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پژوهشی-فصلنامه علمی
اوري اطالعات و ارتباطات ایرانفنّ

1389ستانبهار و تاب، 4و3هاي، شمارهدومسال 
54-41: صص

ارائه مدل  تلفیقی  براي ارزیابی آمادگی سازمان ها جهت پیاده سازي سیستم انباره داده با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی

**ژینوس ادیبی*جعفر باقري نژاد

)س(دانشگاه الزهرا ،دانشکده صنایع،استادیار*
دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی،دانشجوي کارشناسی ارشد**

چکیده
و 2یکــی از ابزارهــاي مــدیریت دانــش1هــاي انبــاره دادهسیســتم

یسـتم هـا   با استفاده از این س. می باشند3گیريپشتیبانی از تصمیم
، 4مـی تـوان داده هـاي گسـترده درسـطح سـازمان را گـرد آوري       

کرد و بـه کمـک ابزارهـایی ماننـد کشـف      6و یکپارچه5استخراج
دانش نهفته در داده ها را استخراج و تحلیـل  8و داده کاوي7دانش
یکـی  برداري از انباره دادهارزیابی آمادگی سازمان براي بهره. نمود

. زي این فنـاوري مـی باشـد   سادر پیادهاز موضوعات مورد توجه
، عامـل مهمـی اسـت کـه    هابستر مناسب در سازمانعدم وجود

موفقیت پیاده سازي سیستم انباره داده ، مشکل سـاز  تواند درمی
تحلیل مقایسـه در این مقاله پس از مرور ادبیات و تجزیه و. شود
نبـاره داده  ارزیابی آمادگی سازمان براي پیاده سازي اهايمدلاي 

. و اعتبارسنجی با آزمون فرضیه ها، مدلی مفهومی ساخته می شود
روش مقایسـات  مراتبی وپس از طریق تجزیه و تحلیل سلسله س

به ارزیابی 9و استفاده از نرم افزار اکسپرت چویسگروهییجزو
، معیارهـا به ارزیابیاکسپرت چویسو، زیرمعیارهاي مدلمعیارها

و اعتبار کارآیی.دهی آنها پرداخته شدو وزنزیرمعیارهاي مدل
نـوع  (  معیاراصـلی 6مدل تلفیقی حاصله از تحقیق، مشتمل بر

نیازمندي هاي اطالعاتی سازمان، ساختار داده سـازمان، عوامـل   
سازمانی، مدیریت پـروژه انبـاره داده، سـاختار فنـی سـازمان و     

)jbagheri@alzahra.ac.ir(دار مکاتبات نویسنده عهده▪
1. Data Warehouse System; DWS
2. Knowledge Management tools
3. Decision Support System;DSS
4. Aggregation
5. Extract
6. Integration
7. Knowledge Discovery
8. Data Mining
9. Analytical Hierarchy Process (AHP)  and  Expert choice

زیرمعیــار مــرتبط ، بــا مطالعــه 23و  ) فرآینــد هــاي ســازمان
.پیمایشی  بررسی و باز تایید گردید

دانش، انباره داده، ارزیابی آمـادگی  اطالعات،،داده:کلیدواژگان
.انباره داده

مقدمه-1
و یکی از ابزارهاي مدیریت دانشسیستم هاي انباره داده
مطرح 1990می باشند که در اوائل دهه پشتیبانی از تصمیم گیري

شدند با استفاده از این سیستم ها مدیران می توانند داده هاي 
و پراکنده و توزیع شده در سطح سازمان را گردآوري، استخراج

نمایند و با کاربرد ابزارهایی مانند کشف دانش،یکپارچه
. ]1[و تحلیل نماینددر داده ها را استخراجدانش نهفته داده کاوي

ازهاي پیاده سازي سیستم هاي انبار داده شناخت و درك پیش نی
برخی از . پژوهش می باشداز جمله نکات مورد توجه در این

موفقیت در اجراي سیستم هاي مطالعات پیشین به تشریح عوامل
انباره داده پرداختند ولی توافق زیادي در رابطه با یک مدل 
استاندارد براي سنجش آمادگی سازمان در این خصوص وجود 

د و کمبود مطالعات آکادمیک در این زمینه کامال  محسوس ندار
موارد با وجود  پژوهش هاي انحام شده ، محققین به.]2[است 

:اند زیر توجه خاصی نشان نداده
آیا پیش نیازهاي ایجاد انباره داده در سازمان ها داراي اولویت 

یکسانی می باشند ؟ 
آمادگی سازمان براي بهره میزان اهمیت هر یک از عوامل موثر بر 

برداري از انباره داده در قیاس با یکدیگر چگونه است ؟ 
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در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موضـوع وتجزیـه وتحلیـل    
تطبیقی مدل هاي ارزیابی سازمانها براي پیاده سـازي انبـاره داده ،   

این مـدل از طریـق نظرسـنجی از    . یک مدل مفهومی طراحی شد
سپس بـا اسـتفاده از   . زمون فرضیه اعتبارسنجی شدخبرگان امر وآ

نتایج بدست آمـده وبکـار گیـري تحلیـل سلسـله مراتبـی، پـیش        
نیازهاي الزم براي اجراي پروژه انباره داده و میـزان اهمیـت هـر    
یک از معیارهـا و زیرمعیارهـاي سـازنده مـدل مفهـومی، تعیـین       

رسـنجی مـدل   در ادامه از مطالعه پیمایشی، کارآیی و اعتبا. گردید
ارائـه  . مذکوربا معیارها و زیرمعیارهایش مورد بازتایید قرار گرفت

چنین مدلی از این بابـت اهمیـت دارد کـه مـدیران را در جهـت      
ارزیابی سازمان خود براي پیاده سـازي سیسـتم انبـاره داده یـاري     
کرده و امکان موفقیت برنامه اجرایی آنها را در این زمینه افـزایش  

.می دهد

مبانی نظري- 2
سیستم هاي انباره داده 1- 2

ایده اولیه انباره داده در پاسخ به نیاز مدیران براي جمع آوري داده 
هاي گسترده و توزیع شده در سطح سازمان، مطرح شد به نحوي 

