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چکیده
اگرچه بسیاري از سازمانها به استقرار و استفاده از سیستمهاي هوشمندي کسبوکار روي آوردهاند؛ اما همه آنها
در پیادهسازي این سیستمها موفق نبودهاند .تحقیق حاضر به بررسی جامع عوامل تأثیرگذار بر فرآیند پیادهسازي
اثربخش این سیستمها در صنعت بانکداري ایران پرداخته است .این تحقیق از نظر هدف ،یك پژوهش کاربردي و به
لحاظ استراتژي اجرا ،یك پژوهش پیمایشی محسوب میشود؛ همچنین بر اساس طرح پژوهش و نحوۀ گردآوري
دادهها ،پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که براي گردآوري اطالعات روشهاي مطالعه اسنادي و میدانی بکار
گرفته شده است .جامعه آماري این پژوهش ،شامل متخصصان و خبرگان حوزه فناوري اطالعات و فعال در پیاده-
سازي راهکارهاي هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ایران است .در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش
کتابخانهاي به بررسی گسترده ادبیات موضوع پرداخته شده که نتیجه آن تهیه چارچوب اولیه عوامل مؤثر بر
پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و معیارهاي اثربخشی هوشمندي کسبوکار بوده است .سپس با استفاده از این
چارچوب اولیه و اخذ نظرات خبرگان با رویکرد تکنیك دلفی فازي ،عوامل کلیدي مؤثر بر فرآیند پیادهسازي
هوشمندي کسبوکار و معیارهاي مهم اثربخشی هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ایران شناسایی شده و
در نهایت مدل پیادهسازي اثربخش هوشمندي کسبوکار ارائه شده است .در ادامه تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدي و آزمونهاي آماري به اعتبارسنجی مدل پرداخته شد .بر اساس نتایج تحقیق ،ابعاد مدل پیادهسازي اثربخش
هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ایران شامل  71بعد :سازمانی ،انسانی ،کیفیت داد ،محیطی ،قابلیت سیستم،
راهبردي ،کیفیت سرویس ،زیرساخت فنی و مدیریتی و اثربخشی هوشمندي کسبوکار است.
کلیدواژگان :هوشمندي کسبوکار ،پیادهسازي هوشمندي کسبوکار ،اثربخشی هوشمندي کسبوکار
صنعت بانکداري ،تکنیك دلفی فازي.
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مقدمه
در سالهاي اخیر ،فناوريهاي هوش کسب وکار به یکی از مفاهیم مهم در مدیریت
سیستمهاي اطالعاتی تبدیل شده؛ با فرهنگ سازمانهاي پیشرو عجین شده و در خط مقدم
فناوريهاي اطالعاتی جهت پشتیبانی از تصمیمگیري قرارگرفته است .براي اینکه سازمانها
قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند ،نیاز به سیستمهاي اطالعات مدیریتی دارند
که بتوانند از سازمان و محیط آن تحلیلهاي علت و معلولی مختلف را انجام دهند و در این
میان سیستمهاي هوش کسبوکار که جزء پیچیدهترین سیستمهاي اطالعاتی موجود میباشند،
ابزاري را فراهم میکنند که بر اساس آن نیازهاي اطالعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده
شود .درواقع سیستمهاي هوش کسبوکار ،اطالعات تجاري را بهصورت روزآمد،
قابلاطمینان و کافی عرضه میکنند و توانایی استدالل و درك مفاهیم نهفته در اطالعات
تجاري را از طریق فرآیند کشف و تجزیهوتحلیل اطالعات امکانپذیر میسازند ( آزوف و
کارلسورث.)3113 ،7
گارتنر )3113( 3که شرکتی پیشرو در تحلیل کسبوکار است ،پژوهشی در سراسر جهان بر
روي  7011مدیر ارشد اطالعات انجام داده و حوزه هوشمندي کسبوکار 2را بهعنوان
اولویت اول فناوري شناسایی کرده است ( گارتنر .) 3113 ،به همین دلیل پیادهسازي و
استقرار سیستمهاي هوش کسبوکار به یکی از اولویتهاي اصلی مدیران ارشد اطالعاتی
سازمانها تبدیل شده است ( یئو و کرونیوس) 3171 ،3؛ اما پیادهسازي سیستم هوش
کسبوکار همانند سایر راهکارهاي سازمانی فناوري اطالعات در شرکتهاي مختلف نتایج
متفاوتی به دنبال داشته است؛ بعضی از سازمانها گزارش دادهاند که سیستم هوش کسبوکار
آنها موفقیتآمیز بوده و بقیه گزارش دادهاند که در پیادهسازي با شکست مواجه شدهاند
(سنگر و الهد .) 3172 ،0درواقع امروزه سازمانهاي زیادي سیستمهاي هوش کسبوکار را
1. Azoff and Charlesworth
2. Gartner
3. Business Intelligence
4.Yeoh and Koronios
5. Sangar and lahad
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براي بهبود فرآیند تصمیمگیري بکار میگیرند و علیرغم اینکه سازمانها زیادي ،بهکارگیري
این سیستمها را پذیرفتهاند؛ اما پیادهسازي همه آنها با موفقیت همراه نبوده است ( زارع
رواسان و ربیعی ساوجی.) 3173 ،7
پیادهسازي سیستم هاي اطالعاتی در سطح سازمان یك مرحله حیاتی در سازمان بوده که
میتواند اختالالت و مشکالتی را در سازمان ایجاد نماید؛ بهویژه در خصوص پیادهسازي
سیستم هوشمندي کسبوکار ،پیچیدگیهاي و مشکالت بیشتري به وجود میآید؛ زیرا این
سیستمها با تصمیمگیري در ارتباطاند که کاري بسیار پیچیده و انتزاعی بوده و تحت تأثیر
شرایط و اقتضایی محیط قرار میگیرند .پیادهسازي سیستم هوشمندي کسبوکار به
زیرساختهاي متنوعی نیاز دارد و از بعد مالی جزء پروژههاي گرانقیمتی محسوب میشود
که در سطح سازمان اجرا میشود؛ تحقیقات نشان میدهد که حدود  01تا  11درصد پروژه-
هاي هوشمندي کسبوکار در مرحله اجرا با شکست مواجه میشوند (تقوا و نوري.)7232 ،
درواقع پیادهسازي فناوري هوشمندي کسبوکار اغلب همراه با رنج گستردهاي از شکستها
همراه بوده و باعث اتالف زمان و منابع زیادي شده است ( برگشادي و همکاران) 3173 ،3؛
بنابراین درحالیکه بازار هوشمندي کسبوکار پرتالطم به نظرمی رسد؛ استقرار سیستم
هوشمندي کسبوکار نیز پیچیده و پرهزینه است .بهطورکلی توسعه و پیادهسازي هوشمندي
کسبوکار براي سازمان ها داراي ریسك و خطرات باالیی است ( فاروقی و پوکورادي،2
)3173؛ لذا علیرغم اینکه پیادهسازي هوشمندي کسبوکار به یکی از اولویتهاي اصلی
مدیران ارشد اطالعات سازمان ها تبدیل شده است ( یئو و کرونیوس) 3171 ،؛ اما همه آنها
در پیادهسازي آن موفق نبودهاند.
بر اساس بررسی و مطالعه ادبیات هوشمندي کسبوکار تاکنون پژوهشهاي متفاوت زیادي
در زمینه مختلفی ازجمله :عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازي (زارع رواسان و ربیعی
ساوجی3173،؛ ونگ و همکاران3113،3؛ یئو و کرونیوس3171،؛ الزاك و
1. Zare Ravasan and Rabiee Savoji
2. Bargshady et al.
3. Farrokhi and Pokoradi
4. Hwang et al.
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زیمبا3173،7؛ یئو و پاپوویچ3170،3؛ هاوکینگ3172،2؛ وداپالی - )3113،3بکارگیري و
پیادهسازي هوشمندي کسبوکار ( رامارکریشمن و همکاران3173،0؛ پاپوویچ و همکاران،3
3173؛ سیه و همکاران3171،1؛ ویکسوم و واتسون3117 ،8؛ بویر و همکاران3171 ،3؛
گروبلجسیك3173،71؛ دولی3170،77؛ کاسالو - ) 3113 ،73عملکرد سیستم ( لین و
همکاران - )3113،72پذیرش سیستم هوش کسبوکار ( رامامورسی و همکاران3113،73؛
ونگ و همکاران - )3113 ،قابلیتها و کاربردهاي هوشمندي کسبوکار (ایسك و
همکاران3177 ،70؛ مورو و همکاران - ) 3170 ،73بلوغ هوشمندي ( مهرابی و همکاران،
7230؛ پاپوویچ و همکاران3113،؛ نجمی و همکاران - ) 3171،71فاکتورهاي آمادگی
پیادهسازي ( انجارینی و همکاران3173 ،78؛ برگشادي و همکاران - ) 3173 ،ارزیابی عملکرد
( لین و همکاران3113 ،؛ روحانی و همکاران ) 3173،73انجام شده است؛ اما در هرکدام از این
پژوهشها از بعد؛ زاویه و جنبهاي خاص به بررسی موضوع پیادهسازي و استقرار فرآیند
هوشمندي کسب وکار پرداخته شده است؛ درواقع در این پژوهشها با رویکرد سیستمی و
کلگرایانه به مطالعه و بررسی جامع موضوع فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار پرداخته
نشده است؛ بنابراین تحقیق حاضر بر اساس تئوري و رویکرد فرآیندي به بررسی عوامل مؤثر
1.Olszak and Ziemba
2.Yeoh and Popovic
3. Hawking
4.Vodapali
5. Ramarkrishnan et al.
6. Popovic et al.
7. Seah et al.
8. Wixom and Watson
9. Boyer et al.
10. Grubljesic
11. Dooley
12. Chasalow
13. Lin et al.
14. Ramamurthy et al.
15. Isik et al.
16. Moro et al.
17. Najmi et al.
18. Anjariny et al.
19. Rouhani et al.
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بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار پرداخته است؛ لذا با مطالعه ادبیات موضوع و در
نظرگرفتن عوامل مؤثر بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار از قبیل فاکتورهاي
آمادگی سازمان ،فاکتورهاي طراحی و توسعه سیستم ،عوامل مدیریت پروژه ،عوامل پذیرش
سیستم ،قابلیتهاي سیستم و بلوغ هوشمندي در محیط صنعت بانکداري ایران به شناسایی و
طبقهبندي این عوامل پرداخته است؛ همچنین در این تحقیق معیارهاي ارزیابی اثربخشی
هوشمندي کسبوکار مورد بررسی قرارگرفته است .درواقع هدف اصلی این مقاله شناسایی
عوامل کلیدي مؤثر بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و معیارهاي سنجش
هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ایران است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این بخش با توجه به موضوع ،مسئله و اهداف تحقیق به مرور ادبیات و پیشینه تحقیق شامل
مباحث هوشمندي کسبوکار ،هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ،عوامل مؤثر بر
پیادهسازي هوشمندي کسبوکار؛ پیادهسازي اثربخش هوشمندي کسبوکار پرداخته
میشود.

