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 یتموفق یديعوامل کل یکاستراتژ يبند ارائه مدل دسته
  کسب و کارهوش  هاي یستمس سازي یادهپ

  2، زهرا کریمی بالن*1دکتر سید حسین سیادت

 siadat.hossein@gmail.comعضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه شهید بهشتی،  *1
  .z.karimibalan@gmailعات، دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطال 2

  چکیده
 و بزرگ هاي سازمان از بسیاري براي کسب و کار هوشمندي هاي سیستم از استفاده اخیر، هايلسا در گرچه

 ها سازمان این از معدودي تنها دهد می نشان تجربی شواهد است، شده تبدیل انکار قابل غیر ضرورتی به کوچک
 برتر رقابتی موقعیت به دستیابی براي آن از ناشی هاي مزیت از استفاده و ها سیستم این موفق سازي دهپیا به موفق

 سازي پیاده زمینه در ها شرکت شکست و موفقیت روند مطالعه اساس این بر. اند شده امروزي متالطم بازارهاي در
 از بسیاري اول اولویت به وفقیتم کلیدي عوامل بررسی و شناسایی قالب در هوش کسب و کار هاي سیستم

 هوش کسب و کار هاي سیستم به ابزاري رویکرد دیگر سوي از. است شده تبدیل دانشی حوزه این پژوهشگران
 سطوح به سازمان عملیات سطح از را ها سیستم این که اي بگونه است استراتژیک رویکرد به تغییر حال در

 در. است آورده فراهم کالن سطح در را آن هاي خروجی از ستفادها زمینه و داده سوق استراتژیک گیري تصمیم
هوش  هاي سیستم موفقیت کلیدي عوامل زمینه در شده انجامهاي پژوهش از برخی بررسی ضمن تحقیق این

 موفقیت کلیدي عوامل از اي تازه بندي دسته موضوع، به استراتژیک رویکرد با است شده تالش ،کسب و کار
 براي شده شناسایی موفقیت کلیدي عوامل عمده بخش دهد می نشان تحقیق این نتایج. شود رائها ها سیستم این

 بخش فرایندي هاي مؤلفه دیگر سوي از و  بوده سازمان عملیاتی سطح به مربوط هوش کسب و کار هاي سیستم
 سازمان در اي زمینه لعوام به بیشتر توجه رسد می نظر به که حالی در. اند داده اختصاص بخود را عوامل عمده

 .نماید تضمین بیشتر را ها سیستم ان سازي پیاده موفقیت تواند می
    
 سازمانی منابع ریزي برنامه موفقیت، کلیدي عوامل ،هوش کسب و کار: کلیدي واژگان 
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   مقدمه
 متوجه پیش از بیش جدید، رقابتی مزایاي به دستیابی براي ها سازمان اخیر هايسال در

 اطالعات نیز و مجرب و متخصص هاي نیرو داشتن. اند شده خود فکري هاي سرمایه از بیشتر اريبرد بهره
 فعلی متالطم کاري و کسب هاي محیط در ولی شود می محسوب باالیی امتیاز اگرچه سازمان در قوي

 اريک راه است الزم و نیست کافی تنهایی به است، رشد به رو اي فزاینده شتاب با تغییرات سرعت که
هوش  موضوع بنابراین. شود اندیشیده سازمان در ها سرمایه این از موثر و سریع موقع، به برداري بهره براي

 هاي سازمان و است شده مطرح راستا این در موثر کاري راه عنوان به که است سال چندین 1کسب و کار
 از محدودي تعداد تنها اما. اند هداد انجام اقداماتی هوش کسب و کار هاي سیستم سازي پیاده براي زیادي

 با ها سازمان از بسیاري و شوند مند بهره هایی سیستم چنین انتظار مورد مزایاي از اند توانسته ها سازمان این
 جدول !اند شده مواجه شکست با ها سیستم این اجراي و سازي پیاده براي هنگفت هاي هزینه صرف وجود

 . دهد می نشان را BI هاي سیستم زيسا پیاده هاي مزیت از اي خالصه 1

  
 هوش کسب و کار هاي سیسم بکارگیري هاي مزیت 1 جدول

  مزیت )ان(پژوهشگر

 )2008( رانجان
 سازمان در تر هوشمندانه تصمیمات اتخاذ به کمک با گیري، تصمیم هاي ریسک کاهش

  داده کارآمدتر تحویل با داده کاربران و کنندگان تامین براي زمان در جویی صرفه

 ویکسوم و واتسون
)2007( 

 دهیپاسخ و هافعالیت هماهنگی افزایش براي سازمان در بخشی میان ارتباطات بهبود
  مشتریان نیازهاي مالی، شرایط تعییرات به مناسب

  کنندگان تامین و مشتریان با ارتباطات ارتقاء با متمرکز بازاریابی بهبود

  )2004( تامپسون

 دقیقتر و سریعتر دهی گزارش

  گیري تصمیم بهبود

  مشتري به خدمات بهبود

  سود افزایش

  زمان در جویی صرفه همکاران و مانگري

                                                
1 Business Intelligence (BI) 
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  حقایق بودن اي نسخه تک )2013(

  ها واستراتژي ها طرح بهبود

  عملیاتی تصمیمات بهبود

  ها هزینه در جویی صرفه و فرایندها شدن کارآمدتر
  
 برخی مثال براي. دارد وجود BI هاي سیستم موفق سازي پیاده راه سر بسیاري هاي چالش دیگر سوي از

