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 چکیده

باه دنبااا ابرارهاایی بارای پاردازش و       هاا سازمان و نوسان شرایط کسب و کار، اقتصادی -های اجتماعیدگییامروزه با توجه به پیچ

و بتوانند در شارایط متتلاف، واکانش     کمک کنند تا بدین وسیله به کشف و مدیریت دانش و کاربرد آن هستندها تحلیل موثر داده

دست یابند  قابل استناد تبه اطالعابه راحتی باید ، آگاهانهو  هنگامبهمدیران به منظور تصمیم گیری . مناسبی نشان دهندخالقانه و 

و باا   ناد باه وجاود آمد  هاای اطالعاات کساب وکاار     ، سیستمبدین ترتیب. ندداشته باشاز موقعیت سازمان درستی تحلیل بتوانند  تا

یااری  بارای انجاام ویاایف محولاه     را  هاسازمان ،های کاربردیبرنامه ی چون پیش بینی و طراحیهایدر قالب رویهمدیریت عملکرد 

 ، فرآیناد سلساله مراتبای   کساب و کاار  هاوش  های اداری خودکار تا های اطالعات کسب و کار از سیستمسیر تحوا سیستم .نمودند

 بررسای  در ایان ماالاه ابتادا باه    . باشاد ها میآنها به اطالعات مورد نیاز دسترسی کاربران و مدیران ارشد سازماندر جهت  منظمی

تارین  و در انتها به تازه شودپرداخته میهای اطالعات مدیریت و هوش کسب و کار سیستمبه ویژه های اطالعات کسب و کار سیستم

 .شودکار اشاره میهای هوش کسب و مطالعات در زمینه سیستم

 

  گیری، حل مسالهکسب و کار، تصمیم سیستم اطالعات مدیریت، هوش: هاکلیدواژه
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 مادمه

ترین منابعی اسات کاه   یکی از مهم اطالعاتدر حایات، . در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته استامروزه، ناش اطالعات بیش از پیش 

 گیری در محیط کسب و کار رقابتی کنونی کماک و به فرآیند تصمیم مشتص کردهها را از بازار رقابت در طوالنی مدت سهم شرکت

هاای مادیریت   گیاری  تصامیم اساسی همچنین اطالعات به عنوان عنصر . (2 70، 7؛ سریدار و هرماجی7002،  سر و نمث)کند می

جهانی شدن کسب و کار این فرصت را فراهم آورده است که در مدت زماان کوتااهی   . (  70و همکاران،  2توربن) شودمحسوب می

ها بایستی زمان و انرژی کافی را صرف کنترا و سااماندهی ایان باار    لذا، شرکت. م زیادی از اطالعات دستیابی پیدا کردجبه حبتوان 

-در حاا افرایش مای تکنولوژی  یبه دلیل توسعه های اطالعات کسب و کار به همین منظور طراحی شده وسیستم. اطالعاتی کنند

  .(7002،  اردوس) باشند

 

 های اطالعات کسب و کارمفهوم سیستم

های سیستم»، 2براساس برت و تیلور. های اطالعات کسب و کار ارائه شده استگوناگونی برای سیستمدر ادبیات کسب و کار تعاریف 

هار سیساتم اطالعاات    . باشیممیدر دسترس بوده و قادر به دستکاری و بهبود آن د که نباشاطالعات کسب و کار منبع اطالعاتی می

 «دبارآورده شاو   نیازهای اطالعاتی کااربران ها، آنشود تا به کمک طراحی می یکسب و کار به منظور ارتباط با منبع مناسب اطالعات

ماشاین کاه اطالعاات را باا هادف       -سیستمی یکپارچاه از کااربر  »: دنکنتوصیف می گونهآن را این  دیویس و اولسون. (27: 7002)

افرار نرماز  داده، هایپایگاه یبا واسطه هاسیستماین . کندگیری در سازمان فراهم میپشتیبانی از عملیات، مدیریت، تحلیل و تصمیم

  .( 2: 892 ) دنبرگیری بهره میو تصمیم کنتراریری، های دستی، الگوهای تحلیلی، برنامهروش، افرار رایانهو ستت

-که اطالعات را ارائه، تولید، ذخیره، جداسازی، تاسیمشوند بتشی از هر سازمان در نظر گرفته میبه عنوان  یهای اطالعاتسیستم»

