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چکیده
امروزه بسیاري از مدیران نقش اساسی هوش کسب وکار را در کسب مزیت رقابتی وتصمیم گیریهاي مهم سازمانی را درك نموده اند. 

ایجاد سیستم هاي اطالعاتی مبتنی بر هوشمندي کسب وکار وابزارهاي آن مانند پرتالهاي سازمانی وتجاري از مسائل اصلی از این رو
سازمان کاربرد هوش کسب وکار در موفقیت پرتال تجاريتحقیق حاضر با هدف بررسی.سازمانها در محیط پویاي امروزي است

بر اساس نوع هدف کاربردي است و روش بکار گرفته شده ومی باشدرایان بورسبورس واوراق بهادار و شرکت وابسته به آن
انجام تحلیل عاملی همچنین استفاده شده وپیمایشی–توصیفی از روش توصیفی می باشدو از نظر شیوه مداخله متغیرها به طور کلی 

و بررسی KMOبررسی روایی سواالت پرسشنامه بوسیله تکنیکهاي تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي و شاخص ومتغیرهااکتشافی 
استفاده شده استادالت ساختاري عمدلسازي ملفاي کرونباخ و براي رد یا تایید فرضیه ها ازآیی سواالت پرسشنامه بوسیله تکنیک یاپا

رابطه معناداري میان کیفیت سیستم پرتال و استفاده از پرتال ورضایت کاربر از پرتال و نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داده که 
نظر می رسید که رضایت کاربر از پرتال و بموثر است. رضایت کاربر از پرتال و کیفیت اطالعات بر استفاده از پرتال وجود داردو
تال رابطه معناداري دارند اما نتایج ، این موضوع را رد کردو رضایت کاربر از پرتال ، تاثیر معناداري براستفاده از پرتال استفاده از پر

موثر است. رابطه معناداري میان کیفیت خدمات و استفاده از پرتال و رضایت کاربر استفاده از پرتال بر رضایت کاربر از پرتال ندارد و
استفاده از پرتال و رضایت کاربر از پرتال بر موفقیت پرتال موثر می باشد.دواز پرتال وجود دار

،پرتالواژگان کلیدي: هوش کسب وکار،موفقیت ،مدل سیستم هاي اطالعاتی 
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مقدمه.1
سازمان در بازار گیري سریع، دقیق و هوشمندانه براي حفظ بقاء ها بیش از پیش نیازمند توانمندي تصمیمامروزه، مدیران سازمان

نیاز است که در کمترین زمان و با روشی ساده، بتوانند افزاري موردهاي نرمرقابتی هستند. براي دستیابی به این مهم ابزارها و برنامه
هاي کسب و کار خود پی ببرند و یا وضعیت کسب و کار خود را پایش کرده و با تحلیل آن به علل نوسانات مثبت یا منفی شاخص

توجه به فناوري اطالعات براي رسیدن به اهداف سازمانی امري (Berson et al, 2002)هاي پنهان را شناسایی کنندفرصت
به اطالعات نیاز دارند. ,ضروري و اجتناب ناپذیر خواهد بود. شرکت ها براي ارائه ارزشی باالتر و تأمین رضایت مشتریان در هر زمینه اي

ویار زیادي از شرکتهاي رقیب, واسطه ها و سایر نیروها و عواملی داشته باشند که در بازار فعالیت می کنندآن ها باید اطالعات بس
(کاتلر و آرمسترانگ، به شمار می آیددر این سازمانهااطالعات به عنوان یکی از اقالم مهم دارایی هاي استراتژیک و ابزارهاي بازاریابی

سیستمهايسويحرکت خودرابهجهتهاي اطالعاتسیستمازبسیاريدر سازمانهااطالعاتبا توجه به پیشرفت فناوري)1379
(دهدمیموجودمحیط رقابتیرادرکانالهاي متعدديبهدسترسیقابلیتآنهابهکهاندمعطوف ساختهوببرمبتنیاطالعات

.(GülTokdemeđr,2009شامل کهاندشدهنهادهبنااطالعاتیسیستمهايپایه فناوريبروببرمبتنیاطالعاتسیستمهاي
وتاثیراتاندشدهفراگیرمعمولیاطالعاتازسیستمهايبیشهاسیستماین.هستندیکپارچهتراکنشفرایندو سیستمهايدادهپایگاه

استکردهمعطوفاطالعاتسیستمهايازشاخهاینبه سويرازیاديوکارامروزي،توجهاتکسبهايزمینهباآنهازیادمتقابل
Chen, Gillenson & ) Sherrell, 2008(

زیراباعثشده اندبدلهاي اطالعاتسیستمتوسعهنتایجمهمترینازیکیبهوببرمبتنیهاي اطالعاتسیستماخیرسالهايدر
و ارتباطاتجهانیزیرساختازوببرمبتنیاطالعاتسیستمیک.اندگردیدهالکترونیکتجارتهاياهمیتودرجهمیزانافزایش

برنامهوهاي آتشدیوارهازکهمی دهدراامکاناینسازمانهابهکند،امامیفراوانیاستفادهارتباطی استانداردوپروتکلهاياطالعات
ازکارآمداستفاده.(Gurbaxani&Whang,1991)نماینداستفادهخودخصوصیهاياي درشبکهشبکهضدحمالتهاي

روشهايوباشدداشتهبه همراهوامتیازات مدیریتیفناوريانتقالنوآوري،بازار،درنفوذرقابتی،مزایايتواندمیاینترنتیفناوریهاي
م هاي تسیسموفقیتارزیابیمی آید.این مزایا بااستفاده ازهوش کسب وکار در سازمانها به وجودکهدهدتغییرراتجارتانجام

کافیبراي موفقیتصرفااینترنتطریقازیک بخش بازاربهشدنواردشودگرایانه میمشتريابعادشاملاطالعاتی مبتنی بر وب 
بازارسریعتغییراتبانیزهماهنگیومشتریانوفاداريحفظبرايمناسبتجاريالگويیکووکارکسباستراتژيیکونیست

معیارهايازمیگیرند،قراراستفادهموردالکترونیکتجارتروزافزون برايبطوروببرمبتنیهايفناوريکهاست همچنانضروري
برايمراجعهوتعدادکلیکمعیار:کردزیراشارهمورددوبهمیتوانوپرتالهاي تجاريسایتهاوببخشیاثرمیزانارزیابیبرايخوب
مشتريانتظاراتکهترجیحاتیوالکترونیکیتجارتوفناوريبابرخوردطرزمشخص،ارزشهاي)Liao & Cheung,2002(خرید

