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 چكيده

چنين  ،ديگر كشورهاهاي انجام شده در ادبيات موضوع و كار گسترده ايراني و مطالعه سازمان چند پس از بررسي وضعيت

ها، ها و نقش كليدي آن در اجراي موفقيت آميز استراتژيعليرغم اهميت استراتژيك هوش تجاري در سازمان گيري شد كهنتيجه

عنوان يكي و مديريت عملكرد و در بيشتر موارد استقرار چارچوب كارت امتيازي متوازن به  ريزي استراتژيكهاي برنامهغالبا پروژه

و  شودوكار انجام ميهاي اين حوزه توسط تيمي شامل مديران اجرايي و كارشناسان كسبترين و پركاربردترين چارچوباز مطرح

شود و اين دو پروژه به صورت دو پروژه جداگانه انجام مي) غالبا بخش فناوري اطالعات(هاي هوش تجاري توسط تيم ديگريپروژه

- اين در حالي است كه هدف از اجراي هر دو پروژه، استفاده و به كارگيري اطالعات كسب .دشوناوت اجرا ميو مجزا با افراد متف

و  باشندباشد و هر دو اقدام بر روي فرايندها و اطالعات مشترك متمركز ميي ارزش و سازمان ميوكار براي بهبود عملكرد زنجيره

  .گردد، افزونگي و عدم كيفيت داده ميعدم همسويي اين دو اقدام منجر به عدم كارايي

 وكارمديريت عملكرد كسباي به هوش تجاري به عنوان ابزار اصلي توانمندساز تنها اشارهدر كارهاي پيشين با اين حال 

هاي سازماني و كارت تلفيق هوش تجاري با استراتژيبر هاي بلوغ هوش تجاري نيز در سطوح باالتر بلوغ، شده است و در مدل

هوش  با اين حال چند سوال در كارهاي پيشين بدون پاسخ باقي مانده است، از جمله اينكه همسويي. متيازي تاكيد شده استا

چه اجزا و جزئياتي بايد مد نظر قرار گيرند؟  همسويي اين ايجاد برايچگونه قابل دستيابي است و  هاي سازمانتجاري با استراتژي

ي سازمان و گذر از رويكردهاي متداول بخشي و استقرار هوش تجاري استراتژيك در حيطهبرهمين اساس جهت اثربخش نمودن 

  .بين اين اقدامات ارائه گردد همسويي، نياز است تا چارچوبي جامع و يكپارچه جهت ايجاد ايجزيره

در همين باشد و  ميجهت پاسخگويي به سواالت مطرح شده در باالهاي مختلف تلفيقي از چندين مفهوم از حوزه اين تحقيق

هاي معماري سازماني، يعني همان نگاه كالن و  ايجاد تفكر سازماندهي شـده و  ي اصلي چارچوباز ايده ارائه شده راستا چارچوب

 هـاي سـازماني  وكار و استراتژيبه كسب جهت اتصال هوش تجاري آن يدهندهي سازمان و اجزاي مختلف تشكيلمند دربارهنظام

ي چـارچوب  پـس از ارائـه   .دباشـ قابل به كارگيري مـي استراتژيك در سازمان  در زمان استقرار هوش تجاري كهه است الهام گرفت

هاي آن از طريق مصاحبه و نظرسنجي از خبرگان داخلي و خارجي ارزيابي گرديد و در انتها نيز با هدف پيشنهادي، اجزا و ويژگي

ي موردي در يكـي از سـازمان هـاي    ي آن، مطالعههاي آن و هدف از ارائهقابليت ي به كارگيري اين چارچوب،شفاف نمودن نحوه

اهميـت خاصـي در حـال حاضـر      داراياز منظر سوال تحقيـق  حاكي از اين است كه اين چارچوب نتايج مربوطه  .ايراني انجام شد

بـه عنـوان يـك     گسـترده ادبيـات موضـوع   ي و به دليل ماهيت تلفيقـي آن و مطالعـه   باشدميهاي ايراني و خارجي براي سازمان

 با اين حال نياز است در كارهاي آتـي از منظـر  . باشدمي قابليت پاسخگويي به سوال تحقيق را دارا مفهومي اوليه كالن و چارچوب

  .بهبود يابدتوسعه و  ها،در سازمان شدن كاربردي در سهولت

  

  ، معماري سازماني وكارلكرد كسبمديريت عم كارت امتيازي متوازن، هوش تجاري، :كليد واژه

Keywords: Business Intelligence, Balanced Scorecard,  Business Performance 
Management, Enterprise Architecture 
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  مقدمه .1-1

بـا ايـن حـال موفقيـت در     . ]1[ها بـوده اسـت  اولويت اكثرسازمان 1، هوش تجاري 2009براساس تحقيق گارتنر در سال 

هـاي هـوش تجـاري بـه علـت موانـع       درصد پروژه 70تا  60بيش از . ]2[سازي هوش تجاري همچنان جاي سوال استپياده

همانطور كه تعاريف و اصـطالحات مـرتبط بـا هـوش     . ]2[شوندفناوري، سازماني، فرهنگي و زيرساختي با شكست مواجه مي

پـيش نيـاز و   "بـه   "تاثيرگذار در موفقيت سازمان"ها نيز از اري و تاثيرآن برسازمانتجاري تكامل يافته است، نقش هوش تج

بازار نيز يك پيش  ، هوش تجاري حتي براي رقابت درهاسازمانبرهمين اساس براي بيشتر . آن تغيير يافته است "شرط الزم

و تجاري زياد است كه بايد برطـرف   علميي هوش تجاري در فضاي شكاف مطالعات در حيطهبا اين وجود  .]2[باشدنياز مي

برهمين اساس برآنيم تا در اين پژوهش به بررسي هوش تجاري در بافتار يك سازمان بپردازيم و چـارچوبي جهـت    .]3[دشو

  .ارائه نماييم مبتني بر رويكرد معماري سازماني هاي سازمانيآن با استراتژي نمودن همسو

  تعريف مسئله .1-2

ريزي استراتژيك، مديريت عملكرد و معماري مفاهيمي مانند هوش تجاري، مديريت و برنامهاين پژوهش تلفيقي از 

بيشتر اقدامات مرتبط با هوش تجاري مربوط به فناوري بوده است و بيشتر تمركز به صورت تاريخي  .باشدسازماني مي

اي كه بيشتر مشكالت با رسيدن به نقطه. تارائه اطالعات به كاربران هوش تجاري بوده اس صنعت نيز معطوف به بعد فناوريِ

گذاري براي هوش ي ايجاد ارزش و اثرگذاري سرمايهاند، حال توجه به نحوههاي تكنيكي به خوبي شناخته شدهو پيچيدگي

قش تجاري از اهميت زيادي برخودار است و نياز است تا از بعد سازماني به بررسي اين فناوري پرداخته شود و با گذر زمان ن

  .]4[افزار روميزي تحليلي به قابليت استراتژيك سازماني تغيير يافته استهوش تجاري از يك نرم

ها، همسويي آن با اهداف و يكي از موارد مهم در كاربردي شدن و استقرار هوش تجاري در سازمانبر همين اساس 

و مديريت عملكرد و در بيشتر  ريزي استراتژيكبرنامههاي غالبا پروژه اين در حالي است كه .باشدهاي سازمان مياستراتژي

هاي اين حوزه توسط ترين و پركاربردترين چارچوبموارد استقرار چارچوب كارت امتيازي متوازن به عنوان يكي از مطرح

                                                 
1 Business Intelligence 



3 

و ) راتژيبه صورت ساختاريافته درغالب دفتر مديريت است

شود و اين دو پروژه به صورت دو پروژه 

اين در حالي است كه هدف از اجراي هر دو پروژه، استفاده و به كارگيري 

و اطالعات  باشد و هر دو اقدام بر روي فرايندها

وكار سوالي هاي سازمان و مديريت عملكرد كسب

 1-1همانطور كه در شكل  نامه برآنيم تااساس در اين پايان

هاي معماري سازماني، يعني همان نگاه كالن و تفكر سازماندهي 

ي جامع و يكپارچه استفاده نموده و چارچوب

تسهيل  و هاها در سازمانهاي متولي آن

ها، ارائه و افزايش اثربخشي آن در سازمان

 
برنامه ريزي  

استراتژيك

مديريت 

 ماني جهت همسو نمودن هوش تجاري با برنامه ريزي استراتژيك و مديريت عملكرد 

 
 

به صورت ساختاريافته درغالب دفتر مديريت است(شودوكار انجام ميتيمي شامل مديران اجرايي و كارشناسان كسب

شود و اين دو پروژه به صورت دو پروژه انجام مي) غالبا بخش فناوري اطالعات(هاي هوش تجاري توسط تيم ديگري

اين در حالي است كه هدف از اجراي هر دو پروژه، استفاده و به كارگيري . دشونجزا با افراد متفاوت اجرا مي

باشد و هر دو اقدام بر روي فرايندهاي ارزش و سازمان ميلكرد زنجيرهوكار براي بهبود عم

  .]5[ندباشمشترك متمركز مي

هاي سازمان و مديريت عملكرد كسبي چگونگي همسو نمودن هوش تجاري با استراتژيبا اين وجود مسئله

اساس در اين پايان ينهمبر . است كه در كارهاي گذشته به آن پرداخته نشده است

هاي معماري سازماني، يعني همان نگاه كالن و تفكر سازماندهي ي اصلي چارچوبو  ايدهاز رهيافت  نشان داده شده است،

استفاده نموده و چارچوبي آن دهندهي سازمان و اجزاي مختلف تشكيلها دربارهمند آن

هاي متولي آنو همكاري تيم هاي سازمانجهت همسو نمودن و اتصال هوش تجاري به استراتژي

و افزايش اثربخشي آن در سازمان استراتژيك جهت استقرار هوش تجاريو وضع مطلوب  تعيين وضع موجود

برنامه ريزي  

استراتژيك

مديريت (

)عملكرد

هوش  

تجاري

رويكرد  

معماري  

سازماني

ماني جهت همسو نمودن هوش تجاري با برنامه ريزي استراتژيك و مديريت عملكرد استفاده از رويكرد معماري ساز: چارچوب پيشنهادي 

 

تيمي شامل مديران اجرايي و كارشناسان كسب

هاي هوش تجاري توسط تيم ديگريپروژه

جزا با افراد متفاوت اجرا ميجداگانه و م

وكار براي بهبود عماطالعات كسب

مشترك متمركز مي

با اين وجود مسئله

است كه در كارهاي گذشته به آن پرداخته نشده است

نشان داده شده است،

مند آنشده و نظام

جهت همسو نمودن و اتصال هوش تجاري به استراتژي

تعيين وضع موجوددر 

 .نماييم

چارچوب پيشنهادي : 1-1 شكل 
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 قانگيزش ناشي از تحقي .1-3

وكـار و  ريزي اسـتراتژيك و مـديريت عملكـرد كسـب    مفاهيمي همچون برنامه ،هاي نويسندهبراساس مشاهدات و بررسي

هاي ايراني با استقبال مديران مواجـه شـده اسـت و كارهـاي متعـددي در      امروزه در اغلب سازمان هاي ارزيابي عملكردروش

-بر همين اساس نـرم . باشدها انجام شده است و يا در حال انجام ميانسازي اين مفاهيم در سازمسازي و بوميراستاي پياده

سـازي ايـن   تسـهيل پيـاده  افزارهاي متنوعي نيز از جمله داشبوردهاي عملكرد و كارت امتيازي در بـازار بـراي پشـتيباني و    

كپارچه و جامع شامل ابعاد و به عنوان زيرساختي ي اين در حالي است كه هوش تجاري. اندسازي شدهمفاهيم، توسعه و پياده

باشـد  هاي ايراني مـي ي مفاهيم باال، مفهومي تازه و نوپا و بعضا ناشناخته در سازمانكنندههاي مختلف به عنوان تكميلجنبه

ريزي استراتژيك و مديريت عملكرد و عدم دسـتيابي بـه   وري كامل از نتايج مرتبط با برنامهكه اين مسئله منجر به عدم بهره

ها و شكست بسـياري از اقـدامات مربـوط بـه هـوش تجـاري و       هدر رفتن هزينهو  ش رقابتي و هوش استراتژيك سازمانيهو

   .مديريت استراتژيك شده است

ي چارچوبي شـكاف بـين ايـن مفـاهيم تبيـين گـردد و       با توجه به مطالب فوق در اين پژوهش سعي شده است تا با ارائه

هـاي مربوطـه   ها ارائه گردد تا اين امر منجر به افزايش اثربخشـي و كـارايي پـروژه   ازمانراهكاري جهت رفع اين شكاف در س

 .گردد

  اهداف تحقيق .1-4

  .باشداهداف تحقيق شامل يك هدف اصلي و چند هدف فرعي مي

  هدف اصلي .1- 1-4

استقرار هوش  به منظور ارائه چارچوبي جامع و يكپارچه جهت همسونمودن هوش تجاري با استراتژي سازمان •

  .وكار خود هستندهايي كه به دنبال تحول در كسبري استراتژيك با قابليت كاربردي شدن در سازمانتجا
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  اهداف فرعي .2- 1-4

 هاي مختلفتعاريف مختلف ارائه شده تاكنون براي هوش تجاري از جنبه يي چارچوبي دربرگيرندهارائه •

ها در راستاي دستيابي به نتايج سازمانهاي فناوري اطالعات و مديريت استراتژيك تاكيد بر لزوم همكاري بخش •

 هاهوش تجاري و مديريت عملكرد سازمان

هاي هوش تجاري ي فناوري هوش تجاري، مديران سازماني و مجريان پروژهدهندههاي توسعهتغيير نگرش شركت •

ها و در ازمانآفريني براي سوكار در راستاي ارزشفني به هوش تجاري به نگاهي مبتني بر كسب از نگاهي صرفاً

  هانتيجه عدم شكست اين پروژه

  محدوده تحقيق .1-5

  :عبارتند از حوزه باشد كه به تفكيكهاي مختلف ميحوزهچندين مفهوم از چارچوب ارائه شده در اين تحقيق تلفيقي از 

  FEAF1 هاي معماري سازماني به ويژه چارچوب زكمن وگيري از نگاه كالن چارچوببهره: معماري سازماني  •

هوش تجاري استخراج شـده از كتـب و مقـاالت     موجود در معماري مفاهيم و اجزاي دارا بودن: هوش تجاري  •

 مرتبط

استفاده از چارچوب كارت امتيازي متـوازن و مـدل ارزيـابي آمـادگي     : مديريت استراتژيك و مديريت عملكرد  •

 ي اطالعاتي كاپالن و نورتونسرمايه

داالمكان از رويكرد معماري سازماني جهت اجرا و استقرار هوش تجاري استراتژيك در در اين چارچوب سعي شده است تا ح

-ها استفاده گردد و از اين طريق رهيافتي براي گذار سازمان ها از وضع موجود به وضع مطلوب مبتني بـر اسـتراتژي  سازمان

ي آن در تلفيق اين مفاهيم، در اين پـژوهش  قابل ذكر است كه به دليل تازگي اين چارچوب و نوآور. ارائه گرددهاي سازمان 

-دادنيها و تحويلو فراورده و جزئيات اجرايي آن اجرايي تاكيدي بر ابزارهاي مدلسازي و همچنين چگونگي سازماندهي تيم

 اوليـه  چـارچوب مفهـومي   اين پژوهش به عنوان يك رهيافت و نشده است و اين چارچوب درها و چگونگي مستندسازي آن 

                                                 
1 Federal Enterprise Architecture Framework 
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، با اين حال كاربردي بودن آن از طريق نظرسنجي از خبرگان و انجام يـك مطالعـه ي مـوردي بررسـي     باشدميبررسي قابل 

  .استشده 

  پرسش هاي تحقيق .1-6

 ها دارد؟هوش تجاري نقش كليدي در اجراي استراتژي و مديريت و بهبود عملكرد سازمانآيا  •

هـاي  چارچوبي جهت همسونمودن هوش تجاري با استراتژيتوان با استفاده از رويكرد معماري سازماني چگونه مي •

 هاي استقرار هوش تجاري استراتژيك استفاده نمود؟سازمان و تعيين وضع موجود و وضع مطلوب پروژه

ي كلـي مفـاهيم   افي برخوردار است؟ به عبارت ديگر آيا دربرگيرندهك و انسجام آيا چارچوب پيشنهادي از جامعيت •

و ارتباطـات اجـزا بـه    ) جامعيت(و مديريت استراتژيك و مديريت عملكرد كسب و كار استمرتبط با هوش تجاري 

 ؟)انسجام(صورت منسجم در اين چارچوب لحاظ شده اند

  باشد؟ها ميشدن در سازمان و اجرايي آيا چارچوب پيشنهادي داراي قابليت كاربردي •

  هاي تحقيق پيش فرض/ هافرضيه .1-7

 .ها دارداستراتژي و مديريت و بهبود عملكرد سازمان هوش تجاري نقش كليدي در اجراي •

هاي سازمان توان با استفاده از رويكرد معماري سازماني چارچوبي جهت همسونمودن هوش تجاري با استراتژيمي •

 .هاي استقرار هوش تجاري استراتژيك استفاده نمودو تعيين وضع موجود و وضع مطلوب پروژه

 .م و جامعيت كافي برخوردار استچارچوب ارائه شده از انسجا •

  .باشدها ميشدن در سازمان و اجرايي چارچوب پيشنهادي داراي قابليت كاربردي •
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  فرايند پژوهشي .1-8

پس از بررسـي وضـعيت    جهت استخراج سوال تحقيق، نشان داده شده است، در اين پژوهش 2-1همانطور كه در شكل 

ي اوليه با كارشناسان و خبرگان موضـوع در صـنعت،   ك در ايران و مصاحبههاي هوش تجاري و مديريت استراتژيفعلي پروژه

هـا و كمبودهـا در كارهـاي پيشـين،     ها، چـالش ن انجام شد و پس از شناسايي ايدهت موضوع و كارهاي پيشيمروري بر ادبيا

ز در چـارچوب اوليـه   چارچوب اوليه اين پژوهش طراحي شد و پس از مصاحبه و مشاوره با چند خبره اصالحات مربوطـه نيـ  

ي مربوطـه طراحـي گرديـد و روايـي آن نيـز      ي خبرگـان، پرسشـنامه  ها و تعيين جامعهسپس با تدوين فرضيه. اعمال گشت

چـارچوب   آوري گرديـد و نهايتـاً  به افراد خبره ارسال و به صورت حضوري و غيرحضوري جمع نتيجه كار سپس. بررسي شد

اي محـدود بـه   هـاي ايرانـي در حيطـه   و به صورت نمونه در يكي از سازمان شدراحي نظرات خبرگان ط با تحليلپيشنهادي 

  .گرديدموردي اجرا ي صورت مطالعه

 فرايند پژوهشي: 2-1 شكل 
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  نامه پايانساختار  .1-9

دوم و سوم از اين پژوهش به مروري بر ادبيات موضوع و كارهاي پيشين پرداخته خواهد شد، در فصـل چهـارم   در فصل 

ي چـارچوب پيشـنهادي شـرح داده    ي اوليـه ها، نسخهشناسايي نقاط قوت و ضعف آن نيز بر اساس تحليل كارهاي پيشين و