توان ذاتا را می هادر حایات، آن. دنباشی آن انسان، تکنیک، امور مالی و منابع اقتصادی میاجرای سازنده. دنکنبندی و استفاده می

هاای مشاتص   مجهر به رایانه شاده باشاند تاا بتاش    فرض کرد که ممکن است ( هاهای دستی و سازمانسیستم)های انسانی سیتم

های بتش مدیریت باوده و هام اماور روزاناه ساازمان را      در اینجا هدف اصلی هم پشتیبانی از فعالیت .خودکار انجام دهندای را شده

 (.00 : 7009و همکاران،  2اکدی)« دنشوشامل می

آوری، اطالعاات بارای جماع   تکنولاوژی  های اطالعااتی از  سیستم»( 0  : 7002)و همکاران  9براساس تعریف ارائه شده توسط ساال

 . «دنکناستفاده می یسازمانکسب و کار ی، پردازش، اجرا و تبدیل اطالعات در سازی، بازیابانتااا، ذخیره

ها را به عناوان منباع   ها اطالعات و دادهاین سیستم»: کندهای اطالعاتی چنین بیان میتصور خود را از سیستم( 0 : 7002) 8رافائی

. دنا های ساازمانی فاراهم آور  د اطالعات مفیدی را برای انجام سایر فعالیتنتا بتواند نکنهای پردازشی استفاده میاصلی سایر فعالیت

 .«تولید اطالعاتی که برای اتتاذ تصمیمات کافی باشد: است ازاتی عبارت های اطالعهدف اصلی سیستم

 

 کسب و کار های مدیریت اطالعات تا هوشاز سیستم

                                                           
1 Cser and Németh 
2 Sridhar and Dharmaji 
3 Turban 
4 Erdős 
5 Burt and Taylor 
6 Davis and Olson 
7 Deák 
8 Csala 
9 Raffai 
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موضاوع بسایاری از محاااین در     ،هاا افراد متصدی انجام امور متتلف در سازمان ی به مدیران کسب و کارها و دیگرسانرحرفه اطالع

رخ داده  0 های مادیریت اطالعاات  در حالی که تغییرات شگرفی در سیستم. باشداطالعات میهای اطالعاتی و مدیریت سیستمحوزه 

. باشاد صورت نگرفته و تحاوالت آن بسایار ناراضای کنناده مای     در خصوص نیازهای مدیریت اطالعات  ، اما هیچ گونه پیشرفتیاست

؛ داشاتن  استراتژیو تنظیم  اجرا: باشدمیای از نیازهای گوناگون نیازهای مدیریت اطالعات بر مبنای مجموعهها برای توسعه سیستم

از دسته نیازهایی ) ها و تهدیدهابینی فرصتپیش؛ محیط اطراف نظارت بر، (ی ثابت و همیشگیهایبه عنوان نیاز) های مستمرفعالیت

ی اجرایا های کسب و کاار  ذاتی توسط فعالیتبه طور ( شتیبانپزیرساخت )محیط اطالعات . (آیندای به وجود میکه به صورت دوره

از طارف دیگار،   . شاود پشاتیبانی مای   MISاغلب توساط عملکارد    متناوب بوده وای و یک طرف، دارای ماهیت دورهاز  شود کهمی

مهام تنهاا    ایان . آوردوجود میبه  اهرای آنشته که لروم برخورداری از پشتیبانی هوشمند را ببینی دانظم و غیرقابل پیشرفتاری بی

مانناد پشاتیبانی تصامیم، هاوش رقاابتی، هاوش عملیااتی،        )های وابسته باه آن  و برنامه   های هوشمند کسب و کارتوسط سیستم

 قابال دساتیابی اسات    (مشابه با قابلیت نظارت پشاتیبان و حال مسااله    هایسیستمهای اعالم خطر زودهنگام، و سایر انواع سیستم

 . (2 70و همکاران،  7 ریوساسک)

باه چنادین   . باشدبسیار متنوع میکسب و کار  مانند پشتیبانی تصمیم و هوش پیچیده یاطالعاتنیازهای تحایاات اخیر روی ماوله 

در ایان  بررسای کردناد و   گیاری  فرآیناد تصامیم  در را پاستگویی تاثیر  2 و دنگ ؛ لمیوکسمثاا که در ادامه آمده است توجه کنید