ستم یسنیازي که با استفاده از .  که داده ها  قابل تحلیل نیزباشند
مانند سیستم هاي ) (1OLTPسازمانتراکنشی آنالیناتییهاي عمل

حسابداري ، کنترل موجودي ، انبار و غیره پاسخ  داده 
که داده هاي سیستم هاي عملیاتی تراکنشی زیرا]3[نمی شد

داراي جزئیات بسیاري هستند و فرآیندي براي جمع آوري و 
یکپارچه سازي آنها در پایگاه داده به نحوي که قابل تحلیل 

در حالیکه در سیستم انباره داده پیش از .]4[باشند،  وجود ندارد
صورت می گیرد که 2ذخیره سازي داده ها فرایند  اي تی ال

داده ها از منابع اطالعاتی ، تبدیل و تغییر شکل شامل استخراج
پس از انجام . در انباره داده می باشد4داده هاو بارگذاري3آنها

نها در انباره داده ، روي داده ها و ذخیره سازي آعملیات الزم بر
5OLAP ،6KDDبا استفاده از ابزارهاي تجزیه و تحلیل داده مانند

داده ها تحلیل شده و گزارشات تحلیلی مورد نیاز براي مدیران 
محققان از زوایاي گوناگون سیستم هاي انباره داده .آماده می شود

از شهرت 8و کیمبل7را بررسی کرده اند در این مسیر اینمون
شتري برخوردارند و از آنجا که اینمون از نخستین افرادي بودبی

1. Online Transactional Processing ; (OTLP)
2. ETL ; Extract, Transform ,Load
3. Transform
4. Load
5. Online analytical processing  ;OLAP
6. Knowledge Discovery in Data Base ; KDD
7. Inmon
8. Kimball

به تشریح مباحث نظري انباره داده پرداخـت  90که در اوایل دهه 
از وي بعنوان پدر انباره داده یاد می شود و در اکثر پژوهش هـاي  
انجام شده از تعریف ارائه شده توسط او براي تشریح انبـاره داده 

طبق تعریف اینمون، انباره داده مجموعه . ]5[استفاده شده است 
13و زمانـدار 12، پایـدار 11، یکپارچـه 10ي موضوع گـرا هااي از داده

ي مـدیریتی مـورد   هـا است که براي پشـتیبانی از تصـمیم گیـري   
مفهوم این چهار خصیصه به شرح زیر مـی  . استفاده قرار می گیرد

. ]6[باشد
داده هاي انباره داده بر اساس یک موضوع مشـخص  :گراموضوع

اتی مختلف استخراج می شـوند  جمع آوري شده و از منابع اطالع
به نحوي که جوابگوي گزارشات تحلیلی مورد نیـاز مـدیریت در   

.آن موضوع باشند
هـاي  هاي گوناگون، فرمت داده ها از جنبهدر سیستم:یکپارچگی

مـثالً منـابع داده در کشـورهاي    . مختلفی بـا هـم متفـاوت اسـت    
مت داده هاي متفاوت ذخیره می شود و فرمختلف با زبان و تاریخ

با توجه به تعـدد منـابع اطالعـاتی ، قبـل از     .ها یکسان نمی باشد
ذخیره سازي داده ها در انباره داده بـراي تـأمین یکپـارچگی آنهـا     

بـه کـار   15سـازي داده هـا  و مجتمـع 14هاي مرتب سـازي تکنیک
روند به نحوي که داده هاي ذخیره شده همسان و متناسـب بـا   می

.]7[هم باشند 

داده هاي انباره داده با افـزودن داده هـاي جدیـد از بـین     :دار پای
از ایـن خصوصـیت   . نمی روند و توسط کاربر قابل تغییر نیسـتند 

.بعنوان پایدار بودن داده هاي انباره داده، ذکر می شود
براي تحلیل داده ها در طی دوره هاي زمانی مختلف و :زماندار

ز یک نوع  داده چندین به منظور پردازش سواالت تحلیلی، ا
نسخه که هر کدام از آنها در زمانهاي مختلف ایجاد شده اند، در 
انباره داده ذخیره می شود و به همراه هر کدام از آنها ، زمان 

ذخیره سازي نیز ثبت می شود
کیمبل انباره داده را مخزنی از داده :تعریف کیمبل از انبار داده .

که این داده ها قابل تحلیل و هاي سازمان می داند به نحوي 
. ]8[پرس و جو باشند

وجه مشترك تعاریف ذکر شده این است که انبـاره داده  ابـزاري   
براي کمک بـه تصـمیم گیـري مـدیران مـی باشـد کـه بـا ارائـه         
گزارشات تحلیلی ، اطالعات مورد نیاز براي تصمیم گیـري را در 

9. Subject Oriented
10. Non Volatile
11. Time Variant
12. Data cleaning
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.اختیار آنها قرار می دهد

و انباره داده1برنامه ریزي منابع بنگاه1- 1- 2
،  معمـوال داراي یـک   )(ERPنرم افزار برنامه ریزي منابع بنگاه 

دیتا بیس مرکزي است که موجب به اشتراك گذاري کاربردها و 
، مـی  ERPمرکـزي  دیتـا بـیس  . استفاده مجدد از دیتا می شود

تواند فرصتی را براي توسعه انباره دیتـاي بنگـاه جهـت کنتـرل     
ومدیریت بر دیتا بمنظور تحلیل فراهم نماید، که قبال بصـورت  

اما تقابل دو مفهـوم سیسـتم   . کاربردهاي جداگانه وجود داشتند
ایـن اسـت کـه انبـاره دیتـا      DWو ERPهاي اطالعاتی یعنـی  

پشتیبانی تصمیم گیري در بسـیاري از  اساس و پایه سیستم هاي 
ایـن فنـاوري بعنـوان    . عملیات سیسـتم هـاي اطالعـاتی اسـت    

امکانات ذخیره میلیون ها تراکنش است که فرمت داده شده اند 
تا تحلیل و مقایسه را ممکن سازند وتعاریفی هـم کـه از انبـاره    
داده ارائه می شود، بر ماهیت تاریخی دیتاي قابـل دسـترس در   

بــراي ERPدر حالیکـه نـرم افـزار    . ، متمرکـز مـی باشــد  انبـاره 
ساماندهی جریان دیتا از فرآیند شروع تا فرآیند پایـانی طراحـی   

