ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی

چکیده
در عصر ارتباطات استفاده از سیستمهای اطالعاتی برای هر سازمانی امری ضروری است .هوشمندی کسب و کار با تجمیع و
یکپارچهسازی دادههای سازمان و با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل مدیران و کارکنان دانشی سازمان را در امر تصمیمگیری یاری
میرسانند .شناخت نحوه کارکرد و ارزیابی عملکرد سیستمهای هوشمند کسب و کار برای سازمان درجه اهمیت باالیی دارد .این مقاله
حاصل پژوهشی است از نوع توصیفی پیمایشی که با هدف ارائه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد سیستمهای هوشمندی کسب و کار
انجام شده است .در این مقاله با استفاده از تکنیک گروه اسمی شاخصهای مؤثر در ارزیابی عملکرد سیستمهای هوشمندی کسب
و کار مشخص و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن شاخصها محاسبه گردیده است .سپس پرسشنامهای برای
سنجش شاخصها طراحی گردید .یک شرکت تأمین کننده قطعات خودرو به عنوان مورد مطالعه واقعی انتخاب شد .فرضیههایی جهت
ارزیابی عملکرد سیستم هوشمندی کسب و کار تدوین شد و سپس مورد آزمون قرار گرفت .نمونه آماری از بین کارکنان کاربر سیستم
هوشمندی کسب و کار انتخاب شدند .از جمله نتایج پژوهش میتوان به ارائه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد سیستم هوشمندی کسب
و کار و وضعیت مطلوب عملکرد این سیستم در شرکت مورد مطالعه اشاره کرد.
واژگان كليدي
هوشمندی کسب و کار ،ارزیابی عملکرد ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،روش گروه اسمی ،مدیریت فرایند.

مقدمه

هوشمندي كسب و كار نه تنها به عنوان

يك ابزار ،محصول و يا حتي سيستم ،بلكه
به عنوان يك رويكرد جديد در معماري

سازماني ،بر اساس سرعت در تحليل اطالعات

به منظور اتخاذ تصميمهاي دقيق و هوشمند
كسب و كار در حداقل زمان ممكن مطرح
شده است كه شامل مجموعهاي از برنامههاي

كاربردي و تحليلي بوده و به استناد پایگاههای

داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به
تصمیمگیری برای فعالیت هوشمند کسب و
کار ميپردازد [ .]1هدف هوش تجاري کمک

به کنترل منابع و جریان اطالعات کسب و
* نويسنده مسئول

کار است که در درون و پیرامون سازمان
وجود دارند .هوش تجاري در قرن اطالعات
با شناسایی و پردازش دادهها و اطالعات انبوه

و متفاوت به دانش و هوشمندي ناب ،کمک

بزرگی به سازمانها ميکند [ ]2هوش تجاري،
اطالعات کسب و کار را به موقع و به صورت

مناسب براي استفاده ارائه مينماید و توانایی
استدالل و فهم معانی پنهان در اطالعات

کسب و کار را تأمین مينماید .کارایی و
اثربخشی سیستمهای هوشمندی کسب و کار
در موفقیت و کسب مزیت رقابتی یک سازمان

نقش عمدهاي دارد .ارزیابی این سیستمها
به دلیل وسعت و گستره پوششی آنها و

منافع درازمدت از منظرهای گوناگون مورد

بررسی قرار ميگیرد .با توجه به هزینه کالن
بکارگیری سیستمهای هوشمندی کسب و کار
در سازمان ،استفاده مؤثر از آن حائز اهمیت

ميباشد [ ]3عوامل مؤثر در بلوغ و پیشرفت
موفق این سیستمها برای سازمانها مهم است،
لذا در این پژوهش معیارهای ارزیابی یک

سیستم هوشمندی کسب و کار مشخص شده

است .سپس شاخصها بر اساس تحلیل فازی
وزندهی شده است .بر این مبنا فرضیههای

پژوهش تدوین و پرسشنامهاي طراحی گردیده
است .سپس در سازمان مورد مطالعه پژوهش
(یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو)
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عملکرد سیستم هوشمندی کسب و کار مورد

استاندارد جمعآوری شوند که این روند شامل

رويکرد نوين ميباشد ،نياز دارند با ارزيابي به

پژوهش در کلیه سازمانهای استفاده کننده

مورد نیاز و انتقال به مقصد میباشد .پس از

[ .]8کمک به فرايند توسعه هوش کسب و

ارزیابی قرار گرفته است .چارچوب پیشنهادی
از سیستمهای هوشمندی کسب و کار قابل
استفاده ميباشد.