GülTokdemeđr,2009).(گیرندقرارنظرمدبایددهندتشکیل میرا

در سیستم هاي اطالعاتی جهاتاز در بسیاريو مدیریت اطالعاتتواند به بهبود کیفیت اطالعاتپیاده سازي هوش کسب وکار می
از جمله: دسترسی سریعتر به اطالعات، پرس و جو و تجزیه و تحلیل آسان تر،سطح باالتري ازتعامل، بهبود کمک کندمبتنی بر وب

عنوان مثال پاکسازي ثبات داده ها با توجه به فرآیندهاي مجتمع سازي داده ها و سایر فعالیت هاي مربوط به مدیریت اطالعات (به
به کارگیري هوش کسب وکار در پرتالهاي می باشد.ي کسب و کار، مدیریت اصلی داده ها)اطالعات، وحدت تعاریف واژه هاي کلید

وایجادموجب پاسخگویی سریع وبه موقع به پرسشهاي تحلیلی می شودکه سیستم هاي اطالعاتی مبتنی بر وب می باشندتجاري
اطالعات صحیح,به موقع با کیفیت وباجزییات از توانمندي براي اتخاذ تصمیم گیریهاي آگاهانه وسریع و چندبعدي,دسترسی به

مشتریان,استفاده بهینه از فناوریهاي جدید,شناخت بهتر محیط پیرامون سازمانهاي ارائه دهنده پرتالهاي تجاري وعملکرد بهتر در برابر 
تالهاي تجاري سازمانهایی که در در پر.باشدمشتریان,پیش بینی هاي دقیق روند کسب وکار درآینده،پیش بینی آینده رفتارمشتریان می
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وهزینه هاي خود را از طریق تبلیغات بدست می کننددبر روي جذب تعدادزیاد مخاطب آنالین کار می ناین گروه قرار می گیر
اطالعاتی که اغلب دراین نوع پرتال ارائه میشودشامل قیمت سهام,گزارش هواشناسی,اخبار,فهرست برنامه هاي تلویزیونی می .آورند
امکانات شخصی سازي در این گونه پرتالها شامل اطالعات وظاهر سایت می باشد. هوش کسب وکار ، در درجه اول به ابتداي .باشد

توجه به فن آوري هاي پیاده سازي،اطالعات راجمع آوري کرده و به آن زنجیره ارزش اطالعات ارزش ها را اضافه می کند که در آن، با 
.),١٩٩٣R.Glazer(ت تبدیل می کندساختار می دهدوبه اطالعا

موجود بین ابعاد درك جامع ازروابطدرواقعن مقاله کاربرد وسنجش هوش کسب وکار در موفقیت پرتالهاي تجاري می باشدایهدف 
استکیفیت ، با تمرکز بر روي متغیرهاي مؤثر در استفاده از هوش کسب وکار در موفقیت پرتالهاي تجاري

:ادبیات تحقیق-2,1
هوش کسب و کار

هایی است که براي تبدیل داده خام به اطالعات مفید و ها و فناوريها، فرایندها، معمارياي از نظریات، روشهوش کسب و کار مجموعه
بهره.گیردهاي جدید بکار میشود. هوش کسب و کار مقادیر بزرگی از اطالعات را براي شناسایی و توسعه فرصتمعنادار استفاده می

mike(تواند مزیت بازار رقابتی و پایداري بلندمدت به ارمغان بیاوردهاي جدید و اعمال یک استراتژي اثربخش میبردن از فرصت

Biere هوشمندي کسب و کار به معناي فرآیند افزایش سود سازمان با استفاده از اطالعات موجود در بازار است، بدین ترتیب )2010,
بینی و پشتیبانی از تصمیم را به یکدیگر هاي مرتبط با داده شامل انبارداده، داده کاوي، تحلیل آماري، پیشهوشمندي کسب و کار نظام

اي که شوند و روند افزایش آن همچنان ادامه دارد به گونهمیانباشته و ذخیرههادر پایگاه دادههادادهکند. حجم زیادي از مرتبط می
شودوسیستم هاي هوش تجاري میتواننداین دادها واطالعات را از منابع مختلف دریافت میسال دو برابر5دسترس هر هاي در داده

ت را وپاکسازي انجام دهند وهمچنین انواع مختلفی از ابزارها براي تحلیل دادهایی که کرده وبه روز کنند هرقسمت از این اطالعا
دندهد داراده از این ابزارها کار تحلیل را انجام میفشودوجود که سیستمهاي هوش تجاري با استازمنابع مختلف دریافت می

(Muntean&Surcel, بازاریابی موثر بوده ونتایج نیز درکه از ایزارهاي هوش کسب وکار هستندسیستم هاي اینترپرایس.(2013
).ندشده اواقع وبهبود تقاضاي مشتري را در برداشته وهمچنین در منابع دیگر نیز موثر Sangar & Iahad,2013)

افزار افزار و سختاطالعات اعم از نرمهاي بسیاري بر روي تکنولوژي گذاريها، سرمایهدر یک دهه گذشته تقریباً تمامی سازمان
کنند. اخذ اطالعات صحیح در زمان صحیح ها و محیط پیرامونی آنها، امروزه با سرعت حرکت و تغییر میها و شرکتاند. سازمانکرده

یران تجاري و انبوه اساس، پایه تصمیم گیري موفق و چه بسا بقاي سازمان است، اما همیشه شکاف عمیقی بین اطالعات مورد نیاز مد
شوند. ضمن آنکه برخی اطالعات از آوري میهاي مختلف آن جمعهاي روزمره شرکتی در بخشهایی وجود دارد که طی عملیاتداده

مندي بدست آمده گردند. بیشترین بهرههاي عملیاتی و حتی خارج از سازمان و از طریق اطالعات بازار و رقبا تامین میخارج از سیستم
گیرندگان در تمام سطوح سازمان است. در این صورت این ها توسط تصمیمواسطه به دادههوشمندي کسب وکار، امکان دسترسی بیاز

تعامل داشته باشند و آنها را تحلیل کنند و در نتیجه بتوانند کسب وکار را مدیریت کنند، کارایی را هاافراد قادر خواهند بود که با داده
ترین حالت، هوشمندي کسب و کار اطالعاتی فرصتها را کشف کنند و کارشان را با بازدهی باال انجام دهند. در سادهبهبود بخشند، 

