی را با عنوان 2111)11ووهرا و داس

اعتراض در  تیریمد یهوشمند برا یریگ میتصم یبانیپشت
 كی یمقاله مؤلفه ها نیدر ا ی انجام دادند.مؤسسات آموزش عال

 استیتوسعه س ی( براDSS) یریگ میتصم یبانیپشت ستمیس
دانشگاه و  ای یدانشجو در مؤسسه آموزش عال رشیپذ یها

ارائه شده است و به دنبال  ERPبر  یمبتن DSSدرباره  یمعمار
به غلبه بر  ERPهوشمند در رابطه با  DSSآن چگونه 

در مؤسسات  ییتنها به ERPکند. اگر  یاشکاالت کمك م
 استفاده شود. یآموزش عال

 ماریروش تحقیق و جامعه آ

                                                                       
3 Chen 

11 Phillips-Wren 
11 Vohra  and  Das 

 



 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (87-39) 1011 بهار (،5 یاپی، )پ1،  شماره 2دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 2, No 1, April-may 2021, (78-93) 

 

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق 
از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد چرا که  عالوه بر 
توصیف وضع موجود به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی 
بر پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین تاثیرگذاری هریك از 

سیون خطی می باشد و از این متغیرها با استفاده از آزمون رگر
جهت که نتایج حاصل از آن را می توان در شرکت های 

ی بکاربرد از نوع کاربردی می غرب جانیاستان آذربا یصادرات
باشد. جامعه آماری این تحقیق همه مدیران شرکت های 
صادراتی استان آذربایجان غربی می باشد. که تعداد کل شرکت 

وجه به اینکه حجم جامعه آماری شرکت می باشد. با ت 117ها 
محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول 

شرکت به عنوان حجم  75مورگان استفاده شد که مطابق آن 
نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این 
تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در این 

جمع آوری اطالعات مربوط به تحقیق از روش میدانی برای 
پرسشنامه استفاده خواهد شد و برای جمع آوری سوابق و ادبیات 
و همچنین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه استفاده می 
شود. ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه محقق 
ساخته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از 

توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد. که داده روش امار 
ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل 
قرار خواهد گرفت. برای ازمون فرضیات این تحقیق از آزمون 

 رگرسیون خطی استفاده خواهد شد.
 نتایج آزمون نرمال بودن داده ها

مال بودن داده ها نشان در جدول زیر نتایج حاصل از آزمون نر
 داده شده است:

 

 نتایج آزمون نرمال بودن داده ها .1جدول 

یادگیری از   
 تجربه

پاسخ 
مناسب و 
به موقع به 

یك 
وضعیت 

 جدید

طراحی 
سیستم 

های 
هوشمند 

تصمیمات 
 مدیریتی

برخورد با 
شرایط 

 مبهم

استفاده از 
دانش برای 
درك یا 

تغییر 
 محیط

شناخت 
اهمیت 
نسبی 
 عوامل

مختلف در 
یك 

 تصمیم

استفاده از 
استدالل 

برای حل 
مشکالت و 
استنباط به 

روشهای 
 عقالنی

N 85 85 85 85 85 85 85 
Normal 

Parametersa 
Mean 3.4941 3.4941 2.9441 3.4078 3.0902 3.5451 3.6000 

Std. 

Deviation 
1.07873 .96592 1.00990 .89882 1.12850 .88319 1.01858 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .128 .138 .090 .138 .115 .109 .155 
Positive .082 .089 .090 .104 .078 .065 .085 

Negative -.128 -.138 -.056 -.138 -.115 -.109 -.155 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.176 1.270 .827 1.268 1.058 1.000 1.429 

Asymp. Sig. (2-tailed) .126 .080 .501 .080 .213 .270 .094 

با توجه به نتایج حاصله از آزمون کلموگروف اسمیرنوف که 
نشان دهنده آزمون نرمال بودن داده ها می باشد می توان گفت 
از آنجا که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای همه 

