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1

استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
دانش آموخته مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
چکیده
رشد بازارهای رقابتی در دنیای امروزی و به دنبال آن افزایش تقاضا برای جذب مشتریان نیازمند توجه به عوامل ملؤ ر
بر هوشمندی کسب و کار برای کسب اطالعات بیشتر است .هدف این پژوهش نیز بررسی عوام تکنولوژیک ،سلازمانی،
فرآیندی و کسب و کار مؤ ر بر پیاده سازی موفق سیسلت هوشلمندی کسلب و کلار اسلت .ایلن پلژوهش از نظلر هلدف،
کاربردی و از نظر شیوهی گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان
شرکت شات تشکی میدهند .به منظور آزمون مدل پژوهش از پرسشنامه حاوی  15سوال استفاده شد کله سلوا ت آن از
ادبیات پژوهش استخراج شده و پس از بازبینی و تایید توسط کارشناسان مربوطه به کار برده شلد و بلرای سلنجش پایلایی
پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج بدست آمده نشان داد که هر یک از عوام سازمانی ،فرآینلدی و کسلب و
کار و تکنولوژیک (بجز مدیریت تغییر مؤ ر) بر پیاده سازی موفق سیست هوشمندی کسب و کار تا یرگذار بوده است.
واژههای کلیدی :عوام فرآیندی و کسب و کار ،سازمانی ،تکنولوژیک ،سیست هوشمندی کسب و کار.

* نویسنده مسؤول

rezaansar@yahoo.com

 / 544تحقیقات بازاریابی نوین ،سال چهارم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )51زمستان 5131

مقدمه

تصمی گیری در مورد اجرای طرح هوشمندی کسلب و

امروزه ملا مقلدار زیلادی داده در دسلترر داریل و

کار ضروری به نظر میرسد که عوام کلیدی موفقیلت

ایجاد مکانهایی برای ذخیره این دادهها ضروری اسلت.

برای پیاده سازی این سیست مورد بررسلی قلرار گیلرد و

با وجود همه داده های تولید و ذخیلره شلده ،ایلن سلوال

پس از مشخص شدن نقلا ضلعو و قلوت شلرکت در

مطرح است کله چگونله ملیتلوانی بله طلور ملؤ ری بله

زمینلله دارا بللودن شللرایط زم ،شللرکت بتوانللد از نقللا

داده ها دسترسی داشلته باشلی تلا بلا خطلر وجلود حجل

قوت خود در اجرای هوشلمندی کسلب و کلار اسلتفاده

زیادی از اطالعات و ناتوانی در دسترسی بموقع به آنها

کرده و خطرات ناشی از نقا ضعو را کلاهش دهلد و

روبللرو نشللوی  .بللا وجللود فشللار بسللیار زیللادی کلله بللر

در صورت اجرای موفق هوشمندی کسلب و کلار سلود

بخش های فناوری اطالعات برای تولید گزارشهلا وارد

دهی افزایش یافته و باعل

کسلب مزیلت رقلابتی بلرای

میشود ،تنها توانسته با بعضی از نیازهلای کسلب و کلار

سازمان خواهد شد.

برای بعضی از افراد مطابقلت داشلته باشلد و ایلن جلایی

به نظر میرسد اوضاع کسب و کلار و حتلی مفلاهی

اسللت کلله هوشللمندی کسللب و کللار وارد بللازی مللی

به سرعت در حال تغییر هستند و مدیران ارشد سازمانها

شللود.نرم افزارهللا و زیرسللاختهای هوشللمندی کسللب و

به روشها و ابزارهایی نیاز دارند که نبض ایلن تغییلرات

کار ،قابلیت کاوش در دادهها ،تحلیل و گزارشلگری را

را درک کلللرده و در تصلللمی گیلللری راهنملللای آنهلللا

درهل مللی آمیللزد .برخللی از نللرم افزارهللای هوشللمندی

باشلند.در اللللب سللازمانهللا درگیللری در امللور روزمللره

کسب و کلار ملدرن ،امکلان تحلیل هلای چنلد جانبله و

دیگر فرصتی برای تجزیه و تحلی اوضلاع نملی دهد.بله

انجام تحقیقات داده ای عمیق برای تحلی بهتر فروش یا

همین دلی مدیران ارشد سازمان هلا از اوضلاع و احلوال

عملکرد یلک فلرد ،بخلش یلا سلطحی از شلرکت را بله

لافلللل شللللده و آینللللده نگللللری را بلللله فراموشللللی

کاربران ملی دهلد .در نلرم افلزارهلای کلاربردی ملدرن

میسپارند.مدیران میتوانند با اتکا به هوشلمندی کسلب

هوشمندی کسلب و کلار ،ملدیران قلادر بله همگردانلی

و کار ،شرکت را به هملراه اوضلاع و احلوال رقابلت در

سریع گزارشهایی از دادهها برای پلیش بینلی ،تحلیل و

دست بگیرند و بلا بهلره منلدی از گلزارشهلای بله روز

تصمی گیلری در حلوزه کسلب و کلار هسلتند(گیگر،5

میتوانند فرصلتهلای بیشلتری بلرای واکلنش در برابلر

.)2003

شرایط حاصل از تغییلرات سلریع بلازار داشلته باشلند و

در شرایط کنونی کله بله سلرعت شلرایط تجلاری و

سازمان خود را در شرایط بحرانی جاری رهبری کرده و

اقتصللادی تغییللر مللیکنللد بلله کللار بسللتن سیسللت هللای

آن را بلله سللر منللزل هللدف رهنمللون سازند.هوشللمندی

هوشمندی کسب و کار ملیتوانلد چتلری بلرای مصلون

کسللب و کللار نیللز ماننللد سللایر ابزارهللای مللدیریتی در

ماندن سازمان در کورانهای اقتصادی باشلد .اسلتفاده از

صورت توجه و حمایت مدیران ارشد سازمان ملیتوانلد

هوشمندی کسب و کار ریسکهای خاص خود را دارد

شرکت را در حصول موفقیت یاری رساند و در لیر این

که چنانچه سازمان برای مواجهه بلا آنهلا آملاده نگلردد،

صورت آن نیز مانند بسیاری از ابزارها و رویههای متعدد

پروژه با شکست مواجه میشود.بنابراین قبل از هرگونله

سازمانی به جلز صلرف وقلت بلا ارزش ملدیریت ارشلد

1. Gieger

سازمان و کارمندان حاصلی در بر نخواهد داشت.در این
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شللرایط ،شللرکتهللا اللللب بلله دنبللال اجللرای سیسللت

بداند مزیتش چیست و چرا انتظار دارد مشتریان به جلای

هوشمندی کسب و کلار هسلتند وللی ایلن مهل  ،بلدون

رقیب ،سراغ او برونلد .بایلد عمیقلاي ایلن مسلاله را درک

بررسللی و تحلی ل میللزان دارا بللودن شللرکت از عوام ل

کرد و قواعد کار می کنند .افلرادی در دنیلا هسلتند کله

کلیدی در پیاده سازی موفق این سیست امکان پذیر نمی

تحصیالتی ه ندارند ،املا کسلب و کارهلای ملوفقی را

باشللد .بنللابراین ،مسللاله اصلللی ایللن پللژوهش یللافتن

ایجاد کرده اند .دلی این موفقیت را شناخت .باید عمیقاي

شاخصهای مناسب برای تحلی عوام کلیدی موفقیلت

درک کرد که چه چیزهایی در یک کسب و کار بلرای

برای پیاده سازی موفق سیست هوشمندی کسلب و کلار

مشللتریان ارزش آفللرین اسللت و چلله چیزهللایی ارزش

است .در این میان شلرکت شلات کله بله عنلوان جامعله

آفرین نیست و منابع را تنهلا صلرف توسلعه ایلن عوامل

آمللاری ایللن پللژوهش انتخللاب شللده اسللت و یکللی از

کللرد .برخللی بلله جلای دانللش ،بصللیرت و فهل بللازار را

بزرگتللرین مجموعلله فعللال در حللوزه ارایلله خللدمات

جایگزین بصیرت و فه عمیق نسلبت بله کسلب و کلار

دسترسللی بلله اینترنللت و ارایلله راهکارهللای ارتبللاطی و

است .دانشگاهها در هلی کجلای دنیلا نملی تواننلد ایلن

اینترنتی کشور اسلت ،نیلز بله دنبلال پیلاده سلازی موفلق

بصیرت و فه را فراه کنند .هوشلمندی کسلب و کلار

سیست هوشمندی کسب و کار اسلت تلا بتوانلد بهتلرین

بلله فهلل عمیللق قواعللد بللازی اشللاره دارد .بنگاههللا در

خدمات را به مشتریان عرضه کند.

جغرافیایی رقابتی خود اعل از کشلور ،بازارهلای منطقله
ای و بین المللی ،بدون دستیابی به ایلن هوشلمندی نملی
توانند انتظار بقا و رشد داشلته باشند(.هرسلچ و جلین،1

مروری بر ادبیات پژوهش
این بخش به بررسی مرور ادبیات هوشلمندی کسلب
و کار و ابعاد آن پرداخته است.