دهد. با استفاده از هوشمندي کسب وکار، اطالعات در زمان مناسب و با انعطاف راجع به وضع کنونی کسب وکار به مدیران تحویل می
گیرندگان باید در هر زمان و هر مکان بتوانند بدون نیاز به واسطه، به اطالعات شود. تصمیممیبیشتري در اختیار مدیران قرار داده
.(Olzak, & Ziemba ,2007 )ي مورد نظر خود را انجام دهندهامربوطه مراجعه کرده و انواع تحلیل
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،دقیق اند،صحیح اند:صیات زیرمی باشندداراي خصوو در سیستم هاي هوش تجاري باید با کیفیت باشندواطالعاتداده هاهمچنین 
تعریف شده است مرتبط ارزش آنها  با دامنه اي که برایشان ،ارزش آنها در راستاي قوانین کاربرد است،قابل جمع شدن اند،کامل اند،نامتناقض اند

)Singh, , and Kawaljeet, 2010(قابل فهم وخوش تعریف اند،ومتناسب است

هوش تجاري عبارتند از:زارهايبهمچنین ا

 خطربپردازش تحلیلی
انبار داده، پردازش تراکنش برخط
داده کاوي
سیستم هاي پشتیبان تصمیم گیري هوشمند
سیستم هاي مدیریت دانش
هوشمندهايعامل
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت ارتباط با مشتري)( international Technical Support Organization ,2010

پورتال 
در دهه پایانی قرن بیستم و در آستانه ورود به هزاره سوم، با گسترش فناوري اطالعات، نگرش جدیدي از اقتصاد به نام 

ظهور یافت که کلیه شؤونات زندگی و تعامالت اجتماعی را دستخوش تحول نمود. تا حدي که تمامی جوامع 1“اقتصاددیجیتال”
کنندگان، فروشندگان و مشتریان، و اي را پدید آورد که در آن تولیدکنندگان، تامینت شرایط تازهناگزیرازرویکردبه آن شدند. اینترن

اندرکار یک چرخه اقتصادي قادر شدند در یک فضاي مجازي مشترك با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل تقریباً همه عوامل دست
هاي اصلی ها و نظریات جدیدي را به میان آورده است که یکی از مشخصهورياطالعات، خدمات، محصوالت و پول بپردازند. اینترنت تئ

توان گفت که تجارت الکترونیکی یکی از نمودها و کاربردهاي ویژه فناوري اي به مقوله کسب و کار است. به جرأت میآنها نگاه تازه
مجله (پذیرد ه به شیوه الکترونیکی صورت میها در کشورهاي پیشرفتاطالعات است و هم اکنون حجم وسیعی از خرید و فروش

)الکترونیکی ویستا

هاي تجاري و استفاده از فرصتهاي ریزيهاي دالري در تجارت الکترونیکی براساس برنامهبدیهی است که رسیدن به چنین حجم
برداري هاي نوین جهت بهرهحلارائه راهمؤسسات و سازمانهاي گوناگونی تاکنون باهدف .)1383،صنایعی(تجاري امکان پذیر خواهد بود

اند انتظارات هاتاحدودي توانستهحلاند. پورتال هاي سازمانی به عنوان یکی از این راهاز فرصتهاي تجاري تشکیل و تأسیس شده
اطالعات جدید و منابع هاي تجاري یافتن هاي تجاري برآورده سازند. معموالً اولین نگرانی فعاالن حوزهوامیدهاي کاربران رادر عرصه

اي از مسیرهاي مطمئن اطالعاتی را در اطالعاتی موثق است. پورتال هاي سازمانی با بررسی نیازهاي اطالعاتی کاربران خود، مجموعه
زمانی باشد، پورتال هاي ساگذارند. از آنجایی که ارائه خدمات پورتال اساساً مبتنی بر شبکه و به ویژه اینترنت میاختیار آنها می

دهند که معموالً شامل مواردي نظیر کاوش، سرویس پست الکترونیک، نظر سنجی، خدماتی فراتر از آدرس دهی اطالعات را انجام می
گروههاي خبري و بحث و غیره است. امکان تعامل میان کاربر با وب سایت اصلی پورتال و همچنین دیگر کاربران عضو یک پورتال 

سرمدي،سهیل،و (.آیند، فراهم ساخته است هاي تجاري پدید میداري هر چه بیشتر از فرصتهایی را که در عرصهبرسازمانی، زمینه بهره
)1383،وحید رضـا مـیرایی

1Digital Economy
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پورتالهاي هوش تجاري شامل برنامه هایی است که براي جمع آوري ، ذخیره سازي ، تحلیل و دسترسی به اطالعات بکار می روند وبه 
انواعازپورتال،نوعاین	کاربران این اطالعات اجازه می دهد که بر حسب این اطالعات بهترین تصمیم گیري انجام دهند . همچنین 

سازماناطالعاتیبانکواردراهاییگزارشو	داشتهدسترسیپورتالبهتادهدمیامکانکاربرانبه		کهاستسازمانیپورتالهاي
)1390نصیري،محمد،(.دارندزیاديتاثیرکنندگاناستفادههايگیريتصمیمدر- 	هستندروزبهکامالکه-اطالعاتاین.نمایند

موفقیت سیستم هاي اطالعاتی: 

متعددي براي بررسی عوامل تاثیرگذاربرموفقیت سیستم هاي اطالعاتی انجـام شـده که یکی ازمهم ترین آنها مطالعه ي مطالعه هاي 
و ارائه دیدگاهی جامع دلون ومکلین است.ایـن دو نویسـنده اذعـان می دارند، این دو پژوهشگر براي سازماندهی پژوهش هاي متعدد

العاتی طبقه بندي جامعی را ارائه دادند.این طبقه بندي شش بعد را در موفقیت سیستم هاي تـراز مفهـوم موفقیـت سیسـتم هاي اط
اطالعاتی دخیل می داند که عبارتند از: کیفیـت سیسـتم، کیفیـت اطالعات، استفاده، رضایت استفاده کننده،اثرفردي،اثرسازمانی. 