 35می باشد بنابراین با احتمال  15/1متغیرهای تحقیق باالتر از 
رمال می باشند درصد می توان گفت همه متغیرهای تحقیق ن

 بنابراین آزمون نرمال بودن داده ها پذیرفته می شود.
هوشمند  یها ستمیس یاز تجربه بر طراح یریادگی فرضیه اول:

الملل و توسعه صادرات  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیتصم

 مثبت دارد. ریتاث یغرب جانیاستان آذربا

 یها ستمیس یاز تجربه بر طراح یریادگی فرض اچ صفر:
الملل و توسعه  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم

 تاثیر مثبت ندارد. صادرات
 یها ستمیس یاز تجربه بر طراح یریادگی فرض اچ یك:

الملل و توسعه  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم
 تاثیر مثبت دارد. صادرات
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. نتایج آزمون فرضیه اول7جدول 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .684a .468 .462 .74109 1.848 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40.087 1 40.087 72.989 .000a 

Residual 45.585 83 .549   

Total 85.672 84    

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .706 .274  2.579 .012 

 000. 8.543 684. 075. 640. یادگیری از تجربه

     

نتایج بدست آمده از آزمون دوربین واتسون نشان دهنده این 
است که عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده مدل تایید شده 

قرار گرفته است و  5/2تا  5/1است زیرا مقدار بدست آمده بین 
 می باشد.   707/1مقدار بدست آمده برابر 

از برقرار بودن عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده  پس
مدل، باید با استفاده از مقدار ضریب تعیین به دست آمده به 
وجود رابطه بین متغیرها پی برد که در این تحقیق این امر نیز 

 تایید می شود.
از سوی دیگر با توجه به نتایج آزمون آنووا بایستی از وجود 

ن مقادیر جامعه آماری اطمینان حاصل تفاوت معنادار بین میانگی
کنیم که در این تحقیق با توجه به مقدار سطح معنی داری 

می توان اطمینان حاصل نمود که  15/1بدست آمده کوچکتر از 
تفاوت معناداری بین میانگین مقادیر جامعه آماری در این تحقیق 

ارد وجود دارد. در نهایت با استفاده از نتایج ضرایب بتای استاند
 نسبت به تایید یا رد فرضیه ها می پردازیم.

نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون خطی بیانگر این است که 
 ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یاز تجربه بر طراح یریادگی

الملل و توسعه صادرات استان  نیب یابیدر بازار یتیریمد

داری  چرا که مقدار سطح معنی مثبت دارد. ریتاث یغرب جانیآذربا
 35درصد می باشد بنابراین با احتمال  5بدست آمده کوچکتر از 
 یها ستمیس یاز تجربه بر طراح یریادگدرصد می توان گفت ی

الملل و توسعه  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم
و میزان این  مثبت دارد ریتاث یغرب جانیصادرات استان آذربا

 درصد می باشد. 17تاثیر نیز 

 

بر  دیجد تیوضع كیپاسخ مناسب و به موقع به  ضیه دوم:فر
 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح

مثبت  ریتاث یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب
 دارد.

بر  دیجد تیوضع كیپاسخ مناسب و به موقع به  فرض اچ صفر:
 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح

 تاثیر مثبت ندارد.الملل و توسعه صادرات  نیب
بر  دیجد تیوضع كیپاسخ مناسب و به موقع به  فرض اچ یك:

 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح
 تاثیر مثبت دارد.الملل و توسعه صادرات  نیب

 نتایج آزمون فرضیه دوم .3جدول 

  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .679a .461 .455 .74561 1.809 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 39.529 1 39.529 71.104 .000a 

Residual 46.143 83 .556   
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Total 85.672 84    

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .463 .305  1.516 .133 

پاسخ مناسب و به 
موقع به یك 

 وضعیت جدید

.710 .084 .679 8.432 .000 

نتایج بدست آمده از آزمون دوربین واتسون نشان دهنده این 
است که عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده مدل تایید شده 