.)2001
با توجه به مرور ادبیات عوامل کلیلدی موفقیلت در
پیاده سازی سیست هوشمندی کسب و کلار را ملیتلوان

هوشمندی کسب و کار
این واژه اولین بلار توسلطهلانس پیتلر ن 5دانشلمند
کامپیوتر شرکت آی بی ام 2در سال  5311مطرح شد .او
هوشمندی کسب و کار را بصلورت زیلر تعریلو کلرد:
توانایی فه روابط بین حقایق موجود ،بطوریکه حرکت
سازمان را به سمت هدف مورد نظلر هلدایت کنلد( ن،
.)5311

به سه عام زیلر تقسلی کرد:عوامل سلازمانی ،4عوامل
فرآیندیو کسب و کار ،1عوام تکنولوژیک.1
عوامل سازمانی
باتوجلله بلله مللرور ادبیللات ،عوام ل سللازمانی شللام
مولفههای زیر است:
 )5مشارکت میان کارکنان شرکت و بخش فنلاوری

هوشللمندی کسللب و کللار بلله عنللوان نخسللتین نللوع

اطالعلات :در پللارهای از ملوارد کارکنللان شلرکت نمللی

هوشمندی در سازمانهای املروزی ملورد تاکیلد اسلت.

توانند نیازهای خود را به صلورت دقیلق و واضلر بلرای

هوشمندی کسب و کار ناشی از این است که یک بنگاه

1. H.P., Luhn
2. IBM

3 .Herschel & Jones
4. Organizational Factors
5. Process & Business Factors
6. Technologic Factors
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بخش تکنولوژیک اطالعات توضیر دهند.برای ح این

آوردن موفقیت در راه انلدازی سیسلت هلای هوشلمندی

مساله شرکت باید منابع زم برای پشتیبانی و ایجاد یک

کسب و کار هستند .شرکتها از مرکز ارزیابیهوشمندی

راه حلل مناسللب را فللراه کنللد.وقتی کلله کارکنللان و

کسب و کار برای استفاده بهتر از مهارتهلای کمیلاب،

اعضای شرکت نیازهای خلود را مطلرح ملیکننلد نبایلد

بهره برداری از تجربیلاتی کله در پلروژههلای انبلار داده

عقب ایستاده و منتظر عملکرد بخلش فنلاوری اطالعلات

بدسلت آملده و همسللو کلردن کلاربران بللا سیسلت هللای

باشند.دانستن اینکه یک شرکت به چه سیست هایی ،کلی

اطالعاتی استفاده میکنند(درسنر و همکاران.)2002 ،1

و کجا نیلاز دارد مسلالهای بسلیار مهل اسلت.کارکنان و

 )4برنامه ریزی و چش انداز روشن کسب و کار :از

اعضای شرکت باید پا به پلای کارکنلان بخلش فنلاوری

آنجا که ابتکار عم هوشمندی کسب وکار با کسلب و

اطالعللات کللار کننللد تللا مطملل ن شللوند کلله نیازهللا و

کار به پیش میرود ،چش انداز روشن و دید استراتژیک

خواسته های آنان به درستی درک شلده اسلت.از طلرف

در کسب و کار ،بلرای هلدایت تالشلها در جهلت پیلاده

دیگر کارکنان بخلش فنلاوری اطالعلات بایلد بله دیگلر

سازی ،مورد نیاز است .دید بلند ملدت عللی الخصلوص

کارکنان شرکت روی خوش نشان دهند ،به حلرفهلای

در شرایط سازمانی و اسلتراتژیک بلرای بنگلاه کسلب و

آنها به دقت گوش کنند و از مدلهای مختلو کسلب و

کاری که در صدد پیاده سازی سیست هوشمندی کسب

کار آگاهی داشته باشند(ایمهاف.)2004 ،5

و کار است ،نیلاز اسلت .ایلن ملورد کسلب و کلار بایلد

 )2حمایت مدیریت :حمایت و پشتیبانی مدیریت بله

مطللابق بللا دیللد شللرکت باشللد زیللرا در نهایللت بللر روی

طور قطع یکی از عوامل کلیلدی مهل در پیلاده سلازی

پذیرش و نتایج سیسلت هوشلمندی کسلب و کلار تلا یر

سیست هوشمندی کسب و کلار اسلت.در پژوهشلی کله

می گذارد .در لیر اینصلورت ایلن پلروه ملورد حمایلت

ی و و کرونیور انجام دادند تاکیلد کردنلد کله حمایلت

اجرایی و سازمانی که برای موفقیت آنها نیاز اسلت قلرار

مدیریت از برنامه های اجرایی ،تامین منلابع ملورد نیلاز و

نمی گیرد.در نتیجه ،بازگشت سرمایه پیاده سازی سیست

اجرای پروژه ها را مطم ن تر می کند.مانند تامین سلرمایه

هوشمندی کسب وکار باید بطورکلی در تمامی مراحل

ملللالی ،مهلللارتهلللای انسلللانی و تجهیلللزات والزاملللات

کسب و کار آنها وجود داشلته باشلد (اللزاک و زیمبلا ،

دیگر.بنللابراین تعهللد و درگیللری مللدیران عللالی امللری

.)2005

ضروری اسلت ،خصوصلا بلرای شکسلتن موانلع تغییلر و
سازگاری در درون سازمان(ی و و کرونیور.)2050 ،2
 )1نظللارت بللر اطالعللات از طریللق مرکللز ارزیللابی
هوشمندی کسب و کار :ایجاد مرکز ارزیابی هوشمندی

4

 )1منابع کافی :تعداد از محققلان بله اللزام بلرآورد و
اختصاص منابع و بودجه کافی به پروژههلای هوشلمندی
کسب و کار تاکید کلرده انلد (اللزاک و زیمبلا2052 ،؛
ی و.)2001 ،1

کسب و کار یکی از مراحل کلیلدی در ایجلاد نگلاهی

 )1تی /کارکنان/مدیران با کفایلت و ملاهر :مهلارت

روشلللنگرانه بللله سیسلللت هوشلللمندی کسلللب و کلللار

تی هوشلمندی کسلب وکلار ا لر زیلادی روی موفقیلت

است.شرکت ها نیاز به سازماندهی درست بلرای بدسلت

پیاده سازی خواهد داشت .تی پروژه باید کاربرد متقاب

1. Imhoff
2. Yeoh & Kronios

3. Dresner et al
4.Olszak & Ziemba
5. Yeoh
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داشته باشد و از پرسنلی تشکی شود کله مهلارت فنلی و

باید کارشناسان کسب و کلار را تشلخیص و آنهلا را در

پللیش زمینلله کسللب و کللار بللا یی داشللته باشللد(برتن و

برگیرد .بسیاری از پاسخگویان نیز با نقش مه مشلاوران

همکاران.)2001 ،یک سیست هوشلمندی کسلب وکلار

بیرونی بویژه در مراح اولیه موافق بودنلد .آنهلا بلر ایلن

یک پروژه کسب و کار محور است تا حمایلت تصلمی

باور بودند که نبود تجارب داخلی و شایستگی میتوانلد

گیری ملدیریتی را بلا ببلرد و بله هملین دلیل ترکیلب

بللا مشللاوران خللارجی کلله بیشللتر زمللان خللود را روی

مناسبی از مهارت فنلاوری اطالعلات بلرای پیلاده سلازی

پروژههای مشابه کار میکننلد ،کامل شلود .همچنلین در

جنبههای فنی نیلاز اسلت درحالیکله جنبلههلای تحلیل و

کنار موضوع کارشنار ،یک مشاور خلارجی ملیتوانلد

گزارش باید در حیطه پرسن کسلب وکلار باشلد .اک لر

با دیلد علاری از تعصلب ،راه حللی بلرای مشلک بیابلد.

کارشناسان ادعا کردند که تی هوشمندی کسلب وکلار

(هایدر و کرونیور .)2001 ،خالصه عوام سازمانی در

بخصوص در فعالیتهایی م ل استانداردسلازی دادههلا،

جدول  5ارایه شده است.

مهندسی نیازها ،تحلی کیفیلت دادههلا و آزملون سلازی
جدول  -1عوامل سازمانی در مطالعات انجام شده
عوام

آیت ها

مولفهها

مشارکت میان ذینفعان شرکت و بخش فناوری اطالعات(ایمهاف ،2004 ،هاسون)2001 ،
 -5مشارکت میان انجمن

همسویی استراتژیهای کسب و کار با استراتژیهای هوشمندی کسب و کار(نایت اسپری )2001 ،

کسب و کار و فناوری

وجود هماهنگی/همکاری میان کارکنان شرکت و کارکنان بخش فناوری اطالعات(ویلیام و ویلییام،2001 ،

اطالعات

)2003 ،ESCC
آگاهی کارکنان از مدلهای مختلو کسب و کار(نایت اسپری )2001 ،
اولویت برنامههای هوشمندی کسب و کار برای مدیران عالی(نی مک مورچی)2001 ،
وجود سیاستهای خاص حمایتی برای برنامههای هوشمندی کسب و کار(دهنری)2003 ،

-2حمایت مدیریت

میزان تالش مدیران برای تشویق کارکنان به اجرای برنامههای هوشمندی کسب و کار()2003 ،ESCC

عوام سازمانی

آگاهی مدیران ارشد از میزان نیاز شرکت به هوشمندی کسب و کار(دن مورای)2003 ،
اولویت بندی نیازهای هوشمندی کسب و کار در شرکت(نایت اسپری  ،2001 ،ی و))2001 ،
وجود یک مرکز برای کنترل و نظارت بر پروژههای هوشمندی کسب و کار (نایت اسپری )2001 ،
-1نظارت بر اطالعات از

تعریو روشن نقش مرکز ارزیابی هوشمندی کسب و کار برای موفقیت برنامههای هوشمندی کسب و

طریق مرکز ارزیابی

کار()2003 ،ESCC

هوشمندی کسب و کار

برنامههای نظارت بر اطالعات کسب و کار(ی و)2001 ،
نظارت بر روند رشد و توسعه برنامههای هوشمندی کسب و کار(نایت اسپری )2001 ،
وجود چش انداز واضر و روشن برای بکارگیری سیست های هوشمندی کسب و کار(الزاک و زیمبا)2052 ،