هوشمندي کسب و کار

آن الزم است دادههای مورد نیاز مورد آنالیز

و دادهکاوی قرار گرفته ،طبق درخواستهای

کارفرما تحلیل شوند و اطالعات خواسته
شده از آنها بازیافت شود .این اطالعات که

هوشمندی کسب و کار يک چارچوب کاري

از دادههای خام سازمان به دست میآیند،

است که براي حرکت از داده به اطالعات و

نظارت هوشمند تعامل با مشتريان و شرکاي

شامل فرايندها ،ابزار و فناوريهاي مختلف

از اطالعات به دانش طراحی شده و موجب
ايجاد ارزش افزوده براي سازمان میشود.
با استفاده از دانش به دست آمده ،مديران
سازمان ميتوانند تصميمات بهتری اتخاذ

نمایند و با طرح برنامههاي عملي براي
سازمان ،فعاليتهاي تجاري را به صورت

مؤثرتري انجام دهند[. ]4همانطور که

گفته شد هوشمندی کسب و کار تنها یک
ابزار نیست بلکه معماری است و در راستاي
شناسايي ،جمعآوري ،پردازش و نتيجهگيري

از دادهها فرایندهای مختلفی طی میشود و
از ابزارهای متفاوتی استفاده میکند .ارزش

واقعی هوشمندی کسب و کار زمانی خواهد

بود که بتوان با تصمیمات اتخاذ شده بر اساس
نتایج حاصل از هوشمندی کسب و کار به
سادگی فرایندهای سازمانی را مدیریت کرده

و قوانین کسب و کار جدید را اعمال نمود.

این امر از طریق سامانه مدیریت فرایندهای
کسب و کار به سهولت امکانپذیر خواهد بود

[ ]5برای راهاندازی هوشمندی کسب و کار
الزم است دادههای پراکنده در سازمان از

پایگاههای اطالعاتی رابطهای مختلف یکپارچه

شده و تحت یک پایگاه داده تحلیلی و یک

....................................................
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بازیافت دادهها از مبدأ ،پاالیش آنها به نحو

ابزاری دقیق جهت تحلیل کارایی سازمان،
تجاري و باال رفتن مزیت رقابتی در بازار است.

[ ]6جهت نمایش دانش به دست آمده از
مراحل پیشین مجموعهای شامل متن و ابزار
گرافیکی الزم است تا سبب باال رفتن سرعت،
کمیت و کیفیت انتقال اطالعات به مدیران
و تصمیمگیرندگان سازمان شود .از مهمترین
بخشهای هوشمندی کسب و کار میتوان

به شاخصهای کلیدی کارایی اشاره کرد.
در واقع شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد
سازمان میباشند که ميبایست به صورت

منطقي و صحيحبودن انتخاب خود پي ببرند
کار و اطمينان از اين موضوع که محصوالت

هوش کسب و کار نيازمنديها و مقتضيات
واقعي سازمان و کاربران را تأمين مينمايد،

علت و هدف دوم اندازهگيري و ارزيابي هوش
کسب و کار را تشکيل ميدهد .براي پاسخ

به سؤال چگونگي اندازهگيري هوش کسب و

کار ،ميبايست ابتدا به اين سؤال پاسخ داد که
منظور از ارزش مورد اندازهگيري چيست و اين
ارزش براي چه کسي مطرح است .ممکن است

برخي ارزش هوش کسب و کار را در مزاياي

کلي براي سازمان بدانند و گاه اين ارزش را در

رضايت تصميم گيرنده جستجو نمايند]9[ .

ارزيابي ارزش يک هوش کسب و کار دو

جنبه اصلي را ميبايست پوشش دهد که

عبارتند]7[ :

 .۱هزينههاي به کارگيري هوش کسب و کار
چه مقدار است؟

نمودارهای آماری از سیستم هوشمندي

 .۲به کارگيري هوش کسب و کار چه مزايايي

تصمیمگیریهای مدیریتی بسیار مهم هستند

اندازهگيري هزينه به کارگيري هوش

کسب و کار استخراج شود .اين شاخصها در
و به نوعی ورودیهای سيستمهاي پشتیبانی
تصمیم میباشند]7[ .