بـراي پیونـد زدن تمـام فرآینـدهاي     ERPنرم افـزار  . می شود
داخلی شرکت اسـت کـه بصـورت یـک مجموعـه مشـترك از       

.کاربردها با یک دیتا بیس مشترك بکار می رود
. س مشترك، پشتیبانی سیستم وتحلیل را میسر می سـازد این دیتا بی

اما بسیاري از کارهاي اجرا شده از سوي مدیران و کارکنـان دانـش   
. ، تراکنش یـا مبتنـی برگـزارش مـدیریتی نیسـتند     21مدار در قرن 

بطوریکه فعالیت اصلی دانش و مدیریت، تحلیل است و این تحلیل 
از تصـمیم حمایـت مـی    با توسعه و کاربردسیستم هـاي پشـتیبانی  

در ین کـاربرد سیسـتم پشـتیبانی تصـمیم    امروزه معمـول تـر  . گردد
ERPبا استفاده از دیتا بیس مشـترك  . است"انباره دیتا"شرکت ها، 

، شـرکت هـا   DSS/DWو پیاده سازي محصوالت پشتیبانی کـاربر  
می توانند یک دیتا بیس طراحی کنند که تحلیـل حـوزه هـاي بـین     

. قایسه الزم براي تصمیم گیري را بهتـر ممکـن سـازد   وظیفه اي و م
عـالوه بـر کاربردهـاي    ERPاما چـون شـرکت هـا معمـوال یـک      

موجودشان، پیاده سازي می کنند، مسئله جمـع آوري ویکپـارچگی   
دیتا از منابع مختلف ،به انباره داده بصورت یک مشکل بـاقی مانـده   

یـاده سـازي   در واقع منابع دیتاي چندگانـه یـک مشـکل در پ   . است
ERPاند .

در ایجاد انباره داده ، دیتا از سیستم منبـع پایـدار وقابـل اعتمـاد     
یکپارچگی . ناشی می شود و وارد دیتا بیس انباره داده می گردد

1.Enterprise ResourcePlanning; ERP

نیازمنـد  ) و مـوارد دیگـر  ERPدیتا بیس (دیتا از منابع چندگانه 
توجه خاص به منطق کسب وکار و متا دیتا است که اجزاء منبع 

. انتخاب شود"منبع مناسب"ا را در برگرفته بطوریکهدیت
، نیاز به دیتاي تاریخی ERPموضوع مشکل آفرین با دیتاي 

بطور سنتی، انباره دیتـاي بنگـاه،   . در انباره دیتاي بنگاه است
دیتاي تاریخی ERPبه دیتاي تاریخی نیاز دارد و تکنولوژي 

انباره دیتاي بنگاه را ذخیره نمی کند یا الاقل به میزانی که در
براي مثال فرض کنید یک بنگاه . الزم باشد، ذخیره نمی کند

در اینجـا  . ساله خود دارد5نیاز به بارگذاري دیتاي تاریخی 
مـاه را  6تقریبا جزئیـات دیتـاي   ERPمالحظه می گردد که 

بنابراین تا زمانیکه بنگاه با گردآوري مجموعه . نگه می دارد
ر یـک دوره زمـانی مشـکلی نداشـته     دیتاي تاریخی خـود د 

بعنوان یک منبع دیتا در انبـاره دیتـا   ERPباشد، می توان از 
.استفاده نمود

ارزیابی آمادگی سازمان براي بهره داري از انباره داده2-2
در این پژوهش با مرور ادبیات موضوع از طریق انجام مطالعات 

ــابی  ــابع ارزی ــی من ــه اي و جســتجوي  اینترنت ــادگی کتابخان آم
سازمان، مدل ها ومعیارهاي مرتبط با ارزیـابی آمـادگی سـازمان    
براي پیاده سازي سیستم انباره داده، اسـتخراج و مـورد بررسـی    

1ه در جدول شماره وتجزیه و تحلیل مقایسه اي قرار گرفتند ک
.منعکس شده است

پس از مطالعه تطبیقی مدل هاي ارزیابی آمادگی سازمانها بـراي  
هاي اطالعاتی یارهایی نظیر نوعزي سیستم انباره داده معپیاده سا

سازمان، عوامل سازمانی ، مدیریت پروژه انبـاره داده و سـاختار   
مـدل  5از بـین  3داده سازمان،  داراي فراوانی اشتراك بیش از 

الـذکر  منابع معتبر تحت بررسی ،  می باشند لذا معیارهاي فـوق 
طرف از. شوندی پذیرفته میبعنوان معیارهاي اصلی مدل مفهوم

اسـتخراج و بـه   هادیگر  زیر معیارهاي آنها با حذف همپوشانی
:شرح زیر بدست می آیند 

نوع نیازمندیهاي اطالعاتی سازمان 
 نیاز به تحلیل داده هاي سازمان
نیاز به یک منبع داده متمرکز و یکپارچه
نیاز به تسریع در ارائه گزارشات تحلیلی
تی بودن سازمانمیزان  رقاب

ساختار داده سازمان 
 مشخص بودن توزیع داده ها و اطالعات در سطح سازمان
 مشخص بودن منابع داده مورد نیاز انباره داده
 معتبر بودن داده ها
قابلیت یکپارچه سازي داده ها
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مدل ها ومعیارهاي ارزیابی آمادگی سازمان ها براي پیاده سازي انباره داده: 1جدول 

وامل سازمانیع
تعهد و حمایت مدیر ارشد از پروژه
قابلیت سازمان براي جذب فناوري هاي نوین
اندازه سازمان

مدیریت پروژه انباره  داده
 تعیین و تامین منابع پروژه
توان تیم پروژه براي پشتیبانی هاي مورد نیاز
آمادگی تیم پروژه در ارائهRFP1مناسب سازمان
روژه مذکورشناسایی  ریسک هاي پ

پس از پذیرفتن معیارها و زیر معیارهـاي فـوق بـه دلیـل کثـرت      
فراوانی، آزمون فرض براي انتحاب سایر معیارهاي مدل مفهـومی  