قرار گرفته است و  5/2تا  5/1است زیرا مقدار بدست آمده بین 
 می باشد.   713/1مقدار بدست آمده برابر 

پس از برقرار بودن عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده 
مدل، باید با استفاده از مقدار ضریب تعیین به دست آمده به 
وجود رابطه بین متغیرها پی برد که در این تحقیق این امر نیز 

 تایید می شود.
از سوی دیگر با توجه به نتایج آزمون آنووا بایستی از وجود 

ادار بین میانگین مقادیر جامعه آماری اطمینان حاصل تفاوت معن
کنیم که در این تحقیق با توجه به مقدار سطح معنی داری 

می توان اطمینان حاصل نمود که  15/1بدست آمده کوچکتر از 
تفاوت معناداری بین میانگین مقادیر جامعه آماری در این تحقیق 

ایب بتای استاندارد وجود دارد. در نهایت با استفاده از نتایج ضر
 نسبت به تایید یا رد فرضیه ها می پردازیم.

نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون خطی بیانگر این است که 
 ستمیس یبر طراح دیجد تیوضع كیپاسخ مناسب و به موقع به 

الملل و  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها
چرا که  مثبت دارد. ریثتا یغرب جانیتوسعه صادرات استان آذربا

درصد می  5مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از 
پاسخ مناسب و درصد می توان گفت  35باشد بنابراین با احتمال 

هوشمند  یها ستمیس یبر طراح دیجد تیوضع كیبه موقع به 
الملل و توسعه صادرات  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیتصم

 18و میزان این تاثیر نیز  مثبت دارد ریاثت یغرب جانیاستان آذربا
 درصد می باشد.

حل مشکالت و استنباط  یاستفاده از استدالل برا فرضیه سوم:
 ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراح یعقالن یبه روشها

الملل و توسعه صادرات استان  نیب یابیدر بازار یتیریمد
 مثبت دارد. ریتاث یغرب جانیآذربا

حل مشکالت و  یاستفاده از استدالل برا فرض اچ صفر:
هوشمند  یها ستمیس یبر طراح یعقالن یاستنباط به روشها

تاثیر الملل و توسعه صادرات  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیتصم
 مثبت ندارد.

حل مشکالت و استنباط  یاستفاده از استدالل برا فرض اچ یك:
 ماتیتصم هوشمند یها ستمیس یبر طراح یعقالن یبه روشها

تاثیر مثبت الملل و توسعه صادرات  نیب یابیدر بازار یتیریمد
دارد.

 نتایج آزمون فرضیه سوم.4جدول 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .281a .079 .068 .97501 1.644 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.769 1 6.769 7.120 .009a 

Residual 78.903 83 .951   

Total 85.672 84    

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.941 .391  4.969 .000 

ستفاده از استدالل ا
برای حل 
مشکالت و 

.279 .104 .281 2.668 .009 
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استنباط به 
 روشهای عقالنی

نتایج بدست آمده از آزمون دوربین واتسون نشان دهنده این 
است که عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده مدل تایید شده 

قرار گرفته است و  5/2تا  5/1است زیرا مقدار بدست آمده بین 
 می باشد.   10/1دار بدست آمده برابر مق

پس از برقرار بودن عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده 
مدل، باید با استفاده از مقدار ضریب تعیین به دست آمده به 
وجود رابطه بین متغیرها پی برد که در این تحقیق این امر نیز 

یستی تایید می شود.از سوی دیگر با توجه به نتایج آزمون آنووا با
از وجود تفاوت معنادار بین میانگین مقادیر جامعه آماری اطمینان 
حاصل کنیم که در این تحقیق با توجه به مقدار سطح معنی 

می توان اطمینان حاصل  15/1داری بدست آمده کوچکتر از 
نمود که تفاوت معناداری بین میانگین مقادیر جامعه آماری در 

با استفاده از نتایج ضرایب بتای این تحقیق وجود دارد. در نهایت 
 استاندارد نسبت به تایید یا رد فرضیه ها می پردازیم.

نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون خطی بیانگر این است که 
 یحل مشکالت و استنباط به روشها یاستفاده از استدالل برا

در  یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراح یعقالن

 یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب یابیبازار
چرا که مقدار سطح معنی داری بدست آمده  مثبت دارد. ریتاث

درصد می  35درصد می باشد بنابراین با احتمال  5کوچکتر از 
حل مشکالت و استنباط به  یاستفاده از استدالل براتوان گفت 

 ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراح یعقالن یروشها
الملل و توسعه صادرات استان  نیب یابیدر بازار یتیریمد

درصد  27و میزان این تاثیر نیز  مثبت دارد ریتاث یغرب جانیآذربا
 می باشد.

 یها ستمیس یمبهم بر طراح طیبرخورد با شرا فرضیه چهارم:
الملل و توسعه  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم

 مثبت دارد. ریتاث یغرب جانیصادرات استان آذربا

 یها ستمیس یمبهم بر طراح طیبرخورد با شرا فرض اچ صفر:
الملل و توسعه  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم

 ی تاثیر مثبت ندارد.غرب جانیصادرات استان آذربا
 یها ستمیس یمبهم بر طراح طیبرخورد با شرا فرض اچ یك:
الملل و توسعه  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم

 ی تاثیر مثبت دارد.غرب جانیصادرات استان آذربا
 نتایج آزمون فرضیه چهارم. 5جدول 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .543a .295 .287 .85285 1.711 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.302 1 25.302 34.787 .000a 

Residual 60.370 83 .727   

Total 85.672 84    

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .863 .365  2.367 .020 

ورد با شرایط برخ
 مبهم

.611 .104 .543 5.898 .000 
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نتایج بدست آمده از آزمون دوربین واتسون نشان دهنده این 
است که عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده مدل تایید شده 

قرار گرفته است و  5/2تا  5/1است زیرا مقدار بدست آمده بین 
 می باشد.   81/1مقدار بدست آمده برابر 

برقرار بودن عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده پس از 
مدل، باید با استفاده از مقدار ضریب تعیین به دست آمده به 
وجود رابطه بین متغیرها پی برد که در این تحقیق این امر نیز 

 تایید می شود.
از سوی دیگر با توجه به نتایج آزمون آنووا بایستی از وجود 

ادیر جامعه آماری اطمینان حاصل تفاوت معنادار بین میانگین مق
کنیم که در این تحقیق با توجه به مقدار سطح معنی داری 

می توان اطمینان حاصل نمود که  15/1بدست آمده کوچکتر از 
تفاوت معناداری بین میانگین مقادیر جامعه آماری در این تحقیق 
وجود دارد. در نهایت با استفاده از نتایج ضرایب بتای استاندارد 

 نسبت به تایید یا رد فرضیه ها می پردازیم.
نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون خطی بیانگر این است که 

هوشمند  یها ستمیس یمبهم بر طراح طیبرخورد با شرا
الملل و توسعه صادرات  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیتصم

چرا که مقدار سطح  مثبت دارد. ریتاث یغرب جانیاستان آذربا

درصد می باشد بنابراین با  5داری بدست آمده کوچکتر از  معنی
مبهم بر  طیبرخورد با شرادرصد می توان گفت  35احتمال 

 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح
مثبت  ریتاث یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب

 درصد می باشد. 50و میزان این تاثیر نیز  دارد
بر  طیمح رییتغ ایدرك  یاستفاده از دانش برا فرضیه پنجم:

 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح
مثبت  ریتاث یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب

 دارد.

بر  طیمح رییتغ ایدرك  یاستفاده از دانش برا فرض اچ صفر:
 یابیدر بازار یتیریدم ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح

تاثیر مثبت  یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب
 ندارد.