ارزيابي و اندازهگيري هوش کسب و کار

دارد؟

کسب و کار مانند پيادهسازي سيستمهاي

نرمافزاري و سختافزاري از طريق مدلهاي

هزينه کلي مالکيت قابل اندازهگيري ميباشد
اما اندازهگيري مزاياي هوش کسب و کار

ارزيابي هوش کسب و کار دو هدف کلي

به سادگي هزينه آن نميباشد .مزاياي غير

اندازهگيري هوش کسب و کار اثبات ارزش

اثربخشي زماني مواردي هستند که اين

مديران و مديران ارشد با توجه به اينکه

البته ميتوان با در نظر گرفتن يک فاصله

را دنبال ميکند .اولين و معمولترين هدف

آن جهت سرمايهگذاري ميباشد .در واقع

انتخاب و استفاده از هوش کسب و کار يک

ملموس و غيرمالي مانند کيفيت و گاه

اندازهگيري و ارزيابي را دشوار مينمايند.

زماني اين مزاياي غير ملموس را در مزاياي

ملموس مالي جستجو نمود]10[ .
يکي

ديگر

از

روشهاي

جايگزين

اندازهگيري که ميتواند دقيقتر نيز باشد,
رضايت مشتري (تصميمگيرنده) قابل انجام

شکل -1چارچوب پیشنهادی تحقیق

است .اين رضايت ميتواند از طريق سؤاالتي

جدول  -1نمایش مقادیر فازی

در مورد ميزان افزايش اعتماد به نفس تصميم
گيرنده با استفاده از هوش کسب و کار يا

به موقع بودن اطالعات براي تصميمگيري
بررسي گردد .براي ارزيابي مديريت فرايند
هوش کسب و کار به اندازه تأثيرات هوش

کسب و کار ،ادبيات موضوع و تحقيقات زيادي
وجود ندارد ،با وجود اين مدل داویسون و مدل
هرينگ و ساوکا را با توجه به ابعاد ميتوان به

کار برد با اين تفاوت که مخاطب اصلي اين
ارزيابي طراحان و متخصصان هوش کسب و
کار هستند [ ]11,12,13يک مدل ارزيابي
آمادگي پيادهسازي هوش کسب و کار نيز براي

بررسي توانايي سازمان در بهرهگيري مناسب
از هوش کسب و کار ارائه گرديده است که
نيازمنديهاي سازمان براي بکارگيري صحيح
از هوش کسب و کار را بيان مينمايد .رويکرد

کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي فرايند
پيادهسازي هوش کسب و کار به صورت
کلي و در چهار قدم اصلي رضايت ذينفعان
(اطالعات مورد نياز) ،راهبرد (چگونگي ارائه
اطالعات) ،فرايند (چگونگي کمک به اهداف) و

تواناييها (بررسي نيازمندهاي جايگزين) ارائه
شده است]8[ .

پیشینه تجربی پژوهش

بر اساس مطالعات صورت گرفته پژوهشی

که به طور مستقیم به موضوع ارزیابی عملکرد

سیستم هوشمندی کسب و کار در سازمان

چارچوب پیشنهادی تحقیق

همکاران ( ]14[ )2012مدل بلوغ هوشمندی

مرحله است (شکل  )1در ادامه هر یک از

این پژوهش که یک پژوهش پیمایشی است

اولین مرحله ،شناخت معیارهای تأثیرگذار

کیفیت اطالعات و فرهنگ تصمیمگیری در

و کار است .یکی از روشهای متداول تکنیک

در قالب يک مدل ارتباط بین ابعاد مختلف

کارشناسان و متخصصان که اطالعات الزم را

کار نشان داده شده است .در پژوهش دیگر

آنها معیارهای مهمتر استخراج ميشوند .این

خبره جهت ارزیابی سیستم برنامهریزی منابع

ميدهد .همچنین به وسیله این روش روابط

از الگوی غیرقطعی فازی استفاده شده است.

برای مشخص کردن اولویت و میزان اهمیت

جای انجام مقایسه دو به دو بین گزینهها آنها

استفاده شده است .در جدول  1مقدار کمی

بر مبنای بنیانهای فکری نسبی انسان قیاس

است]16[ .

صنعتی کشور ارائه شده است.

روششناسی پژوهش

بپردازد یافت نشد اما در تحقیق پاپاویچ و

مدل پیشنهادی این تحقیق شامل پنج

کسب و کار در سازمان ارائه شده است .در

مراحل به تشریح توضیح داده ميشود.