نتـايج حاصـل از ارزيـابي چـارچوب      و شناسي اين پژوهش پرداختـه خواهـد شـد   به بررسي روشدر فصل پنجم  .خواهد شد

ي نهادي مطالعـه چـارچوب پيشـ   ارزيـابي در فصل ششم جهـت  . پيشنهادي و متناسب با آن چارچوب نهايي ارائه خواهد شد

  .  گرددگيري و كارهاي آتي براي تحقيق بيان مينيز نتيجه هفتمموردي انجام شده و در فصل 

  



 
 

 
 

  

  فصل دوم  .2

  

  

  ادبيات موضوعمروري بر 
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 مقدمه .2-1

بعضي آن را . هوش تجاري مفهومي نيست كه داراي تعريف مشخصي باشدآورده شده است،  ]3[همانطور كه در 

فروشندگان پايگاه . دانند و بعضي آن را ابزاري براي مديريت عملكرد كسب و كارسازي ميها و بصريهگزارشگيري از داد

هاي آماري و هاي تحليلي بر تحليلداده، بر استخراج و تبديل و يكپارچه سازي داده ها تاكيد دارند و فروشندگان سيستم

هاي راي اين مفهوم نيز رويكردهاي مختلفي دارند و از جنبهبرهمين اساس تعاريف ارائه شده ب. داده كاوي تاكيد دارند

كه در اين فصل بخش مفصلي به معرفي و تبيين هوش تجاري و معماري و  نمايندمختلف اين مفهوم را توصيف مي

ست ها پرداخته شده ادر ادامه نيز مفاهيم ديگري كه در تعريف صورت مسئله به آن. سيرتكامل آن اختصاص داده شده است

  .اندمعرفي شده

 هوش تجاري چيست؟ .2-2

هـا   ي مفـاهيم و روش  اي دربرگيرنده شامل كليه را واژه تجاريمحقق شركت گارتنر، هوش  1هوارد درِسنر 1989در سال 

بـا ايـن حـال اسـتيو      .]6[نمايـد  هاي مبتني بر حقيقت تعريـف مـي   وكار با استفاده از سيستم گيري كسب براي بهبود تصميم

بـه  كنند و تاكيد دارند كه هوش تجاري به صورت صريح سه موضوع را مطرح مي ]4[نانسي ويليامز در كتاب خود  ويليامز و

  :ها نيستتنهايي هيچ كدام از آن

سازي هوش تجاري موفق تاثيرگذارند، اما هوش تجاري كه بسياري از محصوالت در پياده با اين :يك محصول  •

  .د و يكباره به عنوان يك راه حل نصب گردديك محصول صرف نيست كه خريداري شو

،  2ETLاي و ابزارهاي ي رابطهبا اينكه ابزارهاي انبار داده و فناوري هايي مانند پايگاه هاي داده :يك فناوري  •

شوند، با اين برده مي واسط هاي كاربري هوش تجاري و سرورها براي پشتيباني از كاربردهاي هوش تجاري به كار

  . اري صرفا يك فناوري نيستحال هوش تج

                                                 
1 Howard Dresner 
2 Extract, Transform, Load 
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با اينكه يك متدولوژي قدرتمند براي موفقيت در پياده سازي هوش تجاري نياز است، با اين  :يك متدولوژي  •

 .فناوري و تغييرات سازماني ادغام گردد هاي مبتني برحال نياز است تا متدولوژي مربوطه با راه حل

 .باشندتري ميتر و جامعاند كه دو تعريف آخر تعاريف كاملده شدهدر ادامه آوربعضي از تعاريف براي هوش تجاري 

آوري،  ريزي شده كه براي جمع محصوالت برنامهو ها فناوري اي يكپارچه از ابزار، عبارتست از مجموعه تجاري هوش •

 .]7[باشد سازي و تحليل و ارائه اطالعات، قابل به كارگيري مي يكپارچه

ها كمك  كه از اين طريق به آن نمايد افزاري ارائه مي هايي نرم حل وكار راه دگان كسبگيرن براي تصيم تجاريهوش  •

وكار را تشخيص داده و در هر شرايط در بهترين زمان، بهترين تصميم را اتخاذ   كند عوامل كليدي كسب مي

 .]8[نمايند

به ) داده خام(هاي سازماناراييي دريافت، دسترسي ، فهم و تحليل و تبديل يكي از مهمترين دهوش تجاري نحوه •

انبار داده، : شامل سه فناوري عمده مي باشد  اطالعات قابل اقدام براي بهبود عملكرد كسب و كار مي باشد كه

 .]3[ابزارهاي تحليلي و ابزارهاي گزارشگيري

سازي، خيرهآوري، ذافزارها و فرايندها براي جمعها، نرماز تكنولوژي عظيماي وش تجاري شامل مجموعهه •

 .]2[باشدها براي كمك به كاربران براي اتخاذ تصميمات بهتر ميدسترسي و تحليل داده

سازي و مجموعه اي از فرايندها، سياست ها، فرهنگ و فناوري هايي براي جمع آوري، تغيير، ذخيرههوش تجاري  •

گيري ت، ايجاد دانش و تصميمهاي جمع آوري شده از منابع داخلي و خارجي براي تبادل اطالعاتحليل داده

كند تا عملكرد كسب و كار گزارش شود، فرصت هاي جديد هوش تجاري كمك مي. همراه با اطالع مي باشد

تامين كنندگان، مشتريان، مسائل  كسب و كار كشف شوند و تصميمات بهتر كسب و كار با درنظرگرفتن رقبا،

 .]3[نداتخاذ گرد ،مالي و استراتژيك و محصوالت و خدمات

ها براي سازماندهي اطالعات كليدي است كه مديريت ها و روشاي از محصوالت، فناوريهوش تجاري مجموعه •

وكار اطالعات كسب ،تر ، هوش تجاريبه عبارت ديگر و با نگاه كالن. و عملكرد نياز دارد) خدمات(براي بهبود سود

گردد وكار است كه منجر به تصميمات و اقدامات ميوكار در بافتار فرايندهاي كليدي كسب هاي كسبو تحليل

 .]4[شودكه در ادامه باعث بهبود عملكرد كسب وكار مي
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شـده   ارائه ي كسب وكار به توصيف هوش تجاري پرداخته شده است،از جنبه نمايي از آخرين تعريف كه 1-2در شكل 

فـراهم نمـودن اطالعـات كسـب وكـار و تسـهيل        باشد هوش تجـاري از طريـق  همانطور كه در شكل قابل مشاهده مي .است

وكار در بافتار فرايندهاي كليدي مانند فراينـدهاي عمليـاتي، فراينـدهاي سـودآور و فراينـدهاي      ها و تصميمات كسبتحليل

  .ها و افزايش سود گرددتواند منجر به افزايش فروش، كاهش هزينهباشد و از اين طريق ميها تاثيرگذار ميمديريتي بر آن

  

 

  

  

 

 

 

  

  

  

هاي مختلف آورده سازي هوش تجاري از جنبهها در پيادهي سازماني سه رويكرد عمدهشرح و مقايسه 1-2 در جدول

نماينـد، بـه عنـوان مثـال يـك      ها در راستاي رفع نيازخاصي، نرم افزارهـايي را طراحـي مـي   بعضي از سازمان .]2[شده است

و يك يـا چنـد    1گاهص براي بازاريابي باشد كه در اين راستا ممكن است يك دادهدپارتمان ممكن است داراي يك نياز مشخ

رويكرد ديگر، سازماني است كه خواستار ايجاد يـك زيرسـاخت بـراي    . نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري پياده سازي نمايد

ي ها از منابع مختلف به انبـارداده قال دادهها و استقرار فرايندهاي كارا براي انتهوش تجاري از طريق پاكسازي و تعريف داده

                                                 
1Data Mart 

 ]4[هوش تجاري در بافتار فرايندهاي كليدي كسب وكار :1-2 شكل 
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در رويكـرد سـوم،   . افزارهاي هوش تجاري و سرمايه گذاري در آموزش كـاربران مـي باشـد   سازي تعدادي از نرموسيع و پياده

. باشـند وكار مياستفاده از هوش تجاري به عنوان يك توامندساز براي مدل جديد كسبو ها خواستار تحول سازماني سازمان

انتخاب هر رويكرد متناسب با آمادگي سازمان مـي . ها نياز است تا در فرايندهاي خود نيز تغييراتي اعمال نماينداين سازمان

  .باشد

 ]2[سازي هوش تجاريشرح و مقايسه ي سه رويكرد عمده ي سازمان ها در پياده :1- 2 جدول 

  :اول رويكرد   

 يك يا چند نرم افزار 

  :رويكرد دوم 

 زيرساخت هوش تجاري

  :رويكرد سوم 

 تحول سازماني 

چشم انداز 

 استراتژيك

رفع نيازهاي يك واحد كسب 

 وكار

فراهم نمودن يك منبع گسترده 

 ي سازماني

تحول گسترده در نحوه ي اجراي 

 كسب وكار

نرم افزارهايي كه نيازهايي از  تمركز

ب وكار را رفع ميچند واحد كس

 نمايند

ي نرم زيرساختي كه توسط كليه

افزارها در سراسر سازمان استفاده مي

 .شود

پشتيباني و توانمندسازي يك 

 مدل جديد استراتژيك كسب و كار 

 زياد بسيار زياد متوسط -كم سطح تعهد

 كل سازمان كل سازمان واحد كسب و كار محدوده

احدهايي كه از كليه ي و واحدكسب وكار حاكميت

 .نمايندزيرساخت استفاده مي

به همراه همكاري  كل سازمان

 مديران ارشد

مدير ارشد اطالعاتي و واحدهاي  واحد كسب و كار ضامن

 كسب وكار

 ي مديران ارشدكليه



14 

 

 
 

منابع مورد 

 نياز

 زياد بسيار زياد متوسط -كم

تاثيرروي 

 افراد و فرايندها

محدود به كاربراني كه از نرم 

 .نمايندفزارها استفاده ميا

شود تا كارها و موجب مي

تر شوند كه اين امر فرايندها تحليلي

شود تصميمات برمبناي موجب مي

 .حقيقت اتخاذ شوند

به صورت بنيادين كارافراد ، 

فرايندهاي كاري و فرهنگ سازماني 

 .نمايدرا متحول مي

ايجاد زيرساخت هزينه بر است و  نسبتا كم هزينه

مند يك چشم انداز براي توجيه نياز

هاي مختلف براي كنارگذاشتن بخش

 . باشدهاي خود ميكنترل داده

 گران و همراه با ريسك

كارايي و اثربخشي بهتر در  مزايا

ها كه موجب ي دپارتمانمحدوده

 .گرددافزايش سودهاي محلي مي

ها از طريق احتمال كاهش هزينه

احتمال  يكپارچه كردن زيرساخت و

بازگشت سريع سرمايه از طريق 

 اضافه شدن نرم افزارهاي آينده

پتانسيلي براي افزايش زياد سود 

 و درآمد

  

ها، اتخاذ رويكرد سوم از اولويت بيشتري برخوردار است كـه  در راستاي تاثيرگذاري بيشتر هوش تجاري و تحول سازمان

رويكرد سـوم   بر در اين تحقيق تمركز اصلي. ير نيستپذامكانباشد و به راحتي نيازها و شرايط خاصي ميخود نيازمند پيش

  .باشدمي
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 سيرتكامل هوش تجاري .2-3

 يهمواره برا رانيگ ميو تصم رانيهر سازمان بوده است و مد ياصل يها يياز دارا يكي، داده انياز آنجا كه در طول سال

وكار و عملكرد سازمان  بهبود كسب يزگار برا، جامع و ساقيدق يها آسان به داده يدسترس ازمنديخود ن ماتياتخاذ تصم

داده فراهم نمودن  تيريهدف از مد. برخوردار بوده است ييباال اريبس تياز اهم هداده هموار تيريمد ي اند، مسئله خود بوده

 ي مقوله .]3[دباش يم تيفيك نيخام به اطالعات قابل استفاده سازمان با بهتر يها داده ليتبد يبرا ييو ابزارها رساختيز

توسط لون،  1958بار در سال  نيداده، اول تيريمد يها رساختيو ز ها فناوري ي همراه با تكامل و توسعه زين تجاريهوش 

 يكه راهنما يبه نحو قيحقا نيو كشف ارتباطات ب افتيدر تيرا قابلتجاري  او هوش. مطرح شد IBMمحقق شركت 

تكامل  ريمفهوم در مس نيكه امروزه ا شود يوجود گفته م نيبا ا ].9[يدنما يم فياقدامات به سمت هدف مورد نظر باشد، تعر

مطرح شده  اند، افتهيتوسعه  80 ي اند و در دهه شكل گرفته 60 ي كه در دهه 1يريگ ميتصم بانيپشت يها ستميس

 شتريها، ب د از دادهاستاندار قالببا  ييها گزارش ي هيو ته يساز رهيذخ اتيو عمل تجاريهوش  90 ي در دهه. ]2،3[تاس

 يها بوده است، اما در سال يو منابع انسان يمال ،يحسابدار يها مربوطه در بخش كنانو كار يبانيپشت اتيمرتبط با عمل

در . سازمان شدند يها از داده يبردار خواهان بهره زين رانيگ ميو تصم يياجرا رانيكرده و مد رييتغ كرديرو نيا 2000 نيآغاز

  .]10[ندارائه نمود يمتعدد يها ستميبازار شكل گرفتند و س ازيبر حسب ن ها ستميس نيا دهندگان سعهتوراستا  نيهم

هـاي  و يـا سيسـتم   )ESS)2هاي پشـتيبان اجرايـي  اي ديگر نيز هوش تجاري را در مسير تكامل سيستمبا اين حال عده

اند كه اين امر بوده "4داشبوردهاي اجرايي"پي ايجاد  ها همواره درمديران ارشد سازمان .انددانسته )EIS) 3اطالعات اجرايي

ها چندان مورد توجه قـرار  با اين حال اين سيستم .گرديد 80هاي اطالعاتي اجرايي در دهه ي منجر به ايجاد مفهوم سيستم

داده شده بودند كه  كامپيوترها توسعهو ميني 5هاي مينفريمنگرفتند زيرا تنها محدود به كاربران كمي بودند و برروي سيستم

تحـوالت   90ي با ايـن حـال در دهـه    .]11[شدها ميو پشتيباني آن 6سازيبه هزينه برشدن عمليات متناسب اين امر منجر

 .هـاي جديـدتري شـد   ي سيسـتم ها و توسـعه خدمتگزار و وب منجر به كناررفتن مينفريم/فناوري از جمله معماري مشتري

                                                 
1 Decision Support Systems 
2 Executive Support Systems 
3 Executive Information Systems 
4 Executive Dashboards 
5 Mainframe 
6 Customize 
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شدن اقتصاد، رقابت و تالش براي افزايش سود و جذب مشتريان و بهبود كيفيت و كـاهش   ها با جهانيهمچنين در اين سال

هاي يكپارچه در سازمان افزايش يافت كه اين امر منجـر بـه ايجـاد مفهـوم هـوش تجـاري و       ها و درنتيجه نياز به دادههزينه

كيـب هـوش تجـاري و مـديريت عملكـرد،      بـا تر  2000مديريت عملكرد كسب و كار و فناوري انبـارداده گرديـد و در اوايـل    

هـاي پراكنـده در   باشـد، افـزايش حجـم داده   ي ديگري كه بسيار حائز اهميـت مـي  مسئله. داشبوردهاي عملكرد ايجاد شدند

-مختلـف و متعـدد گـزارش   فنون هاي يكپارچه و باشد و همين امر منجر به ايجاد سيستمها در طول اين ساليان ميسازمان

  ].12[وه اطالعات شده استگيري از اين انب

باشـد و  هاي اخير نيز با تحوالت و پيشرفت فناوري بـه صـورت مـداوم در حـال تغييـر مـي      مفهوم هوش تجاري در سال

همچنين با تلفيق آن . باشدي يك يا چند دپارتمان به سازمان و يا چند سازمان ميي آن در حال گسترش از حيطهمحدوده

ي توليد دانش و در نتيجه افزايش سودآوري و هوشمندي اده كاوي سعي شده است تا بر مولفهبا مفاهيم هوش مصنوعي و د

  .تاكيد گردد و ارزش و اهميت اين فناوري بيش از پيش درك گردد

  معماري هوش تجاري .2-4

آن  باشد كه در ادامه بـه معرفـي هركـدام از اجـزاي     نمايي كلي از معماري هوش تجاري قابل مشاهده مي 2-2در شكل 

  .پرداخته خواهد شد

  

 

 

 

 

 

 ]8[يتجار هوش يمعمار: 2-2 شكل 
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  منابع داده اي   .4-1- 2

يافته  هاي ساخت ي داده تواند شامل كليه ترين ورودي اصلي اين سيستم است كه مي اي متعدد و متنوع مهم داده منابع

يمه يافته و نهاي غيرساخت اي در سطح يك سازمان باشد و يا داده هاي اطالعاتي متنوع و عملياتي و جزيره موجود در بانك

  .باشد ايهاي چندرسانهو محيط يافته موجود در مستندات مختلف و يا در محيط وبساخت

  ETLابزارهاي  .4-2- 2

باشـند كـه توسـط     باشد كه منظور ابزارهايي مي مي 3و بارگذاري 2، تبديل 1ي استخراج خود مخفف سه واژه ETLواژه 

  .گردند در انبارداده مي ي بارگذاري ها پس از طي كردن فرايند مربوطه آماده ها داده آن

  ها 5و داده گاه 4انبار داده .4-3- 2

هـا كـه بيشـتر از نـوع      داده انبار. باشد اي آن يعني انبار داده مي زيرساخت داده تجاري ترين بخش از معماري هوش مهم

بـوده و طبـق   هـاي بسـياري    متداول داراي تفاوت 6 داده هاي مديريت پايگاه ي با سيستم در مقايسه. ]8[فقط خواندني هستند

هـاي زيـر    نمايد و داراي ويژگي گيري را پشتيباني مي ها است كه فرايند تصميم اي از داده مجموعه] 8[تعريف آورده شده در 

  : باشد  مي

 موضوع محور است •

 .يكپارچه و سازگار است •

 .باشد ميدهد و چندان در معرض تغييرات سريع و غيرقابل انتظار ن تكامل خود را به مرور زمان نشان مي •

                                                 
1 Extract 
2 Transform 
3 Load 
4 Data Warehouse 
5 Data Mart 
6 DBMS 
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اي از  زيرمجموعه يا اجتماع مجموعه ]8[شده در  ارائه گاه قرار دارد كه طبق تعريف در برابر مفهوم انبار داده مفهوم داده

وكار، دپارتمان خاص يا  باشد و شامل اطالعاتي مرتبط با بخش خاصي از كسب شده در انبار داده اصلي مي هاي ذخيره داده

  .شدبا اي از كاربران مي دسته

  متاداده ها .4-4- 2

اطالعـاتي كسـب وكـار،     هـاي موجوديـت  وكار هستند، مانند معني و مفهـوم هاي كسبي دادهاطالعات مفهومي درباره

. ]13[وكـار  هاي كسـب هاي تكنيكيِ دادهويژگي و كنندوكار از آنها تبعيت ميهاي كسبها و استانداردهايي كه دادهسياست

كند تا كمك مي فني و حتي فني ي هوش تجاري سازمان هستند كه به افراد غيرات سامانهها مستندبه عبارت ديگر متاداده