هوشمندی کسبوکار
هوشمندي کسبوکار اصطالح چتر گونهاي است که توسط هاووارد درسنر از گروه گارتنر

7

در سال  7383بهعنوان مجموعه مفاهیم و روشهایی معرفی شده است که با استفاده از
سیستمهاي کامپیوتري واقعیت محور به بهبود تصمیمگیري منجر میشود (روحانی و
همکاران .)3173 ،هوشمندي کسبوکار مفهوم جامعی است که از طریق آن کل سازمان بر
آن میشود تا از سیستمهاي اطالعاتی فراهم شده به مؤثرترین روش با هدف کسب اطالعات
به هنگام و با کیفیت براي تصمیمگیري استفاده نماید ،به طریقی که مزیتهاي رقابتی به
وجود آید (هاوسوار و جاکلیك .)3171 ،3در عصر انفجار اطالعات و شکلگیري و توسعه
سیستمهاي اطالعاتی در سازمانها ،چه بهصورت جزیرهاي و چه یکپارچه ،نحوه درست
1. Howard Dresner
2. Hocevar and Jaklic
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بکارگیري و گزارشسازي از اطالعات براي هرگونه تصمیمگیري ،ضرورتی اجتنابناپذیر
است؛ لذا با رقابتی شدن اقتصاد و کسبوکار ،موضوع معنا بخشیدن به دادههاي سازمانی و
تسهیل فرآیند تصمیم سازي مرکز توجه کارشناسان فناوري اطالعات و متخصصان علم
مدیریت و کسبوکار قرار گرفته است (هاوسون) 3118 ،7؛ بهطوريکه از زمان معرفی
هوشمندي کسبوکار ،حوزه سیستمهاي اطالعات شاهد رشد سریع سیستمها و کاربردهاي
نرمافزاري پشتیبان تصمیمگیري و سیستم هوش کسبوکار بوده است و سازمانها شروع به
حرکت به سمت محیطهاي هوشمند کسبوکار نموده تا بتوانند تصویري واحد از واقعیت را
از طریق استفاده از دادههاي سازمانی ارائه شده توسط معماري یکپارچه داشته باشند (ایسیك،
.)3171

هوشمندی کسبوکار در صنعت بانکداری
بازار بسیار پویا ،تغییر خواستههاي مشتري ،رقابت شدید ،ضرورت کنترل دقیق و مدیریت
ریسك تنها برخی از ویژگیهاي محیط کسبوکاري است که بانكهاي مدرن در آن به
انجام عملیات خود میپردازند .مدیریت و فرآیند تصمیمگیري بهتر در بازاري با این
ویژگیهاي تعیینکننده موفقیت و یا عدم موفقیت بانكها است؛ لذا بکارگیري راهحلهاي
هوشمندي کسبوکار در بانكها میتوانند تصمیمگیرندگان را در تمام بخشهاي
کسبوکاري بانك از منابع اطالعاتی بهرهمند ساخته تا بتوانند براي حل مشکالت و
تصمیمگیريهاي با کیفیت باال و بهموقع ،اقدام نمایند (عرفانی .)7233 ،درواقع بانكها براي
سازگاري با چالشهاي جدید محیط پیچیده و پویا نیازمند اطالعات مرتبط و بهموقع هستند.
بانكها براي این منظور به جمع آوري گسترده داده از منابع مجزاي داخلی و خارجی
میپردازند که ابزارهاي هوشمندي کسبوکار با بکارگیري فناوريهاي اطالعاتی از قبیل
پردازش تحلیلی آنالین و دادهکاوي باعث تصمیمگیري هوشمند در محیط پیچیده بانکداري
میشود .پیادهسازي سیستمهاي هوش کسبوکار در بانكها با جمعآوري ،بهبود و
پاكسازي دادههاي عملیاتی روزانه منابع داخلی و خارجی شروع میشود که وجود داده
1. Howson
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بیشتر با هزینه کم به بانكها کمك میکند ،از امکانات هوشمندي کسبوکار براي تقویت
روابط مشتري ،جذب مشتري احتمالی و کسب رشد استفاده کنند .درواقع هوشمندي
کسبوکار بهطور مؤثر استراتژي کسبوکار را با فناوريهاي اطالعاتی براي بهرهبرداري از
زیرساختهاي موجود فناوري اطالعات و مهارتها مرتبط میکند (کورکو و باخ.)3111 ،7
بانکداري به عنوان صنعتی فعال در پذیرش نوآوري مرتبط با فناوريها و سیستمهاي
اطالعاتی مطرح بوده است .در حوزه بانکداري زمینههاي مهمی ازجمله اعتبارسنجی ،بهره-
وري و عملکرد شعب ،بانکداري الکترونیك ،بخشبندي و رضایتمندي مشتریان براي کاربرد
گسترده مفاهیم هوش کسبوکار و تکنیكهاي از قبیل دادهکاوي ،انباره داده و سیستمهاي
پشتیبان تصمیم مطرح هستند .بهطورکلی بانكها سازمانهاي هستند که در حوزه کسبوکار
مالی عمل میکنند و بر فعالیتهاي از قبیل وامدهی ،مدیریت سپردهگذاري و سرمایهگذاريها
در بازارهاي سرمایه و غیره تمرکز دارند .صنعت بانکداري براي اقتصاد تعیینکننده است و
بنابراین موضوعی است که بهصورت گسترده در حوزههاي مختلف از قبیل علم مدیریت،
بازاریابی ،مالی و فناوري اطالعات براي محققین عالیق زیادي ایجاد کرده است .درواقع
بانکداري ،صنعتی رقابتی است که نوآوري در آن موفق بوده است و به خاطر اهمیت این
بخش براي اقتصاد تبدیل به حوزهاي جذاب براي محققین شده است .بانکداري همچنین
حوزهاي است که مقداري زیاد داده تولید میکند و کاربردهاي هوشمندي کسبوکار بهطور
بالقوهاي میتواند بانكها را بهرهمند کند و اعتبار تحقیق را افزایش دهد (مورو و همکاران،
 .)3170هوش کسبوکار نواحی زیادي از کسبوکار بانكها را پوشش میدهد که مهمترین
آنها شامل مدیریت ارتباط با مشتري ،مدیریت عملکرد بانك ،مدیریت ریسك ،بازاریابی،
کشف تقلب ،بودجهریزي ،مدیریت دارایی و بدهی و شکایات است (رائو و کومار.)3177 ،3
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1. Curko and Bach
2. Rao & kumar
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پیادهسازي سیستمهاي هوش کسبوکار میتواند بسیار پیچیده باشد .عالوه بر مسائل رایج و
متداول در پیادهسازي سیستم هاي اطالعاتی ،مسائل پیچیده دیگري از قبیل یکپارچگی ،امنیت،
مقیاس پذیري سیستم و اداره کردن انباره داده ،ابزارهاي تحلیل و داشبوردها 7نیز وجود دارد.
بهطورکلی مسائل زیادي در ارتباط با پیادهسازي هوشمندي کسبوکار وجود دارد؛ مهمترین
این مسائل عبارتاند از :توسعه سیستم و نیاز به یکپارچگی ،مسائل سود -هزینه و توجیه آن،
محرمانگی و مسائل حقوقی ،آینده و حال هوشمندي کسبوکار ،مدیریت فرآیندهاي
کسبوکار ،مستندسازي و امن کردن سیستمهاي پشتیبان ،مسائل اخالقی در شکست پروژه-
هاي هوشمندي کسبوکار (توربان و همکاران .)3177 ،3پروژه گرانقیمت و دشوار
هوشمندي کسبوکار از برخی جنبههاي اساسی با دیگر پروژههاي فناوري اطالعات متمایز
است؛ بهطورکلی تمایزهاي کلیدي شناسایی شده میان پروژههاي هوشمندي کسبوکار و
دیگر پروژههاي فناوري اطالعات عبارتاند از -7 :این پروژهها ،کسبوکار محور هستند -3
در این پروژهها به حمایت تحلیلگران فناوري اطالعات و کسبوکار نیاز است  -2تعریف
کامل نیازمنديهاي پروژه غیرممکن است  -3مدیریت پروژه نیاز به رویکردهاي متفاوتی دارد
 -0پیادهسازي راهحل هوشمندي کسبوکار آغاز کار است و لذا آزمونهاي وسیعی براي
سنجش سیستم نیاز است  -3به دلیل پیوستگی کاربران به ابزارهاي پروژه ،تغییر سبكهاي
مدیریتی حیاتی است  -1یکپارچگی نزدیکی بین سیستمهاي موجود با فرآیندهاي کسبوکار
وجود دارد  – 8استقرار هوشمندي کسبوکار در سازمانها بیشتر یك برنامه است تا یك
پروژه (آنالیتیکس.) 3171،2
ماس و اتره )3112( 3نشان دادهاند که  31درصد از پروژههاي هوشمندي کسبوکار به دلیل
برنامهریزي نامناسب ،مدیریت پروژه ضعیف ،عدم تحقق نیازهاي کسبوکار ،نامشخص بودن
وظایف ،دادههاي نامطلوب ،عدم درك اهمیت برخی از مؤلفهها مانند متادیتا 0شکست خورده
1. Dashboards
2. Turban et al.
3. Analytics
4. Moss & Atre
5. Meta Data
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یا آنهایی هم که پیادهسازي شدهاند ،کیفیت ضعیفی داشتهاند (ماس و اتره.)3112 ،
بهطورکلی بسیاري از برنامههاي کاربردي هوشمندي کسبوکار به خاطر مسائل زیرساختی،
فرهنگی ،سازمانی و فنی با شکست روبرو شدهاند؛ بسیاري از راهکارهاي هوشمندي
کسبوکار نیز به دلیل عدم دسترسی کاربران نهائی و عدم برآورده کردن نیازهاي کاربران
نهائی بهطور مؤثر با شکست مواجه شدهاند .همچنین پروژههاي هوشمندي کسبوکار به دلیل
در نظر نگرفتن فعالیتهاي سطح سازمانی ،عدم تعهد حامیان کسبوکار ،عدم تمایل یا عدم
دسترسی نمایندگان کسبوکار ،فقدان نیروي ستاد با مهارت و آموزشدیده ،نبود
تجزیهوتحلیل فعالیتهاي کسبوکار ،عدم درك تأثیر اطالعات کسبشده بر سودآوري
کسب وکار ،عدم استفاده کاربران و افراد ستاد از اطالعات با شکست روبرو شدهاند (چوها و
وانگ.)3172 ،7
در مجموع میتوان گفت سازمانها بهمنظور بهبود و تحویل اطالعات موردنیاز تصمیم
گیران و پشتیبانی از فعالیتهاي تصمیمگیري به پیادهسازي سیستمهاي پشتیبان تصمیمگیري
میپردازند؛ اما نتایج مطالعات حاکی است که همه این سیستمها بهصورت موفقیتآمیز
پیادهسازي نشده و منافع پیشبینیشده همیشه تحقق پیدا نکرده است؛ بنابراین جاي تعجب
ندارد که محققین و متخصصان کسبوکار براي تعیین عوامل مؤثر بر پیادهسازي بسیار حساس
شدهاند (هارتونو و همکاران .)3111 ،3در این خصوص بیان شده که بسیاري از مداخلههاي
بهبود موفقیت پیادهسازي فناوري اطالعات در علم رفتاري 2ریشه دارد که با استفاده از
نظریهها و مدلها به تعیین شرایط و عوامل مؤثر در استفاده موفقیتآمیز پرداخته میشود
(کوکفکا .)3112 ،3همچنین طی دهههاي گذشته تئوري اقتضایی 0بهعنوان پایهاي تثبیت شده
در سیستمهاي اطالعات تبدیل شده است و هفت متغیر موفقیت در سیستم اطالعات بهعنوان
فاکتورهاي زمینهاي شامل اندازه ،محیط ،استراتژي ،ساختار ،فنّاوري وظیفه و مشخصات فردي
1. Chuah and Wong
2. Hartono et al.
3. Behavioral Science
4. Kukafka et al.
5. Contingency Theory
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مشخص و تعیین گردیده است؛ بهطوريکه اندازه به شاخصهاي حجم از قبیل تعداد کارکنان
یا درآمد ،محیط به فضاي اطراف سیستم یا سازمان مانند صنعت مربوطه ،استراتژي به
دارائیهاي اطالعاتی و چگونگی بیان استراتژي شرکت ،ساختار بهتناسب سازمان با ساختار
سیستم اطالعات ،فنّاوري به نوع فنّاوري یا پیچیدگی فنّاوري پیاده شده ،وظیفه به انواع
فعالیتها و مشخصات آنها و نهایتاً مشخصات فردي به تفاوتهاي فردي و تناسب آنها با
فعالیتهاي سیستمهاي اطالعات اشاره دارند (رابر و همکاران.)3172 ،7
بهطورکلی در این تحقیق با در نظرگرفتن پیادهسازي سیستم هوش کسبوکار بهعنوان یك
فرآیند میتوان گفت که انتخاب روششناسی مناسب براي توسعه سیستم ،تشکیل گروه
پروژه ،مدیریت صحیح پروژه و شناخت نیازمنديهاي توسعه از مباحثی هستند که در مرحله
پیادهسازي سیستم مطرح میشوند؛ موفقیت مرحله پیادهسازي وابسته به مراحل پیشین است.
زمانی که اقدامات پیش از پیادهسازي بهطور کامل انجام شده باشند و آمادگی کافی وجود
داشته باشد ،مرحله طراحی و پیادهسازي آغاز میگردد .اقدامات پس از پیادهسازي سیستم
هوشمندي کسبوکار در مباحثی مانند بلوغ هوشمندي کسبوکار ،بهبود مستمر ،مدیریت
عملکرد و سودآوري هوشمندي کسبوکار خالصه میشود؛ این مرحله نشاندهنده مقطعی
نبودن پیادهسازي سیستم در سازمان است (تقوا و نوري)7232 ،؛ بنابراین عوامل تأثیرگذار در
فرآیند پیادهسازي سیستم هوشمندي کسبوکار شامل عوامل مختلف مراحل پیادهسازي
ازجمله فاکتورهاي آمادگی سازمان ،فاکتورهاي طراحی و روششناسی توسعه ،عوامل
مدیریت پروژه ،فاکتورهاي سنجش عملکرد و بلوغ سیستم ،عوامل پذیرش سیستم ،قابلیتهاي
سیستم ،نیازمنديهاي کسبوکار و ذینفعان ،عوامل محیطی است؛ لذا در این تحقیق با مرور و
مطالعه عمیق پیشینه نظري و تجربی مربوط به ابعاد و جنبههاي مذکور به بررسی عوامل مؤثر بر
فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار پرداخته شده است .بر اساس نتایج حاصل از این
بررسی ،لیست عوامل مؤثر بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار که در ادبیات و پیشینه
تحقیق از عمومیت بیشتري برخوردار بودهاند ،در جدول ( )7ارائه گردیده است.
1. Raber et al.
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جدول  -1عوامل مؤثر بر فرآیند پیادهسازی هوشمندی کسبوکار
عوامل ()F
F1