-4برنامه ریزی و چش انداز

میزان هماهنگی و همسویی چش اندازهای کلی شرکت با چش اندازهای هوشمندی کسب و کار(،ESCC

روشن کسب و کار

)2003
تعیین برنامههای هوشمندی کسب و کار مورد نیاز برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب(دن مورای،
 ،2003اسچچ )2001 ،
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برآورد منابع و بودجه زم برای انجام پروژههای هوشمندی کسب و کار(دمیتریو ،2001 ،ویکسون و واتسون،
-1منابع کافی

)2005
تخصیص منابع و بودجه زم به پروژههای هوشمندی کسب وکار(ویلیام و ویلیام ،2001 ،واتسون وهالی)5331 ،
وجود نیروی فناوری اطالعات ماهر در شرکت(ویکسون و واتسون)2005 ،

-1تی /کارکنان/مدیران با
کفایت و ماهر

دسترسی به نیروهای فناوری اطالعات با مدارک تحصیلی لیسانس و با تر(ی و)2001 ،
دسترسی به کارکنانی آشنا با مفاهی و مهارتهای هوشمندی کسب و کار(اسچچ )2001 ،
دسترسی به مدیرانی آشنا با مفاهی و کاربردها و مزایای هوشمندی کسب و کار(دهنری)2003 ،
میزان مهارت در حداق یک ابزار استخراج ،تبدی و بارگذاری(( )ETLاکرسون)2001 ،
میزان مهارت در حداق یک ابزار گزارش دهی و پرر و جو(اکرسون)2001 ،

عوامل فرآیندی و کسب و کار:
باتوجلله بلله مللرور ادبیللات ،عوام ل سللازمانی شللام
مولفههای زیر است:

تالشها بلرای تغییلر در مقیلار بلزرو هملواره ممللو از
خطللرات بزرگتللر اسللت(آنو و ت للو 2000 ،5و ی للو و
کرونیور )2050 ،عالوه براین کسلب و کلار ملدرن بله

 )5تعریو درست از مشکالت و فرآیندهای کسلب

سرعت در حال تغییر است و هملواره بلدنبال ایلن اسلت

و کار:روبرو شدن با هر پروژه هوشمندی کسلب و کلار

که ا رات فوری این تغییرات را تشخیص دهد و بنلابراین

که دامنله مناسلبی داشلته باشلد بلرای شلرکت کننلدگان

روش تحوی تدریجی محتا تلر اسلت و ابلزاری بلرای

آسان نیست .این یک عم متوازن برای ارایله سلودهای

تحوی کوتاه و قاب سنجش ارایه میدهد .عالوه براین،

زم در زمان منطقی است .پیشنهاد ملیشلود هلر پلروژه

روش تحوی تدریجی برخالف راه حل کوتلاه ملدت،

یک سند رسمی ایجاد کند تا مشکالت کسلب وکلاری

راه ح بلند مدت را میسر میسازد (آرنلوت و پلروان،2

که باید ح شوند ،سیست های درگیر (و سیست هایی که

 2001و ی و و کرونیور .)2050 ،زمانیکه کاربران کلار،

درگیر نیستند) ،افراد درگیر ،چهارچوب زمانی تحویل ،

سیسللت هوشللمندی کسللب و کللار را آلللاز میکننللد،

اجللزای قابل تحویل اصلللی ،فرضللیات سللاخته شللده ،و

احتمللا ت تحلیلللی و گزارشللی بللالقوه را بطللور کاملل

خطرات و اتفاقات خلاص در آن سلند مشلخص شلوند.

درک میکننللد .سیسللت هوشللمندی کسللب و کللار اولیلله

سند پروژه یک سند زنده است .از آنجا که ممکن است

بعدها به روش تکلراری و تکلاملی ترقلی و توسلعه داده

تغییراتی ایجاد شود ،سند باید مجددا انتشار و تایید شلود

مللیشللود(ی و و کرونیللور.)2050 ،بنللابراین یللک روش

(ایمهاف.)2004 ،

تحوی تدریجی به سازمان این اجازه را میدهد تلا روی

 )2اسللتفاده از الگوهللا و روشهللای تکرارپللذیر در

موضوعات مه متمرکز شلود و تلی هلا را قلادر میسلازد

طراحی پروژه های هوشلمندی کسلب و کار:بسلیاری از

ابت کنند که پیاده سازی سیست برای شرکت ممکلن و

کارشناسان اظهار داشتند کله بلا تغییلرات و توسلعههلای

مولد است.

کوچک شروع کنید و بعد تحوی تدریجی را در پلیش
گیرید کله روش تکلراری نلامیده میشلود .بلا توجله بله
متغیرهای ضلروری کله بایلد همزملان ملدیریت شلوند،

1.Ang & Teo
2.Arnott & Pervan
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 )1تنظی راه حل هلای هوشلمندی کسلب و کلار بلا

آمیز سیسلت هوشلمندی کسلب و کلار معرفلی کردنلد.

انتظارات کاربران:یک سیست هوشمندی کسلب و کلار

نویسندگان دیگری نیز مانند دن ملورای( ،)2003لیتل و

موفق کاربران خود را جذب خواهد کرد.این سیسلت هلا

گیبسللون ( )2001در پللژوهشهللای خللود بلله اهمیللت

کاربران زیادی دارند و این کاربران نیازها ،مهلارتهلا و

آموزش و پشتیبانی از کاربران اشاره کردهاند.

انتظللارات متفللاوتی دارند.بسللیاری از آنهللا حتللی عضللو

 )1مدیریت تغییلر ملؤ ر:پروژه هوشلمندی کسلب و

شرکت نیستند اما باید مورد حمایت این سیسلت هلا قلرار

کار قدم گذاشتن در یک راه جدید است.گاهی اوقلات

گیرند.برای این جامعه گسترده از کاربران ،شرکت نیلاز

درک و پذیرش تغییرات بلرای ملردم اعل از کارکنلان،

به ابزارهای گوناگونی دارد.از ابزارهای پیچیده جسلتجو

مشتریان و لیره که با شرکت سلر و کلار دارنلد ،سلخت

و ابزارهای تحلیلی برای کاربران قوی گرفته تا ابزارهای

است.حرکت به سمت ایجلاد محلیط هوشلمند کسلب و

ساده برای کاربرانی که گلاهی اوقلات بله آن دسترسلی

کار مستلزم آن است که جامعه کسب و کلار و فنلاوری

دارند (دیتامیکرون.)2001 ،

اطالعات همکاری نزدیکی با ه داشته باشند و گروهی

 )4آملللوزش و پشلللتیبانی از کلللاربر:الزاک و زیمبلللا

را تشللکی دهنللد کلله فللن آوری و کسللب و کللار را بلله

()2005آموزش کاربران و همچنین حمایلت و پشلتیبانی

خوبی درک میکنند (ایمهاف .)2004 ،خالصه عوامل

از کاربران در زمینه مهارتهای ملورد نیلاز را بله عنلوان

فرایندی وکسب و کار در جدول  2ارایه شده است.

یکی از عوام کلیدی موفقیت در پیاده سلازی موفقیلت
جدول -2عوامل فرآیندی و کسب و کار در مطالعات انجام شده
عوام

آیت ها

مولفهها

میزان شناخت مدیران از ریسکهای مرتبط با پیاده سازی سیست هوشمندی کسب و کار(رانجان2001 ،
و رانجان)2003 ،
-5تعریو درست از مشکالت و
فرآیندهای کسب و کار

تعیین معیارهایی برای سنجش ریسکهای مرتبط با هوشمندی کسب و کار (الزاک و زیمبا 2005 ،و
رانجان)2003 ،
میزان بکارگیری فناوری اطالعات در ساده سازی فرآیندهای شرکت(رانجان)2001 ،

عوام فرآیندی و کسب و کار

میزان بکارگیری فناوری اطالعات در افزایش سرعت فرآیندهای شرکت(ی و و کرونیور)2050 ،
میزان بکارگیری فناوری اطالعات در کاهش هزینههای انجام فرآیندهای شرکت(رانجان)2003 ،
-1استفاده از الگوهای و روشهای

استفاده بخش فناوری اطالعات شرکت از یک متدولوژی تکرارپذیر و مؤ ر برای همه پروژههای

تکرارپذیر در طراحی پروژههای

هوشمندی کسب و کار(ی و و کرونیور)2050 ،

هوشمندی کسب و کار

میزان مهارت در طراحی هوشمندی کسب و کار(میستر ،2003 ،لیت و گیبسون)2001 ،
درک نیازهای کابران(منتفلد)2001 ،

-3تنظی راه ح های هوشمندی

دادن اختیار به کاربران(نایت اسپری )2001 ،

کسب و کار با انتظارات کاربران

انعطاف پذیری و پاسخ دهی به کاربران(دن مورای)2003 ،
تامین انتظارات کاربران(وست)2001 ،
میزان دسترسی کارکنان به کالرهای آموزشی(اکرسون ،2001 ،وایز)2005 ،

-50آموزش و پشتیبانی از کاربر

برگزاری آموزشهای باکیفیت در زمینه هوشمندی کسب و کار(وایز)2005 ،
استفاده از راهبردهایی جهت تشویق نوآوری و خالقیت کارکنان (نایت اسپری )2001 ،
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ایجاد می و رلبت در کارکنان به عنوان ایفاکنندگان نقش تحول(کالدیا)2004 ،
-55مدیریت تغییر مؤ ر

بهره برداری از تعهد خودجوش افراد عالقه مند به کار ،از راه گفت و گو(ی و)2001 ،
ساز و کارهای مداخله به منظور از میان برداشتن موانعی که مسیر تغییر را سد میکند(منتفلد)2001 ،

عوامل تکنولوژیک

کیفیت مدیریت گزارشها تا یر میگذارد که در مقابل

باتوجه به مرور ادبیات ،عوامل تکنولوژیلک شلام
مولفههای زیر است:

بللر روی نتللایج تصللمی ا للر دارد(واتسللون و همکللاران،
.)2004برای تی هوشمندی کسب وکار مهل اسلت کله

)5چارچوب فنی (سخت افزاری و نرم افزاری) قابل

بلات و سللازگاری سیسللت هللای منبللع را ،قبل از شللروع

گسترش :بسیاری از کارشناسلان بلر حسلب چهلارچوب

پروههای هوشمندی کسب وکار ارزیلابی کنلد .در لیلر

فنی توسعه پلذیر و اسلتراتژیک اظهلار نظلر کردنلد کله

اینصورت بعلد از پیلاده سلازی سیسلت  ،هزینله تغییلرات

سیست هلای پشلتیبان/منبع ابلت در پیلاده سلازی سیسلت

برحسب زمان و پول ،مه خواهد بود.