هـاي مـورد نظـر در    اي چيسـت، داده شود، مفهوم و كاربرد هر موجوديت دادههايي در اين سامانه ذخيره ميبفهمند چه داده

ها را بـر عهـده دارد، چـه ابـزاري     تأمين داده شود، چه كسي مسئوليتشود، با چه فرمتي ذخيره ميگاه ذخيره ميكدام داده

  .]13[كند كه چگونه نياز اطالعاتي خود را برطرف كنندها نياز است، و در كل آنها را راهنمايي ميردآوري دادهگبراي 

  داشبوردها و ابزارهاي بصري سازي داده ها .4-5- 2

تـر و   ها و داشبوردها در راستاي تحليـل سـريع  هاي گرافيكي متعدد و مختلف شامل انواع نمودار اين ابزارها داراي واسط

  .باشند تر در راستاي توليد دانش در سازمان مي آسان

  )اي چندبعديمدل هاي داده(گزارش هاي تحليلي برخط چندبعدي .4-6- 2

)برخطي ليتحل يها گزارش يمعمار نيا ياجزا نيتر از مهم گريد يكي
1OLAP)  اي چندبعدي مدل هاي داده يا

 رممكنيغ ايمشكل و  اريها بس آن يبررو دهيچيپ يها مرسوم كه اعمال پرسش ياطالعات يهابانكبرخالف . باشد يم

امكان قابل حصول  نيا انزم نيتر ، در كوتاهها ستميس نيها در ا داده نيب يارتباطات چندبعد جاديا قي، از طرباشد يم

  .باشد يم

                                                 
1 Online Analytical Processing 
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  مرتبط فنونكاوي و ديگر داده .4-7- 2

اسـتخراج اطالعـات و    يبرا نيماش يريادگيو  يهوش مصنوع ،ياضير ،يآمار هايروشز ا هاست ك ينديفراكاوي داده

 ي اسـت كـه از مجموعـه    يياطالعات اغلب شامل الگوها نيا. دينما يبزرگ مانند انبار داده استفاده م يها داده  گاهيدانش از پا

 يموارد. ختلف با اهداف مختلف استفاده شده استم عيدر صنا يكاو از داده تاكنون. ]8[گردد يها استخراج م از داده يميعظ

 يالگوهـا  ليتحل ان،يانواع مختلف مشتر يبند و دسته ييبازار، شناسا قاتيروند رشد سهام در بورس، تحق ينيب شياز جمله پ

   .]10[باشد يم يكاو از كاربرد داده ييها نمونه انيمشتر ديخر

  كاربرنامه ريزي استراتژيك و مديريت عملكرد كسب و  .2-5

كنيد را مورد سنجش  اش صحبت مي وقتي كه شما بتوانيد آنچه را كه درباه": بيان كرده است  1850لرد كلوين در سال 

دانيد؛ اما وقتـي نتوانيـد آن    توانيد ادعا كنيد كه چيزي درباره آن مي قرار دهيد و آن را با اعداد و ارقام بيان كنيد، درواقع مي

يد آن را به اعداد و ارقام بيان كنيد، دانش و آگاهي شـما نسـبت بـه آن موضـوع بسـيار نـاچيز و       را بسنجيد و زماني كه نتوان

سال پيش درباره اهميت قدرت سنجش و ارزيابي صحبت كرده  150بنابراين لرد كلوين بيش از ]. 14["ناراضي كننده است

ا با عمليـات و درنهايـت روشـي جهـت     است كه اين مسئله لزوم وجود يك سيستم مديريتي جهت همسوسازي استراتژي ه

  .كند ها را بيان ميارزيابي آن

هاي سـازماني و اتصـال آن بـه عمليـات و     ريزي استراتژيك فرايندي در راستاي فرموله نمودن و تشريح استراتژيبرنامه

  (1BPM)وكـار كسب و در همين راستا مديريت عملكرد ]14[باشدها ميسازي استراتژي در سازماني پيادهنظارت بر نحوه

يكي از اجزاي اين فرايند در راستاي همسو نمودن اهداف اسـتراتژيك و عمليـاتي بـا     (2CPM)و يا مديريت عملكرد سازمان

-و متعـدد مـي   هاي مختلفها و تكنيكوكار با هدف مديريت و ارزيابي عملكرد از طريق به كارگيري روشهاي كسبفعاليت

  .]15[باشد

  :]16[تعريف زير را براي اين مفهوم ارائه كرده است BPMي گروه استانداردساز
                                                 
1 Business Performance Management 
2 Corporate Performance Management 
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باشد اي از فرايندهاي تحليلي و مديريتي يكپارچه و حلقه بسته مي

دهـد و  هاي مـالي و عمليـاتي را تحـت پوشـش قـرار مـي      

براسـاس   عملكـرد  و مديريت گيرياندازه

وكار پارادايمي است كه دستيابي به موفقيت را از طريق مـديريت مـداوم عملكـرد    

در همـين راسـتا    .نمايدپذير ميامكانوكار در صورت لزوم 

هـا چـارچوب   اند كه يكـي از پركـاربردترين آن  

كاپالن و نورتـون بـا چـاپ اولـين     . شودها اجرا مي

. انـد هـا بـوده   با عنوان كارت امتيازي متوازن  به دنبـال روشـي جهـت ارزيـابي عملكـرد سـازمان      

اين دونفر تاثير عوامل ديگر را نيز در ارزيابي 

ر گرفتن چهار منظر متوازن مالي ، فرايند ، مشـتري و رشـد و يـادگيري، روش    

                                                
1 Balanced Scorecard 

14[ 

 
 

اي از فرايندهاي تحليلي و مديريتي يكپارچه و حلقه بسته ميمجموعه كسب وكار مديريت عملكرد 

هاي مـالي و عمليـاتي را تحـت پوشـش قـرار مـي      شود و فعاليتكه توسط فناوري پشتيباني مي

اندازهو  ريف اهداف استراتژيكعبراي توكار توانمندسازي براي كسب

   .است اهداف

وكار پارادايمي است كه دستيابي به موفقيت را از طريق مـديريت مـداوم عملكـرد    به عبارت ديگر مديريت عملكرد كسب

وكار در صورت لزوم وكار و رفع موانع كسبهاي كسبگيريكسب و كار و اعمال اندازه

اند كه يكـي از پركـاربردترين آن  هاي متعددي در راستاي مديريت عملكرد مطرح و به كارگرفته شده

ها اجرا ميباشد كه امروزه در بسياري از سازمانمي (1BSC)كارت امتيازي متوازن 

با عنوان كارت امتيازي متوازن  به دنبـال روشـي جهـت ارزيـابي عملكـرد سـازمان       1992ود در سال 

اين دونفر تاثير عوامل ديگر را نيز در ارزيابي . شددرگذشته ارزيابي تنها بر اساس معيارهاي مالي و بازگشت سرمايه انجام مي

ر گرفتن چهار منظر متوازن مالي ، فرايند ، مشـتري و رشـد و يـادگيري، روش    دخيل دانسته و با مدل ارزيابي خود با در نظ

  .جديد و كاراتري را جهت ارزيابي سازمان ها ارائه نمودند

  :منظرهاي مختلف اين مدل عبارتند از 

 منظر مالي 

         

كارت 

امتيازي 

متوازن

مالي

مشتري

رشد و 

يادگيري

فرايند

14[چهار منظر كارت امتيازي متوازن :3-2 شكل 

 

• 

به عبارت ديگر مديريت عملكرد كسب

كسب و كار و اعمال اندازه

هاي متعددي در راستاي مديريت عملكرد مطرح و به كارگرفته شدهچارچوب

كارت امتيازي متوازن 

ود در سال كتاب خ

درگذشته ارزيابي تنها بر اساس معيارهاي مالي و بازگشت سرمايه انجام مي

دخيل دانسته و با مدل ارزيابي خود با در نظ

جديد و كاراتري را جهت ارزيابي سازمان ها ارائه نمودند

  

 

 

  

  

  

  

منظرهاي مختلف اين مدل عبارتند از 

منظر مالي  �
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آوري سـازمان  كننـد كـه آيـا اسـتراتژي و اجـراي اسـتراتژي در بهبـود سـود         سنجه هاي عملكرد مالي مشخص مي

 .شوند اهداف مالي معموال در راستاي سودآوري ، رشد و ارزش سهامداران تعريف مي. مشاركت دارند يا خير

 منظر مشتري  �

شود تا مديران بيانيه ماموريت مربوط به خدمت رساني به مشتري را به سنجه هاي  كارت امتيازي متوازن باعث مي

زمان، كيفيت، عملكرد و  :تي مورد نياز مشتريان در قالب چهار موضوع استمشخصي ترجمه كنند كه بيانگر عوامل حيا

 .خدمت رساني و قيمت

 منظر فرايند �

ها را انجام داده هايي تبديل شوند كه شركت بايد آن هاي منظر مشتري مهم هستند اما بايد به سنجه اگر چه سنجه

آفريني براي مشتريان از فرايندها ، اقدامات و تصميمات بـه   عملكرد ممتاز و ارزش. تا انتظارات مشتريان را برآورده كند

 .شوند وقوع پيوسته در سراسر سازمان نتيجه مي

 منظر رشد و يادگيري �

  : سنجه هاي اين منظر بر سه نوع دارايي نامشهود در اجراي استراتژي تاكيد دارد

 .گردد كسب مي ها ، استعدادها و دانشي كه توسط كاركنان شركتمهارت: سرمايه انساني •

 .هاي فناوري هاي اطالعاتي، شبكه و زيرساخت پايگاه داده شركت، سيستم: سرمايه اطالعاتي •

ي همسوسازي كاركنان با اهداف كالن استراتژيك و توانايي فرهنگ سازماني، رهبري، نحوه :سرمايه سازماني •

 .كاركنان براي تسهيم و به اشتراك گذاشتن دانش

قدهاي وارد شده توسط اشخاص مختلف، در طول چندين سال اين مدل تكامل يافته است و مـوارد  با اين حال به دليل ن

امـروزه   .اند و تا نسل چهارم كارت امتيازي متوازن اين روند ادامه پيدا كرده استهديگري نيز در جهت توسعه آن مطرح شد

آن با استراتژي ها و اهداف كالن سـازمان بـه عنـوان    نيست، بلكه به دليل ارتباط مستقيم  اين مدل تنها يك سيستم ارزيابي

يكي از مفاهيم كليدي در چارچوب كارت امتيازي متوازن به عنوان يـك  . ]14[شود يك سيستم مديريتي در نظر گرفته مي

كننــده معمــاري و ســاختاري جهــت  نقشــه اســتراتژي فــراهم. باشــدي اســتراتژي مــيچــارچوب مــديريت عملكــرد، نقشــه
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كننـده فراينـد    باشـد و تشـريح   مـي ) يابخشـي از يـك سـازمان   (ها و اقدامات عملياتي يك سـازمان  تن استراتژيساخ يكپارچه

اي از ارتباطات علت و معلولي ميان اهداف اسـتراتژيك چنـد منظـر كـارت امتيـازي متـوازن        آفريني از طريق مجموعه ارزش

-هـا و شـاخص  مناظر مختلف، كارت امتيازي شامل سنجهسپس براي هركدام از اهداف درنظر گرفته شده در . ]14[باشد مي 

شـده آورده شـده اسـت    ي استراتژي سادهيك نقشه 4-2در شكل . شودطراحي مي 2و اقدامات (1KPI)هاي كليدي عملكرد

ه در همانطور ك .كه از پايين به باال روابط علي و معلولي بين اهداف متناظر با چهارمنظر كارت امتيازي نشان داده شده است

توانـد منجـر بـه افـزايش كـارايي      شكل نشان داده شده است، كاركنان با ثبات و با استعداد در منظر رشـد و يـادگيري، مـي   

هـا خـود منجـر بـه     ي محصوالت در منظر فرايند گردد كه هر دوي آني ارزش و بازاريابي موثر و توسعههاي زنجيرهفعاليت

ي ايـن اهـداف در انتهـا منجـر بـه      گردند كه همهمحصوالت در منظر مشتري مي ايجاد محصوالت نوآورانه و افزايش كيفيت

اي از اهـداف اسـتراتژيك مـرتبط بـا     در كنار اين تعاريف، مضامين استراتژيك مجموعه .گردندرشد درآمد در منظر مالي مي

تد كـه در سراسـر منظرهـاي    ها يك تركيب عمودي از اهـداف هسـ  باشند كه اكثر آني استراتژي مييكديگر در داخل نقشه

ي استراتژي يك بانك ميتواند شامل چنـد مضـمون اسـتراتژيك    به عنوان مثال نقشه. شوندكارت امتيازي متوازن تعريف مي

  .]14[مشتريان و مديريت اعتبارات باشدمديريت عمليات، مديريت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Key Performance Indicator 
2 Initiatives 

 يك نمونه نقشه ي استراتژي :4-2 شكل 
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ي اسـتراتژي كـالن در   رويكرد باال به پايين يك نقشـه ي استراتژي، گاه از طريق در راستاي همسويي سازماني و مراوده

هاي ديگر سـازمان بـه ترتيـب سلسـله مراتـب      هاي استراتژي بخشگيري از آن، نقشهشود و سپس با الهامسازمان ايجاد مي

ن بـه بـاال   گاه نيز از رويكـرد پـايي  . ]14[شودگفته مي 1هاي آبشاريها، نقشهگردد كه در اين شرايط به اين نقشهطراحي مي

هاي استراتژي مجزايي براي خود خواهنـد داشـت كـه در ايـن شـرايط امكـان       هاي مجزا هركدام نقشهاستفاده شده و بخش

درهمـين راسـتا نـرم افزارهـايي تحـت عنـوان كـارت امتيـازي توسـط اغلـب           . ]17[ها با يكـديگر وجـود دارد  ناسازگاري آن

ري و نمـايش اطالعـات عملكـرد مـرتبط بـا تصـميمات اسـتراتژيك،        آوكردن جمـع فروشندگان هوش تجاري جهت مكانيزه

  .]17[اندتاكتيكي و علمياتي مرتبط با چهارمنظر كارت امتيازي، توسعه داده شده

كـه در عمـل نيـز     مديريت عملكرد كسب وكار با هوش تجاري ادغام گردد 2010بيني گارتنر اين بود كه در سال پيش

گـاه نيـز   ، وكار اسـت هوش تجاري توانمندساز كليدي مديريت عملكرد كسب. صنعت افتاده استها اين اتفاق در در اين سال

با اين حـال كارهـاي پژوهشـي زيـادي پيرامـون      . ]18[شودمديريت عملكرد كسب وكار نسل بعدي هوش تجاري قلمداد مي

تعدادي از كارهاي انجـام شـده پرداختـه     با اين حال در فصل بعد به معرفي. ارتباط اين دو مقوله با يكديگر انجام نشده است

  .خواهد شد

2معماري سازماني .2-6
 

ها و عناصر ي فعاليتي يك چارچوب سازماني براي هماهنگي و يكسوسازي كليهمعماري سازماني فرايندي براي تهيه

براي دسته  هاي آن از طريق ايجاد ساختاري منطقيوكار در درون يك سازمان است و چارچوبفناوري اطالعات با كسب

هاي توصيفي سازمان، امكان تفكر سازماندهي شده را از ديدگاه هاي مختلف به سهامداران سازمان بندي و سازماندهي مدل

هاي سازمان ي سيستمكنند تا در راستاي مديريت سازمان و به همان اندازه براي توسعهدهند و به ما كمك ميمي

  .]19[سازماندهي شده بيانديشيم

  :]20[زد براي معماري سازماني عبارتند اشترك ميان تعاريف موجونكات م

                                                 
1 Cascaded Scorecard 
2 Enterprise Architecture 
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 تاثيرگذار بر سازمان  ارتباط با سازمان و تصويركلي از تمام عناصر .1

 ها، مفاهيم و قوانين منسجممتشكل از مدل .2

 ارائه تعريف دقيقي از وضعيت فعلي سازمان .3

 ارائه تعريف دقيقي از وضعيت آينده سازمان .4

  قال از وضعيت فعلي به وضعيت آيندهداراي يك طرح انت .5

هاي اطالعاتي ي سيستمها در زمينهگذاريبه عنوان مثال اولين بار چارچوب زكمن در راستاي كنترل و مديريت سرمايه

بندي و ها ارائه شد، به عبارت ديگر چارچوب زكمن ساختاري منطقي براي دستهها و جلوگيري از پراكندگي آندر سازمان

شد كه در راستاي مديريت سازمان باها و ديدهاي ذينفعان مختلف ميهاي توصيفي يك سازمان از منظردهي مدلسازمان

. سطر 6ستون و  6چارچوب زكمن چارچوبي است داراي . ]19[شوندهاي آن اختصاصي ميي سيستممربوطه و توسعه

دهند ديدهاي مختلف را از باال به پايين نشان مي دهند و سطرهاي آنهاي آن منظرهاي مختلف معماري را نشان ميستون

باشد كه بيانگر اند كه هر كدام داراي يك مدل منحصر به فرد ميهايي ايجاد شدهها، سلولو در اثر تقاطع سطرها و ستون

  .شودديده مي 5- 2 نمايي از اين چارچوب در شكل. منظري از معماري از ديد گروهي خاصي از سهامداران است

 ]40[نمايي از چارچوب زكمن: 5-2  شكل
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است  هايي كه برمبناي چارچوب زكمن توسعه داده شده است، چارچوب معماري سازماني فدرالي ديگر از چارچوبيك

ها به هاي فدرال با در نظر گرفتن هريك از آنسازي اقدامات و زيرساخت اطالعاتي سازمانكه اين چارچوب با هدف يكپارچه

نمايي . ]21[شودورت مرحله به مرحله از كليات به جزئيات وارد مياين چارچوب به ص. ارائه شد "1جزء معماري"عنوان يك 

  :اجزاي اصلي اين چارچوب عبارتند از . باشدقابل مشاهده مي 6- 2از اين چارچوب در شكل 

 هاي معماريپيشران -1

 معماري وضع موجود -2

 معماري وضع مطلوب -3

 جهت استراتژيك -4

 فرايندهاي انتقالي -5

 استانداردها - 6

 جزء معماري -7

  معماري مدل هاي - 8

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Architectural Segment 

 ]21[نمايي از چارچوب فدرال : 6-2  شكل
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  جمع بندي .2-7

هوش تجاري و تبيين اينكه هوش تجاري چه هست و چه نيست و بررسي معماري و  به بررسي تعاريفدر اين فصل 

و همچنين به بررسي مفاهيم ديگر از قبيل مديريت عملكرد و مديريت استراتژيك و معماري سازماني  سيرتكامل آن

با نگاه به . ها با هوش تجاري در كارهاي گذشته خواهيم پرداختي ارتباطات آنو در فصل بعد نيز به بررس پرداخته شد

ي سازماني، نياز است تا تاثير آن و ها و اهميت بررسي آن از جنبههوش تجاري به عنوان توانمندساز در تحول سازمان

   .ي يك سازمان مشخص گرددارتباطات آن با ديگر مفاهيم در حيطه



 
 

 
 

  

  فصل سوم .3

  

  

  بر كارهاي انجام شدهمروري 
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  مقدمه .3-1