زیرساخت فنی

برگشادي و همکاران ()3173؛ انصاري و همکاران ()7232؛ البریچ و همکاران ()3173؛

انعطافپذیر و قابل

یئو و کرونیوس ()3171؛ وداپالی ( )3113؛ انجارینی و همکاران () 3173؛ سنگر و الهد

توسعه

F2

F3

منابع

() 3172؛ یئو و همکاران ()3118؛ واتسون و ویکسوم ()3111

اهداف و

برگشادي و همکاران ()3173؛ زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ انصاري و

چشمانداز شفاف

همکاران ()7232؛ حسینی و همکاران ()7233؛ رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی

هوشمندي

()7233؛ یئو و کرونیوس ()3171؛ وداپالی ( )3113؛ انجارینی و همکاران () 3173؛

کسبوکار

سنگر و الهد () 3172؛ داوسون و ونبل ()3172؛ یئو و همکاران ()3118

برنامهریزي و

برگشادي و همکاران ()3173؛ زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ حسینی و

مدیریت مؤثر

همکاران ()7233؛ رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی ()7233؛ هاوکینگ ()3172؛

پروژه

وداپالی ( )3113؛ انجارینی و همکاران ( ) 3173؛ سنگر و الهد () 3172؛ یئو و همکاران
()3118؛ کاسترا و راماسوامی ()3173؛ اوجدا کاسترو و همکاران ()3177؛ منگریی و
همکاران ()3172
برگشادي و همکاران ()3173؛ پیري ( ) 7232؛ زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛

تعهد و حمایت

انصاري و همکاران ()7232؛ حسینی و همکاران ()7233؛ رامامورسی و همکاران

مدیریت ارشد

()3118؛ هاوکینگ ()3172؛ گروبلجسیك ( )3173؛ البریچ و همکاران ( )3173یئو و
کرونیوس ()3171؛ وداپالی ( )3113؛ انجارینی و همکاران () 3173؛ ویکسوم و واتسون (

F4

)3117؛ ونگ و همکاران ()3113؛ سیه و همکاران ()3171؛ سنگر و الهد () 3172؛
داوسون و ونبل)3172( 7؛ یئو و همکاران ()3118؛ فوشی و کوزیمسکی) 3173( 3؛
هاوسون ()3118؛ واتسون و ویکسوم ()3111
F5

سودمندي و

حقیقت منفرد و رضایی ()7231؛ رامامورسی و همکاران ()3118؛ گروبلجسیك ( )3173

سهولت استفاده از

انجارینی و همکاران () 3173؛ سنگر و الهد ( ) 3172؛ المبهود و احمد ()3171؛ داوسون

سیستم هوش

و ونبل ()3172

کسبوکار

F6

انعطافپذیري و

رونقی و فیضی ()7233؛ زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ حسینی و همکاران

سرعت پاسخگویی

( )7233حقیقت منفرد و رضایی ()7231؛ رونقی و همکاران ()7232؛ رئیسی وانانی و

سیستم هوش

گنجعلی خان حاکمی ()7233؛ دولی ()3170؛ یئو و کرونیوس ()3171؛ ایسیك و

کسبوکار به

همکاران ()3177؛ سنگر و الهد () 3172؛ المبهود و احمد ()3171؛ دینتر و همکاران (
1. Dawson & Van Belle
2. Foshay & kuziemsky
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تغییرات
F7

چارچوب قوي و
مناسب جهت

)3177؛ هاوسون ()3118
رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی ()7233؛ هاوکینگ ()3172؛ یئو و همکاران
()3118

حاکمیت و کیفیت
دادهها
آموزش کاربران
F8

بابامرادي ()7237؛ زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ انصاري و همکاران ()7232؛
حسینی و همکاران ()7233؛ رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی ()7233؛ هاوکینگ
()3172؛ گروبلجسیك ()3173؛ وداپالی ( )3113؛ انجارینی و همکاران ()3173؛ سنگر و
الهد ()3172؛ المبهود و احمد ()3171

F9

پشتیبانی از

زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ رونقی و فیضی ( )7233؛ انصاري و همکاران (

کاربران

)7232؛ حسینی و همکاران ()7233؛ بویر و همکاران ()3171؛ وداپالی ( )3113؛ المبهود
و احمد ()3171

F10

رهبر و حامی

هاوکینگ ()3172؛ کاسالو ()3113؛ انجارینی و همکاران () 3173؛ ونگ و همکاران

پروژه جهت

()3113؛ سیه و همکاران ()3171؛ گروبلجسیك ( )3173

هدایت و تسهیل
مشارکت

F11

توان سازمان در

پیري () 7232؛ زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ انصاري و همکاران ()7232؛

تأمین منابع کافی

حسینی و همکاران ()7233؛ رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی ()7233؛ هاوکینگ
()3172؛ گروبلجسیك ()3173؛ البریچ و همکاران ( )3173انجارینی و همکاران (3173
)؛ ویکسوم و واتسون ()3117؛ واتسون و ویکسوم ()3111؛ بروکس و همکاران ()3170

توانایی
F12

یکپارچگی سیستم
هوش کسبوکار

F13

توانایی
تجزیهوتحلیل

نظري ()7232؛ روحانی و همکاران ()3173؛ رونقی و فیضی ()7233؛ انصاري و
همکاران ()7232؛ حقیقت منفرد و رضایی ()7231؛ رونقی و همکاران ()7232؛ ایسیك
و همکاران ()3172؛ دولی ()3170؛ مهلوجی ()3173؛ یئو و کرونیوس ()3171؛ ایسیك
و همکاران ()3177؛ وداپالی ( )3113
نجمی و همکاران ()3171؛ رونقی و فیضی ()7233؛ حسینی و همکاران ()7233؛ رونقی
7

و همکاران ()7232؛ مهلوجی ()3173

سیستم هوش
کسبوکار
F14

نقش ارتباطات

بابامرادي () 7237؛ البریچ و همکاران ()3173؛ المبهود و احمد ()3171

سازمانی
1. Mahlouji
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F15

30

خودکارسازي و

انصاري و همکاران ()7232؛ هاوکینگ ()3172؛ البریچ و همکاران ()3173؛

بلوغ فرآیندهاي

گروبلجسیك ( )3173؛ بروکس و همکاران ()3170

سازمانی
مشارکت کاربران
F16

نهایی

پیري ( ) 7232؛ زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ حسینی و همکاران ()7233؛
حقیقت منفرد و رضایی ()7231؛ رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی ()7233؛
هاوکینگ ()3172؛ گروبلجسیك ( )3173؛ البریچ و همکاران ()3173؛ وداپالی (
)3113؛ انجارینی و همکاران () 3173؛ سنگر و الهد ( ) 3172؛ داوسون و ونبل ()3172؛
لیوپو و همکاران ()3111؛ واتسون و ویکسوم ()3111

F17

تعامل و همکاري

زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ انصاري و همکاران ()7232؛ خدایی و کریم

بین واحدهاي

زادگان مقدم ()7232؛ هاوکینگ ()3172؛ وداپالی ( )3113؛ ثامیر و پولیس ()3170؛

کسبوکار و

دینتر و همکاران ( )3177؛ ویلیامزها ()3113

فناوري اطالعات
F18

F19

فرهنگ بهبود

خدایی و کریم زادگان مقدم ()7232؛ النکویست و پیرتیماکی ()3113؛ ویلیامزها

مستمر فرآیندها

()3113

فرهنگ روشمند

خدایی و کریم زادگان مقدم ()7232؛ پاپاویچ و همکاران (3173؛ ویلیامزها ()3113

ساختن و مهندسی
فرآیند تصمیم-
گیري

F20

فرهنگ بکارگیري

نجمی و همکاران ()3171؛ خدایی و کریم زادگان مقدم ()7232؛ پاپاویچ و همکاران

اطالعات و

()3173؛ گروبلجسیك ()3173؛ کاسالو ()3113؛ فوشی و کوزیمسکی ()3173؛

تصمیمگیري

النکویست و پیرتیماکی ()3113

تحلیلی

F21

استفاده از

انصاري و همکاران ()7232؛ رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی ()7233؛ هاوکینگ

رویکردهاي

()3172؛ گروبلجسیك (  )3173دراپالی ()3172؛ یئو و کرونیوس ()3171؛ انجارینی و

توسعه تکرارپذیر

همکاران () 3173؛ اوجدا کاسترو و همکاران ()3177؛ کاسترا و راماسوامی ()3173؛

در پروژههاي

هاوسون ()3118

هوشمندي
کسبوکار
F22
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همراستایی

زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ خدایی و کریم زادگان مقدم ()7232؛ هاوکینگ

استراتژي

()3172؛ بویر و همکاران ()3171؛ یئو وکرونیوس ()3171؛ دینتر و همکاران ( )3177؛ تارخ و

هوشمندي

مهاجري ()7237؛ اسماعیلی ()7233؛ منگریی و همکاران ()3172؛ ویلیامزها ()3113
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کسبوکار با
استراتژي سازمان
F23

مقررات و قوانین

رامارکریشمن و همکاران () 3173؛ البریچ و همکاران ()3173؛ سنگر و الهد ( ) 3172

مربوط به الزامات
و محدودیتهاي
کسبوکار

F24
F25

کیفیت و قابلیت
اطمینان منابع داده
تسهیم و ارائه

البریچ و همکاران ()3173؛ ایسیك و همکاران ()3177؛ وداپالی ()3113؛ انجارینی و
همکاران ( ) 3173؛ ویکسوم و واتسون ( )3117المبهود و احمد ()3171؛ داوسون و ونبل
()3172؛ انصاري و همکاران ( )7232؛ ثامیر و پولیس ()3170
دولی ()3170؛ هاوکینگ ()3172؛ پاپاویچ و همکاران ()3173

اطالعات
F26

F27

انتخاب فناوري و

زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ هاوکینگ ()3172؛ گروبلجسیك ( )3173؛

ابزار مناسب با

وداپالی ()3113؛ ویکسوم و واتسون ()3117؛ سنگر و الهد () 3172؛ اوجداکاسترا و
7

شرایط سازمان

راماسوامی ()3173؛ اوجدا کاسترو و همکاران ()3177

مدیریت تغییر

زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ انصاري و همکاران ( )7232؛ هاوکینگ ()3172؛