هوشمندی کسب وکار مه هستند .یک سیست پشلتیبان

 )2فن آوری/ابزار مناسب :سیست هوشمندی کسلب

قاب اعتملاد ،بلرای متقاعلد سلاختن اینکله بلروز رسلانی

و کار دادههای سازمانی را به گونهای فراه میکند کله

داده ها بلرای اسلتخراج ،انتقلال و بارگلذاری مراحل در

به راحتی بتوان دانش سازمانی را بوسیله این دادهها فیلتلر

نواحی عملیاتی جواب میدهلد ،مهل هسلتند.چارچوب

کلللرده و بللله اطالعلللات مفیلللد بلللرای سلللازمان تبلللدی

فنی سیسلت هوشلمندی کسلب و کلار بایلد قلادر باشلد

کرد.افرادی که در فرآیندهای هوشمندی کسب و کلار

نیازهای مقیار پذیری و توسعه پذیری را مطابقت دهد.

درگیر هستند از نلرم افزارهلا ،ابزارهلا و فلن آوریهلای

با داشتن دید استراتژیک در طراحی سیسلت  ،چلارچوب

مختلو بلرای جملع آوری ،ذخیلره ،تجزیله و تحلیل و

سیست مقیار پذیر می تواند منابع داده بیشتر ،ویژگیها،

فراه نمودن دسترسی به دادهها ،استفاده ملیکننلد .ایلن

و نواحی ابعادی در تحلی واقعیت محور را در برگیرد و

ابزارها به مدیریت عملکرد کسب و کلار و همچنلین بله

دادههای خارجی فروشلندگان ،پیمانکلاران ،هی لتهلای

افراد کمک می کنند تا به وسلیله اطالعلات درسلت ،در

قانونگذاری ،و مبانی صلنعت را ترکیلب کند(واتسلون و

دسترر و مرتبطلی کله در زملان مناسلب در اختیارشلان

همکاران .)2004 ،5آنگاه ملیتلوان راه حل دراز ملدت

قرار می گیلرد ،بهتلر تصلمی گیلری کننلد.برخی از ایلن

برای برآورده ساختن نیازهای کسب و کار پیدا کرد.

ابزار شلام انبلار داده ،پایگلاه داده ،سیسلت پشلتیبانی از

)2کیفیللت داده و سیسللت  :اگللر سیسللت هوشللمندی

تصمی و لیره است(رانجان)2003 ،2

کسب وکار با موفقیت پیلاده شلود ،کیفیلت داده ،بلویژه

 )1یکپارچگی سیست های هوشمندی کسلب و کلار

در سیسللت هللای منبللع مهلل اسللت .اللللب بسللیاری از

با سیسلت هلای دیگلر :هلدف اصللی سیسلت هوشلمندی

موضوعات مرتبط در سیست های پشتیبان تلا زملان جملع

کسللب وکللار یکپللارچگی مخللازن داده بللرای تحلیلل

آوری و جستجو درون سیست هوشلمندی کسلب وکلار

پیشلللرفته اسلللت تلللا فراینلللد تصلللمی گیلللری را بهبلللود

کشو نمیشود .بنلابراین کیفیلت داده در منلابع بلر روی

بخشند(ی و.)2001 ،

1. Watson et al

2.Ranjan
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خالصه عوام

تکنولوژیک در جدول  1ارایه شده

است.

جدول -3عوامل تکنولوژیک در مطالعات انجام شده
عوام

آیت ها

مولفهها

نگهداری اطالعات زم در خصوص مشتریان و تامین کنندگان در یک پایگاه الکترونیکی(اکرسون،
-52چارچوب فنی(سخت افزاری
و نرم افزاری)قاب گسترش

)2001
دسته بندی اطالعات مشتریان و تامین کنندگان(هاوسون)2001 ،
استفاده از یک انبار داده قاب اطمینان در شرکت(کالدیا)2004 ،
به روز بودن ،صحت ،دقت و کام بودن دادهها(مارکاریان)2005 ،
قاب درک و تفسیر بودن دادهها(وست)2001 ،

-51کیفیت داده و سیست

پخش مؤ ر و کارآمد اطالعات در سطر شرکت(اینت سافت)2005 ،
با کیفیت بودن سیست شرکت(ویکسوم و واتسون)2005 ،

عوام تکنولوژیک

قابلیت توسعه و انعطاف پذیری سیست شرکت برای ایجاد سیست هلای سفارشی(ویکسلوم و واتسلون،
 2005و ی و و کرونیور)2001 ،
دسترسی شرکت به اینترانت و اکسترانت(رانجان)2003 ،
دسترسی کارکنان به پست الکترونیکی(هاسون)2001 ،
استفاده از سطوح امنیتی برای حفظ امنیت اطالعات(رانجان)2001 ،
-54فن آوری/ابزار مناسب

محدودیت دسترسیها برای استفاده کنندگان مجاز(رانجان)2003 ،
سهولت کاربری نرم افزارهای عمومی(هاسون)2001 ،
میزان به روز بودن نرم افزارهای مورد استفاده(دهنری)2003 ،
وجود اطالعات کافی در مورد شرکت بر روی وب سایت(رودرا و ی و2000 ،

-51یکپارچگی سیست های
هوشمندی کسب و کار با
سیست های دیگر

میزان اتوماسیون فرآیندهای کلیدی شرکت(الزاک و زیمبا)2052 ،
میزان هماهنگی بین واحدهای درگیر در فرآیندهای شرکت(نایت اسپری )2001 ،

مطالعات تجربی :مروری بر پیشینه
ی و ()2001عوام کلیدی موفقیلت در پیلاده سلازی
هوشمندی کسلب و کلار را شلام چهلار دسلته عوامل

مدیریتی است .و عوام محیطلی کله مربلو بله محلیط
زیست است.
ویکسوم و واتسلون )2005( 5صلدویازده سلازمان را

فنی ،عوام فرآیندی ،عوام سازمانی و عوام محیطلی

مورد بررسی قرار دادند و عوام زیر را به عنوان عوامل

مللیدانللد.عوام فنللی شللام :ابزارها ،سیسللت هللا ،فللرا

کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیست هوشمندی کسب

سیست هلا ،توسلعه هوشلمندی کسلب و کلار و معملاری

و کار معرفلی نمودنلد:حمایت مودیریلت ،منلابع کلافی،

هوشلللمندی کسلللب و کلللار و همچنلللین کیفیلللت داده

مدیریت تغییر و مدیریت فراداده.

اسللت.عوام فرآینللدی شللام :پروژه ،مللدیریت پللروژه،

چن و لیو) 2005 ( 2در پژوهش خود تحلت عنلوان"

مهارتها و کاربران اسلت.عوام سلازمانی شلام :اهداف

جستجوی عوامل بحرانلی ملؤ ر بلر پیلاده سلازی موفلق

کوتللاه مللدت و بلنللد مللدت سللازمان ،سللازمان و مسللا
1 .Wixom & Watson
2 .Chen& Liu
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سیست هوشمندی کسب و کار" ،عوام ملؤ ر بلر پیلاده

کاربران ،ترکیب تیملی متلوازن ،آملوزش و پشلتیبانی از

سازی هوشمندی کسب و کار را در چهار بعد سلازمان،

کاربر و مدیریت تغییر میداند.

تللامین کننللده ،پللروژه و فنللی طبقلله بنللدی مللیکنللد.این

الزاک و زیمبا( )2052در پژوهشی با عنوان " عوام

پژوهش ،استراتژیهای زیر را بله عنلوان اسلتراتژیهلای

کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیسلت هلای هوشلمندی

مؤ ر بر پیاده سلازی هوشلمندی کسلب و کلار را شلام

کسللب و کللار در شللرکتهللای کوچللک و متوسللط" و

بدست آوردن حمایت مدیران ارشلد ،تشلویق کارکنلان

مورد کلاوی عمیلق در  200شلرکت سیلسلیا در لهسلتان

به مشارکت ،تعیین مشارکت ملدیران ارشلد و کلاربران،

انجام دادند و عوام فرآیندی و کسب و کلار ملؤ ر بلر

تایید تقاضای ملدیران ارشلد ،تقویلت ملدیریت سیسلت

پیاده سازی سیسلت هوشلمندی کسلب و کلار را شلام

هوشمندی کسب و کار و مشارکت در سرمایه گذاری،

مدیریت تغییر مؤ ر ،تعریو درست از مشکالت کسلب

تقویللت تللامین کننللدگان بللرای دریافللت اطالعللات از

و کار ،تعریو درست از انتظارات کاربران و تنظلی راه

مشتریان ،تقویت دپارتمان فناوری اطالعات برای ایجلاد

ح های هوشمندی کسب و کلار بلا انتظلارات کلاربران

یک کانال ارتباطی خلوب ،تضلمین سیسلت هوشلمندی

میدانند.