ها با هوش بعد از معرفي مفاهيم اوليه در فصل قبل، در اين فصل به بررسي كارهاي انجام شده پيرامون ارتباط آن

هاي سازمان در ابتدا به بررسي كارهاي انجام شده پيرامون لزوم همسو نمودن هوش تجاري با استراتژي. پردازيمتجاري مي

به بررسي كارهاي انجام شده پيرامون ارتباط هوش تجاري با معماري  سپس. پردازيموكار ميملكرد كسبو مديريت ع

 .هاي هوش تجاري شرح داده خواهد شدرويكردهاي مختلف مهندسي نيازمنديدر انتها نيز  .پردازيمسازماني مي

هاي سازماني و مـديريت  بررسي لزوم همسو نمودن هوش تجاري با استراتژي .3-2

  ملكرد كسب و كارع

اي است كه هاي سازماني، مقولهوكار و لزوم همسويي آن با استراتژيهوش تجاري و ارتباط آن با مديريت عملكرد كسب

اي در راستاي بررسـي چگـونگي ايـن اقـدام     تاكيد زيادي دركارهاي پيش از اين شده است، اما كارهاي منسجم و ساختيافته

ها و مقاالت مرتبط با مديريت عملكـرد  به عنوان مثال در كتاب. ]29،28،27،26،25،24،23،22،15[چندان انجام نشده است

هاي بلوغ هوش تجاري نيـز در  و در مدل اي به هوش تجاري به عنوان ابزار اصلي توانمندساز اين مفهوم شده استتنها اشاره

  ].31،30،2[متيازي تاكيد شده استهاي سازماني و كارت اسطوح باالتر بلوغ، تلفيق هوش تجاري با استراتژي

باشد، زيرا كه هوش تجاري در واقـع سـتون   مديريت عملكرد به عنوان يك مفهوم، استقرار استراتژيك هوش تجاري مي

) هاي عمليـاتي بـه اطالعـات قابـل اسـتفاده     هاي تراكنشي سيستمافزارها، تبديل دادهزيرساخت فناوري اطالعات، نرم(فقرات

گيري موثر هوش تجـاري  وكار براي بهرهآيد و مديريت عملكرد نيز شامل فرايندهايي از كسبه حساب ميمديريت عملكرد ب

سـازي و  هاي مختلـف و انتقـال و خالصـه   هاي خام از سيستمبه عبارت ديگر هوش تجاري شامل دريافت داده. ]24[باشدمي

هاي مربوطه در راستاي ارتقـاي تصـميمات اسـتفاده    ز از دادهباشد و مديريت عملكرد نيها در انبار داده ميسازي آنيكپارچه

اند تـا از ايـن طريـق نمـايي اسـتراتژيك،      هاي تحليلي ادغام گشتههاي سنتي هوش تجاري با قابليتامروزه فناوري. نمايدمي

ي و هـوش تجـاري   به بررسي تفاوت هوش تجاري سـنت  1-3در جدول . ]28[اي و متوازن از سازمان ارائه نمايندوظيفهميان

  .هاي مختلف پرداخته شده استوكار از جنبهبراي مديريت عملكرد كسب
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 ]28[ي هوش تجاري سنتي و هوش تجاري براي مديريت عملكرد كسب وكارمقايسه :1- 3 جدول 

 BPMبراي   BI  سنتي BI  دسته بندي

  ي سازمانترهگس  دپارتمان  پياده سازي

  سريع، زمان مناسب، بالدرنگ  تاريخي  تمركز

  استراتژيك،تاكتيكي و عملياتي  استراتژيك و تاكتيكي  تصميمات

  همه  وكارگران كسبتحليل  كاربران

  بيش فعال  )انفعالي(واكنشي  گرايش

  توصيه و اقدامات  تحليل  خروجي

  حلقه بسته  حلقه باز  فرايند

هاي قابل كليدي عملكرد و سنجه هايشاخص  سنجه ها  معيارها

  اقدام

  شخصي  عمومي  ديد

  داشبوردها و كارت امتيازي  جداول، نمودارها و گزارش ها  بصري سازي

  )رخدادها و هشدارها(هل دادن  )دريافت گزارشات اقتضايي(كشيدن  تعامل

  استثناها  روند  تحليل

  ساخت يافته و غيرساخت يافته  ساخت يافته  داده
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ي ارتباط مديريت عملكرد و هوش تجاري از زواياي مختلف بررسي شده در منابع مختلف پرداخته شرح نحوه در ادامه به

 .خواهد شد

ها در مديريت عملكرد كسـب  ارتباط هوش تجاري با كارت امتيازي متوازن و نقش آن .2-1- 3

  وكار

  :]5[باشدوكار شامل دو بخش اصلي مياز ديدگاه ويليامز مديريت عمكرد كسب

 گيري عملكردت اندازهقابلي •

وكار و ابزارهاي تحليلي يـا بـه عبـارت ديگـر     كه نيازمند اطالعات كسب قابليت مديريت و بهبود عملكرد •

  .باشدهوش تجاري مي

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 ]5[ارتباط كارت امتيازي متوازن و هوش تجاري  :1-3 شكل 
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ي مديريت عملكرد به همسويي با عوامل مختلف كه منجر به عملكـرد  نشان داده شده است، حوزه همانطور كه در شكل

و چـارچوب كـارت امتيـازي بـه عنـوان يـك ابـزار        ...) مانند اهداف، منابع وغيره(شودشوند مرتبط ميزمان مياستراتژيك سا

  :استراتژيك 

هـاي  ي اهداف براي پشتيباني از استراتژياز مناظر مالي، مشتري، فرايند و رشد و يادگيري براي مراوده •

 .نمايدوكار استفاده ميكسب

 .نمايدهاي عملكرد متناسب با اهداف استفاده ميي از سنجهگيراز چهار منظر براي گزارش •

 .نمايدريزي آينده ارائه ميريزي و برنامهبازخورد استراتژيك براي تخصيص منابع، بودجه •

 .كندي ارزش سازمان معطوف ميتمركز مديريت را به زنجيره •

زيرساخت اطالعات، ابزارهاي تحليلي و  اطالعات و(گيري از هوش تجاريحال چارچوب كارت امتيازي در صورت بهره

 .تواند موجب مديريت و بهبود عملكرد سازمان گرددمي) پشتيبان تصميم

  ي همسويي هوش تجاري و مديريت عملكرد كسب وكار در هرم سازمانينحوه .2-2- 3

قابـل   2-3 شـكل  دهـد كـه در  تر ارتباط اين دو مفهوم را نشان مـي ي خود به نحو ديگري و با نگاهي كالنميكا در مقاله

 وكـار و اسـتراتژي  انداز و ماموريت سازمان منجر بـه تعيـين اهـداف كسـب    هاي چشماز باال به پايين بيانيه. باشدمشاهده مي

كند و عوامل كليدي موفقيت شروط الزم بـراي دسـتيابي   ي دستيابي به اهداف را بيان مياستراتژي طريقه. گرددمربوطه مي

-تـر و سياسـت  وكار و استراتژي تعيين شده منجر بـه ايجـاد اهـداف سـطح پـايين     اهداف كسب. كنندبه اهداف را تعيين مي

در . شـوند گيـري مـي  كنند كه چگونه اهـداف انـدازه  هاي كليدي عملكرد مشخص ميشاخص. گرددمي) وكاربرنامه كسب(ها

شـوند و  كارت امتيازي نشان داده مـي  هاي گرافيكي مانند داشبورد واز طريق واسط (KPI)ها محيط هوش تجاري، شاخص

هاي مرتبط با عملكرد را بررسـي نماينـد كـه    تر وارد شده و دادهتوانند به جزئيات سطوح پاييناز طريق داشبورد، مديران مي

د معموال به عنوان مـديريت عملكـر   روشندر شكل باال بخش . اي يكپارچه شده استها از منابع مختلف در انباردادهاين داده

-frontي شود كه هوش تجاري نيـز خـود بـه دو دسـته    هوش تجاري شناخته مي تيرهشود و بخش وكار شناخته ميكسب

end)ابزارهاي گزارشگيري و بصري سازي ( وback-end)18[شودتقسيم بندي مي) انبار داده[.  
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  حلقه ي بسته در رويكرد مديريت عملكرد كسب وكار .2-3- 3

ي بررسي نقـش هـوش تجـاري در سـطوح مختلـف سـازماني اعـم از        اين كارهايي در زمينه عالوه بر موارد باال، پيش از

-ي بسـته مـي  يـك حلقـه   استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي انجام شده است و مبتني بر رويكرد مديريت عملكرد، اين حلقـه 

انبارداده از طريق استخراج اطالعـات  رويكرد پايين به باال و اجراي فرايند  به عبارت ديگر صرف به كارگيري ]. 29،23[باشد

بـرهمين  . خوردهاي سازماني شكست ميها موثر نبوده و از اين طريق رويكرد باال به پايين و اعمال و اجراي استراتژياز داده

اساس تعريف جديد هوش تجاري، مديريت عملكرد كسب وكار است كه اين ديدگاه شامل انبارداده تنهـا بـه عنـوان يكـي از     

باشد و در مقابل نيازمند يك جزء فعال با قابليت نظـارت بـر فراينـدهاي عمليـاتي كليـدي و همسـو نمـودن        اي خود مياجز

از طريـق ايـن ديـدگاه در     ].29[باشـد هاي سازمان مـي تصميمات و اقدامات مديران سطوح تاكتيكي و عملياتي با استراتژي

شـود، در سـطوح تـاكتيكي بـا اسـتفاده از      سـتراتژيك بررسـي مـي   سطوح استراتژيك ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف ا

عملكرد پرداختـه   كاوي و غيره به حل مسائل و كشف الگوها و مشكالت و نقاط ضعفهاي دادههاي تحليلي و تكنيكسيستم

جام شده در بر همين اساس اقدامات ان. پذيراستشود و بعد از تشخيص مشكل، امكان اصالح آن در سطح عملياتي امكانمي

گردند و از ايـن طريـق ايـن    هاي جديد ميهاي بيشتر براي ايجاد استراتژيسطوح عملياتي نيز خود موجب تشخيص فرصت

 .]23[گرددپذير ميي بسته امكانحلقه

 ]18[همسويي هوش تجاري و مديريت عملكرد كسب وكار  :2-3 شكل 
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  مدل همسويي كارت امتيازي با هوش تجاري .2-4- 3

مدلي كـه  در  ].5[يليامز ارائه شده استهاي همسويي كارت امتيازي با هوش تجاري مدلي است كه توسط ويكي از مدل

كه محور افقي آن ميزان بلوغ استقرار كـارت امتيـازي   آورده شده است، محور مختصاتي نشان داده شده است  4-3در شكل 

باشد و دراثر تقاطع اين دو محور، چهار ناحيه ايجاد شده متوازن در سازمان و محور عمودي آن ميزان بلوغ هوش تجاري مي

به  اند و اين ناحيهست كه هر دو اقدام مرتبط با كارت امتيازي و هوش تجاري همسو شدها ايي چهارم ناحيهه ناحيهاست ك

  .ها قلمداد شده استعنوان وضع مطلوب سازمان

  

  

 ]29[ حقله ي بسته در رويكرد مديريت عملكردكسب و كار :3-3 شكل 
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  :  1ناحيه •

فاده اي جهـت اسـت  هاي متعدد، صفحات گسترده و منـابع داده ، داراي گزارش1ي هاي موجود در ناحيهشركت

  .شوندهاي امتيازي تهيه و ايجاد ميباشند و به صورت دستي كارتاي هوش تجاري ميهاي جزيرهدر سيستم

  : 2ناحيه  •

باشند با اين تفاوت كـه كـارت امتيـازي را از طريـق يـك      مي 1هاي ناحيه هاي اين ناحيه مانند شركتشركت

  .اندافزاري مكانيزه نمودهسيستم نرم

  : 3ناحيه  •

افزارهاي هوش تجاري و افـزايش  هايي باكيفيت و يكپارچه براي نرماي اين ناحيه در راستاي ارائه دادههشركت

هاي كـارت امتيـازي در ايـن    با اين وجود گزارش. اندي سازماني توسعه دادهها يك انباردادهكارايي و كاهش هزينه

  .باشدها، ناكارآمد و دستي و حجيم ميسازمان

  : 4ناحيه  •

ابزاري محكـم بـراي   هاي اين ناحيه هردو اقدام كارت امتيازي و هوش تجاري را در راستاي ايجاد جعبهشركت

هـايي هسـتند كـه تصـميم بـه      آلـي بـراي سـازمان   انـد و ايـده  گيري، مديريت و بهبود عملكرد همسو نمودهاندازه

  .همسوسازي اين دو اقدام دارند

 ]5[ويي هوش تجاري با كارت امتيازيهمس :4-3 شكل 



35 

 

 
 

ي چهارم بسته به نواحي شروع مختلف اد همسويي و دستيابي به ناحيهمسير در جهت ايج 9براين اساس در اين مدل، 

 .را طي نمايند ها بايد بعد از تعيين جايگاه خود در اين مدل، يك يا تعدادي از مسيرهاي مربوطهشود و سازمانايجاد مي

ي راني در قالب يك مطالعههاي اياين مدل توسعه داده شده است و در يكي از سازمان ]41[قابل ذكر است كه در مقاله 

  .مورد اجرا شده است

  گيري آمادگي سرمايه اطالعاتيمدل اندازه .2-5- 3

ي اطالعاتي بخشي از منظر رشد و يادگيري در چارچوب كارت امتيازي همانطور كه پيش از اين گفته شد، سرمايه

مديران زمان است و يا به عبارت ديگر هاي سابا استراتژي سرمايه اطالعاتيباشد و هدف از آن ايجاد همسويي متوازن مي

-كاپالن و نورتن مدلي جهت اندازهدر همين راستا . قادرند از طريق آن سرمايه اطالعاتي مورد نياز استراتژي را تعيين نمايند

ي هبراي كليسرمايه اطالعاتي مختلف  اجزاي ارائه نمودند كه از طريق آن ميزان آمادگي ي اطالعاتيگيري آمادگي سرمايه

  :عبارتند ازاند كه ها چهار سطح براي سرمايه اطالعاتي تعريف نمودهآن. ]32[باشدمضامين استراتژيك قابل محاسبه مي

 1افزارهاي تحولينرم •

  .دهندرا تغيير مي سازمان وكاركه مدل جاري كسب هاييفناوريها و سيستمعبارتست از 

 2افزارهاي تحليلينرم •

 .كننددانش را تقويت مي/ كه تحليل، تعبير و تسهيم اطالعاتهايي سيستمعبارتست از 

 3نرم افزارهاي پردازش تراكنش •

 .كنندها و عمليات سازمان را خودكار ميهايي كه تراكنشسيستمعبارتست از 

 زيرساخت فناوري •

  . دنباشهاي مديريتي كه براي توانمندسازي باقي سطوح ميها و مهارتفناوريعبارتست از 

 فرايند مربوطه و ،و مديريت عمليات مديريت مشتريان مديريت نوآوري، زير براي سه مضمون استراتژيكدول جدر 

به عنوان مثال در مضمون استراتژيك مديريت  .اندتشريح شده براي يك سازمان به صورت نمونه اجزاي اين چهار سطوح

                                                 
1 Transformational Applications 
2 Analytical Applications 
3 Transactional Processing Applications 
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 ، سيستماست CRMمورد نياز آن سيستم تحولي باشد كه سيستم مي بندي مشتريانبخش، فرايند مربوطه مشتريان

مديريت سفارشات و  پردازش تراكنش مربوطه، سيستم تحليل سودآوري مشتري و سيستم سيستمتحليلي مورد نياز آن 

-مبتني بر وب و فناوري يكپارچه مراكز تلفن با سيستم CRMهاي مربوطه نيز سيستم فناوريهمچنين . باشدمي فروش

  . باشنددو مضمون ديگر نيز به همين شيوه قابل بررسي مي. تي استهاي اطالعا

 براي سه مضمون استراتژيك ياطالعات ي هيسرما تشريح: 2- 3 جدول 

مضمون 

 استراتژيك

 مديريت عمليات مديريت مشتريان مديريت نوآوري

افزايش كارايي فرايندها و  • بخش بندي مشتريان • دتوسعه محصوالت جدي •  مرتبطفرايند 
 ارائه سريع خدمات 

سيستم هاي 

 تحولي

طراحي محصول توسط  •
 مشتري

 ابزارهاي رديابي محموله • CRMسيستم  •

سيستم هاي 

 تحليلي

سيستم مديريت دانش  •
 براساستوسعه محصول 

  تجارب برتر

تحليل كيفيت محصول و  • تحليل سودآوري مشتري •
  فرايند

  بي فعاليتهزينه يا •
تحليل زمان چرخه توليد  •

  محصول

سيستم هاي 

 پردازش تراكنش

 SCMسيستم  • مديريت سفارشات و فروش • دريافت بازخورد مشتري •

زيرساخت 

 فناوري

  مبتني بر وب CRMسيستم  • CAD/CAM  ابزارهاي •
با  يكپارچه سازي مراكز تلفن •

  سيستم هاي اطالعاتي

 فناوري يكپارچه ابزارهاي •

RFID  

  

-ي استراتژي به توفيقاتي نائـل گريـده  ي اولين نقشههاي آموزشي، پس از توسعههاي متعددي با برگزاري كارگاهسازمان

اي را بـراي مضـاميني مثـل واكـنش سـريع يـا       در هر كارگاه آموزشي، شركت كنندگان طرح سرمايه اطالعاتي يكپارچه. اند

هاي آموزشـي شـامل افـراد واحـدهاي منـابع انسـاني و       ارگاهكنندگان كشركت. دهندهاي مشتريان توسعه ميشناخت بخش
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به اين طريـق متخصصـان فنـاوري اطالعـات و     . فناوري اطالعات و همچنين واحدهاي خط مقدم ارتباط با مشتريان هستند

يـن  نتيجـه ا درنهايـت  . كننـد ساير متخصصان نظرشان را در مورد سرمايه اطالعاتي الزم براي هر جزء استراتژيك بيـان مـي  

  .]42[گرددهاي آموزشي به واحدهايي كه بايد طرح را پياده كنند ابالغ ميكارگاه

و از طرفـي   هاي معمـاري سـازماني شـباهت دارنـد    چارچوب اغلب به سطوح سرمايه اطالعاتي قابل ذكر است كه سطوح

تـر  توان به صورت جزئياين حال مي با. كنندممكن ميرا ها و مضامين استراتژيك هاي سازمانها را با استراتژيهمسويي آن

را بـا مفـاهيم معمـاري سـازماني و هـوش تجـاري       و مفاهيم آن پرداختجهت تكميل اين مدل ها به اين سطوح و اجزاي آن

  .تلفيق نمود

  ي معماري سازماني و هوش تجاريبررسي رابطه .3-3

  .]4[شودعات ديده ميهاي مختلف فناوري اطالانبارداده در اليه/جايگاه هوش تجاري 5-3در شكل 

  

  

 

 

 

  

 ]4[انبارداده در اليه هاي مختلف فناوري اطالعات/جايگاه هوش تجاري: 5-3 شكل  
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هـا ماننـد   هاي مختلفي قرار دارند كه بعضـي از آن ي زيرساخت، فناوريشود در اليهديده مي 5-3همانطور كه در شكل 