مؤثر

3

یئو و کرونیوس ()3171؛ وداپالی ( )3113؛ المبهود و احمد ()3171؛ الزاك و زیمبا (
2

)3173؛ ویلیامزها ()3113
استفاده از مشاور
F28

F29

رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی ()7233؛ هاوکینگ ()3172؛ انجارینی و همکاران

بیرونی

() 3173؛ ویلیام و همکاران ()3118؛ یئو و کرونیوس ()3171؛ سنگر و الهد ( ) 3172

تعامل با

هاوکینگ ()3172؛ سنگر و الهد ( ) 3172

فروشندگان و
انتخاب
تأمینکننده مناسب
ترکیب متوازن و

انصاري و همکاران ()7232؛ حسینی و همکاران ()7233؛ البریچ و همکاران ()3173؛ یئو

قوي گروه پروژه

و کرونیوس ()3171؛ وداپالی ( )3113؛ انجارینی و همکاران ( ) 3173؛ المبهود و احمد

F30

F31

()3171؛ کاسترا و راماسوامی ()3173؛ اوجدا کاسترو و همکاران ()3177
سطح فضاي

گروبلجسیك ()3173؛ البریچ و همکاران ()3173؛ یئو و کرونیوس ()3171؛ ونگ و
1. Ojeda-Castra & Ramaswamy
2. Almabhoud & Ahmad
3. Williams & Williams
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رقابتی در

همکاران ()3113؛ واتسون و ویکسوم ()3111

کسبوکار
مهارتهاي مرتبط
F32

موردنیاز ( فناوري
اطالعات -

7

هاوکینگ ()3172؛ فوشی و کوزیمسکی ()3173؛ سنگر و الهد () 3172؛ فریدمن و
3

2

همکاران ( )3112؛ کوزا ()3113؛ واتسون و ویکسوم ()3111؛ طبرسا و نظري پور
3

()7232؛ البریچ و همکاران ()3173

کسبوکار-
تحلیلی )
F33
F34
F35

کیفیت دسترسی
به اطالعات
کیفیت محتواي
اطالعات
سطح دقت،
صحت و کامل

رونقی و رونقی ()7232؛ پاپاویچ و همکاران ()3173؛ ایسیك و همکاران ()3172؛ دولی
()3170؛ ایسیك و همکاران ()3177
رونقی و رونقی ( )7232؛ پاپاویچ و همکاران ()3173؛ دولی ( )3170لین و همکاران
()3113
انصاري و همکاران ()7232؛ حسینی و همکاران ()7233؛ سنگر و الهد ()3172؛ المبهود
و احمد ()3171

بودن دادهها
F36

کاربرپسند بودن و
یادگیري آسان

حسینی و همکاران ()7233؛ رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی ()7233؛ سنگر و الهد
( ) 3172

ابزارهاي سیستم
هوش کسبوکار
F37

دقت اطالعات

حقیقت منفرد و رضایی ()7231؛ دولی ()3170؛ سنگر و الهد ( ) 3172

خروجی سیستم

پیادهسازی اثربخش هوشمندی کسبوکار
اثربخشی سیستم هوش کسبوکار نشان میدهد که این سیستم به اهداف موردنظر خود
دست یافته و نیازهاي اطالعاتی سازمان را برآورده میکند .اثربخش بودن سیستم هوش
کسبوکار ،سازمان را قادر میسازد که با آگاهی بیشتري تصمیمگیري نماید؛ بهطوريکه
سازمان با استفاده از هوشمندي کسبوکار ،اطالعات و شاخصهاي محیط پیرامون را
1. Foshay & kuziemsky
2. Friedman et al.
3. Cuza
4. Olbrich et al.
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مقایسه نموده و روند کارها را در آینده پیشبینی مینماید و مدیران را قادر میسازد تا
موقعیت سازمان را در مقایسه با رقبایشان بهتر درك نمایند (حقیقت منفرد و شعبان مایانی،
 .)7237اثربخشی و موفقیت هوشمندي کسبوکار اشاره به کسب منافعی از قبیل بهبود
سودآوري ،کاهش هزینهها و بهبود کارایی ،دارد ( ایسیك .)3171 ،در این خصوص
مهمترین شاخصهاي اندازهگیري هوشمندي کسبوکار شامل :کارایی کارکنان هوشمندي
کسبوکار ،اختصاص مؤثر منابع موجود ،کیفیت محصوالت هوشمندي کسبوکار و
رضایتمندي کاربران است (النکویست و پیرتیماکی .)3113 ،7همچنین مطالعات یك سري
سازه را براي نتایج که اشاره به پیادهسازي موفقیتآمیز سیستم پشتیبان تصمیم بکار گرفتهاند.
مشخص کرده است؛ این سازهها شامل درجه رضایت تصمیمگیري ،درجه کاربرد سیستم،
میزان کیفیت اطالعات ،میزان کیفیت سیستم ،میزان بهبود عملکرد کسبوکار میباشند
(هارتونو و همکاران.)3111 ،
ارزیابی اثربخشی این سیستمها به دلیل وسعت و گستره پوششی آنها و منافع درازمدت از
منظرهاي گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد (لین و همکاران .)3113 ،اهداف اولیه
سیستمهاي هوش کسبوکار ،بهبود کیفیت و بهموقع بودن فرآیند تصمیمگیري است
(بروکس و همکاران .)3170 ،3موفقیت در استقرار یك پروژه هوش کسبوکار را میتوان با
هر دو معیار نامحسوس مانند دسترسی بهتر به اطالعات و با معیارهاي عینی مانند بهبود درآمد،
تعداد کاربران و بازگشت سرمایهگذاري اندازهگیري کرد؛ ولی در نهایت تأثیر بر عملکرد
کسبوکار باید معیار نهائی موفقیت هوشمندي کسبوکار باشد .راههاي متعددي براي
اندازهگیري موفقیت در پیادهسازي هوشمندي کسبوکار وجود دارد که برخی کیفی و
برخی کمی و عینی هستند .مقیاسهاي موفقیت در هوشمندي کسبوکار شامل :بهبود
عملکرد کسبوکار ،دسترسی بهتر به داده ،حمایت ذینفعان اصلی ،قابلدرك بودن توسط
کاربر بهعنوان مأموریت اصلی ،بازگشت سرمایه ،درصد کاربران فعال ،صرفهجویی در هزینه،
تعداد کاربران تعریف شده است (هاوسون .)3118 ،در این تحقیق با مطالعه ادبیات موضوع
1. Lonnqvist and Pirttimaki
2. Brooks et al.
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پیادهسازي موفق و اثربخش هوشمندي کسبوکار به بررسی جامع معیارهاي ارزیابی اثربخشی
هوشمندي کسب وکار پرداخته شد و معیارهاي که در ادبیات و پیشینه تحقیق از عمومیت
بیشتري برخوردار بودهاند ،در جدول ( )3ارائه گردیده است.
جدول  -2معیارهای ارزیابی اثربخشی پیادهسازی هوشمندی کسبوکار
معیارها
C1

منابع

بهبود کارایی و عملکرد

شیرانی لپري ()7233؛ ایسیك و همکاران ()3177؛ النکویست و

کسبوکار

پیرتیماکی ( ،)3113لین و همکاران ()3113؛ رونقی و فیضی ()7233؛
حقیقت منفرد و رضایی ()7231؛ رونقی و همکاران ()7232؛ هارتونو
()3111؛ هاوسون ()3118

C2

رضایتمندي کاربران

شیرانی لپري ()7233؛ النکویست و پیرتیماکی ()3113؛ چن و
همکاران ()3111؛ رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی ()7233؛ دولی
()3170؛ انجارینی و همکاران () 3173

C3

تحقق اهداف

بویر و همکاران ()3171؛ حقیقت و مانایی ()7237

برنامهریزيشده
C4
C5
C6

بهبود سودآوري و کاهش

ایسیك و همکاران ()3177؛ هاوسون ()3118

هزینههاي کسبوکار
استفاده و کاربرد سیستم

هارتونو ()3111؛ رئیسی وانانی و گنجعلی خان حاکمی ()7233

هوش کسبوکار
بهبود کیفیت و پشتیبانی از

رونقی و فیضی ( )7233؛ حقیقت منفرد و رضایی ()7231؛ رونقی و

تصمیمگیري

همکاران ()7232؛ روحانی و زارع رواسان ()7237؛ هارتونو ()3111؛
بروکس و همکاران ()3170

C7

شناسایی و تأمین نیازهاي

زارع رواسان و ربیعی ساوجی ()3173؛ رونقی و فیضی ()7233؛ حسینی

کاربران

و همکاران ()7233؛ حقیقت منفرد و رضایی ()7231؛ رونقی و
همکاران ()7232؛ الزاك و زیمبا ( )3173

C8

برآورده ساختن نیازها،

رونقی و فیضی ()7233؛ حقیقت منفرد و رضایی ()7231؛ رونقی و

الزامات و اهداف سازمان

همکاران ()7232؛ البریچ و همکاران ()3173؛ لین و همکاران ()3113؛
الزاك و زیمبا ( )3173
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روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،یك پژوهش کاربردي و به لحاظ استراتژي اجرا ،یك پژوهش
پیمایشی محسوب میشود .همچنین بر اساس طرح پژوهش و از دید نحوۀ گردآوري دادهها،
پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و براي گردآوري اطالعات روشهاي مطالعه اسنادي
و میدانی استفاده شده است .در این پژوهش ،ابتدا با مرور جامع ادبیات موضوع ،عوامل مؤثر
بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و معیارهاي ارزیابی اثربخشی هوشمندي
کسب وکار استخراج گردید؛ سپس با استفاده از تکنیك دلفی فازي عوامل کلیدي و
معیارهاي مهم در صنعت بانکداري ایران شناسایی و در نهایت مدل مفهومی پیادهسازي
اثربخش هوشمندي کسبوکار ارائه شده است؛ در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي و
آزمونهاي آماري به اعتبارسنجی مدل تدوین شده ،پرداخته شده است.
جامعه آماري این پژوهش ،متخصصان و خبرگان حوزه فناوري اطالعات و فعال در پیاده-
سازي راهکارهاي هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ایران است؛ لذا در مرحله ارائه
مدل ،تعداد  73نفر به روش نمونهگیري قضاوتی غیر تصادفی و با ترکیبی از نمونهگیريهاي
هدفمند و گلوله برفی بهعنوان نمونه آماري انتخاب شد و با استفاده از روش دلفی فازي
دیدگاههاي آنها استخراج و مورد پاالیش قرارگرفته است .خبرگان این مرحله داراي سابقه
فعالیت بهعنوان :عضو هیئتعلمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در زمینه فناوري اطالعات و
هوشمندي کسبوکار؛ مدیر /مشاور ارشد طرحهاي فناوري اطالعات و هوشمندي
کسبوکار؛ مدیر /متخصص ارشد شرکتهاي خصوصی فعال در زمینه فناوري اطالعات و
هوشمندي کسبوکار بودهاند .در مرحله آزمون مدل با روش نمونهگیري هدفمند ،نظرات
تعداد  323نفر از متخصصان فناوري اطالعات در بانكهاي دولتی و خصوصی ،مؤسسات
اعتباري و شرکتهاي فعال در پیادهسازي پروژههاي هوشمندي کسبوکار اخذ گردید و در
تحلیلهاي آماري مورد استفاده قرارگرفته است .فراوانی و درصد فراوانی متغیرهاي جمعیت
شناختی پاسخدهندگان در مرحله آزمون آماري مدل در جدول ( )2آورده شده است.
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جدول  -3توزیع فراوانی و درصد پاسخدهندگان
سن