   تورلوچر و ون دن پل. (2 70) توسط نیروهای انسانی پیشنهاد کردند رفته میران استدالا به کار زمینه ابرارهایی را برای سنجش

 دنا لوژی و تحایق مورد مطالعاه قارار داد  ریری مشارکتی تکنورا به منظور بهبود برنامه موضوع استفاده از تحلیل محتوای وب سایت

، تکنولاوژی  های اطالعاتی اعالم خطر زودهنگام در شرایط بحرانای سیستمبه دنباا تحایاات خود روی و همکاران  2 دسع. (2 70)

ساازگاری مادیریت    ویرسانجی خاود   در مطالعات امکان   کاستانو. (2 70) هوشمندی را برای نظارت و شناسایی به وجود آوردند

و  8 گارسایا -ردونادو . (7 70) عملکردهاای مادیریتی هوشامندی را ارائاه کارد      ،9 داده کااوی های با تکنیک 2 فرآیند کسب و کار

 . (7 70) پرداختندسازی اطالعات به یکپارچهشود، ی اطالعات استفاده میدر شرایطی که از منابع ناهمگن و پراکنده ،همکاران

باوده  های پشتیبان تصمیم در ارتباط ای با حوزه تکنولوژی و سیستمها اشاره شد به طور گستردهای که در باال به آننمونه تحایاات

ه برای رفع نیاز باه اطالعاات پیچیاد   در حوزه کاربرد تکنولوژی  .باشدمیکاربران ی ی به منظور رفع نیازهای اطالعاتی پیچیدهو همگ

البته بایستی . اندپرداخته این موضوع به طور یکسان به سازمانیو  ین دانشگاهامحاا، 70های پشتیبان تصمیم مدیریتمانند سیستم

 -و بارون  ساازمانی  -هاای درون گیری و آگاهی کلای باه محایط   از اهمیت فرآیندهای تصمیم DSSتوجه داشت که کم رنگ شدن 

مدیریت پایا و کارا وجود دارد که بتواند تصمیمات، رشاد و بااای   بلکه در شرایط اقتصادی کنونی، نیاز مبرمی به . کاهدسازمانی نمی

 .(7008،  7پاور) کند سازمانی را پشتیبانی

. ، از کفایت الزم برخاوردار نیسات  باشدمشکل فعاا و پاستگو میر زمان بروز پشتیبانی تصمیمی که تنها دالبته ثابت شده است که 

باه   گیارد اطالعااتی مای  منظم مربوط به سیستم از منابع  (بر پایه تکنولوژی اطالعات)مورد نیاز را پشتیبانی اغلب ماوله حل مساله 

حاا اگار راهبارد پشاتیبان    . باشدای میمحدود و پیچیدهدارای ماهیت  هایی با ضرب العجل زمانی،، به ویژه در موقعیتهمین دلیل
                                                           
10 Management information system (MIS) 
11 Business intelligence system (BIS) 
12 Skyrius 
13 Lemieux and Dang 
14 Thorleuchter and Van den Poel 
15 Saad 
16 Castano 
17 Business process management 
18 Data mining 
19 Redondo-Garcia 
20 Management decision support system (DSS) 
21 Power 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
کیفیت  تری از ماوله حل مساله داشت و همچنینتوان درک واقعیمحیط اطراف افروده شود، آنگاه می گسترنظارت پیشتصمیم به 

گیرد که به کاربرهای را دربرمیهایی همچون چتری تمامی ابرارها و تکنولوژی« کسب و کار هوش»واژه . یابدارتااء می گیریتصمیم

 آگااه باشاند   ساازمانی  -و بارون ساازمانی   -دهد که نسبت به تغییر و تحاوالت محایط درون  اطالعات کسب و کار این قابلیت را می

 . (2 70اسکریوس و همکاران، )

باشاد   مای و یاا باالعکس    DSSبتشی از  BISپوشانی دارد و اینکه آیا هم BISبا  MISاخیرا، ابهاماتی به وجود آمده است که آیا 

 .ارائه شود هاو نیازهای اطالعاتی آن BIS و MIS تعریف روشنی از الت، ابتدا الزم استابرای پاسخ به این سو

 