کسب و کار برای ارایه دادههلای سلازگار و اطمینلان از

ی للو و کرونیللور( )2050در پژوهشللی بللا عنللوان "

امکللان گسللترش سیسللت هوشللمندی کسللب و کللار در

عوام کلیلدی موفقیلت بلرای سیسلت هلای هوشلمندی

آینده معرفی میکند.

کسب و کار " و با اسلتفاده از روش دلفلی بله شناسلایی

ی للو ( ) 2055در پللژوهش دیگللری عوام ل کلیللدی

عوام مؤ ر پرداختند.آنها عوامل فرآینلدی و کسلب و

موفقیت در پیاده سازی هوشلمندی کسلب و کلار را در

کلللار را شلللام ترکیلللب تیملللی متلللوازن ،اسلللتفاده از

هفللت شللرکت بللزرو مللورد بررسللی قللرار داد.در ایللن

متللدولوژیهللای تکرارپللذیر و مللدیریت تغییللر مللؤ ر

پللژوهش عواملل مللؤ ر در ابعللاد مختلللو سللازمانی،

میدانند.

فرآیندی و فنی تقسی میکند .این مطالعه نشلان ملیدهلد

پژوهشهای انلدکی در ارتبلا بلا ایلن پلژوهش در

کله سللهامداران هوشللمندی کسلب و کللار ،بلله رویکللرد

ایران انجام شده است .کلهری و حاجی حیدری()5135

کسب و کارگرا برای جلوگیری از موانع و چلالشهلای

پژوهشلللی بلللا عنلللوان "شناسلللایی وبررسلللی عوامللل

موجود بر سر راه پیاده سازی این سیست معتقدند.

مؤ ردرآمادگی پیاده سازى مدیریت فرآیندهاى کسب

وداپالی )2003( 5در دانشگاه کپنهلاگن پژوهشلی بلا

وکار" در میان مدیران و کارشناسان شلرکت بازرگلانی

عنوان " عوام کلیدی موفقیت در پیلاده سلازی سیسلت

پتروشیمی انجام دادند .یافتههای آنها نشان داد که نشان

هوشندی کسلب و کلار " عوامل فرآینلدی و کسلب و

دادکه از بین عوام شناسایى شده در پژوهش موردنظر

کار مؤ ر بر پیاده سازی موفق سیست هوشلمندی کسلب

(انتخللاب ،روش شناسللى ،مللدیریت پللروژه ،فنللاورى

و کللللار را شللللام مللللدیریت پللللروژه ،اسللللتفاده از

اطالعات ،جوسازمانى ،مدیریت تغییر ،مدیریت ارشلد)،

متللدولوژیهللای تکللرار پللذیر ،ترسللی راه حلل بللرای

تنها فنلاورى اطالعلات و ملدیریت ارشلد بلر آملادگى
سازمانى جهت پیاده سازى موفق ملدیریت فرآینلدهاى

1 .Vodapalli

کسب وکاردرشرکتبازرگانى پتروشیمى تا یردارد.
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مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش

مربو به عوام کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیسلت

بللرای انجللام پللژوهشهللای علمللی و نظللام منللد،

هوشمندی کسب و کار کله در قسلمت قبل ارایله شلد،

چارچوبی علمی و نظری موردنیاز است کله اصلطالحاي

می تواند چارچوبی مناسب برای مدلسازی فلراه آورد.

مدل مفهومی نامیده ملیشلود .در ایلن پلژوهش ،ملدل

بعد از ایجاد مدل مفهلومی ،فرضلیههلای پلژوهش ارایله

مفهومی بر اسار مرور ادبیات و نظرخواهی از خبرگلان

گردیده است.

تدوین شده اسلت .بلر اسلار ملرور ادبیلات ،آیلت هلای

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضللیه  -5عوامل سللازمانی بللر پیللاده سللازی موفللق
سیست هوشمندی کسب و کار تا یرگذار است.
 )5-5مشللارکت میللان کارکنللان شللرکت و بخللش
فناوری اطالعات بر پیاده سازی موفق سیست هوشمندی
کسب و کار تا یرگذار است.
 )2-5حمایت مدیریت بر پیاده سازی موفلق سیسلت
هوشمندی کسب و کار تا یرگذار است.
 )1-5نظارت بلر اطالعلات از طریلق مرکلز ارزیلابی

 )4-5برنامه ریزی و چش انداز روشن کسب و کلار
بر پیاده سلازی موفلق سیسلت هوشلمندی کسلب و کلار
تا یرگذار است.
 )1-5منللابع و بودجلله کللافی بللر پیلاده سللازی موفللق
سیست هوشمندی کسب و کار تا یرگذار است..
 )1-5تی /کارکنان/مدیران با کفایت و ماهر بر پیاده
سازی موفق سیست هوشمندی کسلب و کلار تا یرگلذار
است.
فرضیه  -2عوام فرآیندی و کسب و کلار بلر پیلاده

هوشمندی کسب و کلار بلر پیلاده سلازی موفلق سیسلت

سازی موفق سیست هوشمندی کسلب و کلار تا یرگلذار

هوشمندی کسب و کار تا یرگذار است.

است.
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 )5-2تعریللو درسللت از مشللکالت و فرآینللدهای

هدف این پژوهش تحلی عوام فرآیندی و کسلب

کسب و کار بلر پیلاده سلازی موفلق سیسلت هوشلمندی

و کار به منظلور پیلاده سلازی موفلق سیسلت هوشلمندی

کسب و کار تا یرگذار است.

کسب و کار است .بر این اسار پلژوهش حاضلر از نظلر

 )2-2استفاده از الگوهلا و روشهلای تکرارپلذیر در

هدف کلاربردی و از نظلر نحلوه گلردآوری اطالعلات،

طراحی پلروژههلای هوشلمندی کسلب و کلار بلر پیلاده

پیمایشی است .ابزار جملعآوری داده پرسشلنامه بلود کله از

سازی موفق سیست هوشمندی کسلب و کلار تا یرگلذار

ادبیللات نظللری مسللتخرج شللده بود(جللدول.)1 ،2 ،5ایللن

است.

پرسشنامه ابتدا میان  50نفر از خبرگلان توزیلع گردیلد و

 )1-2تنظی راه ح های هوشمندی کسب و کلار بلا

سللپس بللا توجلله بلله اصللالحات زم بللا توجلله بلله نظللر

انتظارات کابران بر پیاده سازی موفق سیست هوشلمندی

خبرگان ،پرسشنامه نهلایی بلا طیلو لیکلرت 1درجهلای

کسب و کار مؤ ر تا یرگذار است.

ازکامالي مخالو()+5تاکلامالموافق( )+1کله دربردارنلده

 )4-2آموزش و پشلتیبانی از کلاربر بلر پیلاده سلازی
موفق سیست هوشمندی کسب و کار تا یرگذار است.
 )1-2مللدیریت تغییللر مللؤ ر بللر پیللاده سللازی موفللق
سیست هوشمندی کسب و کار مؤ ر تا یرگذار است.
فرضیه -1عوام تکنولوژیک بر پیلاده سلازی موفلق
سیست هوشمندی کسب و کار تا یرگذار است.

متغیرهللای مربللو بلله عوام ل تکنولوژیللک ،سللازمانی،
فرآیندی و کسب و کلار بله منظلور پیلاده سلازی موفلق
سیسللت هوشللمندی کسللب و کللار اسللت و حللاوی 15
سوال( 55سوال مربو به فرآیندی و کسلب و کلار55 ،
سوال مربو به عوام تکنولوژیک و  55سلوال مربلو
به عوامل سلازمانی) و  1سلوال جمعیلت شلناختیطراحی

 )5-1چارچوب فنی(سخت افلزاری و نلرم افلزاری)

شده و در اختیار پرسش شوندگان قلرار گرفلت .جامعله

قاب گسترش عوام فرآیندی و کسب و کلار بلر پیلاده

آماری این پژوهش را  111نفر از مدیران و کارشناسلان

سللازی موفللق سیسللت هوشللمندی کسللب و کللار مللؤ ر

شرکت شات تشکی داده که در بخشهای مختلو این

تا یرگذار است.

سللازمان مشللغول ارایلله خللدمات بلله مشللتریان بودنللد .بللا

 )2-1کیفیلللت داده و سیسلللت عواملل فرآینلللدی و

استفاده از جدول کرجسلی-مورگلان حجل نمونله 510

کسب و کار بلر پیلاده سلازی موفلق سیسلت هوشلمندی

نفر تقریب زده شد و پرسشلنامه میلان ایلن افلراد توزیلع

کسب و کار تا یرگذار است.

گردید .بلرای تعیلین روایلی پرسشلنامه روشهلای متعلددی

 )1-1فن آوری /ابزار مناسب بر پیلاده سلازی موفلق
سیست هوشمندی کسب و کار تا یرگذار است.
 )4-1یکپارچگی سیسلت هلای هوشلمندی کسلب و

وجللود دارد .در ایللن پللژوهش از روایللی محتللوایی و سللازه
استفاده شده است .پایایی نیز یکی از ویژگلیهلای فنلی ابلزار
اندازهگیری است کله نشلان ملیدهلد ابلزار انلدازهگیلری در

کار با سیست های دیگلر بلر پیلاده سلازی موفلق سیسلت

شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دسلت ملیدهلد.