بر  طیمح رییتغ ایدرك  یاستفاده از دانش برا فرض اچ یك:
 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح

تاثیر مثبت  یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب
 دارد.

 

نتایج آزمون فرضیه پنجم.6ول جد
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .643a .413 .406 .77849 1.917 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 35.370 1 35.370 58.361 .000a 

Residual 50.302 83 .606   

Total 85.672 84    

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.167 .247  4.717 .000 

استفاده از دانش 
برای درك یا تغییر 

 محیط

.575 .075 .643 7.639 .000 

بدست آمده از آزمون دوربین واتسون نشان دهنده این  نتایج
است که عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده مدل تایید شده 

قرار گرفته است و  5/2تا  5/1است زیرا مقدار بدست آمده بین 
 می باشد.   31/1مقدار بدست آمده برابر 

پس از برقرار بودن عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده 
با استفاده از مقدار ضریب تعیین به دست آمده به  مدل، باید

وجود رابطه بین متغیرها پی برد که در این تحقیق این امر نیز 

 تایید می شود.
از سوی دیگر با توجه به نتایج آزمون آنووا بایستی از وجود 
تفاوت معنادار بین میانگین مقادیر جامعه آماری اطمینان حاصل 

توجه به مقدار سطح معنی داری  کنیم که در این تحقیق با
می توان اطمینان حاصل نمود که  15/1بدست آمده کوچکتر از 

تفاوت معناداری بین میانگین مقادیر جامعه آماری در این تحقیق 
وجود دارد. در نهایت با استفاده از نتایج ضرایب بتای استاندارد 
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 نسبت به تایید یا رد فرضیه ها می پردازیم.
مده از آزمون رگرسیون خطی بیانگر این است که نتایج بدست آ

 ستمیس یبر طراح طیمح رییتغ ایدرك  یاستفاده از دانش برا
 الملل و  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها

چرا که  مثبت دارد. ریتاث یغرب جانیتوسعه صادرات استان آذربا
ی درصد م 5مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از 

استفاده از درصد می توان گفت  35باشد بنابراین با احتمال 
 یها ستمیس یبر طراح طیمح رییتغ ایدرك  یدانش برا

الملل و توسعه  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم
و میزان این  مثبت دارد ریتاث یغرب جانیصادرات استان آذربا

 درصد می باشد. 10تاثیر نیز 
 كیعوامل مختلف در  ینسب تیت اهمشناخ فرضیه ششم:

در  یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراح میتصم
 یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب یابیبازار

 مثبت دارد. ریتاث

 كیعوامل مختلف در  ینسب تیشناخت اهم فرض اچ صفر:
در  یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراح میتصم

 یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب یابیارباز
 تاثیر مثبت ندارد.
 كیعوامل مختلف در  ینسب تیشناخت اهم فرض اچ یك:

در  یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراح میتصم
ی غرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب یابیبازار

 تاثیر مثبت دارد.

 زمون فرضیه ششمنتایج آ .2جدول

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .498a .248 .239 .88081 1.846 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21.279 1 21.279 27.427 .000a 

Residual 64.393 83 .776   

Total 85.672 84    

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .924 .397  2.325 .023 

شناخت اهمیت 
نسبی عوامل 
مختلف در یك 

 تصمیم

.570 .109 .498 5.237 .000 

از آزمون دوربین واتسون نشان دهنده این نتایج بدست آمده 
است که عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده مدل تایید شده 

قرار گرفته است و  5/2تا  5/1است زیرا مقدار بدست آمده بین 
 می باشد.   701/1مقدار بدست آمده برابر 

پس از برقرار بودن عدم همبستگی خطی جمالت باقیمانده 
ه از مقدار ضریب تعیین به دست آمده به مدل، باید با استفاد

وجود رابطه بین متغیرها پی برد که در این تحقیق این امر نیز 
 تایید می شود.