 سیستم مدیریت اطالعات

هاای پاردازش   های مارتبط باا سیساتم   شود که برای تبدیل دادهبه صورت سیستمی تعریف می MIS، 77دوبایبندی براساس دسته

 .(882 ) رودکار میبرای تحلیل، مدیریت و کنترا بهسازمان به اطالعات مورد نیاز  72تراکنش

ساوکنه و  ککا. (888 ) دنا کنمای  عملکاردی پشاتیبانی   -هاای اجرایای  نامد که اساسا از فعالیتمی یهایرا سیستم MIS  7اوبریئن

-های عملیاتی در ساازمان باه  سیستمی است که برای تحلیل فعالیت»: ندنکبا دیدگاهی متفاوت آن را این گونه توصیف می 72سکی

 هدف اصلی این اطالعات حل مساله و. دهدای را به طور منظم ارائه میهای از قبل تعریف شدهبه این صورت که گرارش. رودکار می

 (.7008)داند مفید و موثر می ،های سطح عملیاتیرا تنها برای فعالیت MISنیر   7لودون. (7002)« باشدزهای مدیران میرفع نیا

بارای  کاه  اولین نوع همان اطالعاات خاارجی باوده    . گیردسازی راهکارها مورد استفاده قرار میدو نوع اطالعات برای پیاده MISدر 

 .(7009اساکریوس،  ) کار نظارت داردکند که بر اجرای راهبه اطالعات داخلی اشاره میمورد دومین . شوداستفاده می هاکارتوسعه راه

و افارایش  مطلاوب  گیاری  د که به مدیران در امار تصامیم  شهای وابسته به رایانه اتالق میبه کلیه شیوه MISاصطالح  از همین رو،

 . (2 70لمیوکس و دنگ، ) رساندی سازمان یاری میلیاتعمکارایی 

و در زمان نیاز در دساترس  ( نه زیاد و نه کم)اطالعات به میران کافی بایستی گیری سودمند باشد، تصمیمدر  MISحاا برای اینکه 

، 72پیبارن جرمیلیاون و  ) این اطالعات بایستی در قالب درست نیار ارائاه شاود   گیری برای تسهیل امر تصمیمپرواضح است که . باشد

 .دهاد ارائه میی شرکت و محیط آن آیندهگذشته، حاا و  سب و کار بوده که اطالعات ماتضی را ازیک سیستم ک MISلذا  .(899 

ماورد اساتفاده قارار    را  ،به ویژه آن دسته اطالعات درباره محیط خارجی شارکت  ،سایر منابع اطالعاتیممکن است  MIS همچنین،

 .( 89 و همکاران،  79کرونک) دهد

هاا، و نظریااتی   ای از حاایق، ایاده شوند، همگی بر اساس مجموعههای امروزی اتتاذ میهایی که در سازمانها و رویهمعموال سیستم

مواجهه ماوثر و کاارا باا محایط در حااا      بایست چگونگی برای باای یک سازمان، می. باشندمعطوف به اهداف سازمانی میکه است 

هاا و  چارچوب شرکت که دربردارناده سیساتم  چنین محیط نامطمئنی به درستی تصمیم بگیریم، در برای اینکه . دوتغییر آموخته ش

 .( 89 و همکاران،  78فیترجرالد) شود اصالح و بازسازیمطابق تغییرات پیش رو هاست، بایستی رویه

این امار  . کردو اغلب اطالعات دقیق را ارائه نمیشد که قادر نبود نیازهای فردی را برآورده سازد از آنجا ناشی می MISضعف عمده 

های هاوش تجااری یاا    ، سیستم 2سیستم اطالعات اجراییو  20سیستم خبرهبا گذر از نسل . به وجود آید DSSسبب شد تا مفهوم 

                                                           
22 Dobay 
23 Transaction processing system 
24 O’Brein 
25 Kacsukné and Kiss 
26 Laudon 
27 Gremillion and Pyburn 
28 Kroenke 
29 FitzGerald 
30 Expert system (ES) 
31 Executive information system (EIS) 
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پایگااه داده،  هایی مانناد  بر امکان دهد و عالوهتری را پوشش میدامنه موضوعی گسترده BIS. همان هوش کسب و کار یهور کردند

، (ES)، پایگاه استداللی داده، پایگاه دانش محاور  (DSS)ها ها، برقراری ارتباط بین داده، شکل دادن به داده(MIS)استراتژی داده 