شده  انگاشته نادیده اغلبدر زمان الزم و با دقت مطلوب  نیاز مورد داده که اند عقیده این بر صاحبنظران
 اوتمتف پارامتهاي با ها تحلیل و تکرار کاربران هاي نیازمندي شدن گرفته نادیده موجب امر این و

 و میلر( است BI سازي پیاده در شکست شایع دالیل جمله از داده به مربوط مشکالت لذا. شود می
  ).2005( همکاران و آزوین ؛)2006( همکاران،

 فروشندگان، بازار، شرایط رقبا، تریان،مش خصوص در اي یکپارچه دانش باید این بر عالوه
 سازمانی فرهنگ داشتن بنابراین. باشد شتهدا وجود سطوح همه در کارکنان و محصوالت شرکاء،

 اي ویژه اهمیت از سازمان استراتژیک انداز چشم مسیر در هماهنگ حرکت و سازمان در همکاري
  )2008 آتره، ؛2005 همکاران، و کویی( .است برخوردار

 عملیات سطح در آن کاربردهاي کاهش به منجر BI هاي سیستم به ابزاري نگاه حال عین در
 رویکرد تغییر زمینه و. است گردیده استراتژیک هاي گیري تصمیم در آن کارآیی عدم و سازمان
 بیان به. است گشته استراتژي سمت به تاکتیک از هوش کسب و کار بکارگیري در سازمانها از بسیاري

 هچندگان هاي استراتژي قبیل از وکار کسب کالن تغییرات بدلیل اه سازمان تمرکز و توجه کانون دیگر
 از امنیت به نیاز افزایش و 2اي پیمانه ریزيبرنامه هايسیستم محیطی، تغییرات نرخ افزایش وکار،کسب

 و گوسبال( استیافته تغییر استرتژیک کاربردهاي سويبه هوش کسب و کار عملیاتی کاربردهاي
  ). 2006 همکاران، و میلر ؛1986 کیم،

 سازي پیاده موفقیت کلیدي عوامل ررسیمطالعه و ب با است شده تالش حاضر تحقیق در
 فاکتورهاي. است بوده 2016 تا 2010 زمانی بازه در شده انجام هاي پژوهش حاصل که BI هاي سیستم
. شود اقدام آنها بندي دسته به استراتژیک منظر از و گیرد قرار تحلیل و بازنگري مورد مجدد شده مطرح
 در هوش کسب و کار موضوع به تازه نگاه ایجاد مینهز تواند می عوامل این استرتژیک بندي دسته

 شده انجام هاي پژوهش ترین مهم نتایج ابتدا اساس این بر. آورد فراهم را استراتژیک سطح در سازمان

                                                
2 Modular 
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 هاآن مجدد بندي دسته براي مدلی ،استراتژیک عوامل چارچوب معرفی با سپس و ارائه زمینه این در
  . است آمده بحث بندي جمع و بررسی نیز اییانته بخش در. است شده پیشنهاد

  تحقیق انجام روش
 جستجوي با بتداا .است بوده فراتحلیل نوع از پژوهش این انجام روش آنکه به توجه با

 تا 2010 هايسال زمانی بازه در شده انجام هاي پژوهش ،BI هاي سیستم زمینه در موجود منابع ترین مهم
 مطالعه با سپس و شناسایی ،بودند پرداخته BI هاي سیستم موفقیت کلیدي عوامل موضوع به که 2016
 بکارگیري با بعد گام در. گردید احصاء BI هاي سیستم موفقیت کلیدي عامل 39 مجموعه هاآن دقیق

 استراتژي، گیري شکل محتوایی و اي زمینه فرآیندي، عوامل بر مبتنی استراتژیک عوامل چارچوب
 از شده شناسایی عوامل مجموعه حال عین در. گردید افراز دسته سه این به گانه 39 عوامل مجموعه

  . شدند بندي دسته نیز عملیاتی سطح عوامل و استراتژیک عوامل دسته دو به دیگر منظري

  پیشین هاي پژوهش مرور
 ابزار، از اي یکپارچه مجموعه را BI سیستم یک 4کرنوئیس اندي و 3یئو ویلیام 2010 سال در

 هاي داده ایجاد و تحلیل سازي، یکپارچه اوري، جمع براي که شده ریزي برنامه محصوالت و فناوري
 مورد کلی بعد دو ازرا  BI سیستم یک موفق سازي پیاده و دکردن معرفی رود، می بکار دردسترس

  :اند داده قرار بررسی
 دارد مرکزت سازمان در سیستم سازي پیاده فرایند اجراي کیفیت به که: 5فرایندي کارایی. 

 تولیدي هاي داده کیفیت و شده سازي پیاده سیستم کیفیت به که: 6زیرساخت کارایی 
 .پردازد می

 ،سازمانی بعد سه در (CSFs) موفقیت کلیدي معیارهاي هاچارچوبی براي در نتیجه این بررسی
 بدست تایجن از استفاده با بعد سه این از یک هر معیارهاي کهارائه کردند.  فناوري  و فرایندي

  :عبارتنداز مخاطبان از گروهی با دلفی روش و ها مصاحبه از آمده
 سازمانی بعد 

                                                
3 William Yeoh 
4 Andy Koronios 
5 Process performance  
6 Infrastructure performance 
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 موفقیت فاکتورهاي مهمترین از یکی: متعهد مدیریت پشتیبانی و حمایت BI در 
 .است سازمان مدیریت حمایت داشتن سازمان،

 و زاندا چشم وجود: فاکتورهاي مرتبط با موارد کسب و کار و روشن انداز چشم 
 BI سیستم سازي پیاده در تیم هدایت براي روشن کاري و کسب هاي استراتژي