تجربی و مفهومی را بررسی کردند و آنها را طبق ابعـاد ایـن طبقـه مقاله180سپس این دو پژوهشگربا درنظرگرفتن این ابعاد حدود 
بنـدي سـازماندهی کردندواز این طریق مدل جامعی راارائه دادند.در مدل ارائه شده این دو پژوهشگر کیفیت سیستم وکیفیت اطالعات 

این، میزان استفاده می تواند بر میزان رضایت استفاده هر یک به تنهایی وباهم براستفاده ورضایت استفاده کننده اثر می گذارد افزون بر 
کننده به طور مثبت یا منفی اثرگذارد ویا بالعکس آن نیز صحیح است. استفاده و رضایت استفاده کننده پیشـایندهاي مسـتقیم اثر 

نمودار مدل مکلین شکل زیرباشدو سرانجام اینکه این تأثیر بر عملکرد فردي باید در نهایت تـأثیر سـازمانی داشته فردي هستند
ودلون را نشان می دهد:

)1992(مدل موفقیت سیستم هاي اطالعاتی دلون ومکلین: 1شکل 

مدت کوتاهی پس از انتشار مدل دلون و مکلین،پژوهشگران فعال درزمینه سیستم هاي اطالعاتی اصالحاتی را دراین مدل پیشنهاد 
به این مدل اضافه شود که این امرمورد پذیرش دو پژوهشگر قرار "کیفیت خدمات"دادند.براي مثال پژوهشگران پیشنهاد دادند که

ه روي مدل انجام شد و پیشنهادهایی در راستاي بهبودآن ارائه شد دلون ومکلین اقدام به اصالح مدل گرفت با توجه به مطالعه هایی ک
نشان داده شده است:زیرکردند که در شکل 
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)2003(مدل اصالح شده موفقیت سیستمهاي اطالعاتی دلون ومکلین: 2شکل 

سازه به مدل اضافه شده است.اصالح دیگر مدل درنظرگرفتن این مشاهده میشودکیفیت خدمات به مانند یک همانگونه که در شکل
نکته بوده است که سیستم هاي اطالعاتی میتوانند به سطوحی غیراز سطح فردي وسازمانی اثرگذارند،بدین ترنیب که موفقیت 

اثر فردي واثرسازمانی را با سیستمهاي اطالعاتی گروههاي کاري،صنایع وحتی جوامع را متاثر میکنداز این رو دلون ومکلین سازهاي 
"استفاده"که بیانگر مزایا در سطوح متعدد تحلیل است جایگزین می کنند.اصالح نهایی وضوح بیشتر سازه"مزایاي خالص"

باشدولی "رضایت استفاده کننده"است.نویسندگان این سازه را به صورت زیر شرح میدهنداستفاده در معناي فرآیندي باید مقدم بر
ثبت از استفاده منجربه رضایت بیشتر استفاده کننده خواهدشدازاین رو آنها بیان میکنند که رضایت بیشتر استفاده کننده تجربه م

قصدونیت به استفاده را افزایش میدهدواین امربه نوبه خود منجربه استفاده بیشترخواهد شد.

پیشینه تحقیق- 3,1

تحقیقات داخلی

ضرورتونیازتحقیقسازمان را مورد بررسی قرار داد که اینهايسیستمدرتجاريهوشسطحارزیابیمدل1390روحانی در سال 
پشتیبانی فضايتواندمیارزیابیاینکهدادنشانونمودمطرحراهاي سازمانیسیستمتجاريهوشهايتواناییوهاویژگیارزیابی
گردید تجاري گردآوريهوشارزیابیمعیار32موضوع،ادبیاتوسیعبررسیبامنظور،بدین.بخشدارتقاءراسازماندرگیريتصمیم

تکنیکسپس،.نمودندانتخابآنهابررسی اهیمتبامعیار32اینمیانازرابااهمیتومهمارزیابیمعیارهايدهندگانپاسخند
به ترتیبهاعاملاین.گردیدنداستخراجعامل2وشدگرفتهکاربهتجاريهوشاصلی ارزیابیعواملاستخراجبرايعاملیتحلیل
بهینهوکنندهتوصیههايمدل"،"گروهیو تجربیاتمحیطبایکپارچگی"،"هوشمندتحلیلیتصمیمپشتیبانی"ازعبارتنداهمیت
"تصمیمذینفعانرضایت"و"تصمیمابزارهاي ارتقا"،"آوريدلیل"،"کننده اینموارد پیشنهاديبراساستوانندمیهاسازمان.

میایجادرابهتريتصمیمپشتیبانیفضايکهمعیارهاییخودازسازمانیهايسیستمخریدوارزیابیانتخاب،طراحی،برايتحقیق،
.برندبهتري بهرهگیريتصمیمپشتیبانیهمانیاتجاريهوشازخوداجراییوکاريهايدرسیستمونمودهاستفادهنماید،

در پژوهشی با عنوان مطالعه ي تئوریکی تجربی هوش تجاري به نتایج زیر رسید:هوش تجاري به عنوان 1391درسال سروري اشلیکی
یک ابزار داده هاي مختلف پراکنده و ناهمگون درسازمان را یکپارچه و منسجم می کند و با استفاده ازتکنیک ها و برنامه هاي کاربردي 

پایگاه داده هاي تحلیلی میتواند فرایند تصمیم گیري مدیران ارشد را آسان تر کند پیشرفت سریع فناوري درقرن و ازطریق ایجاد 
بیست و یکم ورود به عصر اطالعات و برخورداري از اقتصاددانش محور سبب شده است که مفهومی همچون هوش تجاري بسیار حائز 

وش تجاري را مورد توجه قرار میدهند اولین دلیل ورود به عصر اطالعات و دلیل دوم اهمیت باشد درواقع سازمان ها به دو دلیل مهم ه
پیشرفت اقتصادي و سوددهی بیشتر میباشد درمقاله حاضر ضمن تعریف موضوع به مطالعه تطبیقی پژوهشهاي تجربی درزمینه هوش 
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اثراتی که هوش تجاري برسازمان ها دارد عبارتنداز تجاري و تبیین وجوه مشترك نتایج این تحقیقات پرداخته شد و بیان شد ازجمله
کاهش اتالف وقت بهبود تصمیمگیري بهبود عملکرد سازمانی پیش بینی محیط و کسب مزیت رقابتی .

در پژوهشی هوش تجاري و تصمیمات کالن سازمان ها را مورد بررسی قرار داد،در این نوشتار آثار مثبتی که 1386گلستانی در سال 
توجه در معماري هوش تجاري و مزایاي سازمانی دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابلاري بر تصمیمات عمده و کالنهوش تج

عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، سازي آن پرداخته شده است.هوش تجاري نه بهبرخورد و نوع پیادهآن به همراه نحوه
دقیق و هوشمند در معماري سازمانی براساس سرعت در تحلیل اطالعات به منظور اتخاذ تصمیماتبلکه بعنوان یک رویکرد جدید

هاي اهداف آن،ضمن معرفی تکنیککسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است.در این مقاله،دالیل لزوم استفاده با تشریح
عمومی،مورد بررسی قرار گرفته است.