ارتباط بین بلوغ هوشمندی کسب و کار با

و مهم در عملکرد سیستم هوشمندی کسب

سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است .در انتها

گروه اسمی است .در این روش بر اساس نظرات

موفقیت سیستمهای هوشمندی کسب و

داشته باشند و بازخورد نتایج به دست آمده به

سهرابی و همکاران ( ]15[ )1390سیستمی

روش کارآمدی هر معیار را مورد ارزیابی قرار

سازمان طراحی شده است .در این پژوهش نیز

بین معیارها نیز ارزیابی ميشود.

سیستم خبره طراحی شده در این پژوهش به

شاخصها نسبت به یکدیگر از اعداد فازی

را به طور مستقیم با شرایط مطلوب سازمان و

متناظر با هر گزینه زبانی نمایش داده شده

ميکند و مطالعه موردی در یکی از واحدهای

اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي-

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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پيمايشي اجرا شده است .با استفاده از

آزمون معناداری سؤاالت پرسشنامه از آزمون

ارزیابی عملکرد سیستمهای هوشمندی

سطح  5درصد معناداری کلیه سؤاالت مورد

اطالعات جمعآوری شده چارچوبی برای

کسب و کار ارائه شده است .بر اساس مطالعه

پژوهشهای پیشین و مرور ادبیات تحقیق

پنج بعد اصلی ارزیابی عملکرد سیستمهای
هوشمندی کسب و کار شناسایی شد .گروه

خبرگان پژوهش متشکل از سه تن از اساتید
دانشگاه و چهار نفر از متخصصان حوزه
فناوری اطالعات و هوشمندی سازمان هستند.
با استفاده از مقادیر فازی و پرسشنامه مقایسه

زوجی از گروه خبرگان وزن هر یک از ابعاد
محاسبه گردید .با استفاده از تکنیک گروه

اسمی شاخصهای هر بعد مشخص گردید.

جهت ارزیابی عملکرد سیستم هوشمندی
کسب و کار فرضیههای تحقیق تدوین و جهت
آزمون فرضیهها پرسشنامهاي طراحی شد.

 tو مقدار  P-Valueاستفاده شده است که در
تأیید قرار گرفت.

تحلیل سلسله مراتبی فازی

پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

که عناصر آن را اعداد فازی تشکیل ميدهند
در روش تحلیل فازی برای هر سطر ماتریس
مقدار  Skمحاسبه ميشود .مقدار این متغیر از
طریق فرمول  1به دست ميآید]17[ .
فرمول ()1

در این فرمول  iنشان دهنده گزینههای

تصمیم j ،تعداد شاخصها و  kشماره سطر

ماتریس ميباشد .در روش تحلیل فازی پس از

پرسشنامه از نوع بسته با طیف لیکرت پنج

محاسبه Skها باید درجه بزرگی آنها را نسبت

محدودی از نمونه توزیع شد و پس از مشورت

فازی  M1و  M2با ( V(M1>M2نمایش داده

گزینهاي است .پرسشنامه در ابتدا بین تعداد
گروه خبرگان اصالحاتی در آن صورت گرفت
و پرسشنامه نهایی با  47سؤال طراحی شد .به

دلیل انجام اصالحات متعدد بر روی پرسشنامه

به هم به دست آورد .درجه بزرگی دو عدد

ميشود که از طریق فرمول  2محاسبه ميشود.
فرمول ()2

ميتوان ادعا کرد که ابزار پژوهش روایی قابل

نشان دهنده پایایی مناسبتری ميباشد.

ميتوان عنوان داشت که ابزار پژوهش از
پایایی مورد قبولی برخوردار بوده است .جهت

....................................................

56

فرمول ()4

با استفاده از فرمول  5نتایج بردار وزن

نرماالیز ميشود.
فرمول ()5

در صورتی که بین شاخصهای منتخب

وابستگی وجود داشته باشد و شاخصها
مستقل از یکدیگر نباشند ،برای هر شاخص
ماتریس مقایسه زوجی بر اساس تحلیل رابطه

بین شاخصها تشکیل ميشود .بردار نرماالیز
شده آن به صورت ماتریس ستونی  Bمحاسبه

ميشود و بر اساس فرمول  6بردار وزن

به دست ميآید:
فرمول ()6

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان

کاربر سیستمهای هوشمندی کسب و کار و
مدیران سازمان مورد مطالعه ميباشند .بر

روش نمونهگیری ساده تصادفی ميباشد.

پرسشنامه دارای پنج سازه ميباشد .با استفاده

آمد .هر چه این عدد به یک نزدیکتر باشد،

نرمال فرایند تحلیل فازی است.

نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.

از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.