 و اهداف و ها  استراتژي با همسو باید کار و کسب بطوریکه. است نیاز مورد
 مستقیم اثر کار و کسب انداز چشم درك عدم. کند حرکت سازمان هاي نیازمندي

 . داشت خواهد BI سیستم هاي خروجی بر

 فرایندي بعد 

 لحاظ به که تیمی داشتن: محور کار و کسب قهرمانی و متوازن تیمی ترکیب 
 سیستم این موفقیت بر اثرگذار مهم عوامل از باشد قوي کار و کسب شناخت

 به زیادي کمک هستند سازمان چالشهاي به آشنا که افرادي وجود که چرا. است
 واقع در. کرد خواهد ها چالش این با رویارویی جهت مناسب راهکارهاي ارائه

 مورد هاي فناوري و ابزار با و بشناسند را کار و کسب خوبی به که افرادي وجود
 در درستی به کار و کسب هاي نیازمندي که شود می موجب باشند آشنا نیز نیاز

 .گردد منعکس و ترجمه سیستم معماري

 هاي سیستم توسعه: شونده تکرار و محور کار و کسب رویکرد BI انسازم یک در 
 بصورت وکار کسب کل بطوریکه. است شوند تکرار و تکاملی بصورت

 مورد و سازي پیاده بخش هر و شده دهی اولویت و شده بندي بخش موضوعی
 مشغول کاربران زمانیکه طول رد بنابراین. گرفت خواهد قرار ذینفعان برداري بهره
 بصورت میتوان تند،هس پروژه تیم به بازخورد اعالم و شده سازي پیاده بخش با کار

 سیستم این توسعه لذا. کرد آغاز را کار و کسب بعدي بخش روي کار موازي
 بالغ شوند تکرار بصورت بخش هر و شود می انجام شده بندي بخش بصورت

  .گردد می
 موجب تغییرات فرایند در کاربران بیشتر مشارکت: محور کاربر تغییرات مدیریت 

 . شد خواهد آنان هاي ينیامند با بهتر ارتباط برقراري

 فنی بعد 

 سیستم: منعطف و پذیر مقیاس محور، وکار کسب فنی چارچوب BI قابلیت باید 
 کارهاي و کسب متغیر نیازهاي برابر در و را داشته بزرگ هاي مقیاس به بسط

 گرفتن نظر در به توجه با بنابراین. باشد برخوردار باالیی پذیر انعطاف از پیچیده
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 باید پذیر مقیاس فنی چارچوب این سیستم، طراحی زمان در سازمان هاي استراتژي
 جاي خود در) نیاز به بنا( را جدید نواحی و صفات اضافه، اطالعاتی منابع بتواند
 . دهد

 در منبع هاي سیستم داده کیفیت صاحبنظران دید از: پایدار داده کیفیت و جامعیت 
 سیستم اصلی هدف واقع در. رددا سزایی به نقش BI سیستم سازي پیاده موفقیت

BI هاي تحلیل بتوان تا است اي داده سیلوهاي میان جامعیت و یکپارچگی ایجاد 
 . بخشید بهبود را سازمان در گیري تصمیم و داد انجام پیشرفته

. دادند قرار ررسیب مورد منظر دو زرا  BI نیز 8سلیتو کارمین و 7هاوکینگ پل 2010در سال 
 سازمانی منابع ریزي برنامه سیستم با باید و است ERP9 هاي قابلیت دهنده توسعه که يابزار منظر از یکی

 از .سازمان براي مستقل کاري راه عنوان به BI بررسی دوم. و شود یکپارچه و هداشت مطابقت موجود
 یکپارچه جامع، اطالعاتی سیستم عنوان به ERP سیستم امروزي هاي سازمان در پژوهشگران، این منظر

 ERP سیستم. شد شناخته داد می پوشش را کاري و کسب فرایندهاي از وسیعی طیف که ماژوالري و
 کارایی بر نظارت براي اما. است شده ها،آن همه نه و سازمان اطالعاتی هاي سیستم از بسیاري جانشین
 انباره. ندشو تحلیل قدیمی هاي سیستم اطالعات همراه به ERP سیستم اطالعات که است نیاز سازمان

 و تحلیل براي هاآن سازي آماده و ها سیستم این اطالعات یکپارچگی براي که است ابزاري داده
 ترکیب با را خود راهکارهاي ،ERP فروشندگان حساب این با. شود می استفاده گیري گزارش

 ترتیب بدین ات. دادند توسعه داده انباره یک از گیري بهره و هوش کسب و کار سیستم هاي مندي وظیفه
 تحویل ERP سیستم که گزارشاتی دیگر طرف از. کنند محقق را نیاز مورد یکپارچگی و جامعیت

 مالی، مانند( مختلف هاي حوزه از ترکیبی گزارشات ایجاد در و. بود همراه هایی محدودیت با داد می
 که شد سبب موضوعات این. داشت محدودیت ها داده گذشته روندهاي اعالم نیز و..) و انسانی منابع

  .گیرند قرار توجه مورد بیشتر هوش کسب و کار هاي سیستم حرکت
 در BI هاي سیستم سازي پیاده موفقیت کلیدي فاکتورهاي 2012 سال در 11زیمبا و 10ولزاك

 هاي سازمان نقش شدن یادآور ضمن تحقیق این در.کردند بررسیرا  متوسط و کوچک هاي سازمان
 در مطرحهاي CSFدر نتیجه . بود شده بررسی نیز هاآن توسعه روي پیش موانع اقتصاد، در کوچک
  به شرح زیر معرفی شد: کوچک هاي سازمان