هوشمندی کسب و کار تا یرگذار است.

در این تحقیق به منظور تعیین پایلایی آزملون از روش آلفلای
کرونباخ استفاده گردیده است که نتایج آن برای مولفلههلای

 )5روش شناسی پژوهش

هر متغیلر در جلدول  4مشلخص شلده اسلت .بلرای تحلیل
دادههللای توصللیفی و آزمللون فرضللیههللا از نللرم افللزار
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انجام شده است.

SPSSو برای تعیین اعتبار عوامل (سلازههلای پلژوهش)
ازتحلی عاملی تاییدی به کمک نلرم افلزارSmart PLS

جدول  -4ضریب آلفای کرونباخ
ضریب آلفای کرونباخ

سازه

حمایت مدیریت()SU

0/14

نظارت بر اطالعات از طریق مرکز ارزیابی سیست هوشمندی کسب و کار()CO

0/15

برنامه ریزی و چش انداز روشن کسب و کار()VI

0/55

منابع و بودجه کافی()RE

0/14

تی /کارکنان/مدیران با کفایت و ماهر()TE

0/15

تعریو درست از مشکالت و فرآیندهای کسب و کار()PR

0/15

استفاده از الگوها و روشهای تکرار پذیر در طراحی پروژههای هوشمندی کسب و کار()ME

0/51

تنظی راه ح های هوشمندی کسب و کار با انتظارات کاربران()US

0/11

آموزش و پشتیبانی از کاربر()TR

0/51

مدیریت تغییر مؤ ر()CM

0/55

چارچوب فنی (سخت افزاری و نرم افزاری)قاب گسترش()FR

0/14

کیفیت داده و سیست ()DA

0/11

فن آوری/ابزار مناسب()TC

0/14

یکپارچگی سیست های هوشمندی کسب و کار با سیست های دیگر()IN

0/10

عوام سازمانی

مشارکت میان کارکنان شرکت و بخش فناوری اطالعات()PA

0/52

عوام فرآیندی و کسب و کار
عوام تکنولوژیک

0/31

پایایی ک سوا ت پرسشنامه

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی :نتایج تحلی داده جمعیت شناختی شام اطالعات زیر است:
جدول  -5ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه
متغیر
جنسیت

پست سازمانی

سطر تحصیالت

طبقات

فراوانی

درصد فراوانی

زن

520

1165

مرد

10

1161

مدیر

5

061

کارشنار

515

1562

موارد دیگر

22

5262

دیپل یا فوق دیپل

11

20

لیسانس

512

5161
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فوق لیسانس

55

165

دکتری

5

061

کمتر از  1سال

515

5165

 1تا  50سال

15

2061

 50تا  51سال

1

565

 51تا  20سال

5

061

با تر از  20سال

2

565

عالی

21

5464

آشنایی با فناوری اطالعات و

خوب

11

4163

ارتباطات

متوسط

10

1161

ضعیو

1

161

510

500

تجربه کاری

جمع

روش  PLSبرای برازش مدل و روایی و پایایی

مرکب(4شاخص سازگاری درونی مدل اندازه گیری) و

نتایج پژوهش

متوسط واریانس اسلتخراج شلده(1درصلدی از تغییلرات

روش  PLSیکی از تکنیکهای چند متغیلره آملاری
است که برخالف وجود محدودیتهایی مانند ناشلناخته

متغیرمکنون که توسط متغیرهای مشاهده شده تبیین شده
است).

بودن نوع توزیع متغیرها ،ک بودن حج نمونه و وجلود
همبسللتگی میللان متغیرهللای مسللتق کلله در روشهللای
رگرسیونی و معاد ت ساختاری زم به رعایلت بودنلد،
میتوانلد ملدل هلایی را بلا چنلد متغیلر مسلتق و وابسلته
برازش کند(جعفری و محمدی.)2055 ،5
در  PLSدو مدل آزمون ملی شلود .ملدل اول ،ملدل
انللدازهگیری و مللدل دوم ،مللدل معللاد ت سللاختاری
است(بنیفیس و همکاران.)2052 ،2
مدل اندازه گیری
بله منظلور بلرازش ملدل انللدازه گیلری ،دو مللدل در
 PLSباید آزمون شود :مدل بیرونی و مدل درونی.
مدل بیرونی :شاخصهای بلرازش در ملدل بیرونلی
عبارتنلللد از:پایلللایی بارهلللای علللاملی ،1پایلللایی
1. JafariSamimi & Mohammadi
2.Boniface et al
)3. Factor Loading (FL

)4. Composite Reliability (CR
)5. Average Variance Extracted (AVE
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جدول  -6نتایج تحلیل عاملی تاییدی

عوامل سازمانی

PA3

0/545

PR3

0/105

FR3

0/110

TE1

0/551

PR4

0/101

DA1

0/531

TE2

0/131

PR5

0/500

DA2

0/110

TE3

0/531

ME1

0/114

DA3

0/525

TE4

0/555

ME2

0/130

DA4

0/124

TE5

0/155

US1

0/110

DA5

0/534

TE6

0/130

US2

0/114

TC1

0/115

SU1

0/112

US3

0/532

TC2

0/511

SU2

0/552

US4

0/511

TC3

0/511

SU3

0/113

TR1

0/513

TC4

0/501

SU4

0/144

TR2

0/125

TC5

0/111

SU5

0/515

TR3

0/101

TC6

0/131

VL1

0/115

CM1

0/110

TC7

0/555

VL2

0/151

CM2

0/143

IN1

0/325

VL3

0/105

CM3

0/102

IN2

0/301

RE1

0/321

RE2

0/315

CO1

0/531

CO2

0/101

CO3

0/151

CO4

0/512

عوامل فرآیندی و کسب و کار

PA2

0/152

PR2

0/501

FR2

0/111

عوامل تکنولوژیک

PA1

0/122

PR1

0/515

FR1

0/120

پایللایی آیللت هللا و روایللی همگللرا در مللدل بیرونللی

 0/1باشد ،در این صورت این سوال از دقلت زم بلرای

برآورد شده است .پایایی هریلک از آیلت هلا ،از طریلق

اندازه گیری آن سازه یا صفت مکنون برخلوردار اسلت.

بارهای علاملی آیلت هلای مربلو بله هلر سلازه بدسلت

در جدول  1مقادیر بار عاملی برای سوالهلای هلر سلازه

می آیلد .آیلت هلایی کله دارای بارهلای علاملی حلداق

آورده شده است.در صورتی که سلوالهلای سلازههلای

 0/100باشند ،معنادار در نظر گرفته شده و در مدل باقی

مورد مطالعه دارای بار عاملی کمتر  0/1باشند از اهمیلت

می مانند (هایر و همکاران.)5331 ،5بنابرین بار عاملی هر

زم برای انلدازه گیلری برخلوردار نیسلتند و از ایلن رو

سوال با سازه خود بایددارای مقدار بلار علاملی بلا تر از

بایسللتی از فراینللد تحلیل کنللار گذاشللته شللوند؛ و بللاقی
سللوالهللا در فرآینللد تحلی ل وارد مللیشللوند .از ایللن رو

1. Hair et al.

روایی سازه که برای بررسی دقت و اهمیلت سلوالهلای
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انتخاب شده برای اندازه گیری سازهها انجام شلد ،نشلان

هر سوال را نشان میدهد.همانطور که مالحظه ملیکنیلد

میدهد سوالهای باقی مانده ساختارهای عاملی مناسلبی

در مدل اندازه گیری پژوهش ،تمام سلوا ت دارای بلار

را جهللت انللدازه گیللری ابعللاد مللورد مطالعلله در مللدل

عاملی بیشتر از  0/1هستند.

پژوهش فراه میآورند .جدول  1بار عاملی مربلو بله
جدول  -7بررسی مقادیر حداقل مربعات جزئی( )AVEو پایایی مرکب()CR

عوام سازمانی
و کسب و کار

عوام فرآیندی

عوام تکنولوژیک

سازه
مشارکت میان کارکنان شرکت و بخش فناوری اطالعات()PA

AVE

CR

0/121

0/111

حمایت مدیریت()SU

0/101

0/111

نظارت بر اطالعات از طریق مرکز ارزیابی سیست هوشمندی کسب و کار()CO

0/113

0/151

برنامه ریزی و چش انداز روشن کسب و کار()VI

0/115

0/111

منابع و بودجه کافی()RE
تی /کارکنان/مدیران با کفایت و ماهر()TE

0/114
0/155

0/325
0/114

تعریو درست از مشکالت و فرآیندهای کسب و کار()PR

0/151

0/155

استفاده از الگوها و روشهای تکرار پذیر در طراحی پروژههای هوشمندی کسب وکار()ME
تنظی راه ح های هوشمندی کسب و کار با انتظارات کاربران()US