.این پژوهش با طرح سواالتی بشرح ذیل انجام می گیرد

سواالت  پژوهش در مرحله اعتبار سنجی اولیه مدل مفهومی- 3
هاي ارزیابی از منـابع بررسـی   آیا عوامل غیر مشترك در بین مدل
مـدل مشـترك هسـتند ، مـی     2شده و نیزعواملی که در کمتـر از  

توانند آنقدر حائز اهمیت باشند که به عنوان معیارهاي اصلی مدل 
پیشنهادي انتخاب شوند؟

آیا درجه اهمیت معیارهاي مدل پیشنهاد شده ، یکسان می باشد ؟
معیارهـایی کـه فراوانـی    در این تحقیـق  بـراي ارزیـابی اهمیـت     

) 1جـدول شـماره   ( اشتراك آنها در بین  پنج مدل بررسی شده  
داراي فراوانی کمتر از دو بوده ، شش فرضیه در قالب پرسشـنامه  

، مـورد آزمـون   2یاس لیکرت به شرح جـدول شـماره    اي  با مق
.قرار گرفتند

1. Request For Proposal

معیارهاي ارائه شده سال ارائه دهنده

نوع نیازمندیهاي اطالعاتی سازمان
ساختار داده سازمان
ساختار فنی سازمان

اجزاء سازمانی
مدیریت پروژه انبار داده

2002

(DA)شرکت مشاوره فناوري اطالعات 

(Data administration)
]9[.

نیازهاي اطالعاتی سازمان
حمایت مدیر ارشد
 پروژه انبار دادهمدیریت

فرآیندهاي سازمان

2005

)TDWI(شرکت مشاوره فناوري اطالعات
The Data Warehouse Institute

]10[

زیر ساخت فنی
ساختار داده

توانمندي تیم پروژه
عوامل سازمانی

2002

سامون و فینگان

Finnegan,P&Sammon,D
]3[

عوامل سازمانی
 انباره دادهبرنامه ریزي و مدیریت پروژه

عوامل برون سازمانی

2002

چنگ یوهان–جین ، کو - هووانگ هاسین

Hasin-Ginn Hwang , Cheng-Yuan Ku,
]11[

عوامل سازمانی
نیازهاي اطالعاتی سازمان
متدولوژي سیستم انباره داده

2007
رامایورفی و سین ها

k.(Ram)Ramamurthy ,Arun Sen,Atish P.Sinha
]12[
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اولیه معیارهاي اصلی مدل مفهومی ارزیابی آمادگی سازمانپرسشنامه اعتبارسنجی: 2جدول 

تعیین معیارهاي اصلی مدل ارزیابی آمادگی سازمان جهت بهره برداري از انباره دادهپرسشنامه

شماره 
فرضیه

فرضیه  مورد بررسی
درجه موافقت خبره

خیلی 
زیاد

خیلی کمکممتوسطزیاد

H1
یار اصلی مدل حائز اهمیتساختار فنی سازمان به عنوان مع

.می باشد وداراي همپوشانی با معیارهاي اولیه مدل نیست

H2
متدولوژي سیستم انباره داده به عنوان معیار اصلی مدل، حائز 

.اهمیت می باشد وداراي همپوشانی با معیارهاي اولیه مدل نیست

H3
همیت می باشد حمایت مدیر ارشد به عنوان معیار اصلی مدل حائز ا

.و داراي همپوشانی با معیارهاي اولیه مدل نیست

H4
فرآیندهاي سازمان به عنوان معیار اصلی مدل، حائز اهمیت 

.می باشد وداراي همپوشانی با معیارهاي اولیه مدل نیست

H5

هاي مورد نیاز به عنوان معیار اصلی توان تیم پروژه براي پشتیبانی
همیت می باشد وداراي همپوشانی با معیارهاي اولیه مدل، حائز ا
.مدل نیست

H6

به عنوان معیار اصلی ) میزان رقابتی بودن سازمان(عوامل محیطی
مدل، حائز اهمیت می باشد وداراي همپوشانی با معیارهاي اولیه 

.مدل نیست

گردآوري داده ها:  روش تحقیق- 4
در . رحله گردآوري گردیدندداده هاي این پژوهش در دوم

مرحله اول بمنظور اعتبار سنجی اولیه مدل مفهومی با 
انجام مصاحبه ساختمند، با طرح سواالتی از نظرات 

این پرسشنامه حاوي . خبرگان امر استفاده شده است
سواالتی بود که هر یک از سواالت موید یکی از فرضیات 

ماري مورد جامعه آ. و سواالت مدل مفهومی پژوهش بودند
نفر 31جهت تعیین معیارهاي اصلی مدل مفهومی، بررسی 

از خبرگانی هستند که به مباحث مرتبط با سیستم هاي 
که این افراد. انباره داده احاطه واشراف کامل داشته اند

19نفر با مدرك دکترا، 2مورد سوال قرار گرفته اند شامل 
ك نفر با مدر10نفر با مدرك کارشناسی ارشد و 

و جهت تعیین وزن معیارها .کارشناسی می باشند
مقایسات تحلیل سلسله مراتبی و انجام به روش زیرمعیارها 

سیستم کارشناس ارشد خبره در 8از نظر ، زوجی گروهی
بدین ترتیب مدل . شده استاستفاده هاي انباره داده

سپس براي بررسی کارآیی . مفهومی شکل گرفت–تلفیقی 
عتبار مدل تلفیقی حاصله، یک مطالعه و تایید مجدد ا

پیمایشی در یک شرکت صورت گرفت که نتایج و یافته ها 
23معیار و 6، کارایی واعتبار مدل تلفیقی پیشنهادي با 

.زیرمعیار مرتبط را مورد بازتایید قرار دادند

تجزیه و تحلیل داده ها براي انتخاب عوامل موثر در - 5
مدل مفهومی

رتبـه  . استفاده مـی شـود  tتحلیل داده ها از آزمون براي تجزیه و 
هاي به گزینه)بر اساس مقیاس لیکرت(5و 4و 3و 2و 1هاي  

خیلی کم، کم،  متوسط، زیاد و خیلی زیاد از سـواالت پرسشـنامه   
نفر از خبرگـان   31اختصاص داده شدند و با توجه به اینکه 