                                                
7 Paul Hawking 
8 Carmine Sellitto 
9 Enterprise Resource Planning  
10 Celian M. Olzak 
11 Eva Ziemba 
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 سازمانی بعد : 

 ارشد مدیریت حمایت 

 ،کافی هاي مهارت با کارکنانی و ها تیم مدیران 

 شایسته پروژه مدیریت و رهبري BI 

 کننده تامین یک با همکاري و پیشین تجربه BI 

 کار و کسب روشن انداز چشم و برنامه 

 مناسب بودجه 

 فرایندي بعد 

 تغییرات اثربخش مدیریت 

 شده تعریف خوب کار و کسب مشکالت و فرایندها 

 شده تعریف خوب اطالعاتی هاي نیازمندي و کاربران انتظارات 

 هاي حل راه تطابق BI کاربران هاي نیازمندي و انتظارات با 

 فنی بعد 

 داده کیفیت 

 سیستم میان گییکپارچ وجود BI مثال( ها سیستم سایر و ERP( 

 مناسب هاي فناوري و ابزارها 

 سیستم بودن پسند کاربر BI )استفاده قابلیت( 

 پذیري انعطاف BI کاربران هاي نیازمندي به پاسخگویی و 

 داده یریتمد فناوري سه از ترکیبی را BI سیستم یک 14مورین و 13رودرا ،12مونگري 2013 سال در
  :، معرفی کردندیکدیگرند مکمل که

 15برخط تحلیلی پردازش 

 شود می انجام کاوي داده هاي تکنیک بر مبنی عمدتا که دانش اکتشاف. 

 16داده انباره 

                                                
12 Deepshika Mungree 
13 Amit Rudra 
14 Diane Morien 
15 Online Analyitic Processing (OLAP) 
16 Data Warehouse 
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 یکپارچه و تجمیع که ندمعتقد )2005( همکاران و آزوین و) 2008( رانجان محققان میان در
 BI موفقیت اصلی کلید داده، باران یک در سازمان یک مختلف عملیاتی هاي سیستم هاي داده کردن
 ایجاد بوسیله سازمان رکوردهاي از عظیمی حجم مدیریت با را ها داده فیزیکی انتشار داده انباره. است

 عنوان به داده انبار که دیدگاه این. نماید می پشتیبانی تجمعشان، و آنها تصفیه ها، داده میان یکپارچگی
 و باالرد. (است شده پشتیبانی نیز دیگر پژوهشگران توسط رود می بشمار  BI زیرساخت اصلی ستون

 . )2006 گري، و نگش ؛2007 همکاران، و توربان ؛2006 همکاران،

هوش  هاي سامانه اجراي موفقیت عوامل شناسایی هدف با در ایران نیز پژوهشی1393سال 
 عامل 26 گذشته، هاي هشپژو مرور از پس ورظمن این بهشد.  انجام ایرانی هاي سازمان در کسب و کار

 مهمترین سازمانی عامل پژوهش، این نتایج طبقشد. شناسایی ها سیستم این اجراي در موفقیت حیاتی
 متغیرهاي برگیرنده در که است هوش کسب و کار سیستم سازي پیاده در موفقیت بحرانی عامل

 منابع درست تخصیص و پروژه به مدیریتی اعتقاد و باورها ها، پروژه از سازمان عالی مدیران پشتیبانی
 از یکی عنوان به متعددي هاي پژوهش در ها پروژه از سازمان عالی مدیران پشتیبانی. است مالی

 اجراي چنانچه. است شده ذکر ها سازمان در هوش کسب و کار سیستم موفق اجراي بر موثر متغیرهاي
 ارشد مدیران حمایت باشد، جهت هم و خورده گره سازمان هاي استراتژي با هوش کسب و کار سیستم

 سخت تهیه جهت نیاز مورد بودجه تامین آنکه بر عالوه حمایتی چنین و. داشت خواهد همراه به را
 جهت در اجرایی گروه براي اي پشتوانه بخشید، خواهد سهولت را افزارها مغز و افزارها نرم افزارها،
 موفقیت بر اهرمی اثر تواند می مساله این. دش خواهد سازمان افراد و کارکنان هاي مقاومت کاهش
 همچنین. یافت خواهد سازمان در راهبردي جایگاهی نظر مورد سیستم نهایت در و باشد داشته پروژه

  .داشت خواهد عهده بر سیستم موفق استقرار در موثري بسیار نقش ارشد مدیریت پشتیبانی و حمایت
 موفقیت کلیدي فاکتورهاي بیشتر درك پژوهشی براي 2015 سال در 18پوپویک آلیس و 17یئو ویلیام
  . دادند نجاما BI هاي سیستم سازي پیاده

 هفت و BI سیستم سازي پیاده موفقیت معیارهاي شامل پژوهشگران این سطوت ایجادشده چارچوب
CSF که دهد می نشان تحقیق این. است تکنولوژي و فرایند سازمان، سازمان اصلی ابعاد به مربوط 
   .شوند می BI سیستم یک موفق سازي پیاده به منجر هاCSF از اي مجموعه چطور

 "موفق حدي تا " ،"موفق": دسته سه سازمان بزرگ مورد بررسی قرار گرفت که به 7در این پژوهش 
  . شدند بندي دسته " ناموفق " و

                                                
17 William Yeoh 
18 Ales Popovic 
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 براي پذیر مقیاس منعطف، پایدار، هاي سیستم عنوان به را شان BI هاي سیستم موفق سازمان نمونه 5
 این بر عالوه. بودند کرده ارزیابی شده، بینی پیش دفعات در پاسخگو و اضافی اي داده منابع پذیرش