گیري از شی  جایگاه هوش تجاري در شهرداري الکترونیک را مورد بررسی قرار داد،هدف تحقیق: بهرهدر پژوه1389زرین در سال 
هاي راهکار هوش تجاري در شهرداري الکترونیک را مورد بررسی قرار میدهد.نتایج تحقیق: هوش تجاري به علت آنکه تمامی داده

کنندراحتی براي مدیران و کارکنان تفسیر می ارها و اشکال مختلف بهشهرداري را بر یک صفحه جمع و آنها را با استفاده از نمود
هاي پیچیده و غیر قابل درك و جاي اتالف وقت براي خواندن محتواي گزارشگیرند، بههایی که از داشبوردها بهره میمدیران سازمان

دهند و از مزیت رقابتی خود تر اختصاص میحیح و روشنهاي صگیرياستخراج اطالعات مورد نیاز از میان آنها، زمان خود را بر تصمیم
موقع را درك کنند. امروزه هرسازمانی که ارزش کسب اطالعات بهکه همان واکنش سریع نسبت به شرایط و تغییرات است استفاده می

ه از پدیده این نسل که همان کندواز این رو است که روز به روزبر استفاداوري نوین و باارزش استفاده میکرده باشد،ازاین فن
شود.باشد افزوده میداشبوردهاي سازمانی می

تحقیقات خارجی

مشتريباارتباطمدیریتهايمدل سیستمارئه"عنوانتحتکاروکسبهوشبارابطهدرراايمقاله"وگلداگالس"و"فندین"
چاپبهمدیریتواطالعاتیسیستمالمللیبینژورنالدر2009سالدر"وکاتالوگیالینآنفروشانخردهبرايوکارکسبهوشو

هايسیستمازاستفادهوو کاتالوگیالینآنفروشانخردهشکستوموفقیتبرمؤثرعواملتعیینمقالهاینازهدفورسانیده اند
که اندرسیدهنتیجهاینبهتحقیقایندرشدهانجامبررسیهايبا توجه به.باشدمیآن هاموفقیتافزایشبرايکاروکسبهوش
سطحدرحال حاضردرهاسازماندرنظریهاینکمالوقبولیکلیسطوح.کندمیتضمینرافروشانموفقیت خردهمتعدديعوامل
شدهبرگزارسوئیسدر2006سالدرکنندگان کنفرانسی کهشرکتکه بینپرسشنامه ايتوزیعطریقازداده ها.داردقرارپایینی

.شدآوريجمعبود،

دلون ومکلین براي سازماندهی شاخص هاي موفقیت تجارت الکترونیک مدل به روز شده خود را ارائه کردندونشان دادندچگونه این 
ش مدل دردو مورد اجرایی استفاده می شود.در هردو مورد قابلیت استفاده،به عنوان معیاري مهم براي کیفیت سیستم،که موجب افزای

تعداد بازدیدکنندگان وب سایت ها(استفاده) وافزایش خرید(رضایت کاربر)می شود،دیده می شود.عالوه بر این آنها پیشنهاد دادندکه 
مطالعات تجارت الکترونیک باید شامل معیارهاي اندازه گیري  سود خالص باشدوتنها به معیارهاي جایگزین مانند سر زدن به وبسایت 

کنند.از سوي دیگر براي فهم نتایج سودهاي  خالص،آنها معتقدند باید کیفیت تجربه کاربرواستفاده مشتري ورضایت ها(استفاده)فناعت ن
Delone(او از سیستم ها نیز ارزیابی شوند and Mclean ,2004(

الي وهمکارانش با اضافه کردن مفهوم جدیدي به صورت وابسته،سعی در گسترش مدل دلون ومک لین نمودند.براي امتحان این مفهوم 
جدیدآنها یک پرسشنامه در شرکت هاي بین المللی تایوان پخش کردند.در مطالعات آنها سوال هایی در زمینه کیفیت اطالعات،کیفیت 

ه،رضایت کاربروقصد استفاده مطرح شدند.آنها متوجه شدندکه کیفیت سیستم اثر بسزایی بر روي سیستم،وابستگی،فواید درك شد
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وابستگی،فوایددرك شده وقصد استفاده دارد.یافته هاي آنها نشان می دهدکه به هنگام سروکار با برنامه هاي کاربردي شرکتها،کیفیت 
گی،رضایت وقصداستفاده کارآمد باشد.الي وهمکارانش احساس می سیستم ها می تواند درساخت اعتقاد کاربران از لحاظ وابست

کاربراز طریق کنندمحققان باید اهمیت وابستگی را بشناسند وکیفیت سیستم وکیفیت اطالعات بر روي هدف استفاده ورضایت
&Delone)وابستگی تاثیردارد Mclean,1992)

موفقیت براي پیاده سازي سیستم هوشمند کسب وکار در شرکتهاي کوچک فاکتورهاي کلیدي "در پژوهشی با عنوان اولزاك وزیمبا
وکتوسط در لهستان معیاري براي پیاده سازي موفق این سیستم ها استخراج نمودند که به ترتیب اهمیت عبارتند از:هزینه پیاده 

ندهاي کسب وکار،قابلیت تغییر وتوسعه سازي،متناسب بودن با نیاز کاربران،یکپارچگی با سیستم هاي عملیاتی،تعریف صحیح از فرآی
,Olszak)سیستم،کاربرپسندبودن ونوع تکنولوژي وابزارهاي آن &Ziemba,2012)

هدف اصلی- 4,1
هوش کسب وکار در موفقیت پرتالهاي تجاري می باشد.در این راستا هدف زیر از اجراي این تحقیق کاربردهدف کلی از این تحقیق 

موجود بین ابعاد کیفیت ، با تمرکز بر روي متغیرهاي مؤثر در استفاده از هوش کسب وکار در دنبال خواهد شد:درك جامع ازروابط
موفقیت پرتالهاي تجاري .