،   70، 27اولاراک )های استتراج شاده از مناابع متتلاف را دارد    ، قدرت تحلیل چندمتغیری داده(EIS)گیری، تفسیر داده گرارش

 .آمده است  های اطالعات کسب و کار در جدوا تاریتچه سیستم (.7 70، 22ساسوری

 
 (  70و همکاران،   2اورلی)های متتلف های اطالعات کسب و کار در دورهسیستم(  )جدوا 

 کاربرد زمان نوع سیستم

 820 دهه  سیستم پردازش تراکنش

روزانه در سازمان مورد  هایسازی، اصالح و بازیابی تراکنشآوری، ذخیرهمعموال برای جمع

ها، ای تشکیل شده که متناسب با حسابای پیشرفتهاز یک سیستم داده. گیرداستفاده قرار می

 .باشدها، سفارشات و خرید مواد خام مورد نیاز میها، پرداختیفروش

سیستم اطالعات 

 مدیریت
 0 8 دهه 

اصلی سیستم روی نیازهای اطالعاتی تمرکر . های عملیاتی سازمان کاربرد داردبرای فعالیت

 .باشدهای حل مساله میمدیران و ارائه راه

 820 دهه  سیستم پشتیبان تصمیم

آوری اطالعات گیرندگان در خصوص جمعباشد که به تصمیممی MISاین سیستم نسل جدید 

نهایت در کند تا در های خام، اسناد، دانش فردی و الگوهای کسب و کار کمک میمفید از داده

این سیستم به دلیل . گیری موفق عمل نمایندفرآیندهای شناسایی و حل مساله و تصمیم

-کنش و الگوهای تحلیل مساله در سطح عملیاتی بسیار مفید و موثر میبرخورداری از برهم

 .باشد

 890 دهه  سیستم اطالعات اجرایی

گیری موجود در فرآیند تصمیمدر حایات، برای سهولت و پشتیبانی از اطالعات و نیازهای 

در این سیستم، دسترسی آسانی به اطالعات داخلی و خارجی . مدیران ارشد طراحی شده است

از بارزترین ویژگی این سیستم استفاده . وجود دارد تا اهداف راهبردی سازمان حاصل شود

 .باشدآسان آن برای کاربر می

 890 دهه  سیستم خبره

ائه راه حل برای مشکالت خاص و بدون ساختار که به تتصص بسیار این سیستم به منظور ار

به بیان دیگر، این سیستم با ذخیره حاایق و ارقام موجود، . باالیی نیاز دارد، تدوین شده است

 .این کاربرد در حوزه هوش مصنوعی بسیار مطرح است. کندگیری مرتبط را استتراج مینتیجه

 ریری برنامه سیستم

 سازمان منابع
 880 دهه 

های سازمانی و مدیریت ارتباطات با هدف اصلی آن تسهیل جریان اطالعات بین تمامی فعالیت

این سیستم ممکن است ارتباطات با مشتری و منابع، و همچنین . های ذینفع استگروه

مدوالر عالوه، این سیستم با استفاده از ساختار به. مدیریت زنجیره تامین را نیر دربرگیرد

 .دهدپشتیبانی الزم را برای سطح عملیاتی ارائه می

سیستم هوش کسب 

 وکار
 880 دهه 

های ها به وجود آمده است که به نوبه خود، فرصتاین سیستم برای تولید انبوهی از داده

 .کندجدیدی را در سازمان خلق می

 880 دهه  مدیریت عملکرد شرکت

سازی فرآیندهای کسب و کار به نیره کردن و همرماناین سیستم با هدف سازماندهی، مکا

. های فروش، بازاریابی، خدمات به مشتری و پشتیبانی تکنیکی طراحی شده استویژه فعالیت

این سیستم همچنین کمک شایانی به ارتااء و توسعه محصوالت و بهبود راهکارهای بازاریابی 
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 .دارد

سیستم مدیریت ارتباط 

 با منابع
 880 دهه 

هدف طراحی این سیستم برقراری ارتباط نردیک با منابع اصلی بوده تا در تعامل متاابل، 

این سیستم عملکردی متاابل، برای تصمیمات به ویژه در سطح . اعتبار و ارزش افرایش یابد