 کنندگان شرکت با مرتبط کامال و کامل موقع، به دقیق، ها، سیستم این توسط شده تولید اطالعات
 تصدیق شوندگان مصاحبه. اند دهبو موفق نیز سیستم از استفاده به کاربران ترغیب در همچنین. بودند

 با یا(  شده تعیین بودجه محدوده در و) تاخیر حداقل با یا(  موقع به نیز سازي پیاده فرایند که کردند
  .   است شده انجام) قبول قابل هزینه صرف

که سازمان بنابه دالیلی ناچار  شد مشخص نیز بود شده ارزیابی موفق نسبتا که سازمانی در
 کیفی استانداردهاي کردن برآورده و موقع به تحویل روي ،پرسنلی هاي هزینه کاهش يجا به بوده

 فعالیت تخمین و تحلیل براي را سازمان که بود این آن يBI سیستم ویژگی حال هر به. کند تمرکز
 تولید سیستم توسط توانست می نیز نظارت قابل دهی گزارش. ساخت می توانمند کاري و کسب هاي
  . کند کمک قانونی الزامات تحقق در کار و کسب به توانست می که شود

 فرایند فاز اولین به نبود، موفق BI  سیستم سازي پیاده در که سازمانی شکست دلیل انتها، در
 و شناسایی روشنی به BI سیستم کاري و کسب هاي نیازمندي و نیازها چراکه. گشت می بر سازي پیاده

 متولی IT دپارتمان. داشت چندگانه نسخ با اي گسسته اطالعاتی هاي تمسیس سازمان و بود نشده تعریف
BI بود دیده کار در را فنی موارد فقط که بود . 

 حیاتی بسیار سازي پیاده موفقیت در سازمانی فاکتورهاي دهد، می نشان موارد متقابل تحلیل
 بر مبتنی هاي سازمان در هچ و محور وظیفه هاي سازمان در چه که دهد می نشان مطالعه این .بودند

 و حمایت از و هستند اي افتاده جا کار و کسب و واضح انداز چشم داراي که هایی سازمان فرایند،
 هاي سیستم موفق سازي پیاده در بیشتري بسیار شانس مندند، بهره کار و کسب متعهد مدیریت پشتیبانی

BI پیگیري که دادند نشان بوضوح موفق سازمان پنج. دارند CSFموفقیت اصلی دلیل سازمانی هاي 
 را مانشانساز اصلی هاي نیازمندي شدند، متمرکز تکنولوژي به تنها که هایی سازمان برعکس. بودند آنها

  .دادند قرار غفلت مورد
 از قبل سازمان نیازهاي دادن قرار رو پیش که آنست بیانگر مطالعه این از آمده بدست گانه سه هاي داده

 افزایش توجهی قابل حد تا را مفید BI سیستم یک سازي پیاده در موفقیت شانس دیگر، چیز هر
  . دهد می

 مستقیم، نقشی BI هاي سیستم سازي پیاده در هاCSF که است آن از حاکی تحقیق این اصلی هاي یافته
 پیگیري ینا بر عالوه. باشند می سازي پیاده اصلی نیازهاي پیش هاCSF بنابراین. دارند توجه قابل و مثبت
CSFدارد اي ویژه اهمیت نیز اولویت تعیین با ها.  
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  ادبیات بندي جمع
و موفقیت نگاشت میان عوامل توان  با توجه به مجموعه موارد مطرح شده در بخش پیشین، می

  .دادنشان  2در جدول شده در این تحقیق را انجامهاي  پژوهش
 ایی شده و پژهش هی پیشیننگاشت عومل شناس 2جدول

 موفقیت کلیدي فاکتور BI سیستم سازي دهپیا
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سلیت

 و 
گ

کین
هاو

20
10

(  

با (
زیم

 و 
ك

لزا
او

20
13

(  

را (
ود

و ر
ي 

گر
مون

20
13

(  

ی (
ریع

 و 
رع

زا
13

93
(  

ک (
پوی

 پو
و و

یئ
20

15
(  

 * * * *  * *  متعهد مدیریت پشتیبانی و حمایت

 * * * *  * *  دهافتا جا کار و کسب و روشن انداز چشم وجود

 *   *      *  کار و کسب غالب محوریت با متوازن تیمی ترکیب

 *          *  محور کار و کسب و شونده تکرار توسعه رویکرد

 * * * *  * *  محور کاربر تغییر مدیریت

 * *      * *  منعطف و پذیر مقیاس محور، وکار کسب فنی چارچوب

 * * * *  * *  )داده مدیریت( پایدار داده کیفیت و جامعیت

 * * * *  *    مناسب منابع

 *     *       BI شایسته پروژه مدیریت و رهبري

 *   * *  *    انسانی نیروي و تیمی مناسب هاي مهارت

 *     *       BI کننده تامین یک با همکاري و پیشین تجربه

 به مشکالت و تعریف خوش کار و کسب فرایندهاي
 *     *       شده تبیین روشنی

 خوب اطالعاتی هاي نیازمندي و کاربران انتظارات
 * *   *  *    شده تعریف

 * *   *      هاي نیازمندي و انتظارات با BI هاي حل راه تطابق

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 
 

 موفقیت کلیدي فاکتور BI سیستم سازي دهپیا
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  کاربران