هاي تراكنشـي نيـز   ي برنامهدر اليه. سازي داده و انبارداده مربوط به هوش تجاري هستندهاي داده و ابزارهاي يكپارچهپايگاه

ي داده به عنوان مـاده خـام هـوش    هاي توليدكنندهباشد، انواع مختلف سيستمهاي اطالعاتي تراكنشي ميل سيستمكه شام

-هايي بـا مـدل  هاي استراتژيك كه شامل سيستمبرنامه -1. در باالترين سطح نيز دو نوع برنامه وجود دارد. تجاري قرار دارند

هاي اطالعاتي كـه بـا هـدف فـراهم كـردن      برنامه -2. باشندسب و كار ميسازي مسائل كهاي تحقيق در عمليات براي بهينه

    .شوندهاي استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي ايجاد مياطالعات براي مديران سطوح مختلف در راستاي رفع چالش

بزارهاي سازي سيستمي است كه برمبناي آن ااز نگاه مهندسي سيستم، ايجاد دارايي هوش تجاري يك عمليات يكپاچه

شوند و فرايندهاي خاصي مبتني بـر فنـاوري اطالعـات    مختص هوش تجاري به زيرساخت موجود فناوري اطالعات اضافه مي

         گـردد وكـار ايجـاد مـي   هـا بـراي كاربردهـاي كسـب    سـازي آن ي ارزش و در عين حال آمادهجايي داده در زنجيرهبراي جابه

هـاي مخـتص هـوش تجـاري كـه بـه       در ايـن شـكل بخـش   . باشدقابل مشاهده مي 6-3نمايي از اين توضيح در شكل ]. 4[

  :باشند كه اين بخش ها عبارتند از اند، با رنگ تيره قابل مشاهده ميزيرساخت فناوري اطالعات موجود اضافه شده

 انبار داده •

 ETLابزارهاي كيفيت داده و  •

 BIنرم افزارهاي كاربردهاي  •

 متاداده ها •

  داده هاي خام •
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باشد و اجـزاي آن در  هوش تجاري تنها يك سيستم اطالعاتي تراكنشي و محدود به سطوح پايين فناوري اطالعات نمي

هـا و اهـداف و فراينـدهاي    همچنين به دليل ماهيت خود به صورت مستقيم بـا اسـتراتژي  . باشندي سطوح پراكنده ميكليه

با اين وجود در بسياري مـوارد،  . باشدها تاثيرگذار ميها تاثيرپذيرفته و هم بر آنآن باشد و هم ازوكار نيز در ارتباط ميكسب

شود كه به دست كاركنان فنـاوري اطالعـاتي كـه    قلمداد مي "افزارهاي فناوري اطالعاتيكي ديگر از نرم"هوش تجاري تنها 

و يـا اجـراي ايـن پـروژه صـرفا يكـي از        دشـو باشند، سـپرده مـي  هاي تراكنشي ميسازي سيستممتخصصين طراحي و پياده

شـود  شود كه اين امر منجر ميهاي تراكنشي در نظر گرفته ميي معماري سازماني در كنار ديگر سيستمهاي برنامهخروجي

  .]4[ي كافي تاثيرگذار نباشدكه هوش تجاري در بسياري موارد به اندازه

از رهيافت معماري سازماني براي هـوش تجـاري و بررسـي لـزوم     پيش از اين كارهاي پژوهشي زيادي پيرامون استفاده 

باشـند و اغلـب   ي مستقل و جدا از هم مـي ي هوش تجاري و معماري سازماني دو حوزهاين كار انجام نشده است و دو حوزه

به شرح چنـد كـار   با اين حال در ادامه . باشندسازي و استقرار هوش تجاري رويكردي متفاوت را دارا ميهاي پيادهمتدولوژي

 .مرتبط پرداخته خواهد شد

 ]4[سازمان اتاطالع يفناور موجود يها ييدارا در يتجار هوش ياجزا: 6-3 شكل 
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ي دكتراي خود هوش تجاري را در بافتـار يـك سـازمان و ارتبـاط آن را بـا ديگـر مفـاهيم ماننـد         نامهكانرادي در پايان

گيري عملكرد بررسي نموده است و مدل مفهومي زير را در راستاي تعيين ارتبـاط ايـن   معماري سازماني و استراتژي و اندازه

 .]33[فاهيم ارائه نموده استم

  :مبتني بر اين مدل

 .گردندهاي كسب وكار تدوين مياستراتژي •

ي وكار، ساختار سازماني و فناوري اطالعات پشتيباني كنندهبراساس اصول معماري سازماني، فرايندهاي كسب •

 .شوندها و مواردي از اين قبيل مستند مياستراتژي

 .باشندرگيري در اجراي استراتژي ميشده قابل به كامستندات آماده •

 .گيري عملكرد كه توسط يك انبارداده پشتيباني شده باشد، توسعه داده خواهد شديك سيستم اندازه •

ها و محيط خارجي در راستاي تعيين استراتژي جديد و يا پااليش گيرياي اطالعات حاصل از اندازهبه صورت دوره •

تواند منجر به تغييراتي در معماري سازماني و شوند كه اين امر ميتحليل مي هاي قبلي،ي اجراي استراتژينحوه

  . گيري عملكرد گرددفرايندهاي سازماني و يا سيستم اندازه

 ]33[مدل مفهومي هوش تجاري در بافتار سازمان :7-3 شكل 
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به عبارت ديگر او معماري سازماني را به عنوان بخشي از اين مدل و ابزاري جهـت مستندسـازي سـازمان و سـاختارها و     

با ايـن حـال در مـواردي نيـز     . پردازدي تلفيق آن با هوش تجاري نمينمايد و به نحوهصيف ميهاي آن توفرايندها و سيستم

  پيرامون تلفيق اين دو مفهوم كارهايي انجام شده است

، چارچوب زكمن را چـارچوب جـامع و كـاملي جهـت     2005گذاران انبارداده در كتاب خود در سال يكي از پايه 1اينمون

آوري ايـن  شـده اسـت، بعـد از جمـع    نشـان داده  8-3داند و همانطور كه در شكلي هوش تجاري ميهاآوري نيازمنديجمع

 .]34[اي سازماني را استخراج نمود و سپس انبارداده را برمبناي آن توسعه دادتوان مدل دادهها مينيازمندي

ا و به عنوان يكـي از افـراد خبـره    هسازي سيستممتخصص محاسبات توزيع شده و يكپارچه 2با اين حال ديويد لينسيكام

ي برلزوم در نظرگرفتن هوش تجاري بـه عنـوان هسـته    www.ebizq.netدر مطلبي در سايت  2009در صنعت، در سال 

نمايد و معتقد است كه هوش تجاري خود نيازمند نـوعي  هاي آن تاكيد مياصلي معماري سازماني و نه فقط يكي از خروجي

بـراي هـوش تجـاري     را ي خود در همان سـال چـارچوب زكمـن   نامهنيز در پايان 3تيلور. ]35[باشديريزي معمارانه مبرنامه

-هاي پشتيبان تصميم، چارچوبي براي سيستم2010ي در سال ااستادزاده و همكارانش نيز در مقاله. ]36[توسعه داده است

منسجم و جـامعي   چنين استنباط نمود كه هنوز كارتوان با اين حال مي ].37[گيري مبتني بر چارچوب زكمن ارائه نمودند

  .جهت تلفيق هوش تجاري و معماري سازماني انجام نشده است

                                                 
1 Inmon 
2 David Linthicum 
3 Taylor 

 ]34[چارچوب زكمن جهت جمع آوري نيازمندي هاي هوش تجاري :8-3 شكل 
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  مهندسي نيازمندي هاي هوش تجاري .3-4

باشند و برخالف ها از جمله مراحل بسيار مهم در فرايند طراحي انبار داده ميطراحي مفهومي و تحليل نيازمندي

اي جهت ايجاد انبار هاي وظيفهآوري نيازمنديدر راستاي جمع. ها شده استيادي به آنسال اخير توجه ز 10گذشته در 

  .مبتني بر هدفو مبتني بركاربر  ،)داده(مبتني بردارايي ].38[داده سه رويكرد در منابع مختلف تاكنون بررسي شده است

  )داده(مبتني بر داراييرويكرد  .4-1- 3

-اي عملياتي موجود براي تشخيص دادهريق شناسايي و تحليل منابع دادهباال است كه از ط هروشي پايين ب اين روش،

 .هاي مرتبط با تصميمات سازماني استدر اين روش حضور كاربر تنها محدود به تعيين داده. باشدپذير ميهاي موجود امكان

، ممكن است نيازهاي اطالعاتي به نمايد، به جهت عدم ارتباط مداوم با كاربرانرا تسهيل مي ETLاين روش با اينكه فرايند 

رو گردد و شماي چندبعدي ايجاد شده با ها روبهدرستي شناسايي نشده و طراح انبارداده با مشكل تشخيص ابعاد و سنجه

  .ترين روش استهزينهترين و كمبا اين حال اين روش ساده. نيازهاي كاربران سازگاري نداشته باشد

  مبتني بر كاربررويكرد  .4-2- 3

. باشدپذير ميوكار امكانهاي كليه كاربران كسبآوري نيازمنديباال است كه از طريق جمع وش نيز روشي پايين بهاين ر

تمركز اين روش بر همكاري . ها با يكديگر مجمتع و سازگار شده تا شماي چندبعدي مناسبي ايجاد گرددسپس اين ديدگاه

توان باشد كه مياي موجود ميهاي مطرح شده با منابع دادهزمندياز جمله مشكالت اين روش نگاشت نيا. كاربران است

هاي سازماني مطلع نبوده و ممكن است وكار از اهداف و استراتژيهمچنين كليه كاربران كسب. منجر به شكست گردد

  .ها گمراه كننده باشدهاي مطرح شده توسط آننيازمندي
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  مبتني بر هدفرويكرد  .4-3- 3

وكار از طريق مصاحبه با مديران ارشد هاي كسبقبل، روشي باال به پايين است كه استراتژياين روش برخالف دو روش 

از جمله . گردندهاي كليدي عملكرد مربوطه استخراج ميها با يكديگر مجتمع شده و  شاخصگردد و اين ديدگاهتبيين مي

گيري از هاي قابل اندازهاستخراج شاخصي باشد و همچنين مرحلهمشكالت اين روش الزام همكاري مديران ارشد مي

 .هاي سطح باالي مديران نيز از اهميت زيادي برخوردار استنيازمندي

با اين حال در بسياري موارد نيز . هاي مختلف پرداخته شده استي اين سه رويكرد از جنبهبه مقايسه 3-3در جدول 

  .شوداز رويكردهاي تركيبي نيز استفاده مي
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 ]38[رويكردهاي مختلف مهندسي نيازمندي هاي هوش تجاري :3- 3 جدول 

  مبتني بر هدف  مبتني بر كاربر  )داده(مبتني بر دارايي  

  باال به پايين  پايين به باال  پايين به باال  رويكرد پايه

  مديران ارشد - زياد  كاربران كسب وكار- دزيا  مديران پايگاه داده -كم  درگيركردن كاربر

داشتن دانش مناسب نسبت به فرايندها   هاي مناسب و كافيوجود داده  هامحدوديت

  و سازمان

  تمايل مديران ارشد به همكاري

ها قطعي در دسترس بودن داده  نقاط قوت

  .است

-قابليت پذيرش سيستم را افزايش مي

  .دهد

هاي درست احتمال تشخيص شاخص

  .دهدافزايش ميرا 

شماي چندبعدي با نيازهاي كاربران   هاريسك

  .سازگاري ندارد

شماي چندبعدي ممكن است به علت 

  .تغييرتوسط كاربران كنار گذاشته شود

مشكالت حمايت توسط مديران ارشد 

  هاو استخراج شاخص

 .به كاربران مصاحبه شده بستگي دارد  عملياتي و تاكتيكي  سطح سازماني مورد نظر

  .در بيشتر مواقع تاكتيكي است

  تاكتيكي و استراتژيك

  كم  زياد  كم  ريسك شكست

  زياد  متوسط  كم  هاي منبعتعداد سيستم

  باال  باال  پايين  هزينه
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  جمع بندي .3-5

باشد اين است قابل برداشت مي هاي سازماني،ي ارتباط هوش تجاري با استراتژيدر زمينه نچه از كارهاي پيش از اينآ

از پيچيدگي زيادي  )1- 2رويكرد سوم در جدول ( رداري از هوش تجاري با هدف اثرگذاري در تحول سازمانبكه بهره

گذاري در اين راستا چندان اثربخش نبوده و ممكن است باعث هاي فني آن و سرمايهبرخوردار است و صرف توجه به جنبه

همسونمودن هوش تجاري با  اهميت ا وجود تاكيد بركارهاي انجام شده ب اين در حالي است كه .شكست اين پروژه گردد

اين هاي سازماني، هيچ كدام رويكرد اجرايي و كاربردي به اين مقوله نداشته و به تشريح چگونگي همسو نمودن استراتژي

  .نستتوان از نقاط ضعف كارهاي پيشين دااند كه اين مسئله را مينپرداخته هادر سازمان با رويكرد كاربردي اقدامات

توان چنين برداشت كرد كه از طرف ديگر از كارهاي پيشين پيرامون ارتباط هوش تجاري با معماري سازماني مي

از سه . هاي واحد و يكساني نسبت به ارتباط بين اين دو مفهوم وجود ندارد و در اين راستا تعابير مختلفي وجود داردديدگاه

 ،هاي موجود سازمان، كاربران هوش تجاريتوان اهميت دادهنيز مي هاي هوش تجاريرويكرد در مهندسي نيازمندي

  .ها استنتاج نمودهاي كليدي عملكرد و تصميمات مديران ارشد را در استخراج نيازمنديشاخص

ي بر همين اساس سعي شده است تا چارچوب پيشنهادي در اين پايان نامه رويكردي اجرايي و كاربردي به مقوله

هاي سازماني داشته باشد تا از اين طريق ضعف كارهاي پيشين جبران شود، همچنين سعي اري با استراتژيارتباط هوش تج

و در عين  گرددتر كردن اين چارچوب استفاده هاي معماري سازماني براي غنيشده است تا تنها از ايده و رويكرد چارچوب

  .   هاي هوش تجاري نيز باشدنيازمنديي مهم در استخراج ي چند جنبهدربرگيرنده اين چارچوب حال



 
 

 
 

 

  

  چهارمفصل  .4

  

  

 BISCارائه ي چارچوب پيشنهادي 
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  مقدمه .4-1

پرداخته  و سطوح و اجزاي آن ي چارچوب پيشنهادي، به تشريح چارچوب پيشنهاديدر اين فصل پس از شرح لزوم ارائه

  . خواهد شد

 ي چارچوب پيشنهادي لزوم ارائه .4-2

برهمين . هاي مختلف براي هوش تجاري ارائه شده استطرح شد تعاريف مختلفي از جنبههمانطور كه پيش از اين م

ها از منظرها و ي تعاريف موجود و ايجاد انسجام بين آني كليهتا چارچوبي جامع و يكپارچه دربرگيرندهاست اساس نياز 

به . ها در اين چارچوب تعيين گرددم از آنسطوح مختلف سازمان و از ديد ذينفعان مختلف ارائه گردد و جايگاه در هر كدا

-ها و گذر از رويكردهاي متداول بخشي و جزيرهعبارت ديگر امروزه در راستاي استقرار استراتژيك هوش تجاري در سازمان

-يسازي و استقرار هوش تجاري مريزي، پيادهدر زمان برنامه نگراي، نيازمند يك چارچوب جامع و كلاي و به صورت سليقه

نشان داده شده است استفاده از چارچوب موجب ايجاد انسجام و تعيين ارتباطات بين  1- 4همانطور كه در شكل   .باشيم

  .گردددر قالب يك ساختار منطقي مي مختلف مفاهيم

 چارچوب ارائه لزوم:  1-4 شكل 
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ندهي هاي معماري سازماني، يعني همان نگاه كالن و  ايجاد تفكر سازماي اصلي چارچوبتوان از ايدهميدر همين راستا 

ي اين چارچوب جامع و در جهت اتصال هوش ي آن در ارائهدهندهي سازمان و اجزاي مختلف تشكيلمند دربارهشده و نظام

ي اليـه (هـاي سـازماني  وكـار و اسـتراتژي  بـه كسـب  ) هاي اطالعاتيي معماري فناوري و داده و سيستمبخشي از اليه(تجاري

ها از وضع موجود به وضع مطلوب در جهت استقرار ريزي و گذار سازمانراي برنامهبهره برد و چارچوبي ب) وكارمعماري كسب

وكـار سـازمان نقشـي مـوثر داشـته و      ي مديريت عملكرد كسباستراتژيك هوش تجاري به نحوي كه هوش تجاري در حلقه

  .موجب بهبود عملكرد سازمان گردد، ارائه نمود

  پيشنهادي چارچوبنسخه اوليه  .4-3

و مفاهيم ي اطالعاتي گيري آمادگي سرمايهمدل اندازهو   (BSC)كارت امتيازي متوازن دي تلفيقي ازچارچوب پيشنها

به  BSCو  BIي دو واژهبه دليل تلفيق  اين چارچوب. باشدچارچوب زكمن و فدرال مي و (BI)و اجزاي هوش تجاري

نشان داده شده اهيت تلفيقي اين چارچوب م 2-4در شكل  .گذاري شده استنام BISC، عنوان عناصر اصلي اين چارچوب

وكار هاي سازمان و مديريت عملكرد كسببه عنوان چارچوبي جهت فرموله نمودن استراتژي BSCدر اين چارچوب از . است

ي اتصال فناوري اطالعات به ي اطالعاتي و اجزاي آن به عنوان حلقهاستفاده شده است و سعي شده است تا از مدل سرمايه

و  BI و اجزاي مفاهيماز ها و مضامين استراتژيك استفاده گرديده و جهت تكميل اين مدل و رفع نواقص آن، تژياسترا

 تلفيقي و چارچوباز اين طريق تا  استفاده شده استهاي معماري سازماني مانند چارچوب زكمن و فدرال رويكرد چارچوب

  .جامعي براي استقرار هوش تجاري استراتژيك ايجاد گردد
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 BISCنمايش ماهيت تلفيقي چارچوب : 2-4 شكل 
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ي شده است كه اين چارچوب به عنوان اولين چارچوب جامع در حوزه الهام گرفته از آن جهت از چارچوب زكمن 

از طرفي چارچوب . باشندگرفته از اين چارچوب مرجع ميها به نوعي الهاممعماري سازماني مطرح گشت و باقي چارچوب

ادي از چارچوب زكمن و تلفيق معماري وضع موجود و معماري گيري زيفدرال از آن جهت انتخاب شده است كه با الهام

تشريح سطوح مختلف جزئيات به (وضع مطلوب با آن، چارچوبي است كه نگاهي عملياتي و كاربردي و مرحله به مرحله

هاي فدرال از طريق يك چارچوب به معماري سازماني داشته و هدف از آن، يكپارچگي سازمان) صورت مرحله به مرحله

كپارچه بوده است، هر چند كه هركدام به طور جداگانه از اين چارچوب استفاده نمايند و اجزاي آن را استخراج نمايند كه ي

برهمين اساس سعي شده است تا چارچوب پيشنهادي از  .در اين چارچوب مطرح است "معماري جزء"اين امر با اصطالح 