الـی  31تواند بینبه این پرسشنامه پاسخ دادند، هر سؤال می
نتیجـه امتیـازات کسـب شـده    . امتیاز را کسـب نمایـد  155

بر :باشدزیر  می3ارزیابی به شرح جدول شماره پرسشنامه
،  معیارهایی نظیرسـاختار فنـی   3اساس نتایج جدول شماره 
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مفهومی - نتایح آزمون  عوامل مورد بررسی جهت مدل تلفیقی:  3جدول شماره 

سازمان و فرآیندهاي سازمان بعنوان دو معیار اصلی دیگر،
معیار انتخاب شده قبلی،  براي مدل تلفیقی 4عالوه بر 

مفهومی  پذیرفته می شوند که داراي زیرمعیارهایی به شرح 
:زیر می باشند

ساختار فنی سازمان
م افزارهاي پایگاه دادهاستاندارد وقابلیت اطمینان نر
قابلیت اطمینان سیستم عامل سرورها
کارایی سرورها در مدیریت پایگاه داده با تراکنش هاي زیاد
قابلیت شبکه براي انتقال حجم باالي داده
امنیت داخلی شبکه

فرآیندهاي سازمان 
مشخص بودن فرآیندهاي تولید داده در سازمان
اثر از ایجـاد انبـاره داده   مشخص بودن  فرآیندهاي موثر و مت

در سازمان
انعطاف پذیري فرآیندهاي سازمان در جهت ایجاد انباره داده

معیار اصلی زیر با  زیرمعیارهاي قید شـده، بـراي   6بدین ترتیب  
.مدل تلفیقی، اعتبارسنجی و حاصل گردیدند

)زیرمعیار 4با ( نوع نیازمندي هاي اطالعاتی سازمان   - 1

)زیرمعیار 4با ( اده سازمان  ساختار د- 2
)زیرمعیار 3با ( عوامل سازمانی      - 3
)زیرمعیار 4با ( مدیریت پروژه انباره داده   - 4
)زیرمعیار 5با ( ساختار فنی سازمان    - 5
)زیرمعیار 3با ( فرآیندهاي سازمان  - 6

تعیین درجه اهمیت معیارها وزیرمعیارهاي مـدل تلفیقـی   -6
با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

پس از تعیین معیارها و زیر معیارهاي مدل مفهـومی بـه تعیـین    
تعیین بمنظور . درجه اهمیت آنها نسبت به یکدیگر پرداخته شد 

8ات معیارها به روش مقایسات زوجی گروهـی از نظـر  وزن
اسـتفاده  سیستم هاي انبـاره داده  کارشناس ارشد خبره در زمینه 

به انتخـاب روش نظرتوجه به این نکته ضروري است که. دش
تصمیم گیـري چنـد   هايکه از روش،مقایسات زوجی گروهی

هــاي جامعـه آمــاري و روش اســت،) 1ام. دي. آ. ام( شاخصـه  

1. MADM ; Multiple Attribute   Decision Making

عوامل مورد بررسی
مجموع امتیاز

)درجه اهمیت(
t ,مقادیر  Xبدست آمده

 = 0.05
نتیجه آزمون

X=1354.3ساختار فنی
t=15.598

بعنوان معیار % 95ساختار فنی با احتمال 
.اصلی مدل پذیرفته می شود

772.4Xمتدولوژي سیستم انباره داده
t=-5.675

متدولوژي سیستم انباره داده بعنوان معیار 
.اصلی مدل پذیرفته نمی شود

X=822.6حمایت مدیریت ارشد
t = -5.675

حمایت مدیر ارشد بعنوان معیار اصلی مدل 
.پذیرفته نمی شود

X=1394.4فرآیندهاي سازمان
t = 15.977

فرآیندهاي سازمانی بعنوان معیار اصلی مدل 
.پذیرفته می شود

X=772.4توان تیم پروژه
t = -5.675

توان تیم پروژه بعنوان معیار اصلی مدل 
.پذیرفته نمی شود

X=622عوامل بیرونی
t =-5.675

وان معیار اصلی عوامل بیرونی سازمان بعن
.مدل پذیرفته نمی شود
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مفهومی- تلفیقیمعیارهاي اصلی وزیر معیارهاي مدلتعیین وزن : 4جدول شماره

2تصـمیم گیرنـدگان  باشـند بلکـه  چندان مورد بحث نمـی ،آماري

مشـاوران ین تحقیق تأکید بر روي نظرات که در امی یابنداهمیت 

هر چه میزان از کار افتادگی سیستم عامل و نیاز به راه اندازي مجـدد آن  . 1
.کمتر باشد ، سیستم عامل از قابلیت اطمینان بیشتري برخوردار است

2. Decision Makers; DM

تصمیم گیرنـدگان بـوده   به عنوانخبرگان سیستم هاي انباره داده 
.اسـت 4از تحقیق به شرح جدول شماره نتایج این مرحلهاست و

در ،1شـکل  باتوجه به نتایج بدست آمده، مدل تلفیقی به صورت 
الیه از معیارهاي اصلی ارائه شده است که الیه ها و سـطوح  پنج
.ر معرف معیارهاي مهم تر می باشدباالت

وزن زیر معیار وزن معیار اصلی

.2 نیاز به تحلیل داده هاي سازمان

.35
نوع نیازمندیهاي اطالعاتی 

سازمان
.05 نیاز به یک منبع داده متمرکز و یکپارچه
.05 نیاز به تسریع در ارائه گزارشات تحلیلی
.05 میزان رقابتی بودن سازمان
.05 یع داده ها و اطالعات در سطح سازمانمشخص بودن توز

.2 04.ساختار داده سازمان مشخص بودن منابع داده مورد نیاز انباره داده
.07 معتبر بودن داده ها
.04 قابلیت یکپارچه سازي داده ها
.07 تعهد و حمایت مدیر ارشد از پروژه  انباره داده