اهداف فرعی- 4,1,1

درموفقیت پرتالهاي تجاري ازآنواستفادهپرتالسیستمتأثیرکیفیتسنجش 

ورضایت کاربردرموفقیت پرتالهاي تجاريپرتالسیستمسنجش تأثیرکیفیت

درموفقیت پرتالهاي تجاري ازآنواستفادهاطالعات پرتالسنجش تأثیرکیفیت

تجارياطالعات پرتال ورضایت کاربر درموفقیت پرتالهاي سنجش تأثیرکیفیت

سنجش تأثیررضایت کاربر از پرتال واستفاده ازآن درموفقیت پرتالهاي تجاري

سنجش تأثیراستفاده ازپرتال ورضایت کاربر درموفقیت پرتالهاي تجاري 

سنجش تأثیرکیفیت خدمات از پرتال و استفاده ازآن درموفقیت پرتالهاي تجاري

درموفقیت پرتالهاي تجاريورضایت کاربرازپرتالپرتالسنجش تأثیرکیفیت خدمات

سنجش تأثیراستفاده از پرتال درموفقیت پرتالهاي تجاري

سنجش تأثیررضایت کاربراز پرتال درموفقیت پرتالهاي تجاري

هاي تحقیق:فرضیه-5,1

وجود دارد.مثبتبین کیفیت سیستم پرتال و استفاده از پرتال رابطه معنا دار و 

وجود دارد.مثبتبین کیفیت سیستم پرتال ورضایت کاربر از پرتال رابطه معنا دار و 
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وجود دارد.مثبتبین کیفیت اطالعات پرتال و استفاده از پرتال رابطه معنا دار و 

وجود دارد.مثبتبین کیفیت اطالعات پرتال ورضایت کاربر از پرتال رابطه معنا دار و 

وجود دارد.مثبتو استفاده از پرتال رابطه معنا دار و بین رضایت کاربر از پرتال

وجود دارد.مثبتبین استفاده از پرتال ورضایت کاربر از پرتال رابطه  معنا دارو

وجود دارد.مثبتبین کیفیت خدمات پرتال و استفاده از پرتال رابطه معنا دار و

وجود دارد.مثبتا دار و بین کیفیت خدمات پرتال ورضایت کاربر از پرتال رابطه معن

وجود دارد.مثبتو بین موفقیت پرتال تجاري واستفاده از آن رابطه معنادار

وجود دارد.مثبتوبین موفقیت پرتال تجاري و رضایت کاربراز پرتال رابطه معنادار

مدل مفهومی تحقیق:- 6,1

که با استاست که در زمینه ارزیابی موفقیت سیستم هاي اطالعاتیM&Dمدل مفهومی این تحقیق براساس مدل موفقیت 
) (پرتالسیستم هاي اطالعاتیبخشی ازچهبهکیفیت کهابعادازهر بعدقادر به تشخیصباید ویژگیهاي پرتالها تلفیق داده شده و

.تلف موفقیت تاکید داردخاین مدل بر درك ارتباط بین ابعاد ممربوط است باشد.

(M&D,2003)مدل موفقیت پرتالها براساس مدل:3شکل 
در ادامه متغیرهاي اصلی مدل مفهومی تحقیق شرح داده شده است.

موجودیت سیستم پردازش کننده اطالعات را ارزیابی می کند.برخی نویسندگان براي ارزیابی کیفیت سیستم کیفیت سیستم پرتال:
کارایی استفاده از سخت افزار)بسنده کرده اندولی در مقابل برخی دیگر معیارهاي چندگانه اي تنها به ارزیابی یک معیار(براي مثال 

انعطاف پذیري وقابل تطبیق بودن با ،قابلیت اطمینان،ویژگیهاي سهولت استفادهشاملبراي ارزیابی کیفیت سیستم ارائه کرده و
د استفاده در سیستم پرتال وسریع بودن زمان وگردش اطالعات می ،پیچیده بودن فرامین مورامنیت،قابلیت جستجو،نیازهاي جدید

)2000(تالون وهمکاران،باشد
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ویژگی هاي مربوط به دسترسی به اطالعات می وشامل شاخص هاي سنتی عوامل کیفیت داده ها ارتباط اطالعات،کیفیت اطالعات:
اطالعات تولیدي سیستم مانند گزارش ها تاکیدمی کنندو پژوهشگران عموما براي ارزیابی کیفیت عملکرد سیستم بر کیفیت باشد.

دقیق بودن اطالعات و محتوا می وقابل فهم بودن اطالعات و محتواووقابل اطمینان بودن و مرتبط بودن اطالعات شامل به روز بودن
باشد.

داردپژوهشگران متعددي رضایت کاربررا :به عکس العمل فردي که از ستانده سیستم هاي اطالعاتی استفاده میکند اشارهرضایت کاربر
به عنوان معیارموفقیت سیستم هاي اطالعاتی در نظر گرفته انددر مورد شیوه سنجش رضایت برخی پژوهش ها رضایت کاربر را به طور 

میزان شاملکلی مورد سنجش قرارداده اند در حالی که برخی دیگرمعیارهاي متعددي را براي سنجش رضایت کاربردر نظرگرفته اند و
رضایت کاربر از محتویات اطالعات وخدمات پرتالها ورضایت از اطالعات بدست آمده ازپرتالها وکارکرد سیستم پرتال 

و سازمانها اده مناسب وصحیح از سیستم هاي اطالعاتی می تواندمنجربه ارتقاي کیفیت وبهره وري افراد گروهها ف:استاستفاده از پرتال
نکته الزم است که استفاده از سیستم،مفهوم وسیعی دارد از این رو از جنبه هاي گوناگون بررسی شده است وشودولی توجه به این

(Al-adaileh,2009)شامل تمایل به ادامه استفاده وتعداد کلیک ومیزان استفاده ازپرتال  می باشد

ارائه سرویس شامل: سنجشی است از اینکه تا چه اندازه خدمات ارائه شده انتظارات کاربران را برآورده می سازد وکیفیت خدمات
کاربرپسندبودن عملکرد سیستم پرتال و به روز بودن نرم افزار می ،زمان پاسخ دهی،ارائه محصوالت وخدمات مطلوب،هاي متداول

)1384،سیدجوادین(.باشد 
باتولیدهوش تجاري، مزایاي بسیار مفیدي به دنبال دارد از جمله افزایش درآمد، به دست آوردن فرصت هاي رقابتی پرتالها:موفقیت 

و افزایش بهره وري ،تسهیل تصمیم گیري،تسریع در انجام وظایف )ROI(بازگشت سرمایه گذاريمانندجدید، کاهش هزینه ها 
وکارها،بهبود عملکرد سیستم پرتال 

روش تحقیق- 7
ازآنجاییکه ایجاد سیستم هاي اطالعاتی مبتنی بر هوشمندي کسب وکار وابزارهاي آن مانند پرتالهاي سازمانی وتجاري از مسائل اصلی 

سازمان بورس واوراق بهادار و کاربرد هوش کسب وکار در موفقیت پرتالهاي سازمانها در محیط پویاي امروزي است وهدف این تحقیق 
متغییرهاي مورد تحقیقحاضر از لحاظ هدف،کاربردي می باشد در این تحقیقمی باشد بنابراین میوابسته به آن رایان بورسشرکت 