با  0/85 ،0/79 ،0/82 ،0/77و  0/88بدست

به دست ميآید .این بردار همان بردار غیر

اساس فرمول نمونه آماری کوکران تعداد 66

قبولی دارد .جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه

از نرمافزار  SPSSاین مقدار برای هر سازه برابر

بردار وزن شاخصها از طریق فرمول 4

پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و ظرف
وزن شاخصها در ماتریس مقایسه زوجی

نیز بر اساس فرمول  3محاسبه ميشود.
فرمول ()3

مدت  23روز جمعآوری شد.
متغیرهای پژوهش

بر اساس تکنیک گروه اسمی متغیرهای

پژوهش به تفکیک ابعاد مشخص شدند .جدول
 4متغیرهای پژوهش را نشان داده است.

فرضیههای پژوهش
جهت

ارزیابی

جدول  -2متغيرهاي پژوهش
عملکرد

سیستمهای

فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد ،سال نهم ،شماره  ،34بهار 1392

ارزيابي عملکرد هوشمندي کسب و کار با استفاده از تحليل فازي
محمدحسين رونقي ،کامران فيضي

هوشمندی کسب و کار در سازمان مورد
فرضیه اول :عملکرد سیستم هوشمند

کسب و کار در سازمان مورد مطالعه از سطح

مناسبی برخوردار است؛

فرضیه دوم :بعد عملیاتی سیستم هوشمند

کسب و کار در سازمان مورد مطالعه از سطح

مناسبی برخوردار است.

فرضیه سوم :برآورده ساختن نیاز کاربران

توسط سیستم هوشمند کسب و کار در سازمان
مورد مطالعه در سطح مناسبی ميباشد.

فرضیه چهارم :برآورده ساختن نیاز سازمان

توسط سیستم هوشمند کسب و کار در سازمان

جدول  -3شاخصهای تصمیمگیری پژوهش

مورد مطالعه در سطح مناسبی ميباشد.

فرضیه پنجم :توانایی یکپارچگی سیستم

هوشمند کسب و کار در سازمان مورد مطالعه

از سطح مناسبی برخوردار است.

فرضیه ششم :توانایی تجزیه و تحلیل

جدول -4ماتریس مقایسات زوجی

سیستم هوشمند کسب و کار در سازمان مورد
مطالعه از سطح مناسبی برخوردار است.
یافتههای پژوهش

ابعاد مؤثر در ارزیابی عملکرد سیستمهای

هوشمندی کسب و کار با استفاده از نظر گروه

خبرگان و مطالعه پژوهشهای پیشین در
جدول  3نمایش داده شده است.

سپس ماتریس مقایسات زوجی شاخصها

ضرایب هر سطر از ماتریس مقایسه زوجی

بر اساس فرمول  1محاسبه ميشود.

یکی از پاسخ دهندگان در جدول  4نشان داده
شده است.

)S3=(4/5,5/82,7/5) * (0/02,0/03,0/04
)=(0/09,0/17,0/3
)S4= (2/8,3/4,4/82) * (0/02,0/03,0/04

بر اساس اطالعات جمعآوری شده از گروه

خبرگان تشکیل گردید .اطالعات مربوط به

)=(0/05,0/10,0/19

)S1= (6/5,8/5,10/5) * (0/02,0/03,0/04

)=(0/05,0/10,0/19

)=(0/13,0/25,0/42

)S5=(5.5,7.16,9) * (0/02,0/03,0/04

)S2=(2/8,3/66,4/82)* (0/02,0/03,0/04

)= (0/11,0/21,0/36

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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درجه بزرگی هر یک از Siها نسبت به
یکدیگر محاسبه ميشود (فرمول2و.)3
)Min V(S1>S2,S3,S4,S5
= Min (1/00,1/00,1/00,1/00)= 1/00
)Min V(S2>S1,S3,S4,S5
= Min (0/28,0/58,1/00,0/42)=0/28

نسبت به سیستم فراتر از امکانات فعلی بوده

با توجه به استفاده پژوهش از تحلیل فازی و

است و نیازهای کاربران در شرایط کنونی

نظر جمعی از خبرگان این حوزه در شناسایی

کامال مرتفع نشده است.

و وزندهی شاخصهای عملکرد سیستم

سپاسگزاری

هوشمندی کسب و کار ميتوان بیان داشت که
این شاخصها در سازمانهای دیگر نیز قابل

)Min V(S3>S1,S2,S4,S5

در پایان از مساعدت و همدلی سرکار خانم

به کارگیری ميباشند .بر اساس نتایج به دست

= Min (0/68,1/00,1/00,0/82)=0/68

نیاز زارعی کمال تشکر و امتنان را داریم.

