
 
 تاکستان غیرانتفاعیی موسسه آموزش عال

 

 مدیریت بازرگانی رشته برای دریافت درجه کارشناسی ارشد نامهیانپا

 :عنوان 
وری تاثیر محیط و نوع تصمیم بر موفقیت هوش تجاری شرکت بهره

 انرژی ایران 

 

 :استاد راهنما

 دکتر منصوره گل میمی 

 :استاد مشاور

 حسینی  غنچهدکتر سید جالل الدین 

 :نگارش

 فائزه وردی

 

 8931تابستان 

 

  



 

 چکیده

 رتصوبهعام و بازار  صورتبهکه جوامع  یطوربهآور در حال پيشرفت هستند، نوين با سرعتي سرسام یهایفناور

مروزه يکي اگردند که بقايشان را در اين عرصه آشفته و متالطم تضمين کنند.به دنبال ترفندهايي مي ريناپذوصفخاص با شتابي 

باال بردن دقت فرايندهای خود در بازار و ارتباط با مشتری اجرای هوش تجاری  منظوربهرقابتي برای سازمانها  یهایاستراتژاز 

 دهديمرار ق الشعاعتحترا  یريگميتصمست اين رويکرد سرعت و دقت که يک سالح پيشرفته برای سازمانها بوده ا باشديم

، دسترسي اهستميس، ادغام با ديگر هادادهکيفيت  یرهايمتغاين رويکرد سيستمي را با توجه به  یسازادهيپدر اين پژوهش ما 

وری انرژی هرهدر شرکت ب یريگميتصمنوع  گرليتعدو پشتيباني مديريت ريسک و به همراه يک متغير  یريپذانعطافکاربر، 

بر  گرليتعدمستقل و همچنين  یرهايمتغنفر بررسي کرديم که نتايج نشان داد کليه  721ايران با جامعه آماری کل شماری شده 

 .مؤثرندروی توسعه هوش تجاری 

 : هوش تجاری، هوش تجاری سازماني، هوش تجاری تکنولوژيکي، نوع تصميمکلمات کلیدی

 
  



 

Abstract 

One of the competitive strategy for enterprises to enhance the accuracy of their processes 

and customer relationship market is the implementation of business intelligence that a weapon 

has been developed for organizations that approach the speed and accuracy of decision 

overshadowed in this study we implement this approach the system with respect to variable 

data quality, integration with other systems, user access, flexibility and risk management 

support, and with a variable moderating decision the Iran Energy Efficiency Company with the 

population of some 127 people looked The results showed that all independent variables as 

well as moderating influence on the development of business intelligence. 

 Keywords: business intelligence, enterprise business intelligence, business intelligence, 

manufacturing, type of decision. 
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