ره برد و همانند چارچوب فدرال نيز داراي اين قابليت باشد كه حتي مزاياي جامعيت و همه جانبه بودن چارچوب زكمن به

 . نيز تا حد زيادي كاربردي و عملياتي باشد) به عنوان يك جزء استراتژيك(براي يك مضمون استراتژيك

  سطح اول -BISCچارچوب پيشنهادي  .4-3-1

و سطح به سطح وارد  ه به مرحلهي اين چارچوب همانند چارچوب فدرال عمل كرده و به صورت مرحلدر راستاي ارائه

  .شويمجزئيات اين چارچوب مي
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باشد نشان داده شده است، اين چارچوب داراي اين قابليت مي) BISCسطح اول چارچوب ( 3-4 همانطور كه در شكل

ز مضامين توان هر يك اتشريح گردد، به عبارت ديگر مي "جزء استراتژيك"كه براي يك مضمون استراتژيك به عنوان يك 

با . استراتژيك را به صورت جداگانه و موازي در نظر گرفت و براي هركدام به صورت جداگانه از اين چارچوب استفاده كرد

ي مضامين استراتژيك نيز به صورت يكباره به كارگرفته شود و مضمون تواند براي كليهاين حال اين چارچوب مي

هاي بنديتوان دانهبندي استراتژيك در نظر گرفته شده است و ميزترين دانهاستراتژيك آورده شده در شكل به عنوان ري

تواند به صورت همزمان داراي چند مضمون استراتژيك به عنوان مثال يك بانك مي. تري را نيز جايگزين آن كرددرشت

هركدام از آن ها به صورت  تواند برايمديريت اعتبارات، مديريت عمليات و مديريت مشتريان باشد كه اين چارچوب مي

  .جداگانه و يا همزمان به كارگرفته شود

  :عبارتند از  BISCآورده شده در سطح اول چارچوب  هايمولفه 

  چشم انداز •

باشد و اين چارچوب در راستاي محقق كردن چشم انداز ي سازمان ميكننده ي آيندهچشم انداز سازمان تعيين

 .باشدرا دارا ميها، قابليت كاربردي شدن سازمان

 BISCنمايي از سطح اول چارچوب : 3-4 شكل 
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 ماموريت •

توان به تشريح مضامين استراتژيك و ي وجودي سازمان است كه برمبناي آن ميماموريت سازمان شرح فلسفه

 .جزئيات چارچوب پرداخت

  وكارهاي كسبپيشران •

هاي انتوانند از جمله پيشروكار سازمان و يا تغييرات در محيط خارجي ميها و فضاي كسبتغييرات در استراتژي

 .تغيير در اين چارچوب باشند

 هاي فناوريپيشران •

 .هاي تغيير در اين چارچوب باشندتوانند از جمله پيشرانها و زيرساخت ميتغييرات در فناوري و داده

 وضع موجود •

ها وضعيت موجود انداز و ماموريت سازمان و  سپس تعيين مضمون استراتژيك، نياز است تا سازمانبر اساس چشم

هاي متناظر با به عنوان مثال نياز است تا پايگاه داده. تعيين نمايند BISCود را بر اساس جزئيات چارچوب خ

 .مضمون استراتژيك مربوطه شناسايي گردند

  وضع مطلوب •

انداز و ماموريت سازمان و و وضع موجود تعيين شده براي مضمون استراتژيك مربوطه و شرايط و بر اساس چشم

به عنوان . گرددوضع مطلوب تعيين و تشريح  BISCان، نياز است تا براساس جزئيات چارچوب امكانات سازم

كاوي و تحليل پيشگويانه وجود گردد كه براي تحقق بخشي از مضمون استراتژيك نياز به دادهمثال تعيين مي

 .دارد

 فرايندهاي گذار •

ريزي و تعيين فرايندهاي گذار مكان برنامه، اBISCپس از تعيين وضع موجود و وضع مطلوب بر اساس چارچوب 

شود كه كدام بخش از پروژه به عنوان مثال در اين بخش تعيين مي. آيدها به وجود ميبندي آنو اولويت

 .برونسپاري شود و كدام بخش به صورت داخلي انجام شود

 استانداردها •
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اين . آيداستانداردهايي به وجود ميدر راستاي گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، امكان به كارگيري 

توانند از نوع فناوري بوده و يا اينكه به صورت قراردادي استانداردهايي مربوط به نامگذاري استانداردها مي

 .ها در انبار داده باشداي و يكپارچه سازي آنفيلدهاي داده

 BISCمنظرها و اجزاي كمكي چارچوب  •

  .ها پرداخته خواهد شدي تشكيل شده است كه در سطوح بعد به شرح آنجزء كمك 3منظر و  8اين چارچوب از 

تواند با انتخاب يك يا چند مضمون ي استراتري كالن خود مياستخراج نقشهمطابق با اين چارچوب، سازمان پس از 

- ده و سيستموضعيت پايگاه دا(استراتژيك، وضع موجود خود را بر اساس منظرهاي اين چارچوب شناسايي و مستند نمايد

و براي تحقق اهداف مضمون استراتژيك مربوطه، وضع مطلوب را نيز شناسايي و مستند ...) هاي اطالعاتي موجود و 

و سپس شكاف مربوطه را ...) هاي اطالعاتي و تحليلي و مدل انبارداده ووضعيت مطلوب فرايند، پايگاه داده و سيستم(نمايد

 .يزي و اجرا جهت رفع شكاف نمايدرشناسايي نموده و اقدام به برنامه

  سطح دوم -BISCچارچوب پيشنهادي  .4-3-2

نشان داده  4-4همانطور كه در شكل . پردازيممي BISCتر به شرح اجزاي چارچوب در اين بخش به صورت جزئي

جزاي منظرها الهام گرفته از ا. باشندشده است اجزاي اين چارچوب به دو بخش منظرها و اجزاي كمكي قابل تفكيك مي

- ي اطالعاتي و چارچوب زكمن و تلفيق آن با مفاهيم كارت امتيازي متوازن و هوش تجاري ميمدل ارزيابي آمادگي سرمايه

-اجزاي كمكي نيز شامل مواردي مي. باشد كه در راستاي تشريح وضع موجود و مطلوب و تعيين فرايندهاي گذار اثر گذارند

  .موجود به مطلوب از اهميت زيادي برخوردار است ها در گذار از وضعباشند كه توجه به آن

ي اطالعاتي بوده و هم شبيه به چينش اجزا در اين چارچوب به نحوي است كه هم شبيه به مدل ارزيابي آمادگي سرمايه

 هاي امتيازي متوازن و فرايند مرتبط با مضمون استراتژيك تعييني استراتژي و كارتبرهمين اساس نقشه. چارچوب زكمن

و  ي استراتژي و منظرهاي مرتبط با هوش تجاريكنندهپشتيباني اند و اجزاي اصليشده در باالي چارچوب قرار گرفته

اند كه اين منظرها در بخش زيرين قرار گرفته) نه به صورت افقي(هاي عمودي موازيبه صورت بخش فناوري اطالعات

 - 5) كجا؟(فناوري -4) چگونه؟(سيستم -3) چه چيز؟(داده -2، )چه؟ براي(تصميمات و توصيف نيازمندي ها -1: عبارتند از 
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ي براي اين مناظر از راست به چپ يا چپ به راست مدنظر قابل ذكر است كه ترتيب). چه زماني؟(زمان -6) چه كساني؟(افراد

  .قرار نگرفته است

  

 

  :اجزاي كمكي عبارتند از 

  مديريت تغييرات:  1جزء كمكي  •

باشند وكار و فناوري قابل اعمال ميهاي كسبي تغييرات احتمالي كه توسط پيشرانز است تا كليهدر اين جزء نيا

به عنوان مثال زيرساخت . ها اتخاذ گردد و راهكارهايي عملياتي گرددبيني و تصميماتي جهت مديريت صحيح آنپيش

اين جزء . ديد به آن در هر زمان وجود داشته باشدگاه جانبارداده بايد به نحوي ايجاد گردد كه قابليت اضافه كردن داده

 .باشدي منظرها ميكمكي ناظر به كليه

 مديريت پروژه:  2جزء كمكي  •

 BISCنمايي از سطح دوم چارچوب : 4-4 شكل 
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هاي متفاوتي محقق با توجه به بازه زماني هدف گذاري شده براي هر كدام در زمان مضمون استراتژيك اهداف موجود در

-ميرا  در تمامي ابعاد و با در نظر گرفتن اتصال آن به هوش تجاري ژيكبنابراين محقق كردن يك مضمون استرات. شوندمي

ي برهمين اساس اين جزء كمكي، ناظر به كليه. باشدچندساله دانست كه خود نيازمند مديريت مي يك يا يتوان يك پروژه

 .باشدمنظرها مي

 مديريت امنيت:  3جزء كمكي  •

به عبارت ديگر به جهت . باشدمنظر داده، سيستم، فناوري و افراد ميمديريت امنيت در اين چارچوب محدود به چهار 

هاي به كار رفته و ها و فناوريها و سيستمهايي در جهت مديريت امنيت در دادهحساسيت هوش تجاري نياز است تا شيوه

 .ها به كارگرفته شودهمچنين دسترسي كاربران به آن

  سطح سوم – BISCچارچوب پيشنهادي  .4-3-3

نمايي كلي  5-4 در شكل .پردازيمبخش به جزئيات منظرهاي اصلي چارچوب وارد شده و به تشريح هر كدام مي در اين

هر كدام از مناظر . تر هر سطح آورده شده استنشان داده شده است و تنها اجزاي مهم BISCاز سطح سوم چارچوب 

تر باشند و اجزاي دقيقعملياتي قابل بررسي ميدر سه سطح سازماني استراتژيك، تاكتيكي و  BISCچارچوب پيشنهادي 

  .ها قابل استخراج استآن

در سطح استراتژيك ميزان دستيابي به اهداف استراتژيك از طريق رويكرد باال به پايين مدنظر است كه در اين  •

  .چارچوب، كارت امتيازي متوازن و ديگر تعاريف مرتبط در سطح استراتژيك ديده شده است

ها مدنظر است و در اين ها، فرايندها و اهداف آنگيري و تحليل عملكرد فعاليت دپارتمانتيكي اندازهدر سطح تاك •

  . اندچارچوب اجزاي هوش تجاري به اين سطح اختصاص داده شده

مدنظر است و ) دقيقه،ساعت، روز(ها در زمان رخدادها و فعاليتدر سطح عملياتي نيز فرايندهاي علمياتي، رويداد •

  .اندهاي تراكنشي سازمان مستقل از وجود هوش تجاري، به اين سطح اختصاص داده شدهاين چارچوب سيستمدر 
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شود و در راستاي هاي قبلي سازمان تلقي ميدر اين چارچوب بيشتر به عنوان دارايي قابل ذكر است كه سطح عملياتي

ولويت بيشتري برخوردار است و در تعيين وضع مطلوب بيشتر تعيين وضع موجود، تعيين اجزاي سطح عملياتي از اهميت و ا

باشد و بخش ها مختص به دو سطح ديگر تاكتيكي و استراتژيك در جهت استقرار استراتژيك هوش تجاري ميريزيبرنامه

ريزي براي به عبارت ديگر هدف از استقرار استراتژيك هوش تجاري، برنامه. يابدكمتري از آن به سطح عملياتي اختصاص مي

باشد، هرچند كه اين اقدام در موارد اي نميهاي رابطهدادههاي تراكنشي و پايگاهي سيستمسطح عملياتي سازمان و توسعه

به عنوان مثال در شرايطي كه يك مضمون . تواند به عنوان يكي از خروجي هاي اين چارچوب ديده شودضرورت مي

اندازي يك سيستم تراكنشي كه در حال حاضر در سازمان وجود ندارد، قابل تحقق استراتژيك تنها در صورت توسعه و راه

از طرفي همانطور . هاي اين چارچوب در نظر گرفته شودتواند يكي از خروجياندازي اين سيستم ميباشد، توسعه و راهمي

در . دهندتر نشان مياجزاي پايينيگر اجزاي باالي چارچوب را با سطوح د تناظر هافلش كه در شكل نشان داده شده است

با رنگ  اجزايي كه كه در هر منظر قابل ذكر است .پردازيمادامه به شرح موارد و جزئيات هر منظر مطابق با هر سطح مي

استراتژيك به دليل بديهي بودن و يا ها به يكي از سطوح عملياتي، تاكتيكي و اند تعلق قطعي آنتيره تر نشان داده شده

  .از قبل روشن است و تعلق موارد ديگر از طريق پرسش از خبرگان بررسي خواهد شد ها در كارهاي گذشته،به آناشاره 

 BISCنمايي از سطح سوم چارچوب : 5-4 شكل 

BSC 

BI 
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اهداف مربوط به چهارمنظر كارت  ]5[براساس مضمون استراتژيك مربوطه، نياز است تا برمبناي متدولوژي دستاورد اجرا

ي استراتژي كالن ها نيز تعيين گردد و از اين طريق نقشه

. و اهداف كمي تعيين گردند) هاشاخص(

ند به صورت آبشاري در واحدهاي ديگر سازمان منتشر شوند و هر نقشه 

افزارهاي كارت بسياري از نرم .ي زيرمجموعه گردد و هر شاخص داراي تعدادي شاخص زيرمجموعه باشد

آبشاري  ي استراتژيقشهنيك نمونه  6- 4

- و شاخص كارت امتيازي متوازن در هاي استراتژي و تعيين اهداف منظر فرايند

- دي استخراج ميهاي فراينها و شاخص

نقشه استراتژي و كارت (منظر فرايند خود به عنوان بخشي از منظر قبل

BISC هاي مربوط تاكيد بر اهميت فرايند

 

 
 

  هاي امتيازي متوازنهاي استراتژي و كارت

براساس مضمون استراتژيك مربوطه، نياز است تا برمبناي متدولوژي دستاورد اجرا

ها نيز تعيين گردد و از اين طريق نقشهامتيازي متوازن استخراج گرديده و روابط علي و معلولي آن

(هامضمون استراتژيك مربوطه استخراج گرديده و سپس متناظر با هر هدف، سنجه

ند به صورت آبشاري در واحدهاي ديگر سازمان منتشر شوند و هر نقشه توانها ميها و كارتقابل ذكر است كه اين نقشه

ي زيرمجموعه گردد و هر شاخص داراي تعدادي شاخص زيرمجموعه باشدشامل تعدادي نقشه

4در شكل  .باشندي جزئيات اين منظر ميي كليهامتيازي متوازن موجود دربردارنده

  .نشان داده شده است

هاي استراتژي و تعيين اهداف منظر فرايندنقشه استخراج پيش از

ها و شاخصو سپس سنجه شوندي، فرايندهاي مربوطه مدلسازي و مستند م

منظر فرايند خود به عنوان بخشي از منظر قبل BSCبا رويكرد به عبارت ديگر 

BISCبا اين حال هدف از آوردن اين منظر در چارچوب   .متصور است

 يك نمونه نقشه ي استراتژي آبشاري:6-4 شكل 

 

هاي استراتژي و كارتنقشه:  1منظر

براساس مضمون استراتژيك مربوطه، نياز است تا برمبناي متدولوژي دستاورد اجرا

امتيازي متوازن استخراج گرديده و روابط علي و معلولي آن

مضمون استراتژيك مربوطه استخراج گرديده و سپس متناظر با هر هدف، سنجه

قابل ذكر است كه اين نقشه

شامل تعدادي نقشه

امتيازي متوازن موجود دربردارنده

نشان داده شده است

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  فرايند:  2منظر 

پيش ازدر اغلب موارد 

، فرايندهاي مربوطه مدلسازي و مستند ميهاي فرايند

به عبارت ديگر  .]14[گردند

متصور است )امتيازي متوازن
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هاي ها و انجام تحليلهاي فرايندي و مكانيزه نمودن آن

همچنين در بعضي موارد براي تحقق يك مضمون استراتژيك نياز است تا فرايندهاي مربوطه 

در  جهت تشريح فرايندها. گرددمي مربوطه ارائه

كردن و مستندكردن فرايندها در  جهت مدل

2BPMN ، 3UML استفاده كردو غيره .  

رويكرد مبتني بر (هاي هوش تجاريآوري نيازمندي

ها اختصاص داده شده ها از طريق مصاحبه و پرسش از آن

كنند و در هاي كلي را تشريح ميهاي استراتژي اهداف و شاخص

تر نياز است تا نيازهاي كاربران سطوح و واحدهاي مختلف پيرامون هوش تجاري 

گيري اين كاربران تحليل گردد سهيل تصميم

به عنوان مثال مدير فروش يك شركت توليدي استراتژي را مبني بر افزايش 

در ي جغرافيايي و به چه ميزاني نمايد، برهمين اساس نياز است تا بداند كه چه محصولي و در كدام منطقه

به . گرددها در اين منظر تشريح ميمقايسه با سال گذشته اين كار سودآورتر خواهد بود و اين موارد به عنوان نيازمندي

ها و سواالت مطرح شده در سطوح جنس نيازمندي

                                                
1 Process Hierarchy Diagram 
2 Business Process Model & Notation
3 Unified Modeling Langauge 

...و تصميمات و نيازمندي هاي استراتژيك 

...و تصميمات و نيازمندي هاي  تاكتيكي 

...و تصميمات و نيازمندي هاي عملياتي 

 ها يازمندي

 
 

هاي فرايندي و مكانيزه نمودن آننظارت بر شاخصو  هاآن به مضمون استراتژيك و لزوم جداسازي

همچنين در بعضي موارد براي تحقق يك مضمون استراتژيك نياز است تا فرايندهاي مربوطه . باشدها مي

مربوطه ارائهفرايندي مدل  ،BISCچارچوب  تغيير و يا بهبود يابند كه در وضع مطلوب

جهت مدلو  (1PHD)نمودار سلسله مراتب فرايندهاي سازماني توان از 

 BPMNمانند  هاي گرافيكي مرسوماز طريق نمادها و زبان توان

  )براي چه؟(يف نيازمندي هاتصميمات و توص

آوري نيازمنديهاي جمعكاوي و روشي انبارداده و دادههاي توسعه

ها از طريق مصاحبه و پرسش از آنهاي كاربران و تصميمات آن، بخشي به تعيين نيازمندي

هاي استراتژي اهداف و شاخصتوان گفت كه نقشهارت ديگر ميبه عب

تر نياز است تا نيازهاي كاربران سطوح و واحدهاي مختلف پيرامون هوش تجاري ها به صورت جزئي

سهيل تصميمهاي تراكنشي در راستاي تهاي استخراج شده از سيستماستخراج گردد تا داده

به عنوان مثال مدير فروش يك شركت توليدي استراتژي را مبني بر افزايش . ها قرار گيردهايي در اختيار آن

نمايد، برهمين اساس نياز است تا بداند كه چه محصولي و در كدام منطقه

مقايسه با سال گذشته اين كار سودآورتر خواهد بود و اين موارد به عنوان نيازمندي

جنس نيازمندي. توانند صرفا تعدادي سوال باشندعبارت ديگر اجزاي اين منظر مي

  . مختلف متفاوت است

         

