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  چکیده:

 ،اريامروزه تاثیر فناوري اطالعات درکسب وکار، سازمانها را در رقابت با یکدیگر از طریق بهره گیري از انواع سرویسها ي جدید مانند هوش تج 

کـرده، و بـا درك بهتـر موقعیـت     تا با آگاهی بیشتري تصمیم گیـري   دمی ساز سازمانها را قادرتواناتر ساخته است. بهره گیري از هوش تجاري 

ـ  هاي اولویتو  الگوهاي مصرف، رفتار مشتریاندر  روند تغییرات را .دکننمزیت رقابتی براي شرکت ایجاد  ،در مقایسه با رقبا رکتش دنبـال   انآن

 فرآینـد  هسـتند تـا نهایتـا   تغییـرات  این روند  گويپاسخبه کمک این سیستم گران و مدیران  تحلیل د.هارتباط بین واحد ها را افزایش د ،کرده

، سیستم این. گرددگمان در فعالیت هاي تجاري  گیري برمبناي حدس و جایگزین تصمیمبتواند نتایج بهتري  با ها داده تصمیم گیري مبتنی بر

 مناسب و صحیح طراحـی  صورتکسب و کار بیستم  هوشمند ارتباط بین واحد ها را افزایش داده، فعالیت ها را هماهنگ می کند. هنگامیکه س

تا عملکرد شرکت   د بودنقادر خواه و فاده استستبراي تصمیم سازي قابل ااین سیستم ها اطالعات  باشد،هاي شرکت  فرآیندرمنطبق ب شده و

گیري ها را  سرعت تصمیم این موضوع .می شود مهم براي هر شرکتی محسوب اي سرمایه موقعدسترسی به اطالعات صحیح و بد. نرا بهبود ده

  داشت. ت مشتریان را به همراه خواهدافزایش داده و رضای

هـا و نیـاز    شرکت ها را ملزم بـه داشـتن اطالعـات بـه روز و دقیـق در مـورد اولویـت        ،ارائه خدمات به مشتریان بعنوان یک موضوع رقابتیالزام 

و تغییر در تولیـدات یـا    فعالیت هاي شرکت رقیب وفق دهند و د به سرعت خودشان را با تغییر تقاضاها در بازارنمشتریان می کند تا بتوان يها

  خدمات مورد انتظار مشتریان را پیش بینی نمایند. 

هـت  . این تحقیق در جهوش تجاري، هنوز دغدغه سازمانها محسوب میشود سیستم در پیاده سازي صحیح و شایسته عدم موفقیت، با این حال

است که تمرکز آن بر روي ابعاد و جنبه هاي پیش  پرداختهمادگی جهت پیاده سازي هوش تجاري براي سنجش آ راه حل به معرفی مدلیارائه 

سـازمان در پیـاده سـازي هـوش      آمـادگی  براي مشخص شدن سطح معیارها و زیر معیار هاي ارزیابی در ابتدا  از مرحله پیاده سازي می باشد.

اثـرات  فـازي    AHPروش و سـپس بـا اسـتفاده از    انتخاب شـده  ی آمادگی سازمان ارزیابارائه شده براي مدل مفهومی  ،تعریف می شود تجاري

دهی  درونی و متقابل عاملها، معیارها و زیر معیار ها بر یکدیگر و نسبت به هدف، بر اساس نظر مدیران و خبرگان شرکت مخابرات، ارزیابی، وزن

سـازمان بـراي پیـاده سـازي هـوش       ارزیابی آمـادگی  به مدل مفهومی اساسدر نهایت با تعیین معیارهاي اصلی و بر و  است و رتبه بندي شده

و وضـعیت  برگیرنـده اهمیـت    با طرح دو پرسشـنامه کـه در  ر مرحله بعد تجاري، بر محور این عامل ها و معیارهاي نهایی پرداخته شده است. د

  در نهایت سطح سازمان از لحاظ معیار متوسط می باشد.که غربالسازي فازي پرداخته شده  معیارها در سازمان از نظر خبرگان می باشد به

  کلمات کلیدي

    3فازي  AHP ، سنجش آمادگی،2، مزیت رقابتی1هوش تجاري

 
                                                             
1 Business Inteligence 
2 Readiness assessment 
3 Analytic Hierarchy Process 