از سوی دیگر با توجه به نتایج آزمون آنووا بایستی از وجود 
 تفاوت معنادار بین میانگین مقادیر جامعه آماری اطمینان 

 

مقدار سطح معنی  حاصل کنیم که در این تحقیق با توجه به
می توان اطمینان حاصل  15/1داری بدست آمده کوچکتر از 

نمود که تفاوت معناداری بین میانگین مقادیر جامعه آماری در 
این تحقیق وجود دارد. در نهایت با استفاده از نتایج ضرایب بتای 

 استاندارد نسبت به تایید یا رد فرضیه ها می پردازیم.
زمون رگرسیون خطی بیانگر این است که نتایج بدست آمده از آ

 یبر طراح میتصم كیعوامل مختلف در  ینسب تیشناخت اهم
الملل  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس

چرا  مثبت دارد. ریتاث یغرب جانیو توسعه صادرات استان آذربا
درصد می  5که مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از 

 تیشناخت اهمدرصد می توان گفت  35بنابراین با احتمال باشد 
 یها ستمیس یبر طراح میتصم كیعوامل مختلف در  ینسب

الملل و توسعه  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم
و میزان این  مثبت دارد ریتاث یغرب جانیصادرات استان آذربا

 درصد می باشد. 03تاثیر نیز 
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 اتنتیجه گیري و پیشنهاد
نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون خطی بیانگر این است که 

 ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یاز تجربه بر طراح یریادگی
الملل و توسعه صادرات استان  نیب یابیدر بازار یتیریمد

چرا که مقدار سطح معنی داری  مثبت دارد. ریتاث یغرب جانیآذربا
 35نابراین با احتمال درصد می باشد ب 5بدست آمده کوچکتر از 
 یها ستمیس یاز تجربه بر طراح یریادگدرصد می توان گفت ی

الملل و توسعه  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم
و میزان این  مثبت دارد ریتاث یغرب جانیصادرات استان آذربا

درصد می باشد. تجربیاتی که مدیران در طول  17تاثیر نیز 
کسب می کنند بایستی مورد استفاده فعالیت خود در شرکت 

مدیران در برنامه ریزی های آتی شرکت قرار بگیرد تا بتوان با 
استفاده از تجارب حاصله تصمیمات بهینه ای را برای حضور در 
بازارهای خارجی اتخاذ نمود. از طرفی نیز یادگیری از تجارب 
باعث می شود بهای تمام شده محصوالت و همچنین فعالیت 

حضور در صحنه بین المللی برای شرکت مثمرثمر واقع های 
گردد. برای همین منظور در طراحی سیستم های هوشمند 
تصمیم گیری بایستی از نظرات مدیران نهایت استفاده را نمود. 
نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون خطی بیانگر این است که 

 ستمیس یبر طراح دیجد تیوضع كیپاسخ مناسب و به موقع به 
الملل و  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها

چرا که  مثبت دارد. ریتاث یغرب جانیتوسعه صادرات استان آذربا
درصد می  5مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از 

پاسخ مناسب و درصد می توان گفت  35باشد بنابراین با احتمال 
هوشمند  یها ستمیس یبر طراح دیجد تیوضع كیبه موقع به 

الملل و توسعه صادرات  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیتصم
 18و میزان این تاثیر نیز  مثبت دارد ریتاث یغرب جانیاستان آذربا

درصد می باشد. مدیران بایستی از انعطاف الزم در درون شرکت 
برخوردار بوده و در مواقع عدم اطمینان بتوانند در برابر تهدیدات 

مات محیطی پاسخ مناسبی را برای موقعیت های مختلف و اقدا
بدهند. اتخاذ تصمیمات متناسب با موقعیت و با سرعت عمل باال 
می تواند از ضررهای ناخواسته جلوگیری نموده و باعث صرفه 
جویی در هزینه ها شود بنابراین مدیران با آموزش های مناسب 

نرم افزاری و می توانند با یادگیری برنامه های کاربردی و 
همچنین از تجارب شخصی در طراحی سیستم های هوشمند 
تصمیم گیری نقش موثری را ایفا نمایند و از طرفی نیز برای 
شرایط پیش آمده پاسخ مناسبی نیز خواهند داد. نتایج بدست 

استفاده از آمده از آزمون رگرسیون خطی بیانگر این است که 
بر  یعقالن یبه روشها حل مشکالت و استنباط یاستدالل برا

 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح

مثبت  ریتاث یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب
 5چرا که مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از  دارد.