0/515
0/111

0/115
0/131

آموزش و پشتیبانی از کاربر()TR

0/143

0/145

مدیریت تغییر مؤ ر()CM

0/114

0/115

چارچوب فنی (سخت افزاری و نرم افزاری)قاب گسترش()FR

0/511

0/301

کیفیت داده و سیست ()DA

0/123

0/134

فن آوری/ابزار مناسب()TC
یکپارچگی سیست های هوشمندی کسب و کار با سیست های دیگر()IN

0/101
0/112

0/155
0/301

شاخص متوسط واریانس استخراج شده کله بررسلی

درونلللی ملللدل بللله وسلللیله شلللاخص پایلللایی مرکلللب

کننده روایی همگرا بوده و نشان میدهلد کله واریلانس

است(جدول  .)5سازگاری اندازه گیری میشود(ورتس

هر سازه ملیتوانلد بله وسلیله نشلانگرهای انتخلاب شلده

و همکاران .)5354 ،1اگر شاخص پایلایی مرکلب بلرای

تبیین شده باشد(فورن و کر )5315 ،5و حداق مقلدار

هر سازه از 0/5بیشلتر باشلد؛ یعنلی پایلایی مرکلب ملدل

توصیه شده برای سازههلا حلداق  0/1اسلت(باگوزی و

مناسب است(بنیفیس و همکاران )2052 ،و بله ایلن معنلا

یی .)5311 ،2این شاخص نشان میدهد کله یلک متعیلر

است که بین پاسلخ دهنلده گلان مختللو ملورد مطالعله

در مللدل بلله طللور متوسللط بللیش از نصللو واریللانس

برداشت یکسانی از سوا ت وجود داشته است .در ملدل

متغیرهلای شلاخص را تبیلین کللرده اسلت .در ملدل ایللن

بلرازش شلده در ایلن پللژوهش بلرای تملام متغیرهلا ایللن

پللژوهش بللرای تمللام متغیرهللا ایللن شللاخص بللا ی 0/1

شاخص با ی  0/1بوده است (جدول .)5

1. Fornell and Lacker
2. Baggozi and Yi

3. Werts et al.
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آزمون  tتک نمونه ای

که تمامی فرضیههای پژوهش (بجلز یلک ملورد) ملورد

در این آزمون ،فرضیه مطرح شده در مورد میلانگین

تایید قرار گرفته است.

جامعه مورد بررسی قرار گرفته است کله ایلن فرضلیه بلا
توجه به طیو  1گزینهای لیکرت بله صلورت زیلر ملی-

نتیجه گیری و پیشنهادهای مرتبط با فرضیههای

باشد .از این آزمون برای تعیین سطر عام هلا در نمونله

پژوهش
این پژوهش به منظور بررسی عوام کلیدی موفقیت

مورد بررسی استفاده شده است.
H0: µ = 3

به منظور پیاده سلازی سیسلت هوشلمندی کسلب و کلار

(ادعا) H1: µ ≠ 3

صورت گرفت .در این پژوهش عوام کلیدی موفقیلت

تایید یا عدم تایید فرضیهها از طریلق ایلن آزملون بلا

بر اسار ادبیات موضوع به سله دسلته عوامل سلازمانی،

یکی از  1روش زیر میتواند انجام گیرد کله اسلتفاده از

عوام فرآیندی و کسب و کلار و عوامل تکنولوژیلک

هر کدام از این روشها به نتیجه یکسانی میانجامد .ایلن

تقسی شلد.هر کلدام از ایلن عوامل شلام مولفلههلایی

سه روش عبارتند از؛

هستند که با توجه به ادبیات موضوع استخراج شلده انلد.

روش اول :چنانچلله مقللدار  Sigکللوچکتر از 0/01

مولفههای عوام سازمانی شام :مشارکت میان کارکنان

باشد فرضیه  H0رد می شود و میتوان ادعا کلرد کله بلا

شرکت و بخش فنلاوری اطالعلات ،حمایلت ملدیریت،

اطمینان  0/31و سطر خطای کلوچکتر از  0/01تفلاوت

نظارت بر اطالعات از طریق مرکلز ارزیلابی هوشلمندی

آماری معنلی داری بلین دو میلانگین واقعلی و مفلرو

کسب و کار ،برنامه ریزی و چش انداز روشن کسلب و

وجود دارد.

کللار ،منللابع و بودجلله کللافی ،تی /کارکنان/مللدیران بللا

روش دوم :بااستفاده ازمقدار آزمون  tمی توان بله

کفایت و ماهر ،مولفه های عوامل فرآینلدی و کسلب و

بررسی تایید یلا علدم تاییلد فرضلیه هلا پرداخلت؛ بلدین

کللار شللام :تعریو درسللت از فرآینللدها و مشللکالت

صورت که اگرمقدار  tمحاسلبه شلده از مقلدار بحرانلی

کسب و کار ،استفاده از الگوها و روشهای تکرارپلذیر

 5/31کمتر و یا با آن مساوی باشد فرضیه پژوهشی رد و

در طراحی پروژههای هوشلمندی کسلب و کلار ،تنظلی

در صورت بزرگتر بودن از مقدار بحرانلی ،فرضلیه بیلان

راه حلل هللای هوشللمندی کسللب و کللار بللا انتظللارات

شده تایید می شود.

کاربران ،آموزش و پشلتیبانی از کلاربر ،ملدیریت تغییلر

روش سوووم :بللا اسللتفاده از حللد بللا و حللد پللایین

مؤ ر و مولفه های عوام تکنولوژیلک شلام :چارچوب

میتلوان معنلی دار بلودن آزمون(تفلاوت آملاری معنلی

فنی (سخت افزاری و نرم افزاری) قاب گسترش ،کیفیت

) پرداخت؛ بلدین

داده و سیسللت  ،فللن آوری/ابللزار مناسللب ،یکپللارچگی

صورت که اگر حد با و حد پایین هردو م بلت باشلند،

سیست های هوشمندی کسب و کار با سیست های دیگر،

میانگین از مقدار مورد آزمون بزرو تر است و تفلاوت

است(ی و و کرونیور2050 ،؛ واللزاک و زیمبلا2052 ،؛

میانگین معنی دار است.

وداپللی.)2003 ،

داری بین دو میانگین واقعی و مفرو

با استفاده از هر کدام از روشهای فوق و مقایسه آن
با نتایج بدست آمده از جدول  1میتلوان نتیجله گرفلت
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جدول  -8خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش (میانگین عاملها و آزمون  Tتک نمونه ای)
عوام مؤ ر بر پیاده سازی موفق سیست هوشمندی کسب و کار
مولفههای عوام فرآیندی و کسب و کار

تعریو درست از مشکالت و فرآیندهای کسب و کار

میانگین

انحراف

سطر

معیار

معناداری

آزمون t

حد با

حد
پایین

نتیجه

1/21

0/13

0/00

4/3

0/51

0/11

تایید

1/45

0/15

0/00

1/1

0/21

0/14

تایید

1/55

0/12

0/001

2/1

/01

0/23

تایید

آموزش و پشتیبانی از کاربر

1/53

0/11

0/001

1/0

0/01

0/15

تایید

مدیریت تغییر مؤ ر

2/31

0/51

0/15

-0/41

-0/54

0/03

عدم تایید

مشارکت میان کارکنان شرکت و بخش فناوری اطالعات

1/45

0/50

0/00

3/0

0/15

0/11

تایید

حمایت مدیریت

1/15

0/52

0/00

1/1

0/20

0/42

تایید

1/25

0/51

0/00

4/5

0/51

0/11

تایید

برنامه ریزی و چش انداز روشن کسب و کار

1/12

0/52

0/00

1/0

0/22

0/41

تایید

منابع و بودجه کافی

1/13

0/13

0/00

1/3

0/21

0/12

تایید

تی /کارکنان/مدیران با کفایت و ماهر

1/14

0/11

0/00

50/5

0/44

0/11

تایید

1/11

0/12

0/00

0/54

0/54

0/31

تایید

کیفیت داده و سیست

1/12

0/52

0/00

3/1

0/42

0/11

تایید

فن آوری/ابزار مناسب

1/54

0/15

0/00

54/1

0/14

0/14

تایید

1/41

0/13

0/00

1/3

0/12

0/11

تایید

استفاده از روشهای تکرار پذیر در طراحی پروژههای
هوشمندی کسب و کار
تنظی راه ح های هوشمندی کسب وکار با انتظارات
کاربران

مولفههای عوام سازمانی

نظارت بر اطالعات از طریق مرکز ارزیابی ه شمندی کسب
و کار

مولفههای عوام تکنولوژیک

چارچوب فنی(سخت افزاری و نرم افزاری) قاب
گسترش

یکپارچگی سیست های هوشمندی کسب و کار با
سیست های دیگر

پیشنهادات در خصوص نتایج حاصل از فرضیه

باع

اول:

طور دقیق و واضلر بله بخلش فنلی توضلیر دهنلد و در

با توجله بله تاییلد فرضلیه اول و فرضلیههلای فرعلی
مربو به آن که نشان دهنده ارتبا عوامل سلازمانی بلا

می شود که کارکنان شرکت نیازهلای خلود را بله

هنگام اجرای آن عقلب نایسلتند و بلا مشلارکت و ابلراز
نظرهای خود در رفع هر چه بهتر نیازها کمک نمایند.

پیاده سازی موفق سیست هوشمندی کسب و کلار اسلت

در مورد فرضیه  5-2باید گفت که حمایت مدیریت

پیشنهاد می گردد که مدیران شرکت شلات بلرای اینکله

از برنامه های اجرایی ،تلامین منلابع ملورد نیلاز و اجلرای

بتواننللد سیسللت هوشللمند کسللب و کللار را بلله خللوبی در

پروژهها را مطم ن تر میکنلد.این حمایلتهلا ملیتوانلد

شرکت خود پیاده نمایند به مولفههلای عوامل سلازمانی

شام تامین سرمایه مالی ،مهارتهای انسانی و تجهیزات

دقت بیشتری کنند.

و الزامات دیگر باشد.بنابراین تعهلد و درگیلری ملدیران

در مورد فرضیه  5-5ملیتلوان گفلت کله مشلارکت
بیشتر میان کارکنان شرکت و بخلش فنلاوری اطالعلات

عالی امری ضروری است ،خصوصا برای شکستن موانلع
تغییر و سازگاری در درون سازمان.