 (.0 70، 22هوگس)دهد عملکردی، پشتیبانی الزم را ارائه می

سیستم مدیریت زنجیره 

 تامین
 880 دهه 

های کسب و کار سیستم برای سهولت ایجاد مشارکت راهبردی و نظامند در میان فعالیتاین 

هدف، . سنتی یک شرکت و یا کسب و کارهای موجود در زنجیره تامین طراحی شده است

این سیستم نیر در . باشدها و هم زنجیره تامین میبهبود عملکرد طوالنی مدت هم شرکت

 (. 88 ،  2هارلند)کاربرد دارد گیری سطح عملیاتی برای تصمیم

 7000دهه  مدیریت عملکرد شرکت

در حایات، مدیریت عملکرد شرکت یک حوزه مدیریتی است که دید عملیات را در یک الگوی 

در مدیریت عملکرد شرکت . گیردهای شرکت در نظر میی بسته در میان تمامی جنبهحلاه

راهبردهای تجاری و تحایاات دانشگاهی چندین حوزه در حاا یهور وجود دارد که توسط 

 (.0 70، 22نیومن)شود اداره می

شود که عالوه بر پشتیبانی از افرارهای عملیات کسب و کار اتالق میای از نرمبه مجموعه 7000دهه  29سوئیت کسب و کار

 .کندفرآیندهای کسب و کار به کسب و کار اصلی در داخل و خارج سازمان کمک می

 

 های هوش کسب و کار و نیازهای اطالعاتیسیستم

(. 2 70اسکریوس، )پیشنهاد شد  0 از گروه گارتنر 28برای اولین بار توسط هووارد درسنر 898 در ساا « هوش کسب و کار»ی واژه

فرآینادی   BIS»کناد کاه   چنین بیان می  عنوان مثاا، ووریبه. باشندوجود دارد که مشابه هم می BISمتعددی برای  هایتعریف

در  .( 700) «کناد آوری، مادیریت و تحلیال مای   ها را جماع مند اطالعات ضروری مربوط به فعالیتمسازمان به صورت نظااست که 

کاه ایان قابلیات را دارد تاا      برای تولید حجم زیادی از اطالعات طراحی شاده  BIS ،سوکنه و کیسککا بندی ارائه شده توسطدسته

های تکنیک، 7 های پردازش تحلیلی برخطسیستم معموال مشتمل بر BIS .سازمان خلق کندکسب و کار های جدیدی برای فرصت

با وجاود پیچیادگی ذاتای ایان      .باشدمی   زنیمحکمدیریت عملکرد کسب و کار، تحلیل پیشگویانه و ، 2 کاوش فرآیندداده کاوی، 

تاری از  کاه تعریاف دقیاق   برای ایان  (.7002)پشتیبانی تصمیم هستند ترین ابرارهای اند که یکی از قویها ثابت کردهها، آنسیستم

BIS  دهند، هوشامند تلاای   هایی که سطح آگاهی را افرایش میآیا تمامی فعالیتبایستی به این مهم پاسخ بگوییم که داشته باشیم

و  BIS معیارهاای جداساازی  اگر این پاسخ مثبت اسات،   های سطح پایین اطالعاتی است جدای از سایر فعالیت BIS؛ آیا شوندمی

MIS  کنایم بندی مای ها تاسیمدر این راستا، ما نیازهای اطالعاتی مدیران را از دو نظر یعنی میران دشواری و عمومیت آن چیست 

 .مشتص خواهد شد BISبه بیان دیگر، اگر نوع نیاز اطالعاتی مشتص شود هدف  .(7جدوا )

 
 (2 70اسکریوس و همکاران، )ارتباط بین دشواری و عمومیت نیازهای اطالعاتی ( 7)جدوا 
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 نیازهای پیچیده نیازهای ساده 

 ی ویژهنیازهای پیچیده ی ویژهنیازهای ساده (متصوص مساله)نیازهای ویژه 

 ی عمومینیازهای پیچیده ی عمومینیازهای ساده (ثابت و همیشگی)نیازهای عمومی 

 

گیاری اغلاب باه    ، فرآیناد تصامیم  مشاابه آن . گیارد در دسته نیازهای اطالعاتی دشوار قرار می BISمعموال اطالعات مطرح شده در 