آمده از آزمون فرضیهها ميتوان ادعا داشت

)Min V(S4>S1,S2,S3,S5

بدون حمایتهای ایشان انجام این پژوهش

که سیستم هوشمندی کسب و کار در سازمان

میسر نمیشد.

مورد مطالعه عملکرد مناسبی دارد .با توجه به

= Min (0/28,0/58,1/00,0/42)=0/28
)Min V(S5>S1,S2,S3,S4
= Min (0/85,1/00,1/00,1/00)=0/85

بحث و نتیجهگیری

این که سیستم مورد مطالعه تولید یک شرکت
ایرانی بود ،نشان دهنده پیشرفت تولید داخلی

امروزه به کارگیری مفاهیمی چون

در این حوزه فناوری ميباشد .با توجه به

هوشمندی کسب و کار به دلیل ایفای نقش

استفاده کارکنان دانشی سازمان و متخصصان

W’(Xi)=[1/00,0/28,0/68,0/28,0/85]T

در تصمیمگیری سازمانی و ارتقای بهرهوری

از سیستم هوشمندی کسب و کار ،عدم تأیید

بر اساس فرمول 5مقدار نرماالیز شده اوزان

در صنایع مختلف بسیار مورد توجه است.

فرضیه سوم نشان دهنده نقطه ضعف سیستم

سیستم هوشمندی کسب و کار موجب ارتقاء

هوشمندی کسب و کار در جهت ظاهر

)W=(0/32,0/09,0/22,0/09,0/27

ارزشی اطالعات در آغار یک زنجیره اطالعاتی

کاربری و تسهیالت کاربران ميباشد .در این

در این پژوهش ابعاد مستقل از یکدیگر

ميشود .با استفاده از فناوریهای مختلف

زمینه کارشناسان شرکت تولید کننده نیز به

موجب جمعآوری و ساختارمند کردن دادهها

نقاط ضعف اذعان داشتهاند .با در نظر گرفتن

جهت آزمون فرضیههای پژوهش با توجه

و تبدیل آنها به اطالعات ميشود .استقرار و

نوپایی سیستمهای هوشمند در سازمانهای

به تعداد نمونه و فرض نرمال بودن جامعه از

به کارگیری سیستم هوشمندی کسب و کار به

ایرانی ميتوان عملکرد مناسب آن را در یک

آزمون  Zاستفاده شد .جهت آزمون فرضیه

طرق مختلف موجب بهبود گردش اطالعات در

شرکت داخلی راهگشای پیشرفتهای آینده

اول ضرایب به دست آمده بر اساس تحلیل

سازمان ميشود .شناخت و ارزیابی عوامل مؤثر

تلقی کرد .تقویت سیستمهای هوشمند تولید

فازی تأثیر داده شد .در سطح  %95کلیه

در پیشرفت و عملکرد سیستمهای هوشمندی

داخل و حتی الگوبرداری از سیستمهای

فرضیهها به غیر از فرضیه سوم مورد تأیید قرار

کسب و کار در سازمان بسیار حائز اهمیت

مشهور جهانی همچون اوراکل ،مایکروسافت

گرفتند .یعنی ميتوان ادعا کرد که عملکرد

است .این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد

و  ...ميتواند راه گشای حل مشکل تسهیالت

سیستم هوشمندی کسب و کار در سازمان

سیستم هوشمند کسب و کار در سازمان انجام

کاربران باشد .در این پژوهش از رویکرد سلسله

مورد مطالعه مطلوب ميباشد .بر اساس نتیجه

شده است .یک سازمان تولید کننده قطعات

مراتبی فازی جهت ارزیابی عملکرد هوشمندی

به دست آمده از فرضیه سوم ميتوان اظهار

خودرو به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شد.

کسب و کار استفاده شد .پیشنهاد ميشود در

داشت با در نظر گرفتن تخصص استفاده

رویکرد فازی با فاصله گرفتن از سنجشهای

پژوهشهای آتی از ابزارهای دیگری همچون

اوزان غیر نرمال ابعاد پنجگانه همانند زیر
است (فرمول.)4

مطابق زیر ميشود.

فرض شدهاند.

....................................................
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کنندگان سیستم ،درخواستهای کاربران

قطعی نتایج را به واقعیت نزدیکتر ميکند.
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