جنسیت

سابقه فعالیت

میزان تحصیالت

مرد

سال
زن

کمتر از 30

 20-33سال

 30-23سال

 30سال به باال

لیسانس

فوقلیسانس

دکتري

کمتر از  0سال

 71-3سال

 71سال به باال

700

13

72

778

81

32

87

731

33

33

83

02

33/3

22/8

0/3

01/3

23/3

3/8

23/3

03/2

77/7

33/2

20

فراوان
ي

 33/3درصد

در این تحقیق اطالعات خبرگان به کمك پرسشنامه جمعآوري شده است؛ لذا در
پرسشنامه مرحله تدوین مدل بر اساس تکنیك دلفی فازي هر یك از خبرگان نظرات خود را
درباره میزان اهمیت عوامل مؤثر بر پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و میزان اهمیت
معیارهاي ارزیابی اثربخشی هوشمندي کسبوکار در طیف پنجگانه لیکرت و از طریق
متغیرهاي کالمی (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) و با رویکردي فازي ابراز
کردهاند .در پرسشنامه مرحله اعتبارسنجی مدل نیز خبرگان نظرات خود را در مورد میزان و
وضعیت عوامل و معیارهاي مدل ارائه شده در طیف پنجگانه لیکرت بهمنظور آزمون و بررسی
روابط ابعاد مدل اعالم نمودهاند .براي بررسی روایی ابزار اندازهگیري از روایی صوري و
محتوا استفاده شد؛ بدینصورت که پرسشنامهها در مراحل تدوین و اعتبارسنجی مدل ،جهت
ارزیابی در اختیار خبرگانی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه فناوري اطالعات قرار
گرفت و به تائید آنها رسیده است .همچنین در مرحله اعتبارسنجی مدل براي تعیین پایایی
پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفا براي پرسشنامه مقدار
 1/12بوده که بیانگر پایایی قابلقبول پرسشنامهها است .با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي نیز
به بررسی روایی سازه اي ابعاد مدل پرداخته شد .در ادامه به تشریح شیوه اجراي روش تکنیك
دلفی پرداخته شده است.
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فرآیند اجرای تکنیک دلفی فازی
روش دلفی 7یکی از روشهاي تحقیق کیفی است که از آن بهمنظور دستیابی به اجماع در
تصمیمگیريهاي گروهی استفاده میشود .روش دلفی در عمل ،مجموعهاي از پرسشنامهها یا
دورهاي متوالی به همراه بازخورد کنترل شده است که تالش دارد بهاتفاق نظر میان یك گروه
از افراد خبره درباره موضوع خاص دست یابد (هاسن و مك کنا .)3111 ،3روش دلفی
کالسیك ،همیشه از همگرایی پایین نظرات متخصصان ،هزینه اجراي باال و احتمال حذف
نظرات برخی از افراد رنج برده است .به همین دلیل بعدها براي بهبود روش دلفی سنتی،
مفهوم یکپارچهسازي روش دلفی سنتی با تئوري فازي 2مطرح گردید و در این راستا روش
دلفی فازي در دهه  7331میالدي توسط کافمن و گویتا 3ابداع شد (هسو و یانگ3111،0؛
چنگ و لین .)3113 ،3کاربرد روش دلفی فازي 1بهمنظور تصمیمگیري و اجماع بر مسائلی
که اهداف و پارامترها بهصراحت مشخص نیستند ،منجر به نتایج بسیار ارزنده میشود؛
ویژگی مهم این روش ،ارائه چارچوبی انعطافپذیر است که بسیاري از موانع مربوط به
عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار میدهد .بسیاري از مشکالت در تصمیمگیريها
مربوط به اطالعات ناقص و نادقیق است؛ از طرفی تصمیمهاي اتخاذ شده خبرگان بر اساس
صالحیت فردي آنان و بهشدت ذهنی است؛ بنابراین بهتر است دادهها بهجاي اعداد قطعی با
اعداد فازي نمایش داده شوند .مراحل اجرایی روش دلفی فازي درواقع ترکیبی از اجراي
روش دلفی و انجام تحلیلها بر روي اطالعات با استفاده از تعاریف نظریه مجموعههاي
فازي است (روي و گاراي.)3173 ،8
در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعه و بررسی عمیق پیشینه ادبیات تحقیق ،تعداد  21عامل
تأثیرگذار بر فرآیند پیادهسازي مطابق جدول ( )7و تعداد  8معیار ارزیابی اثربخشی هوشمندي
1. Delphi Technique
2. Hasson and McKenna
3. Fuzzy theory
4. Kaufman and Gopta
5.Hsu and Yang
6.Cheng and Lin
7. Fuzzy Delphi method
8. Roy and Garai
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کسبوکار مطابق جدول ( )3استخراج شده است .در ادامه با استفاده از این چارچوب اولیه از
عوامل و معیارها و با اجراي سه دور تکنیك دلفی فازي ،عوامل کلیدي مؤثر بر فرآیند پیاده-
سازي هوشمندي کسبوکار و معیارهاي سنجش اثربخشی هوشمندي کسبوکار در صنعت
بانکداري ایران شناسایی شدهاند .همانگونه که اشاره شد اعضاي پانل دلفی در این پژوهش
بهصورت نمونهگیري غیر احتمالی و ترکیبی از روشهاي هدفدار و گلوله برفی انتخاب
شدند؛ براي انتخاب خبرگان و متخصصان معیارهاي از قبیل برخورداري از دانش و تجربه
کافی در موضوع ،تمایل و زمان کافی براي همکاري در پژوهش ،مهارتهاي ارتباطی مؤثر
در نظر گرفته شد که تعداد  73نفر نامزد واجد شرایط توسط پژوهشگران براي این پژوهش
شناسایی و انتخاب گردیدند .این افراد درگیر پیادهسازي راهکارها ،طرحها و پروژههاي
هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ایران بودهاند.
در این بخش از تحقیق هر یك از خبرگان ،نظرات خود را از طریق پرسشنامه درباره میزان
اهمیت عوامل مؤثر بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و معیارهاي مهم ارزیابی
اثربخشی هوشمندي کسبوکار در طیف پنجگانه لیکرت و از طریق متغیرهاي کالمی (خیلی
کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) و با رویکردي فازي ابراز کردهاند .عوامل و معیارهاي
مذکور با توجه به جدول ( )3و نمودار ( )7به شکل اعداد فازي مثلثی تعریف شدهاند (چنگ
و لین3113،؛ موسوي و همکاران7233 ،؛ میرسپاسی و همکاران7233 ،؛ دقیقی ماسوله و
همکاران.)3173 ،7
جدول  -4اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی
متغیرهاي کالمی

اعداد فازي مثلثی () m, α,β

اعداد فازي قطعی شده ( ) χ

خیلی زیاد

( 1و  1/30و )7

1/3210

زیاد

( 1/70و  1/70و )1/10

1/10

متوسط

( 1/30و  1/30و )1/0

1/0

کم

( 1/70و  1/70و )1/30

1/30

خیلی کم

( 1/30و  1و )1

1/1330
1. Daghighi Masouleh et al.
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زیاد

خیلی زیاد

کم

متوسط

خیلی کم

00//18
00//64
0/2
1

0/9

0/8

0/7

0/6

0/5

0/4

0/1

0/2

0/3

نمودار  -1تعریف متغیرهای کالمی
7

در این تحقیق اعداد فازي قطعی شده جدول ( )3با استفاده از رابطه مینکووسکی بهصورت
رابطه ( )7محاسبه شدهاند:
رابطه ()7
همچنین میانگین هر یك از متغیرها در اجراي تکنیك دلفی فازي با استفاده از روابط ( )3و
( )2به دست آمده است:
)

)(

)(

)(

(

رابطه ()3
)

)(

∑

)(

∑

)(

∑ (

(

)
رابطه()2

در این روابط Aiبیانگر دیدگاه خبره  iام و Aaveبیانگر میانگین فازي دیدگاههاي
خبرگان است .در این تحقیق در اجراي تکنیك دلفی چنانچه میزان اختالفنظر خبرگان ( χ i
 ) – χ jدر مورد میزان اهمیت عوامل و یا میزان اهمیت معیارها به کمتر از مقدار 1/7برسد،
اجماع نظر خبرگان حاصل گردیده و فرآیند نظرسنجی متوقف میشود (چنگ و لین.)3113 ،
توجه به این نکته حائز اهمیت است که شرایط دستیابی به اجماع در روش دلفی توسط
محققین آن تحقیق تعیین میشود و قاعده خاصی براي انواع آن وجود ندارد ،ولی هرچه تعداد
دورها بیشتر و شرایط اجماع سنگینتر باشند ،نتایج دلفی از اعتبار بیشتري برخوردارند
(فینك .)7383 ،3همچنین بهمنظور غربال کردن عوامل و معیارهاي نامناسب یاید یك مقدار
1. Minkowski
2. Fink
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آستانه انتخاب شود؛ بهطورمعمول ،مقدار آستانه 7با استنباط ذهنی پژوهشگر معین میشود و
هیچ راه یا قانون کلی براي تعیین مقدار آن وجود ندارد .مقدار آستانه بر تعداد عواملی که
غربال می شوند ،مؤثر است؛ بنابراین با توجه به هدف این تحقیق در خصوص شناسایی عوامل
کلیدي مؤثر بر پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و معیارهاي مهم سنجش اثربخشی
هوشمندي کسبوکار ،مقدار آستانه قبول عوامل و معیارها مقدار  1/10یعنی برابر با مقدار
کریسپ 3گزینه " زیاد" براي متغیرهاي کالمی 2جدول ( )3تعیین شد؛ درواقع در صورت
اجماع نظر خبرگان ،اگر میزان میانگین نظرات نهایی خبرگان ( ) χjدر مورد میزان اهمیت
عوامل و یا معیارها به مقدار  1/10رسیده باشد؛ در آن صورت عامل یا معیار با اهمیت تلقی
شده و مورد تائید خبرگان قرارگرفته؛ اما چنانچه میانگین نظرات نهایی خبرگان کمتر از مقدار
 1/10باشد؛ عامل یا معیار با اهمیت تلقی نشده و از نظر خبرگان رد شده است.

تحلیل دادهها و یافتهها
خبرگان در دور اول تکنیك دلفی فازي در خصوص میزان اهمیت عوامل تأثیرگذار بر
پیادهسازي فرآیند هوشمندي کسبوکار و میزان اهمیت معیارهاي سنجش اثربخشی
هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ایران به اظهارنظر پرداختند؛ با استفاده از جدول
( )3و روابط ( )3و ( )2میانگین فازي نظرات خبرگان در دور اول )  ( m, α, βدر جدول ()0
ارائه شده است .هم چنین از خبرگان خواسته شد تا در مورد سایر عوامل مهم مؤثر بربر فرآیند
پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و سایر معیارهاي مهم اثربخشی هوشمندي کسبوکار در
صنعت بانکداري ایران اعالم نظر کنند؛ لذا بر اساس نظر خبرگان ،تعداد 71عامل و  3معیار
جدید مطابق جدول ( )3پیشنهاد گردید.

1. Threshold Value
2. Crisp Value
3. Verbal Variables
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جدول -5میانگین نظرات خبرگان در مورد اهمیت عوامل و معیارها در دور اول نظرسنجی
میانگین فازي مثلثی
) ( m, α, β

عوامل

میانگین فازي مثلثی
) ( m, α, β

و
معیارها

عوامل

عوامل

میانگین فازي مثلثی
) ( m, α, β

و
معیارها

و
معیارها

β
1/77

α
1/31

m
1/18

F,C
F3

β
1/73

α
1/73

m
1/11

F,C
F2

β
1/11

α
1/37

m
1/83

F,C
F1

1/72

1/37

1/11

F6

1/78

1/73

1/31

F5

1/18

1/31

1/87

F4

1/37

1/37

1/02

F9

1/78

1/73

1/33

F8

1/71

1/32

1/33

F7

1/77

1/37

1/81

F12

1/71

1/32

1/18

F11

1/78

1/37

1/31

F10

1/73

1/37

1/33

F15

1/31

1/33

1/37

F14

1/77

1/31

1/18

F13

1/72

1/37

1/10

F18

1/73

1/31

1/12

F17

1/73

1/78

1/33

F16

1/73

1/73

1/08

F21

1/70

1/73

1/11

F20

1/73

1/78

1/13

F19

1/77

1/31

1/87

F24

1/37

1/37

1/37

F23

1/72

1/73

1/18

F22

1/73

1/73

1/32

F27

1/71

1/71

1/11

F26

1/31

1/33

1/37

F25

1/70

1/32

1/13

F30

1/37

1/37

1/02

F29

1/33

1/31

1/38

F28

1/70

1/78

1/33

F33

1/73

1/73

1/11

F32

1/73

1/33

1/08

F31

1/73

1/78

1/12

F36

1/77

1/78

1/81

F35

1/73

1/73

1/18

F34

1/70

1/73

1/12

C2

1/71

1/78

1/81

C1

1/77

1/73

1/81

F37

1/78

1/31

1/33

C5

1/71

1/37

1/33

C4

1/73

1/31

1/18

C3

1/71

1/37

1/83

C8

1/78

1/31

1/31

C7

1/70

1/33

1/10

C6

جدول -6عوامل و معیارهای جدید پیشنهادی خبرگان در دور اول نظرسنجی
عوامل پیشنهادي مؤثر بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ایران
F38