جمع آوري شده وبه صورت پیشنهادات براي تحقیقبا مطالعه بر روي پیشینه وفقیت پرتالهابررسی جهت تعیین عوامل موثر در م
از نظر ماهیت وروش توصیفی پیمایشی است چرا که با مطالعه بر روي عوامل تحقیقین هاي آتی نیز ارائه می گردد اتحقیق

Iتاثیرگذاربر ایجاد هوشمندي کسب و کار براساس نظرات مدیران،معاونین و کارشناسان ومتخصصان وکارکنان  Tکاربرد این سازمانها
یت سیستم پرتال،کیفیت اطالعات،رضایت کاربر،استفاده در موفقیت پرتالهاي تجاري در شش بعد(کیفیت خدمات،کیفهوش  کسب وکار

حاضر از شاخه میدانی می باشد چرا که هدف آن تحقیقاز سیستم،موفقیت پرتالها)با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار داده است 
Iاز طریق بهره گیري از نظرات مدیران،معاونین وکارشناسان ومتخصصان  T پرسشنامه بوسیله شده است.سازمانهاي تجاري دنبال

بیشتر است در 0,7از لفاي کرونباخ بررسی شده است که نتیجه بدست امده از ضریب الفاي کرونباخ نشان می دهد الفاي بدست امده آ
تحلیل نتیجه نشان دهنده پایایی باالي پرسشنامه می باشد. همچنین روایی پرسشنامه پس از تایید چند تن از صاحب نظران از روش 

کل بدست امده برايKMOت روایی پرسشنامه شاخص ماستفاده شده است.در قسKMOعاملی اکتشافی و تاییدي  و شاخص
برايوبراي نرمال بودن داده ها از امار استنباطی استفاده شده است/. بوده که نشان دهنده روایی پرسشنامه می باشد.806پرسشنامه 

داده طبقه بنديوگردآوريبرايتوصیفیآمار.استشدهاستفادهآماراستنباطیوتوصیفیآمارروشدوازاطالعاتتحلیلوتجزیه
می باشد.از مدل معادالت ساختاريیا تایید فرضیه ها با استفاده ردبراياستنباطیآماروها
قیقحیافته هاي ت-8
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است. هدف از انجام استفاده شدهاسمیرنوف- کولموگورفهاي متغیرهاي تحقیق از آزمون به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده
هاي باشد. اگر متغیرها نرمال باشند، از آزمونهاي یک متغیر کمی میشده در خصوص توزیع نرمال دادهآن، بررسی ادعاي مطرح

کنیم.هاي ناپارامتریک استفاده میغیر اینصورت از آزمونشود در پارامتریک استفاده می

:باشد:آزمون فرض به صورت زیر می است نرمال دادهها :توزیع نیست نرمال دادهها توزیع

اسمیرنوف-آزمون کولموگوروف:1جدول

کیفیت 
سیستم

کیفیت 
اطالعات

کیفیت 
خدمات

استفاده از 
پرتال

رضایت 
کاربر از 

پرتال

موفقیت 
پرتال

100 100 100 100 100 100 تعداد
2.9683 2.9514 2.9800 2.9967 3.0975 2.9538 میانگین
.65977 .64696 .66295 .78923 .72813 .64370 انحراف معیار
.781 1.021 .920 .917 .929 1.142 KS آماره
.575 .249 .365 .370 .353 .147 sig

براي تمام متغیرها Sigها نرمال است. چرا که با توجه به نتایج، سطح معناداري ها در مورد همه آیتمدهد که توزیع دادهنتایج نشان می
ها شود و توزیع این دادهدر مورد این متغیرها رد نمی0Hدرصد اطمینان، فرض 95بیشتر است. بنابراین با 0/05از سطح معناداري 

گوید ها به ما مینرمال بودن دادهها تاکید دارد.از مقادیر جدول کمتر است که بر نرمال بودن دادهZنرمال است. همچنین مقادیر آماره 
حاصل از مدل معادالت ساختاري به جنتاین همچنیوهاي پارامتریک استفاده شودباید از آزمونها، میکه به منظور سنجش فرضیه

شرح زیر می باشد: 
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در حالت کلیضرایب مسیر استاندارد شده:1نمودار

را محاسبه می کنیم. در شکل زیر tاکنون براي نشان دادن اینکه آیا مدل خوب است یا نه مقادیر نمودار ضرایب مسیر استاندارد شده
این مقادیر دیده می شوند:
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tمقادیر مقادیر :2نمودار

) از لحاظ آماري XY1) بر استفاده از پرتال(XY2ضریب مسیر تمامی متغیرهاي مورد مطالعه این تحقیق بجز رضایت کاربر از پرتال(
بدین معنی است که رابطه در سطح 2بیشتر از t). الزم به توضیح است که مقدار 96/1بزرگتر از tمعنی دار می باشند (مقدار 

معنی دار خواهد بود. همان %95باشد آنگاه رابطه در سطح اطمینان 2و 96/1بین tمعنی دار است. و چنانچه مقدار %99اطمینان 
مورد قبول هستند. به طوري که مشاهده می %99طور که در شکل باال دیده می شود تمامی فرضیه ها به جز فرضیه پنجم در سطح 

می باشد که آن را با قرمز نشان داده است.21/1براي فرضیه پنجم برابر tشود مقدار 
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حالت کلیآزمون فرضیات تحقیق در :3جدول

برآوردهاي متغیرمتغیرفرضیه ها
استاندارد

نتایجtکمیت 

بین کیفیت سیستم پرتال واستفاده از  
پرتال رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.

کیفیت سیستم 
پرتال

استفاده از 
پرتال

تایید58/044/2

کیفیت سیستم پرتال و رضایت بین 
کاربر رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.

کیفیت سیستم 
پرتال

تایید66/074/2رضایت کاربر

بین کیفیت اطالعات واستفاده از پرتال 
رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.

استفاده از کیفیت اطالعات
پرتال

تایید66/074/2

بین کیفیت اطالعات و رضایت کاربر
رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.

تایید68/010/2رضایت کاربرکیفیت اطالعات

بین رضایت کاربر و استفاده از پرتال 
رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.

استفاده از رضایت کاربر
پرتال

رد04/021/1

بین استفاده از پرتال و رضایت کاربر 
رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.

تایید53/084/2رضایت کاربراستفاده از پرتال

بین کیفیت خدمات و استفاده از پرتال 
رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.

استفاده از کیفیت خدمات
پرتال

تایید68/010/2

بین کیفیت خدمات و رضایت کاربر 
رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.

تایید42/061/2رضایت کاربرکیفیت خدمات

بین موفقیت پرتال و استفاده از آن 
رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.