عامال  اما . از خطر داشته باشد تریبر ایجاد آگاهی و ارتباط، ارزیابی واقعی عالوهبتواند ها به کمک آندارد تا نیاز ای ابرارهای پیچیده

روی یک مساله مشاتص  های پشتیبان تصمیم در حایات، فعالیت. دهدرا از یکدیگر تمیر می BISگیری و تصمیم عمومیت، فرآیند

گیری باشد و به شاناخت  که جدا از ماوله تصمیمرا  یهر فعالیت عادی و همیشگ BISد که بایستی حل شود، حاا آنکه نتمرکر دار

 .گیرددربرمی مساله و ایجاد آگاهی کلی کمک کند،

 

 BISساختار فرآیند 

آوری اطالعات، پردازش اطالعاات،  تعریف نیازهای اطالعاتی، جمع :باشدای بوده و شامل مراحل زیر میدارای روند دایره BISفرآیند 

قابال تنظایم    ی به دست آماده براساس بازخوردها ایساختار دایره. ( شکل ) بازخوردی اطالعات و تحلیل، انتشار اطالعات، استفاده

 .(2 70اسکریوس و همکاران، ) از نیازهای اطالعاتی برسیم ارزیابی و تعریف بهتریبه باشد تا می

 

 
 ( 700ووری، )الگوی پردازش هوشمند کسب و کار (  )شکل 

 

نظارت مداوم روی محیط کسب و کار داخلی  BISبه کمک منابع شود و با مسائل به صورت اختصاصی برخورد نمی BISدر فرآیند 

نگاه  پردازد تا کاربران را از وضعیت محیط کساب و کاار آگااه    به نیازهای عمومی می BISبه بیان دیگر،  .گیردو خارجی صورت می

-و ناساازگاری برای جلوگیری از جلب توجه به تغییرات ها دارد، هر چند محسوسی بر فعالیتاغلب نظارت  BISدر این زمینه، . دارد

تعریف نیازهای . 1
 اطالعاتی

وری . 2
 
جمع ا

 اطالعات

پردازش . 3
 اطالعات

تحلیل. 4  

انتشار. 5  

بهره وری و . 6
 بازخورد
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 ایجاد دید تلفیاای  BISاز این رو، مهمترین ویژگی . کنددهی یا ابرارهای مشابه استفاده نمیهیچ گونه گرارشهای به وجود آمده از 

 .(2 70اسکریوس و همکاران، ) باشدمحسوس می

 

 بحث و نتیجه گیری

ساازی حاداقل   ها با استفاده از مادا آن. گیری پرداختندروی کیفیت تصمیم BISی به مطالعه اثرات با ارائه الگوی2 رویدر و اوسیمیت

کیفیت داده، کیفیات  طور مستایم یا غیرمستایم به به  BISتحلیل میانجی نشان دادند که کیفیت مدیریت بر پایه مربعات جرئی و 

 .آمده است 7مفهومی تحایق در شکل  گویلا .(2 70) داردبستگی های ارائه شده انداز راه حلچشماطالعات و 

 

 الگوی تحایق( 7)شکل 

هاا باا اشااره باه اینکاه اجارا و       آن. (2 70) را مورد بررسی قرار دادند BISعوامل حیاتی اثرگذار بر موفایت    بابازاده سنگار و لحد

. را در قالاب الگاویی ارائاه کردناد     BIS، پارامترهای تعیین کننده عدم موفایت بر و پرهرینه استدر سازمان زمان BISسازی پیاده

، مشااوران و  BISشایساتگی بساته    ،میاران آماادگی ساازمان    از طریقدر مرحله ماقبل اجرا  BISموفایت ها نتیجه گرفتند که آن

ضارب العجال زماانی و بودجاه     استانداردهای از قبل تعیاین شاده،    مطابق با BIS یتکمیل پروژه. شودگیری میفروشندگان اندازه

های در عملکرد سازمانی به عنوان شاخص BISرضایت کاربر و سهم . پیشنهاد شددر مرحله اجرا گیری موفایت سازمانی برای اندازه

پشتیبانی : مدیریتی و تکنولوژیکی مطرح شدند این عوامل در هر مرحله از دو دیدگاه .باشدارزیابی موفایت در مرحله بعد از اجرا می