بررسی عوام تکنولوژیک ،سازمانی ،فرآیندی و کسب و کارمؤ ر بر پیاده سازی موفق سیست هوشمند کسب و کار 515 / ...

در مورد فرضیه  5-1میتوان گفت کله ایجلاد یلک
مرکز ارزیابی هوشمندی کسلب و کلار باعل

ملیشلود

که مهارتهای کمیاب را بهتر شناسایی نموده و نقشهلا
و مس ولیتهای کارکنان را بهتر تعریو نمود.

موفق سیست هوشمندی کسب و کلار ارتبلا مسلتقیمی
دارند.
در مورد فرضیه  2-5میتوان پیشنهاد کرد کله بلرای
اجرای پروژه های هوشمندی کسب و کار در ابتدا یلک

در مورد فرضیه  5-4میتوان پیشنهاد کرد کله بلرای

سند رسمی تنظی شود که این سند باید شام مشلکالت

پیاده سازی سیسلت هلای هوشلمند شلرکت از دیلد بلنلد

و نیازهای شرکت ،میزان درگیر بودن سیست های دیگلر

مدت و استراتژیک برای پیاده سازی استفاده نماید زیلرا

شللرکت ،افللراد درگیللر ،چللارچوب زمللانی ،فرضللیات

داشتن دید بلند مدت برای هدایت تالشها به سمت پیاده

ساخته شده ،خطرات و اتفاقات خاص و دیگلر الزاملات

سازی موفق بسیار ضروری است.

به طور دقیق تعیین شود.

در مللورد فرضللیه  5-1مللیتللوان گفللت کلله هماننللد

در مللورد فرضللیه  2-2مللیتللوان پیشللنهاد نمللود کلله

تمامی پروژهها ،پیاده سازی سیست های هوشلمند کسلب

شرکت میتواند برای تغییر سیست ها با تغییرات کوچک

و کار نیز نیازمند اختصلاص منلابع و بودجله زم اسلت.

کار خود را آلاز نموده و ک ک سیست هلا را گسلترش

بنابراین بهتر است مدیران در این زمینه همکلاری زم را

دهد.بدین ترتیب بهتر میتوان تغییرات را مدیریت نملود

منظور بنمایند.

و همچنین خطرات در این مورد بسیار کمتر و قاب پیش

در مورد فرضلیه  5-1بایلد گفلت کله شلرکت بایلد

بینی و مواجهه است.

برای پیاده سازی هر چه بهتر سیست های هوشمند کسلب

فرضللیه  2-1بیللان مللیکنللد کلله توجلله بلله نیازهللا و

و کللار از افللراد متخصللص و بللا مهللارت در زمینللههللای

مهللارتهللای کارکنللان در ایجللاد سیسللت هللای هوشللمند

مختلو به خصوص در زمینه فناوری اطالعلات اسلتفاده

کسب و کار بسیار حا ز اهمیت است زیرا افراد مختللو

نماید.همچنین پیشنهاد میگردد اسلتفاده از یلک مشلاور

دارای مهارتها و نیازمندیهای مختلو هستند همچنین

خارج از شرکت و بدون تعصب میتواند بسلیار مفیلد و

ممکن است نیاز باشد افراد خارج از سیست به گونهای با

مؤ ر باشد.

سیست درگیر باشلند بنلابراین بایلد ایلن افلراد نیلز ملورد
حمایت سیست های جدید قرار گیرند.

پیشنهادات در خصوص نتایج حاصل از فرضیه
دوم:

در مللورد فرضللیه  2-4مللیتللوان پیشللنهاد نمللود کلله
شرکت برای پیلاده سلازی موفلق سیسلت هلای هوشلمند

با توجله بله تاییلد فرضلیه دوم و فرضلیههلای فرعلی

کسب و کار نیاز است که مهارتهلای ملورد نیلاز را بله

مربو به آن که نشان دهنده ارتبا عوامل فرآینلدی و

کارکنان خود آملوزش دهلد و از آنهلا پشلتیبانی نمایلد.

کسب و کار بلا پیلاده سلازی موفلق سیسلت هوشلمندی

آمللوزش مهللارتهللا و پشللتیبانی از کارکنللان یکللی از

کسب و کار است پیشنهاد میگردد که مدیران شلرکت

مهمترین عوام در زمینه پیاده سازی موفلق سیسلت هلای

شات که به عوام فرآیندی و کسلب و کلار نیلز توجله

هوشمند کسب و کار است.

زم را داشللته باشللند زیللرا طبللق نتللایج بدسللت آمللده

فرضللیه  2-1بیللان مللیکنللد کلله درک و پللذیرش

مولفه های این عوام نیز(بجز یک مورد) با پیاده سلازی

تغییرات برای کارکنان ،مشلتریان و دیگلر افلراد درگیلر

 / 512تحقیقات بازاریابی نوین ،سال چهارم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )51زمستان 5131

سخت است .نتیجله بدسلت آملده بلرای ایلن فرضلیه بلا

در شللرکت کیفیللت بللا تری داشللته باشللند گزارشللات

پژوهشی که توسط کلهلری و حلاجی حیلدری ()5135

بهتری را میتوان تهیه نمود و در اختیلار ملدیران بلا یی

انجام شده بود سازگاری دارد .به هلر حلال بلرای بهبلود

قرار داد تا بتوانند برای تصلمی گیلریهلای خلود از آن

مللدیریت مللؤ ر تغییللر و پللذیرش هللر چلله بهتللر تغییللرات

اسللتفاده کننللد.کیفیت تصللمی گیللری ،برناملله ریللزی

پیشنهاد میشود که شرکت ،کارکنان و افلراد درگیلر را

اسلللتراتژیک و تصلللمیمات سلللاختارنیافته ،بلللا کسلللب

در جریان تغییرات و ایجاد پروژهها و سیست های جدیلد

اطالعات به موقع و صحیر با تر خواهد رفت.

قرار دهد تا بدین ترتیب بتواند افراد را با فرآیند تغییرات
همراه نماید.
)1پیشنهادات در خصلوص نتلایج حاصل از فرضلیه
سوم:
با توجه بله تاییلد فرضلیه سلوم و فرضلیههلای فرعلی
مربو به آن که نشان دهنده ارتبا عوام تکنولوژیک

همان طور که از فرضیه  1-1میتوان فهمید اسلتفاده
از ابزارها و فن آوریهای مناسب و به روز ملیتوانلد در
پیاده سازی هر چه موفق تر سیست های هوشلمند کسلب
و کار مؤ ر و مفید باشد.سیست های هوشمندی کسلب و
کار باید مبتنی بلر فنلاوریهلای نلوین باشلد تلا بتلوان بلا
قابلیت اطمینان بیشتری آنها را به کار گرفت.

با پیاده سلازی موفلق سیسلت هوشلمندی کسلب و کلار

و همچنللین در مللورد فرضللیه  1-4مللیتللوان پیشللنهاد

است پیشنهاد می گردد که مدیران شرکت شات بله ایلن

کرد که برای پیاده سازی موفق سیسلت هلای هوشلمندی

عوام توجه زم را داشته باشند زیرا یکلی از مهمتلرین

کسب و کار بهتر است که این سیست ها بلا سیسلت هلای

عوامل در پیللاده سللازی موفللق سیسللت هللای هوشللمندی

دیگر شرکت از جمله سیست برنامه ریزی منابع سازمان،

کسب و کار است.

سیست های تبادلی ،سیست های ارتبا با مشلتری و لیلره

در مورد فرضیه  1-5پیشنهاد میگردد که برای پیاده
سازی سیسلت هلای هوشلمندی کسلب و کلار از سلخت

همسو و هماهنلو بلوده تلا بتواننلد جریلان اطالعلات و
فرآیند تصمی گیری را بهبود بخشند.

افزار ها و نرم افزارهای قاب گسترش استفاده شود زیرا با

گرچه این پژوهش یک پژوهش دانشگاهی است اما

توجه بله دیلد اسلتراتژیک و بلنلد ملدت نسلبت بله ایلن

میتواند برای سازمانها بسلیار مفیلد باشلدو بله خصلوص

سیست ها و استفاده از چارجوبهای فنی قاب گسلترش،

سللازمانهایی کلله قصللد پیللاده سللازی سیسللت هوشللمندی

مللیتللوان راه ح ل دراز مللدت بللرای بللرآورده سللاختن

کسب و کلار را دانلد .بلدین ترتیلب ملیتواننلد عوامل

نیازهللای کسللب و کللار پیللدا کرد.انعطللاف پللذیری و

کلیللدی موفقیللت بللرای پیللاده سللازی موفللق سیسللت

معماری باز این سیسلت هلا امکلان توسلعه آسلان آنهلا را

هوشللمندی کسللب و کللار را شناسللایی نماینللد (ی للو و

فراه میآورد.این موضوع به ویژه زمانی ضرورت پیلدا

دیگران .)5 :2001 ،یافته های این پژوهش به سلازمانهلا

میکند که نیازهای اطالعاتی جدیدی به وجود ملیآیلد

کمللک مللیکنللد تللا بهتللر بتواننللد پیللاده سللازی سیسللت

یا مقدار اطالعاتی که باید پردازش شلود ،بله طلور قابل

هوشمند کسب و کار را مدیریت کنند .شناسایی عوامل

مالحظهای افزایش مییابد.

کلیدی موفقیت بله سلازمانهلا کملک ملیکنلد عوامل

در مللورد فرضللیه  1-2مللیتللوان گفللت کلله هرچلله

ضللروری را شناسللایی کننللد و درک جللامعی نسللبت بلله

سیست ها ی مورد استفاده در شرکت و دادههلای جلاری

عوام کلیدی موفقیت بدست آورند .برخلی از یافتلههلا
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