 مثال( ها سیستم سایر و BI سیستم میان یکپارچگی وجود
ERP(       *     * 

 هاي نیازمندي به پاسخگویی و BI پذیري انعطاف
 *     *       اربرانک

 * *   *       مناسب هاي فناوري و ابزارها

 *     *       )استفاده قابلیت( BI سیستم بودن پسند کاربر

 * *      *    کار و کسب اهداف با BI استراتژي همسویی

 *        *    متعهد و آگاه اجرایی حامی

 *   *    *    پروژه محدوده مدیریت

 * * *         کاربران مشارکت

 * *          کاربران پشتیبانی

 * *           کاربران آموزش

 * *           قوي پروژه مدیریت

 * * *         )راهبري( پروژه اولیه اهداف از انحراف از اجتناب

 * *           پروژه ریسک مدیریت

 * *           پروژه گروه مدیریت

 * *           تغییرات به پاسخگویی و پذیري انعطاف براي آمادگی

 * *           IT و کار و کسب افراد بین قوي مشارکت و همکاري

 * *           پروژه گروه فنی توانایی و IT دانش وجود
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 موفقیت کلیدي فاکتور BI سیستم سازي دهپیا
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 * *           سازمان داده انباره ایجاد

 * *           سازمان در کاربردي هاي برنامه قوي مدیریت

 *   *         منبع هاي سیستم وجود

 *   *         توسعه مناسب متدولوژي جودو

  *       SAPتعامل با 

 *   *         آزمایش

 *   *         دهی گزارش استراتژي وجود

 *   *         آموزش

   استراتژیک ابعاد معرفی
 تکنولوژي از استفاده به متکی بیشتر BI اندازي راه که اند عقیده این بر ها سازمان از بسیاري

 هماهنگی ایجاد نیازمند دارد، نیاز که هایی تکنولوژي و ابزارها بر عالوه BI حالیکه در. است آن هاي
 استراتژیک رویکردي باید بنابراین. است سازمانی کاربردي هاي برنامه و ها سیستم از زیادي تعداد میان

 و دانشی ایندهايفر انسانی، سرمایه منظور این به. کرد اتخاذ سازمان در آن سازي پیاده براي جامع و
  . داد قرار نظر مد باید را سازمان فرهنک

 و استراتژیک تصمیمات اخذ شامل تنها بنگاه استراتژي) 1991( ویپ و پتیگرو نظر مبناي بر
 و شود می صرف استراتژیک تصمیم یک اخذ براي زیادي زمان اغلب بلکه. نیست ها آن سازي پیاده

 این به اشاره با) 2006( لینچ. افتد می اتفاق بسیار تأخیر از پس معموالً نیز آن تأثیرات گیري شکل
 زمان مرور مشمول ها آن سبب به استراتژیک مدیریت فرآیند که کند می معرفی را عامل دو موضوع

 افراد از هرکدام مبنا  این بر. استراتژي فرآیند در درگیر افراد هاي قضاوت میان تفاوت اول؛. شود می
 داشته بنگاه استراتژي با مرتبط وکار کسب موضوعات به نسبت را خود اصخ قضاوت است ممکن
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 کند سازي پیاده را استراتژي است قرار که بعدي اقدامات هم و اولیه تصمیمات هم ها قضاوت این. باشد
 استراتژي سازي پیاده فرآیند اثناء در بنگاه پیرامون محیط سریع تغییرات دوم عامل. سازد می متأثر را

 باشد الزم شاید که جایی تا بیرد بین از را بنگاه شده انتخاب استراتژي اعتبار تواند می موضوع این. است
 اصلی جزء سه از استراتژیک تصمیم هر بنابراین. شود اجرا دیگر بار استراتژي تدوین فرآیند کل

 را استراتژي دهنده لشک هاي مؤلفه نیز) 2010( 20یر مه و 19ویت. است شده تشکیل زمینه و محتوا فرآیند،
 بروز هاي زمینه و تقسیم 23فرآیندي هاي مؤلفه و 22محتوایی هاي مؤلفه ،21اي زمینه هاي مؤلفه دسته سه به

 هاي موقعیت از بسیاري در اساس این بر. اند کرده شناسایی ها حوزه این از هرکدام در را تناقض
 -فرآیند – استراتژي سازي پیاده روش این اام است واضح تقریباً محتوا و زمینه بنگاه، در استراتژیک

 موردبررسی باید فرآیندها. آورد می وجود به را مسائل بیشتر معموالً و است مواجه دشواري با که است
 شدید تغییرات و افراد به ها آن وابستگی و غیرواقعی و آرمانی گاه و مبهم طبیعت زیرا گیرند قرار دقیق

 در که است نکته این در چالش این دیگر بیان. آیند می حساب به مشکالت این بروز عوامل محیط،
 محتواي حتی ترتیب بدین و اولیه استراتژیک تصمیمات تواند می فرآیند سازي، پیاده فاز جریان

 نشان استراتژي گیري شکل در را ها مؤلفه این میان تعامل و توصیف 1 شکل. سازد متأثر را استراتژي
  .دهد می
 

فرآیند استراتژي
توان عملیاتی –جریان فعالیتها 

زمینه استراتژي
شرایط پیرامونی فعالیتهاي استراتژیک بنگاه

محتواي استراتژي
خروجی  -نتیجه فرآیند استراتژي 

  
  )2010 یر، مه و ویت( استراتژي فرآیند و محتوا ه،زمین1 شکل

  . پردازیم می ها مؤلفه این از هرکدام مختصر شرح به ادامه در

                                                
19 Bob de Wit 
20 Ron Meyer 
21 Context 
22 Content 
23 Process 
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  زمینه
 شود می عملیاتی و یابد می توسعه آن دل در استراتژي که محیطی را زمینه) 2006( لینچ