ساطح تحصایالت و آماوزش در کااربران، مشاارکت فعااا       ، فرهناگ ساازمانی،   پاروژه  اهداف واضح و روشن، مدیریت موثرمدیریت، 

پایاایی و  افرارهاا،  افرارها و ستتهر شرکت، سودمندی نرم ITهای زیرساختها، صاحبان سهام، یکپارچگی و صحت اطالعات و داده

 (.2 جدوا)قابلیت یادگیری سیستم  پذیری سیستم وانعطاف
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 چارچوب مفهومی تحایق( 2)جدوا 

ل
اح
مر

 

 بعد اجرا اجرا قبل از اجرا

ریری برنامه

 راهکار اجرایی
 انتتاب فروشنده

طراحی طرح 

ی کسب و اولیه

 کار

آزمایش و 

 BISترکیب 

-ارزیابی و بهینه

 سازی سیستم

نگهداری، تعمیر، 

روزرسانی و به

 ترفیع

زه
دا
ان

ت
ای
وف
ی م

یر
گ

 

 آمادگی سازمانی 

 ی ی شایستهبستهBIS 

 مشاور و فروشنده 

 BISی تکمیل پروژه

  براساس استانداردهای از

 پیش تعیین شده

 به موقع بودن 

 متناسب با بودجه 

 رضایت کاربر 

  سهم مشتصBIS  در

 عملکرد سازمانی

ت 
ای
وف
ی م

یات
 ح

ل
وام

ع
B

IS
 

ی
یک

کن
ت

 

 افرار و نرم سودمندی

 افرارستت

 های مهارتIT  در

 سازمان

 ی خدمات و مشاوره

که  BISی فروشنده

بایستی دارای صالحیت 

 باشند

  یکپارچگی و صحت

 هاداده

  زبرساخت کافیIT 

 افرار و افرار، ستتنرم

 شبکه

 پذیری و پایایی، انعطاف

 پذیریمایاس

 سودمندی مشتص 

  قابلیت یادگیری و

برای های آسان تکنولوژی

 کاربر

ی
ریت

دی
م

 

 انداز بیانیه و چشم

 (اهداف)مشتص 

 فرهنگ سازمانی 

 پشتیبانی متعهد مدیریت 

 مدیریت تغییر 

  مشارکت فعاا صاحبان

 سهام

  پشتیبانی سطح باالی

 مدیریت

 مدیریت موثر پروژه 

  سطح تحصیالت و

 آموزش کاربران

 

. انجام شد از سیستم اطالعات مدیریت تا هوش کسب و کار های اطالعات کسب و کارسیستمبررسی  با هدف نگارش این مااله

با توجه به محیط رقابتی در . شدمطالعه  2 70تا   89 های طی ساا کسب و کار مدیریتپیرامون منابع متعددی  بدین منظور

پیدا کرده است، لذا بیش از پیش اهمیت مدیریتی پیشرفته های استفاده از شیوه ،سازمانی -برونو  سازمانی -درونحاا تغییر 

-این نیاز به واقع احساس میبینی، در چنین شرایط غیرقابل پیش. ترین عنصر فرهنگ سازمانی تبدیل شده استمدیریت به اصلی

سیستم  MISدر این میان، . دنتغییرات باش واکاوی اینهای علت و معلولی قادر به های اطالعاتی با ارائه تحلیلشود که سیستم

حاا . کندتمرکر روی امور کامال ساختاریافته و تصمیمات معمولی سازمانی به مدیریت رده پایین کمک میاطالعاتی است که با 

 و تحلیل چندای مناسب به شناسایی با در نظر گرفتن نیازهای اطالعاتی به گونه BISیعنی  های اطالعاتیسیستم نسل جدیدآنکه 

وری هر چه اما برای بهره .پردازدمیها با یکدیگر نارتباط آمحیط کار و همچنین بررسی های متتلف از داخل و خارج دادهبعدی 

در ماایسه با سایر  .که شامل موارد تکنیکی و مدیریتی استتوجه داشت ها بیشتر و بهتر بایستی به عوامل موثر بر موفایت آن

و در بردارنده مسائل مایاس پذیری های اطالعاتی کسب و کار، پیاده سازی سیستم هوش کسب و کار بسیار پیچیده است سیستم

 (.  70توربن و همکاران، )باشدسیستم، یکپارچگی و ابرارهای تحلیل می
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