استاندارد کردن زیرساختهاي فنی بانك

F43

F39

ریسكپذیري مدیران ارشد در سرمایه

F44

سازگاري فناوري هوشمندي کسبوکار با
فناوريهاي موجود
یکپارچگی دادهها و سازگاري منابع داده

گذاري فناوريهاي نوین
F40
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بارگذاري دادهها
F41

وجود معماري مناسب سیستم هوش

F46

کسبوکار
F42

سطح امنیت سیستم هوش کسبوکار

گرایش مدیران به پذیرش نوآوريهاي فناوري
اطالعات

F47

تدوین استراتژي هوشمندي کسبوکار

معیارهاي پیشنهادي ارزیابی اثربخشی هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ایران
C9

بازگشت سرمایه پروژه هوشمندي

C11

بهبود فرآیندهاي کسبوکار در بانك

کسبوکار
C10

افزایش قدرت رقابتپذیري بانك

C12

دسترسی بهتر به اطالعات

در دور دوم ،ضمن انعکاس نتیجه نظرات دور اول به خبرگان؛ از آنان خواسته شد ،با توجه
به نتایج دور اول ،نظرات جدید و اصالحی در خصوص میزان اهمیت عوامل و معیارهاي دور
اول و پیشنهادي جدید اعالم نمایند .با استفاده از جدول ( )3و روابط ( )3و ( )2میانگین فازي
نظرات خبرگان ) ( m, α, βدر دور دوم در جدول ( )1ارائه شده است؛ همچنین با استفاده از
رابطه ( )7میزان میانگین فازي زدایی شده نظرات خبرگان در دورهاي اول ( ) χ1و دوم ( ) χ2و
اختالفنظرات خبرگان ( ) χ2– χ1در دورهاي اول و دوم در مورد اهمیت عوامل و معیارها
در جدول ( )8نشان داده شده است .با توجه به نتایج جدول ( )8در مورد تعداد 33عامل
تأثیرگذار بر پیادهسازي هوشمندي کسبوکار از جدول ( )7شامل عوامل ،F3 ،F2 ،F1
،F22 ،F21 ،F20 ،F19 ،F17 ،F15 ،F14 ،F13 ،F12 ،F11 ،F10 ،F6 ،F5 ،F4
 F37 ،F36 ،F35 ،F34 ،F33 ،F32 ،F30 ،F25 ،F24و همچنین تعداد  8معیار سنجش
پیادهسازي اثربخش هوشمندي کسبوکار از جدول ( )3شامل معیارهاي
 C8,C7,C6,C5,C4,C3,C2,C1به دلیل اختالف میانگین ( ) χ2– χ1کمتر از مقدار 1/7
اجماع نظر حاصل شده؛ بهطوريکه عوامل  F25 ،F21 ،F15 ،F14 ،F5و معیارهاي
 C7،C5،C4به دلیل کمتر بودن میزان میانگین نهایی ( ) χ2آنها از مقدار  1/10رد شدند و
بقیه عوامل و معیارها با اهمیت و مورد تائید بودهاند.
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جدول  -7میانگین نظرات خبرگان در مورد اهمیت عوامل و معیارها در دور دوم
نظرسنجی
میانگین فازي مثلثی
) ( m, α, β

عوامل

میانگین فازي مثلثی
) ( m, α, β

و
معیارها
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عوامل

میانگین فازي مثلثی
) ( m, α, β

و
معیارها

عوامل
و
معیارها

β
1/18

α
1/73

m
1/83

F,C
F3

β
1/13

α
1/78

m
1/83

F,C
F2

β
1/11

α
1/31

m
1/83

F,C
F1

1/71

1/73

1/87

F6

1/71

1/78

1/11

F5

1/13

1/37

1/88

F4

1/73

1/73

1/33

F9

1/73

1/71

1/11

F8

1/73

1/78

1/10

F7

1/13

1/31

1/83

F12

1/71

1/37

1/87

F11

1/73

1/71

1/11

F10

1/73

1/73

1/33

F15

1/73

1/37

1/33

F14

1/73

1/73

1/81

F13

1/11

1/31

1/88

F18

1/18

1/73

1/87

F17

1/72

1/73

1/18

F16

1/73

1/73

1/33

F21

1/73

1/78

1/81

F20

1/77

1/78

1/87

F19

1/18

1/31

1/88

F24

1/70

1/73

1/10

F23

1/18

1/73

1/83

F22

1/70

1/70

1/10

F27

1/18

1/73

1/83

F26

1/73

1/73

1/33

F25

1/77

1/73

1/87

F30

1/78

1/78

1/31

F29

1/73

1/73

1/33

F28

1/72

1/73

1/11

F33

1/77

1/73

1/81

F32

1/70

1/71

1/12

F31

1/72

1/71

1/11

F36

1/18

1/73

1/83

F35

1/73

1/73

1/81

F34

1/70

1/73

1/12

F39

1/31

1/31

1/02

F38

1/18

1/73

1/83

F37

1/72

1/37

1/11

F42

1/73

1/73

1/13

F41

1/77

1/31

1/87

F40

1/73

1/37

1/11

F45

1/72

1/73

1/11

F44

1/78

1/37

1/31

F43

1/72

1/73

1/83

C1

1/73

1/73

1/81

F47

1/37

1/31

1/01

F46

1/78

1/78

1/33

C4

1/71

1/73

1/82

C3

1/72

1/78

1/18

C2

1/71

1/71

1/38

C7

1/72

1/73

1/81

C6

1/71

1/78

1/33

C5

1/31

1/32

1/02

C10

1/70

1/37

1/12

C9

1/18

1/73

1/88

C8

1/33

1/33

1/00

C12

1/73

1/37

1/00

C11
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جدول -8اختالفنظرات خبرگان در مورد اهمیت عوامل و معیارها در دورهای اول و
دوم نظرسنجی
میزان

میانگین

اختالفنظر فازي زدایی

عوامل
و

میزان

میانگین فازي عوامل

اختالفنظر زدایی شده
نظرات

شده نظرات معیارها

و

میزان

میانگین فازي عوامل

اختالفنظر زدایی شده
نظرات

معیارها

و
معیارها

χ2– χ1
1/11

F,C χ1 χ2
F3 1/13 1/82

χ2– χ1
1/11

F,C χ1 χ2
F2 1/10 1/83

χ2– χ1
1/12

F,C χ1 χ2
F1 1/82 1/83

1/13

1/10 1/13

F6

1/12

1/31 1/11

F5

1/13

1/18 1/83

F4

1/77

1/02 1/33

F9

1/73

1/33 1/13

F8

1/77

1/32 1/13

F7

1/10

F12 1/11 1/83

1/13

F11 1/10 1/13

1/13

F10 1/33 1/13

1/13

F15 1/33 1/33

1/12

F14 1/37 1/33

1/13

F13 1/13 1/18

1/77

F18 1/12 1/83

1/13

F17 1/13 1/13

1/73

F16 1/30 1/11

1/18

F21 1/08 1/33

1/13

F20 1/13 1/18

1/183

F19 1/17 1/81

1/10

F24 1/13 1/83

1/73

F23 1/37 1/10

1/13

F22 1/11 1/82

1/73

F27 1/32 1/10

1/72

F26 1/11 1/82

1/12

F25 1/37 1/33

1/13

F30 1/11 1/13

1/73

F29 1/02 1/31

1/71

F28 1/33 1/33

1/18

F33 1/38 1/13

1/12

F32 1/10 1/18

1/73

F31 1/01 1/12

1/13

F36 1/13 1/13

1/10

F35 1/18 1/82

1/13

F34 1/13 1/18

1/10

1/13 1/11

C2

1/10

1/18 1/82

C1

1/13

F37 1/18 1/83

1/13

1/30 1/33

C5

1/17

1/38 1/33

C4

1/13

1/13 1/81

C3

1/12

1/83 1/80

C8

1/17

1/31 1/38

C7

1/10

1/12 1/18

C6

در دور سوم نظرسنجی تکنیك دلفی فازي ،نتیجه نظرات دورهاي اول و دوم به خبرگان
اعالم شد و با توجه به نتایج دورهاي قبل ،نظرات جدید و اصالحی خبرگان در خصوص
میزان اهمیت تعداد  37عامل و  3معیار باقی مانده اخذ گردید .با استفاده از جدول ( )3و
روابط ( )3و ( )2میانگین فازي نظرات خبرگان (  ( m, α, βدر دور سوم در جدول ()3
ارائه شده است؛ همچنین با استفاده از رابطه ( )7میزان میانگین فازي زدایی شده نظرات
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خبرگان در دورهاي دوم ( ) χ2و سوم ( ) χ3و اختالفنظرات خبرگان ( ) χ3– χ2در دورهاي
دوم و سوم در مورد اهمیت عوامل و معیارها در جدول ( )71نشان داده شده است .با توجه به
نتایج جدول ( ) 71در خصوص عوامل و معیارهاي باقی مانده به دلیل اختالف میانگین (– χ2
 )χ3کمتر از مقدار  1/7اجماع نظر حاصل شده است؛ بهطوريکه تعداد  2عامل ،F38 ،F9
 F46و تعداد  2معیار  C10،C11،C12به دلیل کمتر بودن میزان میانگین نهایی ( ) χ3آنها
از مقدار  1/10رد شدند و بقیه عوامل و معیارهاي مانده با اهمیت شناخته شدند.
جدول  -9میانگین نظرات خبرگان در مورد اهمیت عوامل و معیارها در دور سوم
نظرسنجی
میانگین فازي مثلثی
) ( m, α, β

عوامل

میانگین فازي مثلثی
) ( m, α, β

و
معیارها
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عوامل

میانگین فازي مثلثی
) ( m, α, β

و
معیارها

عوامل
و
معیارها

β
1/78

α
1/78

m
1/33

F,C
F9

β
1/77

α
1/73

m
1/87

F,C
F8

β
1/72

α
1/73

m
1/18

F,C
F7

1/73

1/70

1/11

F23

1/10

1/37

1/37

F18

1/73

1/73

1/83

F16

1/73

1/73

1/10

F28

1/70

1/70

1/10

F27

1/11

1/37

1/83

F26

1/33

1/33

1/08

F38

1/73

1/71

1/11

F31

1/70

1/73

1/11

F29

1/73

1/71

1/11

F41

1/18

1/31

1/88

F40

1/72

1/78

1/18

F39

1/77

1/78

1/87

F44

1/73

1/71

1/11

F43

1/77

1/73

1/87

F42

1/18

1/73

1/83

F47

1/32

1/32

1/03

F46

1/72

1/73

1/18

F45

1/31

1/37

1/03

C11

1/33

1/30

1/08

C10

1/73

1/78

1/11

C9

1/37

1/37

1/03

C12
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جدول -11اختالفنظرات خبرگان در مورد اهمیت عوامل و معیارها در دورهای دوم و
سوم نظرسنجی
میزان