تایید42/015/2استفاده از آنموفقیت پرتال

بین موفقیت پرتال و رضایت کاربر رابطه 
60/006/2رضایت کاربرموفقیت پرتالمثبت ومعنادار وجود دارد.

تایید
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نتیجه گیري-9

نتایج توصیفی در دو بخش ارائه می شود. بخش اول مربوط به ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه آماري انتخاب شده می باشد و بخش 
دوم مربوط به آماره هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق می باشد . در مورد ویژگی هاي جمعیت شناختی ، نتایج نشان می دهد که نمونه 

اند . در مورد متغیرهاي تحقیق نتایج سال و در سطح لیسانس بوده30کنان، مردان ، رده سنی کمتر از انتخابی ، بیشتر از میان کار
« نشان می دهد که همه متغیرهاي تحقیق از لحاظ سطح میانگین و پراکندگی ، در وضعیت نزدیکی قرار دارند. با این حال متغیر 

ها داشت که نشان می دهد که بیش از سایر موارد نظر مثبت پاسخگویان را به میانگین بیشتري نسبت به دیگر متغیر» کیفیت اطالعات 
رابطه نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داده که به شرح زیر می باشد:حاصل از این تحقیق همراه داشته است ونتایج اسنتباطی 

و کیفیت اطالعات بر استفاده از پرتال پرتال وجود داردومعناداري میان کیفیت سیستم پرتال و استفاده از پرتال ورضایت کاربر از 
نظر می رسید که رضایت کاربر از پرتال و استفاده از پرتال رابطه معناداري دارند اما نتایج ، این بموثر است. رضایت کاربر از پرتال 

موثر استفاده از پرتال بر رضایت کاربر از پرتال وموضوع را رد کردو رضایت کاربر از پرتال ، تاثیر معناداري براستفاده از پرتال ندارد
استفاده از پرتال و رضایت کاربر از است. رابطه معناداري میان کیفیت خدمات و استفاده از پرتال و رضایت کاربر از پرتال وجود داردو

پرتال بر موفقیت پرتال موثر می باشد.

پیشنهادات کاربردي
نتایج و اهداف درنظر گرفته شده به قرار زیر است:پیشنهادات این تحقیق با توجه به

 سفارشی کردن پست الکترونیک باتوجه به خواسته مشتري
ارزیابی فنی سایت
اي که کاربردر کمترین زمان ممکن به اطالعات دست یابد.ارائه سیستمهاي جستجو ودایرکتوري به گونه
ازپرتال نظیرخارجپشتیبانی برقراري ارتباط بامنابع	webservice وسایتهاي دیگر، براي دریافت اطالعات وسرویسهاي

مورد نیاز.
اي که براي تمامی افراد با سیستم عاملهاي مختلف ومرورگرهاي مختلف قابل گونهعدم وابستگی به پهنه اي خاص به

و موبایل نیزمی PDA.این مورد شامل پشتیبانی توسط سیستمهاي)Cross-platform functionalityدسترس باشد(
گردد.

ارزیابی سایت از لحاظ حجم محتویات سایت
کاربرشخصی سازي اطالعات براي
امکان پیوستن به نرم افزارها و سیستم هاي نرم افزاري مربوط به حیطه کاري خودفراهم آوردن
آن کاربرتنهابایک بارورودبه سیستموسیلهارائه مکانیزمی که به	واطالعات محدوده خوددسترسی داشته سرویس ها تمامبه

.باشد
به گونه اي که کاربرباکمترین کلیک به مکان ، سرویس ویااطالعات مورد نظرش دست یابد.ساختارپیمایش ساده
با مسوولین پرتال ودیگرکاربران پرتال به صورت همزمانکاربرانارتباطایجادامکان“)Chat(”یاغیر همزمان.
تجاريشرکت هاياز بین بردن پراکندگی اطالعاتو طبقه بندي اطالعات
حفظ اسرار مشتریان توسط پرتال هاي تجاري
پرتالافرادمسوولبهاطالعاتسازوکارمدیریتارائه
 گلچین کردن و خالصه کردن مطالب پرتال
ساختار مشخصی براي ارائه اطالعات به کاربر
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هدف دار بودن اطالعات
 پیشبرد اهداف پرتال هاي تجاري و موفقیت آنهاکیفیت اطالعات درموثر بودن
کامل بودن اطالعات موجود در پرتالها
قابل فهم بودن اطالعات خروجی پرتالها
دقیق بودن وبه روز بودن وصحت اطالعات در پرتالها
اطالعات آن بخش و ازطریق آن کاربران بتوانند در بخش هاي مختلف پرتال عضو شده و در صورت تغییر ارائه مکانیزمی که

.کننددریافتEmailیاافزودن اطالعات جدید،
رضایت از اطالعات به دست آمده از پرتال
رضایت از کارکرد سیستم پرتال
رضایت از محصوالت وخدمات ارائه شده پرتال
 از پرتال هاي تجاري شدهمجددپرتال هاي تجاري موجب افزایش استفادهاز رضایت کاربرانافزایش
 از آنها شدهمجدد ومستمرپرتال هاي تجاري موجب اثربخشی در استفادهسیستمکیفیت افزایش
هاي ارائه شده خود را تسهیل کنندپرتال هاي تجاري توانسته اند نحوه دسترسی کاربر به سرویس
واقع شوندپرتال هاي تجاري  توانسته اند به صورت منحصر به فرد در ارائه خدمات مربوطه  موثر و کارا
 پرتال هاي تجاري توانسته اند در یافتن محصوالت مطلوب و اطالعات مربوط به آنها و کنترل آن با حداقل تالش، رضایت

مشتري را کسب کنند
،پرتال هاي تجاري توانسته اند در تنوع سرویس دهی موفق باشند
ران و استفاده کنندگان پرتال هاي تجاريفراهم آوردن پرتال هاي تجاري در امکان ارتباط و همکاري میان کارب
رضایت کاربران پرتال هاي تجاري موجب افزایش استفاده از پرتال هاي تجاري شده

 تمامی فرآیندها-مدیریت گردش کار	بنديزمانباوشدهتقسیممختلفبخشهايبهفرآینداین. هستنداجراییروندیکداراي
Workflow(به افراد مختلف اختصاص داده و انجام می شوند یکی از امکانات پرتال ارائه مدیریت گردش کاراست. مشخص

Management(	
پرتال هاي تجاري اعتماد مشتري توسطجلب کردن
 تصمیم افزایش بهره وري،بهبود عملکردوتسهیل انجام کار،افزایش درآمد وکسب مزیت رقابتی وبازگشت سرمایه وتسهیل

گیري.
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