.15 04.عوامل سازمانی راي جذب فناوریهاي نوینقابلیت سازمان ب

.04 اندازه سازمان

.02 تعیین و تامین منابع پروژه

.1 مدیریت پروژه انبار داده
.01 توان تیم پروژه براي پشتیبانی  هاي مورد نیاز

.06 مناسب سازمانRFPآمادگی تیم پروژه در ارائه 

.01 شناسایی  ریسک هاي پروژه
.012 بلیت اطمینان نرم افزارهاي پایگاه دادهاستاندارد و قا

.05 ساختار فنی سازمان

.007 سیستم عامل سرورها1قابلیت اطمینان

.01 کارایی سرورها در مدیریت پایگاه داده با تراکنش هاي زیاد

.01 قابلیت شبکه براي انتفال حجم باالي داده

.011 امنیت شبکه داخلی

.06 دهاي تولید داده در سازمانمشخص بودن فرآین

.15 03.فرآیندهاي سازمان
مشخص بودن  فرآیندهاي موثر و متاثر ازایجاد انباره داده در 

سازمان
.06 انعطاف پذیري فرآیندهاي سازمان در جهت ایجاد انباره داده
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ابی آمادگی سازمان براي پیاده سازي انباره دادهمدل تلفیقی ارزی: 1شکل 

تفسیر مدل- 7
6مالحظه می گردد که مدل تلفیقی حاصله داراي 

). 4جدول شماره .(زیر معیار مرتبط است23معیاراصلی و 
که صرفا  معیارهاي 1با توجه به مدل تلفیقی شکل شماره 

ی اصلی سازمان را در الیه ها و رده هاي مختلف نشان م
سازمان که می تواند از طریق دهد، نوع نیازهاي اطالعاتی

سیستم انباره داده تامین شود ، حائزاهمیت ترین دلیل براي 
چگونگی . تعریف وپیاده سازي چنین سیستمی می باشد

ساختار داده سازمان، در درجه دوم اهمیت قرار دارد،  
فرآیندهاي سازمان و عوامل سازمانی  هردو در درجه سوم

مدیریت پروژه انباره داده و چگونگی . اهمیت قرار دارند
ساختار فنی سازمان نیز داراي وزن یکسان بوده و با هم در 

.درجه چهارم اهمیت،  قرار می گیرند

عتبار مدل مطالعه موردي جهت بررسی کارایی و بازتایید ا-8
تلفیقی حاصله از تحقیق

داده در شرکت جهت ارزیابی آمادگی پیاده سازي انباره 
تحت مطالعه، پرسشـنامه ارزیـابی آمـادگی مبتنـی بـر مـدل       
تلفیقی حاصله از پژوهش ، در سطح مدیران ارشد، مـدیران  
. میانی و جمعی از کارشناسان شـرکت مـذکور توزیـع شـد    

اي اسـت کـه هـدف از    پرسشنامه توزیع شده حاوي مقدمـه 
پرسشـنامه در  40در مجمـوع  . کنـد مطالعه را توصـیف مـی  

پرسشـنامه  35در نهایـت  کـه  طح این شرکت توزیع شـد س
پرسشـنامه قابـل اسـتفاده    32آوري شدکه از میان آنها جمع

پرسشنامه ها حاوي سواالتی .براي تحلیل تشخیص داده شد
در ارتباط با معیارها و زیر معیارهـاي مـدل تلفیقـی بودنـد     

. نقطه اي طراحی و توزیع شدند5وبرمبناي مقیاس لیکرت 
را بـراي هـر   5تـا  1اسخ دهندگان خواسته شد تا رتبـه  از پ

زیرمعیار متناطر با دو وضعیت موجـود و مطلـوب  شـرکت    
بدین ترتیب وضعیت موجـود و  وضـعیت   . مشخص نمایند

مشـخص   5تـا  1مطلوب را در پرسشنامه، با طیـف اعـداد   
، وضعیت بهینه تلقی می شدو اگر گزینـه  5در واقع . کردند

، مشخص می کردند،در آنصورت وضعیت 5اي را با عدد 
بـا تحلیـل داده هـاي    . مطلوب وبهینه مشابه هم مـی شـدند  

ها،  امتیاز هر یک از زیر معیارها گردآوري شده از پرسشنامه
، هاي حاصل از مقایسات زوجیاب وزنبا احتس. بدست آمد

ها نمره کلی نمره هر یک از معیارهاي اصلی و از مجموع آن
مورد مطالعه جهت پیاده سازي سیستم انباره آمادگی شرکت 
5خالصه نتایج ارزیابی در جدول شماره .  داده ارزیابی شد

.آمده است

دهداهانبارپروژهتیریمد

یفنساختار

یسازمانعوامل سازمانيندهایفرآ

سازماندادهساختار

يازهایننوع
سازمانیاطالعات
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سیستم انباره دادهوزن معیارها وزیرمعیارهاي مدل ورتبه نهایی شرکت مورد مطالعه در ارزیابی آمادگی خود براي پیاده سازي : 5جدول شماره 

وضع مطلوب 
نهایی

وضع 
لوبمط

وضع 
موجود

وزن امتیاز زیر معیار وزن معیار اصلی

1 1 8/0 2/0 4 نیاز به تحلیل داده هاي سازمان

35/0
نوع نیازمندیهاي 
اطالعاتی سازمان

25/0 25/0 2/0 05/0 4 نیاز به یک منبع داده متمرکز و یکپارچه
25/0 25/0 2/0 05/0 4 نیاز به تسریع در ارائه گزارشات تحلیلی
25/0 25/0 2/0 05/0 4 میزان رقابتی بودن سازمان
25/0 15/0 1/0 05/0 2 مشخص بودن توزیع داده ها و اطالعات در سطح سازمان

2/0
ساختار داده 

سازمان
2/0 12/0 08/0 04/0 2 مشخص بودن منابع داده مورد نیاز انبار داده
35/0 28/0 21/0 07/0 3 معتبر بودن داده ها
2/0 16/0 12/0 04/0 3 قابلیت یکپارچه سازي داده ها
35/0 28/0 21/0 07/0 3 تعهد و حمایت مدیر ارشد از پروژه

15/0 2/0عوامل سازمانی 16/0 12/0 04/0 3 قابلیت سازمان براي جذب فناوریهاي نوین
2/0 16/0 12/0 04/0 3 اندازه سازمان
1/0 06/0 04/0 02/0 2 ن منابع پروژهتعیین و تامی