Business Process Model & Notation 

تصميمات و نيازمندي هاي استراتژيك  -1• استراتژيك -1

تصميمات و نيازمندي هاي  تاكتيكي  -1• تاكتيكي -2

تصميمات و نيازمندي هاي عملياتي  -1• عملياتي -3

ين فيتوص و ماتيتصم :  3منظراجزاي سطوح  : 7-4 شكل 

 

به مضمون استراتژيك و لزوم جداسازي

ها ميمربوطه روي آن

تغيير و يا بهبود يابند كه در وضع مطلوب

توان از مي صورت لزوم

توانمي سطوح مختلف

تصميمات و توص:  3منظر

هاي توسعهدر متدولوژي

، بخشي به تعيين نيازمندي)كاربر

به عب .]25،26،27[است

ها به صورت جزئيراستاي تكميل آن

استخراج گردد تا داده

هايي در اختيار آنو توسط واسط

نمايد، برهمين اساس نياز است تا بداند كه چه محصولي و در كدام منطقهفروش اتخاذ مي

مقايسه با سال گذشته اين كار سودآورتر خواهد بود و اين موارد به عنوان نيازمندي

عبارت ديگر اجزاي اين منظر مي

مختلف متفاوت است
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هاي اصلي و هم شامل به عبارت ديگر هم شامل داده

-هاي سيستمدر سطوح پايين اين منظر داده

اين منظر . كاوي و غيره قرار دارندهاي چندبعدي و داده

هاي ين شاخصنشده در منظر قبل و سواالت مطرح شده و همچ

با تعريف منظر داده در تعريف منظر داده در اين چارچوب 

 ها و پايگاهدر چارچوب زكمن از باال به پايين نگاه مفهومي، منطقي و فيزيكي به داده

ساز براي سطوح هاي سازمان مدنظر است، اين در حالي است كه در اين چارچوب، داده به عنوان يك عامل تصميم

در سطح استراتژيك، . ها نشده استمختلف سازمان ديده شده است و تاكيدي بر شماهاي مفهومي و منطقي و فيزيكي مدل

كاوي به كاررفته براي هاي دادهو مدل 

-ها و مدلها و متادادهگاهدر سطح تاكتيكي، اطالع مطرح است كه شماي انبارداده و داده

اخلي و هاي دنيز همان داده در سطح عملياتي

مدل  -what-if ،3تحليل هاي 

 -4مدل هاي چند بعدي،  -3متاداده ها، 

...تحليل هاي آماري و 

داده هاي داخلي و خارجي موجود در سيستم هاي تراكنشي، 

..صفحه گسترده ها، وب، مستندات و 

 
 

 )ز؟چه چي

به عبارت ديگر هم شامل داده. باشداين منظر همان هرم معروف تكامل داده به اطالع و دانش مي

در سطوح پايين اين منظر داده. ]22[باشدهاي اصلي است، ميكه حاصل تحليل برداده هاي مشتق شده

هاي چندبعدي و دادهي انبارداده و مدلهاي تراكنشي جاي دارند و در سطوح باالتر شما

شده در منظر قبل و سواالت مطرح شده و همچبه طور مستقيم در راستاي پاسخگويي به نيازهاي استخراج

تعريف منظر داده در اين چارچوب  .ي استراتژي، ايجاد شده استاستخراج شده در منظر نقشه

در چارچوب زكمن از باال به پايين نگاه مفهومي، منطقي و فيزيكي به داده. چارچوب زكمن كامال متفاوت است

هاي سازمان مدنظر است، اين در حالي است كه در اين چارچوب، داده به عنوان يك عامل تصميم

مختلف سازمان ديده شده است و تاكيدي بر شماهاي مفهومي و منطقي و فيزيكي مدل

 what-ifهاي لسازي به كاررفته و تحليهاي شبيهدانش مطرح است كه مدل

در سطح تاكتيكي، اطالع مطرح است كه شماي انبارداده و داده. كاربردهاي مختلف مدنظر است

در سطح عملياتي. مدنظر استهاي آماري و تحليل ETLهاي فرايندي هاي چندبعدي و مدل

  .خارجي سازمان مطرح است

 )چگونه؟(

تحليل هاي  -2مدل هاي شبيه سازي  -1•

...و هاي داده كاوي
)دانش(استراتژيك -1

متاداده ها،  -2شماي انبار داده،  -1•

تحليل هاي آماري و  -ETL ،5مدل هاي فرايندي 
)اطالع(تاكتيكي -2

داده هاي داخلي و خارجي موجود در سيستم هاي تراكنشي،  -1•

صفحه گسترده ها، وب، مستندات و  )داده(عملياتي -3

 داده:  4منظراجزاي سطوح :  8-4 شكل 

 

چه چي(داده:  4منظر

اين منظر همان هرم معروف تكامل داده به اطالع و دانش مي

هاي مشتق شدهداده

هاي تراكنشي جاي دارند و در سطوح باالتر شما

به طور مستقيم در راستاي پاسخگويي به نيازهاي استخراج

استخراج شده در منظر نقشه

چارچوب زكمن كامال متفاوت است

هاي سازمان مدنظر است، اين در حالي است كه در اين چارچوب، داده به عنوان يك عامل تصميمهداد

مختلف سازمان ديده شده است و تاكيدي بر شماهاي مفهومي و منطقي و فيزيكي مدل

دانش مطرح است كه مدل

كاربردهاي مختلف مدنظر است

هاي چندبعدي و مدل

خارجي سازمان مطرح است

 

  

  

  

  

 

(سيستم:  5منظر 
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اي گردند و در صورت امكان نمودار زمينه

در سطح . گرددمي ها با مناظر ديگر، ترسيم

در . افزارهاي كارت امتيازي متوازن و داشبوردهاي استراتژيك ديده شده است

در سطح عملياتي . هاي پشتيباني تصميم و گزارشگيري و داشبوردهاي تاكتيكي مطرح است

-كننده پرداخته ميي پشتيبانيدر اين منظر از بعد فناوري به بررسي ابزارها و معماري هوش تجاري و زيرساخت شبكه

زماني درگير در مضمون ريز در ستون سوم چارچوب زكمن، واحدهاي سا

هاي به كاررفته در معماري انبارداده و هوش 

افزارهاي هاي عملياتي و مياني سيستمكننده

                                                
1 Context Diagram 

نرم افزارهاي  -2،(EIS)سيستم هاي اطالعات اجرايي 

...و  ]11[داشبوردهاي استراتژيك

سيستم  -2 (DSS)سيستم هاي تحليلي و پشتيبان تصميم

...و ]11[داشبوردهاي تاكتيكي

و  ]11[داشبوردهاي عملياتي

 
 

گردند و در صورت امكان نمودار زمينههاي به كاررفته در سطوح مختلف سازماني مشخص ميدر اين منظر سيستم

ها با مناظر ديگر، ترسيمهاي تعاملي آنها و يا ماتريسها و ديگر سيستمارتباطات بين آن

افزارهاي كارت امتيازي متوازن و داشبوردهاي استراتژيك ديده شده استهاي اطالعات اجرايي و نرم

هاي پشتيباني تصميم و گزارشگيري و داشبوردهاي تاكتيكي مطرح استي سيستمسطح تاكتيكي، كليه

  كنش و داشبوردهاي سطح عمليات ديده شده استهاي پردازش ترا

 )كجا؟

در اين منظر از بعد فناوري به بررسي ابزارها و معماري هوش تجاري و زيرساخت شبكه

ريز در ستون سوم چارچوب زكمن، واحدهاي سادر سطح استراتژيك همانند ديد برنامه

هاي به كاررفته در معماري انبارداده و هوش در سطح تاكتيكي به مشخصات فناوري. شونداستراتژيك مربوطه تعيين مي

كنندهي پشتيبانيشود و در سطح عملياتي نيز زيرساخت شبكهتجاري پرداخته مي

 .شوندعيين ميها ت

         

سيستم هاي اطالعات اجرايي  -1•

داشبوردهاي استراتژيك-3كارت امتيازي متوازن 
استراتژيك -1

سيستم هاي تحليلي و پشتيبان تصميم -1•

داشبوردهاي تاكتيكي -3هاي گزارشگيري 
تاكتيكي -2

داشبوردهاي عملياتي -2سيستم هاي تراكنشي  -1•

...
عملياتي -3

 ستميس:  5 منظراجزاي سطوح :  9-4 شكل 

 

در اين منظر سيستم

ارتباطات بين آن  1سطح صفر

هاي اطالعات اجرايي و نرماستراتژيك، سيستم

سطح تاكتيكي، كليه

هاي پردازش ترانيز، سيستم

 .  

 

 

  

  

كجا؟(فناوري:  6منظر 

در اين منظر از بعد فناوري به بررسي ابزارها و معماري هوش تجاري و زيرساخت شبكه

در سطح استراتژيك همانند ديد برنامه. شود

استراتژيك مربوطه تعيين مي

تجاري پرداخته مي

ها تسازي دادهيكپارچه
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ساز و مشاور و ي ذينفعان هوش تجاري در سطوح مختلف سازمان از جمله كاربران و تيم پياده

مشخصات فني ابزار  -2 معماري انبارداده و هوش تجاري،

 ،ETL  و...

زيرساخت فناوري و شبكه ي پشتيباني كننده ي سيستم 

...ميان افزارهاي يكپارچه سازي داده ها و 

كاربران سيستم   -3تيم مديريت استراتژيك، 

كاربران داخلي و خارجي  -3تيم هوش تجاري،

مشاوران هوش تجاري و -5تحليل گران كسب وكار 

برنامه  -3كاربران سيستم هاي تراكنشي 

 
 

 )چه كساني؟

ي ذينفعان هوش تجاري در سطوح مختلف سازمان از جمله كاربران و تيم پيادهدر اين منظر كليه

 .در سطوح مختلف ذيفنعان مختلفي قرار دارند. گردندگر و غيره تعيين مي

 )چه زماني؟

...واحدهاي سازماني درگير و  -1•
استراتژيك -1

معماري انبارداده و هوش تجاري، -1•

، OLAPهاي مختلف داده كاوي، 
تاكتيكي -2

زيرساخت فناوري و شبكه ي پشتيباني كننده ي سيستم  -1•

ميان افزارهاي يكپارچه سازي داده ها و  -2هاي عملياتي،  عملياتي -3

تيم مديريت استراتژيك،  -2مديران ارشد،  - 1•

...هاي استراتژيك و 
استراتژيك -1

تيم هوش تجاري، - 2، مديران مياني - 1•

تحليل گران كسب وكار  - 4هوش تجاري 

...

تاكتيكي -2

كاربران سيستم هاي تراكنشي  - 2،مديران عملياتي - 1•

...نويسان سيستم هاي تراكنشي و 
عملياتي -3

 يفناور:  6 منظراجزاي سطوح :  10-4 شكل 

 افراد:  7 منظراجزاي سطوح : 11-4 شكل 

 

  

  

  

 

 

چه كساني؟(افراد:  7منظر 

در اين منظر كليه

گر و غيره تعيين ميتحليل

 

  

 

  

چه زماني؟(زمان:  8منظر 
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ها و انبارداده و مواردي از اين قبيل تعيين 

بسته مـديريت عملكـرد كسـب    

خواهد داشت كه منجـر بـه ايجـاد     همانطور كه پيش از اين مطرح شد، هوش تجاري زماني در سازمان نقش استراتژيك

هاي خود را اجـرا  استراتژي BISCتوانند از طريق چارچوب 

و دريافـت   هـاي آينـده  بينـي و عملكرد خود را مديريت نمايند و در صورت لزوم مبتني بر عملكرد گذشته و تحليـل و پـيش  

بـه عبـارت ديگـر چـارچوب     . استفاده نمايند

ها كه اين امـر منجـر بـه ايجـاد     باشد و هم به مرور زمان در تعيين استراتژي

  .نشان داده شده است

زمان هاي گزارش  -2زمان به روز رساني شاخص هاي استراتژيك 

زمان جلسات بازنگري و آزمون و تطبيق  

زمان به روز رساني شاخص   -2

زمان  -4 زمان هاي گزارش گيري مديران مياني،

...و  

زمان به روز رساني شاخص   -2زمان به روزرساني داده هاي عملياتي،

...و  ]14[زمان جلسات بازنگري عملياتي

 
 

ها و انبارداده و مواردي از اين قبيل تعيين اين منظر نيز زمان جلسات دوره اي بازنگري استراتژي و به روز رساني شاخص

بسته مـديريت عملكـرد كسـب     در حلقه BISCجايگاه چارچوب پيشنهادي 

همانطور كه پيش از اين مطرح شد، هوش تجاري زماني در سازمان نقش استراتژيك

توانند از طريق چارچوب ها ميسازمان .وكار گرددي مديريت علمكرد كسب

و عملكرد خود را مديريت نمايند و در صورت لزوم مبتني بر عملكرد گذشته و تحليـل و پـيش  

استفاده نمايند BISCاز چارچوب  اخود را تغيير و بهبود داده و مجدد يها

باشد و هم به مرور زمان در تعيين استراتژيها تاثيرگذار ميهم در تحقق استراتژي

نشان داده شده است 13-4 مر در شكلكه اين ا گرددميكسب و كار ي بسته مديريت عملكرد 

زمان به روز رساني شاخص هاي استراتژيك  -1•

زمان جلسات بازنگري و آزمون و تطبيق   - 3،گيري مديران ارشد

...و  ]14[استراتژي

استراتژيك -1

2زمان به روز رساني انبار داده و داده گاه ها   -1•

زمان هاي گزارش گيري مديران مياني، -3هاي تاكتيكي 

 ]14[جلسات بازنگري عملكرد تاكتيكي

تاكتيكي -2

زمان به روزرساني داده هاي عملياتي، -1•

زمان جلسات بازنگري عملياتي -3هاي عملياتي  عملياتي -3

 زمان:  8 منظراجزاي سطوح : 12-4 شكل 

 

اين منظر نيز زمان جلسات دوره اي بازنگري استراتژي و به روز رساني شاخصدر 

  .گردندمي

جايگاه چارچوب پيشنهادي  .4-4

  وكار

همانطور كه پيش از اين مطرح شد، هوش تجاري زماني در سازمان نقش استراتژيك

ي مديريت علمكرد كسبي بستهحلقه

و عملكرد خود را مديريت نمايند و در صورت لزوم مبتني بر عملكرد گذشته و تحليـل و پـيش  

هاتژي، استرابازخورد

BISC هم در تحقق استراتژي

ي بسته مديريت عملكرد حلقه
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  جمع بندي .4-5

 و سطوح و اجزاي آن ي اين چارچوبي اوليه، نسخهBISCي چارچوب پيشنهادي پس از شرح لزوم ارائهدر اين فصل 

در فصل بعد  .وكار تعيين گرديدي مديريت عملكرد كسبي بستهدر انتها نيز جايگاه آن در حلقه .معرفي و تشريح گرديد

   .اين چارچوب ارائه خواهد شد شدهي نهايي و اصالحاساس نظرسنجي از خبرگان نسخهبر

تعيين وضع  

موجود

تعيين وضع  

مطلوب

تحليل شكاف و آماده  

سازي زيرساخت  

جهت اجراي  

استراتژي

)تحقق استراتژي(

نظارت بر 

تحليل  (عملكرد

عملكرد و پيش  

)بيني آينده

دريافت 

بازخورد

تعيين استراتژي ها  

و تدوين نقشه  

استراتژي

 در حلقه مديريت عملكرد كسب وكار BISCجايگاه چارچوب : 13-4 شكل 



 
 

 
 

  

  

  فصل پنجم  .5

  

  

   تحليل داده ها جهت ارزيابي چارچوب پيشنهادي و تجزيه
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  مقدمه .5-1

آوري شـده از طريـق پرسشـنامه    هاي جمـع و تحليل داده پس از مروري بر روش شناسي پژوهش به تجزيهدر اين فصل 

    .ي اين چارچوب آورده خواهد شدشدهي اصالحخواهد شد، سپس نسخه پرداخته

  جامعه و نمونه آماري .5-2

 و )آشنا با مفاهيم مديريت استراتژيك و مديريت عملكرد(ي اين پژوهش افراد مختصص در حوزه ي هوش تجاريجامعه

در داخل و خارج از كشـور   )ش تجاريآشنا با هو(مديريت عملكرد كسب وكار و مديريت استراتژيك در حوزه افراد مختصص

و يا كتاب تـدوين شـده و يـا سـابقه ي      اين افراد عبارتند از افرادي كه در اين حوزه ها داراي مقاله. در نظر گرفته شده است

پا با توجه به نو. هستند) چه به عنوان كارفرما، چه به عنوان مجري(هاي مختلفكار اجرايي در پروژه هاي مربوطه در سازمان

برهمين اساس تعداد . باشددر ايران چندان زياد نمي با چنين ديد تلفيقيتعداد متخصصين  ،در ايران لفيقيت بودن اين حوزه

برايشـان   الكترونيكـي ي داخلي شناسايي شد كه پرسشنامه و فايلي جهت شرح چـارچوب پيشـنهادي بـه صـورت     خبره 50

در مدت زمـان   نفر 18از بين اين تعداد  چارچوب مربوطه ارائه گرديد كهدر بعضي موارد نيز به صورت حضوري  و ارسال شد

همچنين اين پرسشنامه و فايل شرح چارچوب پيشـنهادي بـراي   . پاسخ دادندنفر خارج از زمان تعيين شده  1تعيين شده و 

نفر در مدت زمان تعيين  1 نيز ارسال شد كه از اين تعداد نيز تنها لكترونيكيي خارجي به صورت انفر متخصص و خبره 20

وران، معماران عصردانش، روشـمند، سـاميكس،   ، نام آگيتيهاي مختلفي مانند بهين گسترخبرگان از شركت .شده پاسخ داد

  .باشندمي ...هايي مانند بانك اقتصادنوين، بانك ملت، استانداري و مشاورين مبنا و از سازمان
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  گيريروش نمونه .5-3

گيري غيراحتمالي است و است كه يكي از روش هاي نمونه 1گيري هدفمندوهش روش نمونهگيري در اين پژروش نمونه

گيري معياري براي پـذيرش  در اين روش نمونه .ست، با اطالعات غني در خصوص پژوهش اهدف از آن انتخاب افرادي خبره

. ]43[شـوند پژوهش گزينش مي شود كه بر مبناي آن افرادي به منظور نظرسنجي در خصوص موضوع موردنمونه مطرح مي

ي هوش تجاري، مديريت عملكرد كسب ي تحقيقاتي يا اجرايي در حوزهدر اين پژوهش معيار انتخاب نمونه، دارا بودن سابقه

  . وكار و مديريت استراتژيك در نظرگرفته شده است

  آمار جمعيت شناختي پاسخ دهندگان .5-4

 1 در پيوسـت  .ي اين چارچوب آورده شده استبه پرسشنامه ندهدهآمار جمعيت شناختي خبرگان پاسخ 1-5در جدول 

  . اطالعات تفصيلي خبرگان آورده شده است

 آمار جمعيت شناختي پاسخ دهندگان:  1- 5 جدول 

  نفر 19  تعداد كل

  نفر 18  ايراني  مليت

  نفر 1  خارجي

  نفر 2  كارشناسي  ميزان تحصيالت

  نفر 14  كارشناسي ارشد

  نفر 3  دكترافارغ التحصيل يا دانشجوي 

  نفر 8  كامپيوتر و فناوري اطالعات  رشته تحصيلي

  نفر 8     مديريت

  نفر 2  مهندسي صنايع

                                                 
1 Purposive Sampling 
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  نفر 1  رياضي كاربردي

  روش تحقيق .5-5

 و پيمايشـي  1و اقـدام پژوهـي   يكم -كيفياي و از منظر روش يك تحقيق اين تحقيق از منظر هدف يك تحقيق توسعه