 مبنا این بر. دانند می ندگانهچ سطوح در را استراتژي زمینۀ) 2010( یر مه و ویت اما. است کرده تعریف
 و گیرد می شکل دارد قرار آن در بنگاه که بخشی یا صنعت دل از رقابتی اغلب و تر وسیع هاي زمینه
 زمینۀ دیگر بعد. سازد می را سازمان که است هایی فعالیت و منابع به ناظر نیز داخلی سازمانی زمینه
 عملیات به آن در بنگاه که است جهانی مورد در و ییجغرافیا زمینه به مربوط نیز استراتژي گیري شکل

 . است مشغول

 محتوا
 ممکن، مختلف انواع میان در باید که است استراتژي فرآیند خروجی استراتژي، محتواي

 استراتژي که است اساسی و اصلی اقدامات مجموعه محتوا دیگر بیان به. باشد فرد منحصربه سازمان براي
 شکل مورد در مباحثات از بسیاري استراتژي، محتواي خصوص در). 2006 ،لینچ( دهد می پیشنهاد

 و بنگاه وکار، کسب دسته سه به را ها آن توان می که سطوحی گردد، برمی استراتژي سطوح به استراتژي
 ). 2010 یر، مه و ویت( کرد بندي تقسیم شبکه

 فرآیند
 اقدامات متغیر، محیط مقابل در استراتژي ظهور با همزمان اینکه از است عبارت فرآیند،

 گام سه شامل تنها و خطی استراتژي فرآیند). 2006 لینچ،( دارند تعامل باهم چطور استراتژي محتواي
 و 25شونده تکرار ،24شهودي طبیعتی ها سازمان در استراتژي بلکه نیست سازي پیاده و تدوین تحلیل،

  .دارد 26تدریجی

 مواقع اغلب در بعد، سه این میان از شد، گفته تر یشپ که همانطور اینکه توجه قابل نکته
 وجود به را ها چالش و مسائل بیشترین که است فرآیند این و است شفاف و روشن زمینه و محتوا

 اهداف حوزه در نیز را سودآوري و مسئولیت میان تناقض) 2010( یر مه و ویت  این، بر عالوه. آورد می
 این به. باشد داشته بسزایی تأثیر بنگاه استراتژي گیري شکل بر تواند می که کنند می مطرح بنگاه کالن
 آوري، سود در. است بنگاه ذینفعان نگاه پذیري مسئولیت و سهامداران نگاه اغلب سودآوري بیان،

 فرصتهاي با مقایسه در ویژه به( سهامداران سهام ارزش براي بیشتر بازده آوردن دست به هدف

                                                
24 Intuitive 
25 Iterative 
26 Gradual 
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 سازمان ذینفعان تمایالت راستاي در عمل به ناظر پذیري مسئولیت اما است) ها کبان در گذاري سرمایه
 یر، مه و ویت( است دیگران رفاه در مشارکت و اخالقی وظیفه لحاظ به بلکه ها، آن امر بخاطر فقط نه

2011.( 

 باالیی اهمیت از استراتژي محتواي و فرآیند با ارتباط در نیز اي زمینه شرایط دیگر سوي از
 و منابع هم داخلی زمینه و باشد نامطمئن تواند می خارجی زمینه اساس این بر. است برخوردار

 تحت هم را فرآیند است ممکن زمینه سویی از البته. سازد می متأثر را سازمان داخلی هاي گیري تصمیم
  )1395(خاشعی و ولیان،   دهد قرار تأثیر

 BI هايCSF استراتژیک بندي دسته مدل ارائه

 این از برخی رعایت که شد مشخص پیشین تحقیقات در شده شناسایی فاکتورهاي بررسی با
 دیگر برخی تحقق و. دارند استراتژیک ماهیت و است رامکانپذی سازمان عالی سطوح درتنها  فاکتورها

 تژیکاسترا بعد دو از فاکتورها شد تالش بنابراین. است انجام قابل عملیاتی سطوح در فاکتورها این از
  دهد.  بندي را نشان می این دسته 4و  3هاي  شکل .شوند بندي دسته و بازنگري عملیاتی  و

 ماهیت%) 43(معادل  فاکتور17 شده شناسایی فاکتور 39 از کنید می مالحظه ها این شکل در بطوریکه
 خالف بر هک است نکته این دهنده نشان این و. دارند عملیاتی ماهیت%) 57( فاکتور 22 و استراتژیک

 سازي پیاده در موفقیت دارند، توجه عملیاتی و فنی هاي جنبه به تنها که مدیران از بسیاري تصور
 سازمان در مدیریتی و استراتژیک فاکتورهاي هب توجه گرو در زیادي حد تا سازمان در BI هاي سیستم

  .است
اسایی شده در سه دسته عوامل گانه شن 39بندي عوامل کلیدي موفقیت  از سوي دیگر و از منظر تقسیم

  خواهیم رسید. 5اي به دسته بندي ارائه شده در شکل  فرآیندي، عوامل محتوایی و عوامل زمینه
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  در سطح استراتژیک (نویسنده) BIهاي عوامل استراتژیک کلیدي موفقیت سیستم 3شکل 

  گیري نتیجه و بندي جمع
کمک به  ياطالعات برا يبر فناور یمبتن ياز راهکارها یکیبعنوان  هوش کسب و کار

را به خود جلب  یاريتوجه بس یراخ يکارآمدتر در طول سالها تصمیمات اخذ در ها ارشد بنگاه یرانمد
 هوش کسب و کارمرتبط با  هايي، فناور2013گارتنر در سال  بررسی طبق که آنجا تا. است کرده