درصد می توان گفت  35درصد می باشد بنابراین با احتمال 
 یحل مشکالت و استنباط به روشها یبرااستفاده از استدالل 

در  یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یبر طراح یعقالن
 یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب یابیبازار

درصد می باشد.  27و میزان این تاثیر نیز  مثبت دارد ریتاث
استفاده از استدالالت و همچنین برخورداری از نظرات 

ی تواند ضعف های و کاستی های یك تصمیم را متخصصان م
تا حد زیادی کاهش داده و از طرفی اثرات آن را تقویت نماید 
برای همین منظور در ارتباط با مشکالت بوجود آمده در صحنه 
بازار مدیران می توانند با استدالالت منطقی و عقالنی پاسخ 

ند مناسبی را برای حل آن با استفاده از سیستم های هوشم
تصمیم گیری بیابند.  نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون 

 یمبهم بر طراح طیبرخورد با شراخطی بیانگر این است که 
الملل  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس

چرا  مثبت دارد. ریتاث یغرب جانیو توسعه صادرات استان آذربا
درصد می  5چکتر از که مقدار سطح معنی داری بدست آمده کو

برخورد با درصد می توان گفت  35باشد بنابراین با احتمال 
 ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یمبهم بر طراح طیشرا
الملل و توسعه صادرات استان  نیب یابیدر بازار یتیریمد

درصد  50و میزان این تاثیر نیز  مثبت دارد ریتاث یغرب جانیآذربا
همراه با اطمینان کامل صورت می باشد. تصمیم گیری همیشه 

نمیگیرد بنابراین در بعضی مواقع ابهامات موجود در بازار می 
تواند اثرات تصمیم گیری را تا حد زیادی تقلیل دهد برای همین 
منظور نیز شیوه های مناسبی در سیتم های هوشمند تصمیم 
گیری وجود دارد که با استفاده از آن می توان ابهامات موجود بر 

راه تصمیم گیری را کاهش داده و تصمیمات مناسبی را سر 
اتخاذ نمود. نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون خطی بیانگر 

بر  طیمح رییتغ ایدرك  یاستفاده از دانش برااین است که 
 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح

مثبت  ریاثت یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب
 5چرا که مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از  دارد.

درصد می توان گفت  35درصد می باشد بنابراین با احتمال 
 ستمیس یبر طراح طیمح رییتغ ایدرك  یاستفاده از دانش برا

الملل و  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها
و میزان  مثبت دارد ریتاث یغرب جانیتوسعه صادرات استان آذربا

درصد می باشد. مدیران همواره بایستی دانش  10این تاثیر نیز 
الزم را برای رسیدن بهع اهداف عالیه شرکت یاد بگیرند و برای 
همین منظور آموزش جز الینفك شرکت محسوب می شود که 



و توسعه  الملل نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یعوامل موثر بر طراح یبررس سیامک موسوی : سیدمریم محمدی یادگاری و

 ی غرب جانیصادرات استان آذربا

 

مدیران و کارکنان ملزم به یادگیری آن در طول خدمت در 
توجه به تغییرات محیطی سرسام آور و  سازمان هستند.  با

همچنین تغییرات تکنولوژی، کسب دانش از ضروریات مدیران 
برای رسیدن به اهداف شرکت به حساب می آیند بنابراین 
بایستی از این دانش برای اهداف شرکت نهایت استفاده را 
نمود.نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون خطی بیانگر این است 

بر  میتصم كیعوامل مختلف در  ینسب تیهمشناخت اکه 
 یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس یطراح

مثبت  ریتاث یغرب جانیالملل و توسعه صادرات استان آذربا نیب
 5چرا که مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از  دارد.