1/0
مدیریت پروژه 

انبار داده
05/0 03/0 02/0 01/0 2 توان تیم پروژه براي پشتیبانی  هاي مورد نیاز
3/0 18/0 12/0 06/0 2 مناسب سازمانRFPآمادگی تیم پروژه در ارائه 
05/0 03/0 02/0 01/0 2 شناسایی  ریسک هاي پروژه
06/0 048/0 036/0 012/0 3 اندارد و قابلیت اطمینان نرم افزارهاي پایگاه دادهاست

05/0 ساختار فنی 
سازمان

035/0 028/0 021/0 007/0 3 سیستم عامل سرورها1قابلیت اطمینان
05/0 04/0 03/0 01/0 3 کارایی سرورها در مدیریت پایگاه داده با تراکنش هاي زیاد
05/0 04/0 03/0 01/0 3 انتفال حجم باالي دادهقابلیت شبکه براي 
055/0 033/0 022/0 011/0 2 امنیت شبکه داخلی
03/0 012/0 06/0 06/0 1 مشخص بودن فرآیندهاي تولید داده در سازمان

15/0
فرآیندهاي 

سازمان
15/0 06/0 03/0 03/0 1

مشخص بودن  فرآیندهاي موثر و متاثر ازایجاد انبار داده در 
سازمان

03/0 012/0 06/0 06/0 1 انعطاف پذیري فرآیندهاي سازمان در جهت ایجاد انبار داده

22/2 نمره وضع موجود

849/3 نمره وضع مطلوب بعدي

5 نمره وضع مطلوب بهینه

.نیاز به راه اندازي مجدد آن کمتر باشد ، سیستم عامل از قابلیت اطمینان بیشتري برخوردار استهر چه میزان از کار افتادگی سیستم عامل و.١
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بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی آمادگی شرکت مورد مطالعه، 
نمودارهاي آمادگی شرکت مذکور در حوزه معیارهاي اصلی و 

وضع موجود، معرف . س زیر معیارهاي مربوط بدست آمدندبراسا
آمادگی شرکت مورد مطالعه ) رتبه و امتیاز فعلی(وضع فعلی 

وضع مطلوب،  بر اساس یک مرحله رشد از وضع فعلی .  می باشد
بدست آمده  و بعنوان وضعیت مطلوب رتبه داده شده است و  

ادگی شرکت مورد ، وضعیت ایده آل آم)5همان رتبه (وضعیت  بهینه 
.مطالعه در زمینه بکارگیري سیستم انباره داده می باشد

نمودارهاي آمادگی شرکت تحت مطالعه  در حوزه . 9
معیارهاي اصلی و  زیر معیارهاي مربوط و  وضعیت 

بهینه آنموجود ، مطلوب و
که "نوع نیازمندي هاي اطالعاتی سازمان"نمودار آمادگی در 

نظیر میزان رقابتی بودن، نیاز به تسریع در داراي زیر معیارهایی
ارائه گزارشات تحلیلی، نیاز به یک منبع داده متمرکز و یکپارچه 

در باال موید آن است که . و نیاز به تحلیل داده ها می باشد
شرکت مورد مطالعه به پایگاه داده تحلیلی نیاز دارد

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

نیاز به تحلیل داده هاي سازمان

نیاز به یک منبع داده
متمرکز و یکپارچه

نیاز به تسریع در ارایه گزارشات تحلیلی

میزان رقابتی بودن سازمان

وضع موجود
وضع مطلوب بعدي
وضع بهینه

گی در زمینه  نوع نیازمندي هاي اطالعاتی شرکتآماد:  1نمودار  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

مشخص بودن توزیع داده ها و اطالعات در 
سازمان

شخص بودن منابع داده  
مورد نیاز انبار داده

معتبر بودن داده ها

قابلیت یکپارچه سازي داده ها
وضع موجود
وضع مطلوب بعدي
وضع مطلوب نهایی
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آمادگی در حوزه ساختار داده سازمان: 2نمودار

0

0.1

0.2

0.3

0.4

تعهد و حمایت مدیر ارشد از پروژه

اندازه سازمانقابلیت سازمان براي جذب فناوریهاي نوین

وضع موجود
وضع مطلوب بعدي
وضع بهینه

آمادگی در حوزه عوامل سازمانی: 3نمودار

0

0.1

0.2

تعیین و تامین منابع پروژه

توان تیم پروژه براي پشتیبانیهاي مورد نیاز

مناسب RFP آمادگی تیم پروژه در ارایه
سازمان

شناسایی ریسکهاي پروژه

وضع موجود
وضع مطلوب بعدي
وضع بهینه

وژه انباره دادهآمادگی در حوزه مدیریت پر:  4نمودا ر
ساختار داده داراي زیر معیارهاي معتبر بودن داده ها ، مشخص 
بودن منابع داده مورد نیاز انباره داده و مشخص بودن توزیع 
داده ها و اطالعات در سطح سازمان و قابلیت یکپارچه سازي 
داده ها می باشد و بر اساس نتایج نمودار فوق،  میزان آمادگی 

.عه در این حوزه پایین ارزیابی می شودشرکت مورد مطال
آمادگی در حوزه عوامل سازمانی داراي زیر معیارهاي تعهد و 

حمایت مدیر ارشد از پروژه پیاده سازي سیستم  انباره داده،  
قابلیت براي جذب فناوریهاي نوین و اندازه شرکت مورد 
مطالعه می باشد که بر اساس نتایج بدست آمده میزان این 

.ی، پایین ارزیابی می شودآمادگ
آمادگی در حوزه مدیریت پروژه انباره داده شامل زیر 
معیارهاي تعیین و تامین منابع پروژه ، توان تیم پروژه براي 
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RFPپشتیبانی  هاي مورد نیاز ، آمادگی تیم پروژه در ارائه 

مناسب سازمان و شناسایی  ریسک هاي پروژه می باشد و 
رد مطالعه در این حوزه نیز پایین میزان آمادگی شرکت مو