میانگین

اختالفنظر فازي زدایی

عوامل
و

میزان

اختالفنظر فازي زدایی

شده نظرات معیارها
χ3 – χ2

χ3

χ2

میانگین

عوامل
و

میزان

اختالفنظر فازي زدایی

شده نظرات معیارها
χ3

χ2

میانگین

عوامل
و

شده نظرات معیارها
χ3

χ2

F,C

χ3 – χ2

F,C

χ 3 – χ2

F8

1/12

1/13 1/11

1/10

1/33 1/33

F9

1/12

1/13 1/13

F16 1/11 1/83

1/17

F23 1/10 1/13

1/13

F18 1/83 1/83

1/11

1/13

F28 1/33 1/10

1/11

F27 1/10 1/10

1/12

F26 1/82 1/83

1/10

F38 1/02 1/08

1/12

F31 1/12 1/13

1/13

F29 1/31 1/13

1/10

F41 1/17 1/13

1/10

F40 1/13 1/83

1/10

F39 1/13 1/11

1/10

F44 1/10 1/81

1/7

F43 1/33 1/13

1/13

F42 1/10 1/13

1/10

F47 1/18 1/82

1/13

F46 1/01 1/03

1/18

F45 1/33 1/11

1/13

C11 1/03 1/03

1/10

C10 1/03 1/01

1/13

1/13 1/13

C9

1/13

C12 1/00 1/03

F,C
F7

بهطورکلی بر اساس نتایج نظرسنجی دورهاي  7و 3و 2در مجموع تعداد  23عامل کلیدي
تأثیرگذار بر پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و تعداد  3معیار مهم سنجش اثربخشی
هوشمندي کسبوکار تعیین و مورد تائید خبرگان قرار گرفت و تعداد  8عامل و  3معیار
کماهمیت تلقی شدند .عوامل مهم مؤثر بر پیادهسازي هوشمندي کسبوکار با توجه به
ادبیات تحقیق ،نظرات چند نفر از اساتید دانشگاه ،همچنین تشابه مفهومی و نقش آنها در
پیادهسازي هوشمندي کسبوکار در  3دسته مطابق جدول ( )77طبقهبندي شدهاند .همچنین
تعداد  3معیار مهم ارزیابی اثربخشی هوشمندي کسبوکار مورد تائید خبرگان مطابق در
جدول ( )73ارائه شده است؛ بنابراین با توجه به شناسایی و دستهبندي عوامل کلیدي مؤثر بر
فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و همچنین شناسایی معیارهاي مهم سنجش اثربخشی
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هوشمندي کسب وکار در صنعت بانکداري ایران ،مدل مفهومی عوامل مؤثر بر پیادهسازي
اثربخش هوشمندي کسبوکار در شکل ( )7ارائه شده است.
جدول  -11عوامل کلیدی مؤثر بر فرآیند پیادهسازی هوشمندی کسبوکار در صنعت بانکداری
ایران
ابعاد

عوامل ()F

زیرساخت

زیرساخت فنی انعطافپذیر و قابل توسعه ( - )F1بکارگیري فناوري و ابزارهاي مناسب با

فنی

شرایط و ویژگیهاي بانك ( -)F26معماري مناسب سیستم هوش کسبوکار (-)F41
سازگاري فناوري هوشمندي کسبوکار با فناوريهاي موجود در بانك ()F43

راهبردي

اهداف و چشمانداز شفاف براي هوشمندي کسبوکار ( -)F2همراستایی استراتژي
هوشمندي کسبوکار با استراتژي بانك ( -)F22تدوین استراتژي هوشمندي کسبوکار
()F47

مدیریتی

برنامهریزي و مدیریت پروژه مؤثر در پیادهسازي هوشمندي کسبوکار ( -)F3ترکیب متوازن
و قوي گروه پروژه هوشمندي کسبوکار ( -)F30بکارگیري مدیریت ریسك پروژه
( -)F45اعمال مدیریت تغییر مؤثر در اجراي پروژه هوشمندي کسبوکار ()F27
توان سازمان در تأمین منابع کافی موردنیاز پروژه هوشمندي کسبوکار ( - )F11تعامل و

سازمانی

همکاري بین واحدهاي کسبوکار و فناوري اطالعات ( -)F17تعهد و حمایت مدیریت
ارشد از پروژه هوشمندي کسبوکار ( -)F4ریسكپذیري مدیران ارشد در سرمایهگذاري
فناوريهاي نوین اطالعات ( -)F39فرهنگ بهبود مستمر فرآیندهاي سازمانی (-)F18
فرهنگ بکارگیري اطالعات و سبك تصمیمگیري تحلیلی ( -)F20فرهنگ روشمند ساختن و
مهندسی نمودن فرآیند تصمیمگیري ()F19

کیفیت داده

چارچوب قوي براي حاکمیت و کیفیت دادهها ( -)F7کیفیت و قابلیت اطمینان سیستمهاي
منابع داده مورد استفاده ( -)F24دقت ،صحت و کامل بودن دادههاي مورد استفاده (-)F35
کیفیت فرایند اکتساب ،تبدیل و بارگذاري دادهها ( -)F40یکپارچگی دادهها و سازگاري
منابع داده ()F44
استفاده از مشاوران بیرونی در اجراي پروژه هوشمندي کسبوکار ( -)F28تعامل با

محیطی

فروشندگان و انتخاب تأمینکننده مناسب ( -)F29فضاي رقابتی موجود در کسبوکار
بانکداري ( -)F31رعایت قوانین و مقررات مربوط به الزامات و محدودیتهاي بانکداري
()F23
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مشارکت کاربران نهایی در اجراي پروژه هوشمندي کسبوکار ( -)F16آموزش کاربران
انسانی

سیستم هوش کسبوکار ( -)F8رهبر و حامی پروژه جهت هدایت و تسهیل مشارکت ذینفعان
( - )F10مهارتهاي مرتبط موردنیاز هوشمندي کسبوکار در بانك ()F32

قابلیت سیستم

انعطافپذیري و سرعت پاسخگویی سیستم هوش کسبوکار به تغییرات ( -)F6توانایی
یکپارچگی سیستم هوش کسبوکار ( -)F12توانایی تجزیهوتحلیل سیستم هوش کسبوکار
( -)F13سطح امنیت سیستم هوش کسبوکار ()F42

کیفیت

کیفیت دسترسی کاربران به اطالعات خروجی سیستم هوش کسبوکار ( -)F33کیفیت

سرویس

محتواي اطالعات خروجی سیستم هوش کسبوکار ( -)F34کاربرپسند بودن و یادگیري
آسان ابزارهاي سیستم هوش کسبوکار ( -)F36دقت اطالعات خروجی از سیستم هوش
کسبوکار ()F37

جدول  -12معیارهای مهم ارزیابی اثربخشی پیادهسازی هوشمندی کسبوکار در صنعت
بانکداری ایران
معیارهاي مهم ارزیابی اثربخشی پیادهسازي هوشمندي کسبوکار ()C
بهبود عملکرد کسبوکار در بانك ()C1

بهبود کیفیت و پشتیبانی از تصمیمگیريها ()C6

رضایتمندي کاربران از سیستم هوش کسبوکار

برآورده ساختن نیازها ،الزامات و اهداف ()C7

()C2
تحقق اهداف برنامهریزيشده ()C3
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سازمانی
انسانی

کیفیت
داده

مدیریتی

پیاده سازی اثربخش
هوشمندی کسب

زیرساخ
ت فنی

وکار در صنعت
بانکداری ایران

کیفیت

محیطی

سرویس
قابلیت
سیستم

راهبردی

شکل  -1مدل مفهومی عوامل مؤثر بر پیادهسازی هوشمندی کسبوکار

در ادامه تحقیق از تحلیل عاملی تأییدي براي بررسی روایی سازه ابعاد مدل و میزان تأثیر
گویههاي پرسشنامه ( متغیرهاي مشاهدهشده) در تبیین متغیرهاي پنهان استفاده شده است؛
همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به بررسی رابطه عوامل مؤثر بر فرآیند
پیادهسازي هوشمندي کسبوکار با اثربخشی هوشمندي کسبوکار پرداخته شده است .بر
اساس نتایج تحلیل عاملی ،معنیداري ضرایب استاندارد برآورد شده متغیرهاي تأثیرگذار بر
پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و متغیر اثربخشی هوشمندي کسبوکار در جداول ( )72و
( )73نشان داده شده است .بر اساس نتایج به دست آمده از جدول ( )72کلیه مسیرها در سطح
 1/10معنیدار میباشند که بیانگر روایی سازهاي ابعاد عوامل تأثیرگذار بر پیادهسازي
هوشمندي کسبوکار و دستهبندي صحیح عوامل در مرحله تکنیك دلفی است .همچنین بر
اساس نتایج به دست آمده از جدول ( )73کلیه گویهها بهجز گویه سوم در سطح 1/10
معنیدار میباشند .ازاینرو گویه سوم پرسشنامه پیادهسازي اثربخش هوشمندي کسبوکار در
ادامه پژوهش حذف گردید.
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جدول  -72نتایج معنیداري ضرایب تحلیل عاملی تأییدي مربوطه به عوامل تأثیرگذار بر
هوشمندي کسبوکار
برآورد

انحراف

نسبت بحرانی

سطح

نتیجه

Estimate

استاندارد

C.R.

معنیداري

آزمون

S.E.
(F43)Q4 <--زیرساخت فنی

7

P
تائید

(F41)Q3 <--زیرساخت فنی

1/323

1/711

3/333

1/111

تائید

(F26)Q2 <--زیرساخت فنی

1/337

1/773

8/033

1/111

تائید

(F1)Q7 <---

1/813

1/131

8/331

1/111

تائید

زیرساخت فنی

www.SID.ir

(F47)Q7 <--راهبردي

7

تائید

(F22)Q6 <--راهبردي

1/130

1/133

71/330

1/111

تائید

راهبردي (F2)Q5 <---

1/313

1/113

1/382

1/111

تائید

(F27)Q11 <--مدیریتی

7

تائید

(F45)Q10 <--مدیریتی

1/820

1/133

73/327

1/111

تائید

(F30)Q9 <--مدیریتی

1/333

1/107

8/303

1/111

تائید

مدیریتی (F3)Q8 <---

1/313

1/103

77/033

1/111

تائید

(F19)Q18 <--سازمانی

7

تائید

(F20)Q17 <--سازمانی

7/138

1/723

1/023

1/111

تائید

(F18)Q16 <--سازمانی

1/173

1/723

0/373

1/111

تائید
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(F39)Q15 <--سازمانی

1/313

1/723

1/202

1/111

تائید

(F4)Q14 <--سازمانی

1/181

1/733

3/123

1/111

تائید

(F17)Q13 <--سازمانی

1/073

1/732

3/781

1/111

تائید

(F11)Q12 <--سازمانی

7/132

1/731

1/331

1/111

تائید

(F44)Q23 <--کیفیت داده

7

تائید

(F40)Q22 <--کیفیت داده

7/230

1/711

1/311

1/111

تائید

(F35)Q21 <--کیفیت داده

7/238

1/718

1/803

1/111

تائید

(F24)Q20 <--کیفیت داده

7/310

1/732

1/838

1/111

تائید

کیفیت (F7)Q19 <---

7/202

1/738

8/131

1/111

تائید

داده

www.SID.ir

(F23)Q27 <--محیطی

7

تائید

(F31)Q26 <--محیطی

1/137

1/108

72/338

1/111

تائید

(F29)Q25 <--محیطی

1/117

1/138

77/330

1/111

تائید

(F43)Q24 <--محیطی

1/002

1/103

71/738

1/111

تائید

(F32)Q31 <--انسانی

7

تائید

(F10)Q30 <--انسانی

1/130

1/111

71/232

1/111

تائید

انسانی (F8)Q29 <---

1/882

1/111

77/071

1/111

تائید

(F16)Q28 <---

1/033

1/138

1/103

1/111

تائید
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انسانی
قابلیت (F42)Q35 <---

تائید

7

سیستم
قابلیت (F13)Q34 <---

7/310

1/133

1/700

تائید

1/111

سیستم
قابلیت (F12)Q33 <---

7/731

1/877

1/733

تائید

1/111

سیستم
قابلیت (F6)Q32 <---

7/380

8/727

1/708

تائید

1/111

سیستم
(F37)Q39 <--کیفیت سیستم

7

تائید

(F36)Q38 <--کیفیت سیستم

1/002

1/187

3/137

1/111

تائید

(F34)Q37 <--کیفیت سیستم

7/717

1/713

71/133

1/111

تائید

(F33)Q36 <--کیفیت سیستم

1/802

1/711

8/013

1/111

تائید

جدول  -14نتایج معنیداری ضرایب تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر اثربخشی بر
هوشمندی کسبوکار
برآورد

انحراف

نسبت

سطح

نتیجه

Estima
te

استاندارد

بحرانی

معنیدا

آزمون

S.E.

C.R.