 اختصاص خودارشد اطالعات به یرانتوجه مدمورد  هاي يفناور یانها را در م رتبه ینباالتر نهمچنا
 ینا).2013(گارتنر،  اند هفت درصد نسبت به قبل رشد داشته یزن هوش کسب و کار افزارهاي نرم و داده
و  یکسومباشد (و هوش کسب و کاربر  یمبتن هاي یستمس اهمیت رفتن باال دهندهنشان تواند یم یاقاشت
به  هوش کسب و کار یريبکارگ یتآنکه اهم یناما در ع .)2010 یت،؛ لوفمن  بنزو2010 سون،وات

با چالش آنموفق  سازي پیاده ،شده یلتبد یاطالعات هايصاحبنظران سامانه یاناصل مورد قبول در م
از پژوهشگران را به فکر جستجو  یاريکه بس یی.  تا جااستهمراه بوده یاريبس يو نظر یریتیمد هاي

در این مقاله  .انداخته است هوش کسب و کار هايسامانه یتموفق ديیکل یارهايمع ییشناسا يبرا
 BIهاي  بندي عوامل کلیدي موفقیت سیستم نسبت به شناسایی و دسته یتالش کردیم با رویکرد تحلیل

  است بپردازیم. که در ادبیات به آنها اشاره شده
از چند منظر حائز اهمیت است  BIهاي  هاي کلیدي موفقیت سیستم بندي جدید نسبت به مؤلفه این دسته

  اي را در پیش پژوهشگران این حوزه بگشاید؛ اندازهاي تازه و شاید بتواند چشم
نخست  آنکه این نگاه به عوامل کلیدي موفقیت در حقیقت مؤید و پشتیبان تغییر دیدگاه  

ح استراتژیک هاي در سط از قالب سیستمهاي عملیاتی به سیستم BIهاي  پژوهشگران  نسبت به سیستم
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ها و  سازي موفق این سیستم عمالً احتمال پیاده BIهاي استراتژیک  است. در حقیقت بدون توجه به جنبه
هاي  که سهم اندك مؤلفه بود. چندان دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده براي آنها پایین خواهد

تواند  می BIهاي  یستمشده براي موفقیت س استراتژیک در میان عوامل کلیدي موفقیت شناسایی
  ها باشد. هاي استراتژیک این سیستم دهنده توجه کمتر پژوهشگران به جنبه نشان

هاي فرآیندي، محتوایی و  بندي عوامل کلیدي موفقیت به حوزه از سوي دیگر در دسته
 هاي فرآیندي هستند که این شده از جنس  مؤلفه هاي شناسایی اي مشخص گردید که اغلب مؤلفه زمینه

در میان پژوهشگران و مدیران شرکت ها  BI تواند تأییدکننده وجود نگاه ابزاري به  موضوع نیز می
  باشد. 

با  BIهاي  اي در موفقیت سیستم هاي زمینه القاعده سهم مؤلفه توان انتظار داشت علی که می در حالی
زایش یابد. بدون تردید ها از منظر ابزاري به منظر استراتژیک اف تغییر نگرش نسبت به این سیستم

  تواند درستی یا نادرستی این گمان را بیازماید.  هاي آتی می پژوهش

 
  )نویسنده( عملیاتی سطح در BI سیستمهاي موفقیت کلیدي استراتژیک عوامل 4شکل 
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( مدیریت داده) جامعیت و کیفیت داده پایدار 

چارچوب فنی کسب وکار محور، مقیاسپذیر و منعطف

انتظارات کاربران و نیازمندیهاي اطالعاتی خوش تعریف

با انتظارات و نیازمندیهاي کاربران BIتطابق راه حلهاي 

با اهداف کسب و کار BIهمسویی استراتژي 

( راهبري) اجتناب از انحراف از اهداف اولیه پروژه 

عوامل کلیدي موفقیت
BIسیستم هاي  

عوامل 
فرآیندي عوامل 

زمینه اي

عوامل 
محتوایی

حمایت و پشتیبانی مدیریت متعهد

وجود چشم انداز روشن و کسب و کار جا افتاده

منابع مناسب

مهارت هاي مناسب تیمی و نیروي انسانی

BIتجربه پیشین و همکاري با یک تامین کننده 

حامی اجرایی آگاه و متعهد

مدیریت تغییر کاربر محور

ترکیب تیمی متوازن با محوریت غالب کسب و کار

ابزارها و فناوریهاي مناسب

مدیریت محدوده پروژه

مشارکت کاربران

BIرهبري و مدیریت پروژه شایسته 

فرایندهاي کسب وکار و مشکالت به روشنی تبیین شده

و توانایی فنی گروه پروژه ITوجود دانش 

مدیریت قوي برنامه هاي کاربردي در سازمان

وجود سیستم هاي منبع

وجود استراتژي گزارش دهی

و سایر سیستمها BIوجود یکپارچگی میان سیستم 

پشتیبانی کاربران

آموزش کاربران

مدیریت پروژه قوي

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت گروه پروژه

ITهمکاري و مشارکت قوي بین افراد کسب و کار و 

ایجاد انباره داده سازمان

وجود متدولوژي مناسب توسعه

آزمایش

SAPتعامل با 

آموزش

رویکرد توسعه تکرار شونده و کسب و کار محور

و پاسخگویی به نیازمندیهاي کاربران BIانعطاف پذیري 

( قابلیت استفاده)   BIکاربر پسند بودن سیستم 

آمادگی براي انعطاف پذیري و پاسخگویی به تغییرات

 
اي و محتوایی (نویسنده) هاي فرآیندي، زمینه بندي عوامل کلیدي موفقیت به مؤلفه دسته 5شکل 
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