درصد می توان گفت  35درصد می باشد بنابراین با احتمال 
 یبر طراح میتصم كیعوامل مختلف در  ینسب تیخت اهمشنا
الملل  نیب یابیدر بازار یتیریمد ماتیهوشمند تصم یها ستمیس

و  مثبت دارد ریتاث یغرب جانیو توسعه صادرات استان آذربا
درصد می باشد. در تصمیمات مدیران  03میزان این تاثیر نیز 

از این  عوامل زیادی دخیل هستند که بایستی تك تك هر یك
عوامل مورد بحخث و بررسی قرار گرفته و با زیرکی تمام بتوان 
موانع موجود بر سراه شرکت را از میان برداشته و برای اثربخشی 
تصمیمات مدیران بایستی میزان اهمیت هر یك از عوامل و 

 معیارها و زیرمعیارهای هر تصمیم را به درستی شناسایی نمود.

ز فرضیه اول پیشنهاد می شود از با توجه به نتایج حاصله ا
تجربیات مدیران و کارکنان شرکت در طراحی سیستم های 
هوشمند تصمیم گیری برای رسیدن به اهداف آتی شرکت 

 استفاده موثری شود.

پیشنهاد می شود مدیران از کارکنان با تجربه و متخصص که 
دارای مدرك تحصیلی مرتبط با طراحی سیستم های هوشمند 

 ری بر خوردار هستند استفاده کنند.تصمیم گی

مطابق فرضیه دوم پیشنهاد می شود هنگام رویارویی با وضعیت 
جدید با استفاده از دانش موجود پاسخ مناسبی را متناسب با 
موقعیت اتخاذ نمایند و مدیران در طراحی سیستم های هوشمند 

 تصمیم گیری آن را لحاظ نمایند.

برای رویارویی با وضعیت های  پیشنهاد می شود نرم افزاری را
جدید طراحی نموده که با استفاده از آن بتوانند موقعیت های 

 پیش آمده را مدیریت نمایند.

مطابق فرضیه سوم پیشنهاد می شود مدیران از روش های 
 عقالنی برای حل مشکالت بوجود آمده استفاده نمایند.

ری پیشنهاد می شود مدیران روش هایی را برای تصمیم گی
مدیران تدارك ببینند که با استفاده از آن بتوان مشکالت و 

 مسایل پیش آمده را حالجی نمایند.

مطابق فرضیه چهارم پیشنهاد می شود هنگام مواجهه با شرایط 

مبهم از نظرات کارشناسان و همچنین از نرم افزارهای مدیریتی 
 تصمیم مناسبی را اتخاذ نمایند.

ه عدم اطمینان باال در بعضی مواقع پیشنهاد می شود با توجه ب
مدیران با استفاده از برنامه ها و سیستم های کامپیوتری تدارك 
دیده شده در سازمان، تصمیمات مناسبی را با استفاده از آن 

 اتخاذ نمایند.

مطابق فرضیه پنجم پیشنهاد می شود برای درك تغییرات 
برخوردار  محیطی مدیران از دانش الزم برای فایق آمدن بر آن

 باشند.

پیشنهاد می شود مدیران سیستم های کامپیوتری و همچنین 
نرم افزارهای کاربردی شرکت را به روز و آپدیت نگه داشته تا 

 بتوانند در برابر تغییرات محیطی تصمیم مناسبی را بگیرند.

مطابق فرضیه ششم پیشنهاد می شود اهمیت نسبی هر یك از 
 ات مدیریتی را مورد توجه قرار دهند.عوامل تاثیر گذار بر تصمیم

پیشنهاد می شود به معیارها و زیرمعیارهای تاثیر گذار بر 
 تصمیمات مدیریتی بهای بیشتری بدهند.
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