.ارزیابی شده است

0

0.02

0.04

0.06

استاندارد و قابلیت اطمینان نرم افزارهاي پایگاه
داده

قابلیت اطمینان سیستم عامل سرورها

کارایی سرورها در مدیریت پایگاه داده با
تراکنش هاي زیاد

قابلیت شبکه براي انتقال حجم باالي داده

امنیت شبکه داخلی
وضع موجود
وضع مطلوب بعدي
وضع بهینه

آمادگی در حوزه ساختار فنی:  5نمودار

0

0.1

0.2

مشخص بودن فرآیندهاي تولید داده در سازمان

مشخص بودن فرآیندهاي موثر و متاثر از ایجاد
انبار داده در سازمان

انعطاف پذیري فرآیندهاي سازمان در جهت
ایجاد انبار داده

وضع موجود
وضع مطلوب بعدي
وضع بهینه

آمادگی در حوزه فرآیندهاي سازمان:  6نمودار

آمادگی در حوزه فرآیندهاي سازمان شامل زیر معیارهاي مشخص 
رآیندهاي تولید داده در سازمان ، مشخص بودن فرآیندهاي بودن ف

موثر و متاثر ازایجاد انباره داده در سازمان و انعطاف پذیري 
فرآیندهاي سازمان در جهت ایجاد انباره داده می باشد که میزان 

.آمادگی شرکت مورد مطالعه در این حوزه پایین ارزیابی می شود

عه مورديتحلیل نتایج حاصل از مطال-10

مالحظه می شود که شرکت تحت مطالعـه بـراي پیـاده سـازي     
نتایج حاصل از . از آمادگی نسبتا کمی برخوردار استانباره داده

،آمـده اسـت، نمـره کلـی     4شـماره  جـدول از ارزیابی که در
باشد درحالی کـه  می22/2ارزیابی آمادگی شرکت مورد مطالعه 

بر اساس نتایج .شده استفرض 5رتبه بندي وضعیت بهینه،   
شرکت موردمطالعه می توان گفـت ، ایـن شـرکت شـرط الزم     

یعنـی نیـازش بـه پیـاده     . براي ایجاد انباره داده را دارا می باشد
سازي چنین سیستمی احساس می شود،  اما در دیگر حوزه هـا  
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که مربوط به بسترهاي ایجاد انباره داده است، از میزان آمـادگی  
است و براي بهبود این ضـعف هـا اقـدامات    ضعیف برخوردار 

:عملی زیر پیشنهاد شد 
     مشخص نمودن چگـونگی توزیـع داده هـا و اطالعـات در

سازمان
     مشخص نمودن منابع داده مـورد نیـاز و قابـل اسـتفاده  در

انباره داده
ارزیابی میزان اعتبار داده هاي شرکت
ارزیابی قابلیت یکپارچه سازي داده ها
شتر مدیران و تصمیم گیرنـدگان در خصـوص   آگاه سازي بی

منافع انباره داده و نقش آن در افزایش عملکرد شرکت
       تعیین منابع مـورد نیـاز پـروژه انبـاره داده در سـازمان اعـم

و تعیین چگونگی تامین آنها...) مالی ، انسانی و (از
 تــدوین برنامــه آموزشــی جهــت ایجــاد آمــادگی در بخــش

ام پشتیبانی هاي الزمفناوري اطالعات براي انج
 بررسی و شناسایی نیازمندیها و انتظارات از پروژه انباره داده

چه از نظر عملکردي و چه از نظر فنی جهت تدوین شـرح  
خدمات پروژه پیاده سازي انباره داده

بررسی وشناسایی ریسکهاي پروژه مذکور
تالش در جهت:
ارتقا قابلیت اطمینان نرم افزارهاي پایگاه داده
ارتقا قابلیت اطمینان سیستم عامل سرورها
ارتقا کارایی سرورها در مدیریت پایگاه داده با تراکنش هاي زیاد
ارتقا قابلیت شبکه براي انتقال حجم باالي داده
ارتقا امنیت شبکه داخلی
مشخص نمودن فرآیندهاي تولید داده در سازمان
د انبـاره داده  مشخص نمودن فرآیندهاي موثر و متاثر از ایجا

در سازمان
      شناسایی تغییراتـی کـه در فرآینـدهاي سـازمان در اثرپیـاده

سازي  انباره داده ایجاد خواهد شد
 بررسی میزان انعطاف پذیري فرآیندهاي سازمان براي پذیرش

تغییرات حاصله در اثر پیاده سازي سیستم انباره داده

نتیجه گیري - 11
ه سـازي سیسـتم انبـاره داده یکـی از     عدم آمادگی سازمان براي پیاد

عوامل مهم شکست این پروژه ها می باشد و سازمان پیش از پیـاده  
سازي چنین سیستمی باید به حدي از میـزان آمـادگی و بلـوغ الزم    

با مطالعه منـابع مربـوط بـه سـنجش سـطح آمـادگی       . رسیده باشد

ار سـنجی  سازمان ها براي پیاده سازي سیستم انباره داده و انجام اعتب
ایـن مـدل بـا تحلیـل     . و آزمون فرض، مدل مفهومی طراحـی شـد  

نتیجه ایـن تحقیـق بیـانگر    . سلسله مراتبی، مورد بررسی قرار گرفت
معیارها و زیرمعیارهایی براي ارزیابی میزان این آمادگی مـی باشـد،   
که درجه اهمیت  هر یک از این معیارها با هم متفاوت اسـت و در  

زیرمعیـار مـرتبط   23معیـار اصـلی و   6ی با  نهایت یک مدل تلفیق
کارایی واعتبارمدل تلفیقی مذکور در یـک مطالعـه   . ارائه شده است

بـا توجـه بـه    . میدانی و بروش پیمایشی مورد بازتایید قـرار گرفـت  
اینکه براي تعیین هر یک از معیارهاي مدل حاصله از روش علمـی  

وان گفت که مدل و تجزیه و تحلیل آماري استفاده شده است، می ت
تحقیقی کـه در ادامـه   . ارائه شده از اعتبار باالیی برخوردار می باشد

پیشنهاد می شود ، ارائه مدلی براي سنجش بلـوغ فرآینـدهاي پیـاده    
سازي سیستم انباره داده می باشد که می تواند با بهره گیري از مدل 

.انجام پذیرد1CMMIهاي بلوغ مانند
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