ري
P

(C9) Q1 <---هوشمندي کسبوکار

تائید

7

پیادهسازي اثربخش
(C8) Q2 <---هوشمندي کسبوکار

1/283

1/723

3/831

1/13

تائید

پیادهسازي اثربخش
(C6) Q3 <--هوشمندي کسبوکارپیادهسازي اثربخش
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1/031

1/733

3/733

1/111

تائید
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(C3) Q4 <---هوشمندي کسبوکار

1/127

1/333

1/721

1/813

رد

پیادهسازي اثربخش
(C2) Q5 <---هوشمندي کسبوکار

7/331

3/737

1/333

1/111

تائید

پیادهسازي اثربخش
(C1) Q6 <---هوشمندي کسبوکار

7/301

0/832

1/370

1/111

تائید

پیادهسازي اثربخش

همچنین شاخصهاي تناسب مدل در جدول ( )70آورده شده است .نتایج نشاندهنده
مناسب بودن مدل ساختاري برازش یافته است ( نسبت
بنابراین میزان

به dfکوچكتر از 2است)؛

مقدار پایین و مناسبی است .همچنین مقادیر گزارششده سایر شاخصها

مناسب بوده و لذا مدل ،برازش خوبی را نشان داده و مورد تائید است.
جدول -15شاخصهای برازش مدل (عوامل مؤثر بر پیادهسازی و معیارهای ارزیابی
اثربخشی هوشمندی کسبوکار)
شاخصهاي برازش

عوامل تأثیرگذار

معیارهاي اثربخشی

(CHI-SQUAREکاي اسکوئر)

7011/123

73/03

( DFدرجه آزادي)

331

3

( CHI-SQUARE/dfکاي

3/233

3/73

اسکوئر نسبی)
( P-VALUEسطح معنیداري)

1/111

1/111

( RMSEAمیانگین مجذور خطا)

1/111

1/132

( GFIنیکویی برازش)

1/33

1/318

( AGFIنیکویی برازش

1/38

1/81

اصالحشده)

براي بررسی روابط و فرضیههاي پژوهشی حاصل از مدل مفهومی تدوین شده ،ابتدا نرمال
بودن دادهها و متغیرهاي تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد.
نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق در جدول ( )73آمده است.
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جدول  -16بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
متغیرها

مقدار
کولموگروف -
اسمیرنوف

زیرساخت

سطح

متغیرها

مقدار
کولموگروف

معناداري

 -اسمیرنوف

سطح
معناداري

1/038

1/373

محیطی

1/733

1/333

راهبردي

1/803

1/332

انسانی

1/807

1/323

مدیریتی

1/103

1/133

1/230

1/070

سازمانی

1/033

1/280

1/71

1/173

1/830

1/378

1/33

1/383

فنی

کیفیت داده

قابلیت سیستم
کیفیت
سرویس
پیادهسازي
اثربخش

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول ( )73متغیرها در سطح معنیداري  1/10نرمال
میباشند  .در ادامه تحقیق از آزمون پارامتري همبستگی پیرسون براي بررسی روابط ابعاد مدل
مفهومی پیادهسازي هوشمندي کسبوکار استفاده شده است .نتایج آزمون همبستگی پیرسون
در جدول ( )71ارائه شده است.
جدول  -17نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین عوامل تأثیرگذار با متغیر اثربخشی
عامل

ضریب همبستگی

هوشمندی کسبوکار
Sig
عامل

پیرسون
زیرساخت

1/313

ضریب همبستگی

Sig

پیرسون
1/111

محیطی

1/231

1/111

فنی
راهبردي

1/333

1/111

انسانی

1/332

1/111

مدیریتی

1/31

1/111

قابلیت سیستم

1/387

1/111

سازمانی

1/212

1/111

کیفیت

1/23

1/111

کیفیت داده

1/372

1/111

سرویس
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مطابق نتایج به دست آمده از جدول ( ،)71روابط معناداري بین ابعاد عوامل مؤثر بر فرآیند
پیادهسازي هوشمندي کسبوکار با بعد اثربخشی هوشمندي کسبوکار در سطح معناداري
 1/10وجود دارد .شدت این روابط براي هرکدام از عوامل در جدول تعیین شده و در جهت
مستقیم میباشند؛ لذا با افزایش این عوامل ،اثربخشی هوشمندي کسبوکار نیز افزایش می-
یابد .بهطوري که شدت این رابطه براي عوامل زیرساخت فنی و مدیریتی به ترتیب با مقادیر
 1/313و  1/31بیشترین مقدار و براي عوامل قابلیت سیستم و راهبردي به ترتیب با مقادیر 1/38
و  1/333کمترین مقدار بوده است.
بر اساس ادبیات تحقیق اگرچه پژوهشهاي زیادي در زمینه هوشمندي کسبوکار ازجمله:
عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازي ،پذیرش سیستم هوش کسبوکار ،بلوغ هوشمندي و
فاکتورهاي آمادگی پیادهسازي انجام شده است؛ اما در هرکدام از این پژوهشها از بعد؛ زاویه و
جنبهاي خاص به بررسی موضوع پیادهسازي و استقرار هوشمندي کسبوکار پرداخته شده است
(یئو و پاپوویچ3170 ،؛ زارع رواسان و ربیعی ساوجی3173 ،؛ نجمی و همکاران3171 ،؛
رامامورسی و همکاران3118 ،؛ برگشادي و همکاران .) 3173،در این تحقیق با رویکردي کل-
گرایانه به مطالعه جامع عوامل مؤثر بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار پرداخته شد؛ لذا
عوامل کلیدي مؤثر بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و معیارهاي سنجش اثربخشی
هوشمندي کسبوکار در صنعت بانکداري ایران شناسایی شدند .بررسی یافتهها و مقایسه آن با
تحقیقات پیشین نشان میدهد که دستهبندي عوامل در این تحقیق با مطالعات پیشین در عین
سازگاري و مشابهت به دلیل بررسی کامل مؤلفههاي فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار
داراي جامعیت و ابعاد بیشتري است ( هاوکینگ3172 ،؛ انصاري و همکاران7232 ،؛ زارع رواسان
و ربیعی ساوجی .)3173 ،همچنین با توجه به نتایج نهایی پژوهش ،در نهایت از میان  73معیار
ادبیات موضوع و پیشنهادي خبرگان ،تعداد  0معیار مهم ارزیابی اثربخشی هوشمندي کسبوکار
مورد تائید قرار گرفت که معیارهاي بهبود پشتیبانی از تصمیمگیري ،برآورده ساختن نیازها و
اهداف ،بهبود عملکرد و رضایتمندي کاربران با یافتههاي تحقیقات پیشین همخوانی دارد (حقیقت
منفرد و رضائی7231 ،؛ دولی3170 ،؛ رونقی و فیضی7233 ،؛ بروکس و همکاران )3170 ،و معیار
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بازگشت سرمایه در تحقیقات قبلی وجود ندارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
اگرچه بسیاري از سازمانها به استقرار و استفاده از سیستمهاي هوشمندي کسبوکار روي
آوردهاند ،اما همه آنها در پیادهسازي موفق نبودهاند .این سیستمها داراي ابعاد فنی -
اجتماعی بوده و از عناصر و پیچیدگی زیادي برخوردار میباشند؛ لذا شناسایی عوامل مؤثر بر
فرآیند پیادهسازي اثربخش سیستمهاي هوش کسبوکار در بافت و بستر خاص بکارگیري
حائز اهمیت فراوانی است؛ بنابراین در این تحقیق بهصورت جامع و با رویکرد سیستمی،
عوامل تأثیرگذار بر فرآیند پیادهسازي اثربخش این سیستمها بررسی شده است .ازاینرو
بهمنظور تدوین مدل جامع عوامل مؤثر بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار ،ابتدا با
استفاده از روش کتابخانهاي به بررسی گسترده ادبیات موضوع پرداخته شد و درنتیجه این
مطالعه اسنادي چارچوب اولیه عوامل مؤثر بر پیادهسازي هوشمندي کسبوکار و معیارهاي
اثربخشی هوشمندي کسبوکار استخراج و تهیه گردید .سپس با استفاده این چارچوب اولیه
و اخذ نظرات خبرگان با رویکرد تکنیك دلفی فازي ،عوامل کلیدي مؤثر بر فرآیند پیاده-
سازي هوشمندي کسبوکار و معیارهاي مهم اثربخشی هوشمندي کسبوکار در صنعت
بانکداري ایران شناسایی شدند و مدل مفهومی پیادهسازي اثربخش هوشمندي کسبوکار
ارائه گردید .درواقع در این تحقیق با اجراي سه دور تکنیك دلفی فازي از میان تعداد 21
عامل مؤثر بر پیادهسازي فرآیند هوشمندي کسبوکار در مطالعات گذشته مطابق جدول ()7
و تعداد  71عامل پیشنهادي توسط خبرگان مطابق جدول ( )3در نهایت تعداد  23عامل
بهعنوان عوامل با اهمیت شناسایی و مورد تائید قرار گرفت و این  23عامل بر اساس ادبیات
موضوع در نُه دسته اصلی مطابق جدول ( )77جاي گرفتند .همچنین از میان  8معیار ارزیابی
اثربخشی پیشینه تحقیق مطابق جدول ( )3و 3معیار پیشنهادي خبرگان مطابق جدول ( )3در
نهایت تعداد  3معیار بهعنوان معیارهاي مهم مطابق جدول ( )73مورد تائید قرار گرفتند .درواقع
میتوان نتیجه گرفت که ابعاد مدل پیادهسازي اثربخش هوشمندي کسبوکار در صنعت
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بانکداري ایران شامل  71بعد :سازمانی ،انسانی ،کیفیت داد ،محیطی ،قابلیت سیستم ،راهبردي،
کیفیت سرویس ،زیرساخت فنی و مدیریتی و اثربخشی هوشمندي کسبوکار است که در
شکل ( )7نشان داده شدهاند .در ادامه تحقیق ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي و آزمونهاي
آماري به اعتبارسنجی مدل تدوین شده ،پرداخته شد؛ که بر اساس نتایج ،ابعاد مدل از روایی
سازهاي برخوردار بوده و تنها بار عاملی معیار سوم متغیر اثربخشی هوشمندي کسبوکار مورد
تائید نبوده است؛ همچنین روابط معناداري بین عوامل مؤثر بر پیادهسازي هوشمندي
کسبوکار و متغیر اثربخشی هوشمندي کسبوکار وجود دارد.
هر تحقیقی با هدف استفاده از نتایج آن براي بهبود امور و یا تغییر شرایطی صورت می-
گیرد .یافتههاي این تحقیق میتواند در بانكهاي دولتی و خصوصی و سایر مؤسسات صنعت
بانکداري ایران براي پیادهسازي سیستمهاي هوشمندي کسبوکار بکار گرفته شود؛ لذا
مدیران میتوانند با استفاده مدل تدوین شده به مدیریت صحیح پروژههاي پیادهسازي
هوشمندي کسبوکار بپردازند .دستاوردهاي این پژوهش عالوه بر آنکه میتواند به بانكها
در اجراي موفق سامانههاي هوش کسبوکار کمك فراوانی کند ،به پژوهشگران نیز در
زمینه انجام تحقیقات آتی در این حوزه کمك میکند .در این تحقیق براي شناسایی
فاکتورهاي اصلی و کلیدي مؤثر بر فرآیند پیادهسازي هوشمندي کسبوکار از روش مطالعه
ادبیات موضوع و تکنیك دلفی استفاده شده است؛ درحالیکه میتوان براي شناسایی
فاکتورها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و یا استراتژي پدیدارشناسی نیز استفاده کرد.
همچنین نویسندگان ،بررسی و مطالعه میزان تأثیر این عوامل و نحوه تعامالت میان آنها را با
استفاده از روشهاي تحقیق نگاشت شناختی ،7مطالعات موردي 3و رویکرد مدلسازي
ساختاري  -تفسیري 2جهت پژوهشهاي آینده به پژوهشگران پیشنهاد میکنند .در ضمن
دیگر محققین میتوانند با بکارگیري فرآیند تحلیل شبکهاي (ANP)3نسبت به محاسبه
ضرایب اهمیت ابعاد و عوامل مدل اقدام کنند.
1. Cognitive Mapping
2. Case Studies
3. Interpretive Structural Modeling
4. Network Analysis Process
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