  .]45،44[گرددمحسوب مي

  روش گردآوري داده .5-6

ي مورد استفاده پرسشنامه بـا سـواالت   نوع پرسشنامه. ها در اين پژوهش مصاحبه و پرسشنامه استروش گردآوري داده

  .خبرگان در خصوص چارچوب پيشنهادي استفاده شده استاز نظرسنجي  جهتبسته و باز است كه از آن 

  ابزار سنجش .5-7

هاي بسته و باز براي ارزيابي سطح اول، دوم بخش اول شامل پرسش. اين پرسشنامه از دو بخش اصلي تشكيل شده است

براي ارزيابي مناظر و اجزاي كمكي چارچوب از سواالت بسته با طيف ليكرت جهت نظرسـنجي از   .باشدو سوم چارچوب مي

نيـز بـه    )اسـتراتژيك،تاكتيكي و عمليـاتي  (ق هر جزء به يكي از  سطوح مناظربررسي تعل خبرگان استفاده شده است و براي

هـاي بسـته و بـاز جهـت     بخش دوم نيز شامل پرسش. صورت جداگانه سواالتي جهت تعيين سطح هر جزء مطرح شده است

اي، بعضـي از  نـه ي چندگزيحداالمكان سعي شده است تا در كنـار سـواالت بسـته   . باشدهاي اين چارچوب ميارزيابي ويژگي

سواالت به صورت باز طراحي شوند تا اين امر موجب سهولت و عدم ايجاد محدوديت در دريافـت نظـرات خبرگـان در زمـان     

خبرگـان   كتبي و يا شفاهي همچنين نظرات .هاي مربوط به اين چارچوب گرددها در تحليلپاسخگويي و همچنين اعمال آن

  .مدنظر قرار گرفته است ي چارچوب نهاييبندي و ارائهو جمع حليلدر زمان تچارچوب پيشنهادي  پيرامون

                                                 
1 Action Research 
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  ابزار تحليل آماري .5-8

هاي آمـاري الزم، از  جهت به دست آوردن ميزان روايي و پايايي هر يك از بخش هاي پرسشنامه و انجام آزمون و تحليل

هاي آمـاري بـا دقـت، اعتبـار و     گيريجهاستفاده گرديد تا تجزيه و تحليل، محاسبات و نتي SPSSنرم افزار آماري تخصصي 

  .سرعت باالتري صورت گيرد

  برآورد روايي و پايايي ابزار سنجش .5-9

تواند خصيصـه يـا ويژگـي مـورد نظـر كـه ابـزار بـراي         گيري مورد استفاده ميمنظور از روايي آن است كه آيا ابزار اندازه

دهـد كـه ابـزار    بارت ديگر روايي به اين پرسش پاسخ ميبه ع. ]39[گيري كند يا خيرسنجش آن طراحي شده است را اندازه

  .سنجدحد خصيصه مورد نظر را مي چه مورد نظر تا

روايي محتوا نوعي روايي است . است شدهدر اين تحقيق به منظور بررسي روايي پرسشنامه از روش روايي محتوا استفاده 

گيـري بـه   روايي محتـواي يـك ابـزار انـدازه    . شودكار برده ميگيري به كه براي بررسي اجزاي تشكيل دهنده يك ابزار اندازه

گيـري  باشد كه محقـق قصـد انـدازه   هايي هاي پرسشنامه معرف ويژگياگر سوال .ي آن بستگي دارددهندههاي تشكيلسوال

اي پرسشـنامه  بنابراين در اين تحقيق بـراي بررسـي روايـي، محتـو    . ها را داشته باشد، پرسشنامه داراي روايي محتوا استآن

  .ها مورد تاييد قرار گرفتبررسي گشت و اصالحات مورد نياز به عمل آمد و در نهايت مجددا توسط آنچند خبره توسط 

شـود، يكـي از   پايايي كه از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپـذيري نيـز يـاد مـي    . از طرف ديگر با مفهوم پايايي سروكار داريم

گيري در شرايط يكسـان تـا چـه    مفهوم يادشده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه. ري استگيهاي فني ابزار اندازهويژگي

گيـري را مـورد   ي زمـاني كوتـاه ابـزار انـدازه    به عبارت ديگر چنانچه پس از يك فاصله. دهداندازه نتايج يكساني به دست مي

. ه نتايج بيشتر باشد، ميزان پايايي بيشتر خواهـد بـود  هرچه تشاب. ]39[سنجش قرار دهيم، نتايج نسبتا يكساني حاصل گردد

در اين تحقيق بـه منظـور تعيـين پايـايي از روش آلفـاي كرونبـاخ       . دامنه ضريب قابليت اعتماد يا پايايي از صفر تا يك است

بـراي   .اسـت ميزان ضريب پايايي با روش آلفاي كرونبـاخ محاسـبه شـده     SPSSبا استفاده از نرم افزار  و استفاده شده است
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در صـورت  (هاي مرتبط بـا يكـديگر در پرسشـنامه   محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس امتيازات هر يك از سوال

سپس با استفاده از رابطه زير مقدار ضريب آلفـا را محاسـبه   . و واريانس كل را محاسبه كرد) هاي پرسشنامهمجزا بودن بخش

  :]39[نمود

�� =  �
��� �1 − ∑ �����

�� � )                  1-5 رابطه (  

بـراي آلفـاي    7/0مقـدار بـاالي   . باشـد واريانس مجموع سواالت مـي  ��ام و jواريانس سوال   ���تعداد سواالت، Jكه در آن 

مقدار ضريب آلفاي كرونباخ بـراي   .ه پرسشنامه مورد استفاده از پايايي خوبي برخوردار استي آن است ككرونباخ نشاندهنده

  : مختلف پرسشنامه به قرار زير است هايبخش

 مقادير ضريب آلفاي كرونباخ:  2- 5 جدول 

  مقدار ضريب آلفاي كرونباخ  هاي مختلف پرسشنامهبخش

  BISC 748/0منظرها و اجزاي كمكي چارچوب   : 13تا  2سواالت 

  BISC 690/0هاي چارچوب ويژگي:  6تا  1سواالت 

  

دهـد كـه ايـن    نشـان مـي   هـاي مختلـف  بخـش  همانطور كه در جدول باال آورده شده است، مقدار ضريب آلفاي كرونباخ

  .خوبي برخوردار است نسبتا پرسشنامه از پايايي

  BISCچارچوب  پيرامون سطوح و اجزاييل نظر خبرگان تجزيه و تحل .5-10

هـاي كـامال    ي پاسـخ  است، بـا گسـتره   BISCكه مربوط به ارزيابي سطوح چارچوب پيشنهادي  13-1در مورد سواالت 

ي  بيـانگر گزينـه  ( 3ها با عدد  براي آزمون كردن فرض صفر برابري ميانگين پاسخ t-testمخالفم تا كامال موافقم؛ ابتدا آزمون 

�استفاده شده است، ) نظري ندارم ��: � − 3 = 0
H� = µ− 3 ≠ عدم برابري احتمال پاسـخ گـويي   (، در صورت رد شدن فرض صفر �0
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الزم بـه  . رويـم  هـا مـي   به سراغ يافتن اين تفاوت از طريق درصد فراواني پاسخ) موافق و كامال موافق با مخالف و كامال مخالف

هركـدام  به  مربوط نتايج آماري 3-5در جدول  .جايگزين شده است )3(ها ي پاسخ ا مقدار ميانهشده ب ذكر است كه مقادير گم

  :از اين سواالت آورده شده است 

 13تا 1تجزيه و تحليل آماري سواالت :  3- 5 جدول 

گزينه (خبرگان درصد موافقت t  Sig.(2-tailed)ي مقدار آماره  

 )موافقم و كامال موافقم

  %7/73  001/0 980/3  مضمون استراتژيك - 1سوال 

نقشه هاي استراتژي  - 2سوال 

  هاي امتيازي متوازنو كارت

598/12  000/0  100%  

  %2/84  000/0  587/5  فرايند -3سوال 

تصميمات و توصيف  - 4سوال 

  نيازمندي ها

381/3  001/0  79%  

  %5/89  000/0  834/6  داده -5سوال 

  %7/94  000/0  333/7  سيستم -6سوال 

  %4/89  000/0  702/6  فناوري -7سوال 

  %4/89  000/0  427/8  افراد -8سوال 

  %2/84  000/0  253/4  زمان – 9سوال 

  %7/73  001/0  986/3  مديريت تغييرات -11سوال 

  %79  000/0  538/6  مديريت پروژه – 12سوال 

  %2/63  000/0  555/5  مديريت امنيت – 13سوال 
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 0.05كـوچكتر از   در تمام موارد Sig.(2-tailed)مقدار  اينكه همانطور كه در جدول باال نشان داده شده است به دليل

معنـي   "نظري ندارم"ي از گزينه در تمامي موارد هاشود و اختالف ميانگين پاسخرد مي در تمامي موارد فرض صفر باشد،مي

ي مناظر توان صحت كليهمي )است% 50در تمامي موارد درصد موافقت ها باالي ( هاموافقتدار شده است و مطابق با درصد 

  .تاييد كردطبق نظر خبرگان را  BISCو اجزاي كمكي چارچوب پيشنهادي 

براي آزمون كردن فرض صفر ) دو-كاي(دو- ابتدا از آزمون خي BISCدر مورد سواالت مربوط به سطح سوم چارچوب 

�P :���ها،  نتخاب گزينهبرابري احتمال ا = P� = P! = P"
H� = P# ≠ P$

�  i=1,2,4,5 وj=1,2,4,5  در صورت شده استاستفاده ،

دهندگان را بررسي  ها توسط پاسخ تا تفاوت تمايل انتخاب گزينه خواهيم بودرد شدن فرض صفر به دنبال يافتن اين نابرابري 

  .نماييم

 تجزيه و تحليل آماري سواالت اجزاي سطوح منظرها: 4- 5 جدول 

 .Asymp  جزء :سوال   منظر

Sig. 

  هيچ كدام  عملياتي  تاكتيكي  استراتژيك

  -  %5/10  %6/31  %9/57  040/0  مدل هاي شبيه سازي: 1-5  داده

  -  what-if 006/0  9/61%  3/33%  8/4%تحليل هاي :  5-2

  -  %8/4  %6/47  %6/47  021/0  مدل هاي داده كاوي:  5-3

  -  %4/29  %7/64  %9/5  011/0  شماي انبارداده: 5-4

  -  -  -  -  491/0  متاداده ها:  5-5

  -  %4/36  %1/59  %5/4  007/0  مدل هاي چند بعدي:  5-6

  -  ETL 029/0  3/5%  6/52%  1/42%مدل هاي فرايندي :  5-7

  -  -  -  -  156/0  تحليل هاي آماري : 5-8

  -  %2/76  %19  %5/8  000/0  داده هاي داخلي و خارجي:  5-9

  -  %7/8  %4/17  %9/73  000/0  هاEIS: 1- 6  سيستم

  -  BSC 000/0  2/64%  4/21%  2/14%نرم افزارهاي  : 2- 6
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6 -3  :DSS3/4  %6/69  %1/26  000/0  ها%  -  

  -  %8/30  %7/57  %5/11  015/0  سيستم هاي گزارشگيري:  4- 6

6 -5 :TPS100  -  -  -  ها%  -  

  -  %1/11  %1/11  %8/77  000/0  واحدهاي سازماني:  1-7  فناوري

معماري انبارداده و هوش :  7-2

  تجاري

000/0  5/9%  2/76%  5/9%  8/4%  

  -  -  -  -  491/0  مشخصات فني ابزارها: 7-3

  -  %3/83  %7/16  -  005/0  زيرساخت فناوري و شبكه:  7-4

  -  %9/78  %1/21  -  012/0  فزارهامشخصات ميان ا:  7-5

  -  %3/5  -  %7/94  000/0  تيم مديريت استراتژيك:  1-8  افراد

  -  %3/14  %19  %7/66  005/0  هاي استراتژيككاربران سيستم:  8-2  

  -  %1/9  %2/68  %7/22  002/0  تيم هوش تجاري:  8-3  

كاربران داخلي و خارجي هوش :  8-4  

  تجاري

021/0  19%  9/61%  19%  -  

  -  %5  %60  %35  011/0  تحليل گران كسب وكار:  8-5  

  -  %3/5  %2/63  %6/31  008/0  مشاوران هوش تجاري:  8-6  

  -  %7/66  %6/28  %8/4  002/0  كاربران سيستم هاي تراكنشي:  8-7  

برنامه نويسان سيستم هاي :  8-8  

  تراكنشي

000/0  6/5%  6/5%  9/88%  -  

ه و زمان به روز رساني انبارداد:  1-9  زمان

  داده گاه ها

346/0  -  -  -  -  
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وتحليل آماري نظرسنجي از مطابق با تجزيه اجزاي بعضي از منظرهادر تغييرات اعمال شده  مطابق با جدول باال در ادامه

ي سطح خاصي در توافق نظر درباره اندكه به رنگ زرد نشان داده شده براي بعضي از اجزا. داده شده است نشان خبرگان

  .ه استوطه حاصل نشدمنظر مرب

  BISCنسخه اصالح شده چارچوب پيشنهادي  .5-11

پيرامون چارچوب پيشنهادي  هاو نظرات كتبي و شفاهي آن نتايج تجزيه و تحليل آماري نظرات خبرگان براساس

BISCات اندكي خواهند كرد، اما تغييرات در سطح سوم بيشتر خواهد بود، سطح اول و سطح دوم اين چارچوب تغيير.  

  سطح اول – BISCه اصالح شده چارچوب پيشنهادي نسخ .1- 11- 5

چنانچـه در   بر اين مسـئله تاكيـد نمـود كـه     و مديريت استراتژيك BSCي مفاهيم كي از خبرگان متخصص در زمينهي

گيـرد،  ي استراتژي كالن سـازمان انجـام مـي   تعيين مضامين استراتژيك پس از استخراج نقشهآورده شده است،  ]14[منبع 

در ايـن   رصورت در نظر گرفتن هر مضمون استراتژيك به عنـوان يـك جـزء اسـتراتژيك بـا ريزتـرين دانـه بنـدي        بنابراين د

پيش از استفاده از اين چارچوب طراحي شده باشد و اين امر پيش نياز اسـتفاده  ، نياز است تا نقشه استراتژي كالن چارچوب

 1-5همـانطور كـه در شـكل    . دوم چارچوب اعمال شده استتغييراتي در سطح اول و به همين دليل  .از اين چارچوب است

سـطح چشـم   ي سمت راست چارچوب هـم ، به گوشه1نشان داده شده است، نقشه استراتژي كالن به عنوان بخشي از منظر 

 گيردهاي وضع موجود و وضع مطلوب قرار نميبه عبارت ديگر اين جزء در تحليل. انداز و ماموريت سازمان منتقل شده است

 ي شده باشد و سپس بر مبناي آن يـك اتژي كالن سازمان طراحي استرو پيش از استفاده از اين چارچوب نياز است تا نقشه

  .منظر وضع موجود و وضع مطلوب تعيين گردد 8يا چند مضمون استراتژيك به صورت همزمان انتخاب گرديده و مطابق با 
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  ح دومسط – BISCنسخه اصالح شده چارچوب پيشنهادي  .2- 11- 5

ي استراتژي نقشه نشان داده شده است، 2-5همانطور كه در شكل  بناي تغييرات اعمال شده در سطح اول چارچوب،برم

هـاي  هـاي امتيـازي متـوازن آبشـاري و شـاخص     هاي اسـتراتژي و كـارت   نقشه 1حذف گرديده و در منظر  1كالن از منظر 

مـد  توانند در وضع موجود و يا وضع مطلـوب  ها ميط سازمان هركدام از اينگيرند كه بسته به شرايعملكرد و نتيجه قرار مي

به عنوان مثال ممكن است در وضع موجود عـالوه بـر نقشـه ي اسـتراتژي كـالن بـه عنـوان پيشـفرض ايـن          . گيرند نظرقرار

تكميل اين موارد،  باشد و در وضع مطلوب ممكن است عالوه بر شدهها و اهداف كمي را تعيين چارچوب، تنها بعضي شاخص

  . هاي استراتژي آبشاري نيز استخراج گردندنقشه

 اول سطح -BISC يشنهاديپ چارچوب شده اصالح ي نسخه: 1-5 شكل 

 دوم سطح – BISC يشنهاديپ وبچارچ شده اصالح نسخه  :2-5 شكل 
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  سطح سوم

هـا  در ادامه منظرهايي كـه در آن  .بيشترين تغييرات براساس نظر خبرگان در سطح سوم اين چارچوب اعمال شده است

 

  سطح سوم

هاي آماري مطابق با نتايج تجزيه و تحليل آماري نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزا غير از متاداده و تحليل

- به همين دليل اين دو جزء از سطوح خود خارج گرديده و به عنوان عناصر مجزايي در اين منظر قرار مي

  . گيرند و هم در سطح تاكتيكيكاوي هم در سطح استراتژيك قرار مي

 

  

 

مدل 

داده هاي داخلي و خارجي موجود در سيستم هاي تراكنشي،  

  

 متاداده -1

 تحليل هاي آماري - 2 

  

 
 
 

سطح سوم – BISCنسخه اصالح شده چارچوب پيشنهادي 

بيشترين تغييرات براساس نظر خبرگان در سطح سوم اين چارچوب اعمال شده است

  .اندآورده شده ،تغييرات اعمال شده است

سطح سوم - BISCنسخه اصالح شده چارچوب پيشنهادي : 3-5 شكل 

  )چه چيز؟(داده:  4منظري ي اصالح شده

مطابق با نتايج تجزيه و تحليل آماري نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزا غير از متاداده و تحليل

به همين دليل اين دو جزء از سطوح خود خارج گرديده و به عنوان عناصر مجزايي در اين منظر قرار مي

كاوي هم در سطح استراتژيك قرار ميهاي دادهدهد كه مدلهمچنين نتايج نشان مي

مدل  -what-if  ،3تحليل هاي-2مدل هاي شبيه سازي، -1•

هاي داده كاوي
)دانش

مدل هاي  - 3مدل هاي چند بعدي،-2شماي انبار داده،  -1•
مدل هاي داده كاوي -ETL ،4فرايندي 

)اطالع

داده هاي داخلي و خارجي موجود در سيستم هاي تراكنشي،   -1•
.. صفحه گسترده ها،  وب، مستندات و  )داده

 داده:  4منظر شده اصالح ي نسخه: 4-5 شكل 

 

نسخه اصالح شده چارچوب پيشنهادي  .3- 11- 5

بيشترين تغييرات براساس نظر خبرگان در سطح سوم اين چارچوب اعمال شده است

تغييرات اعمال شده است

ي اصالح شدهنسخه

مطابق با نتايج تجزيه و تحليل آماري نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزا غير از متاداده و تحليل

به همين دليل اين دو جزء از سطوح خود خارج گرديده و به عنوان عناصر مجزايي در اين منظر قرار مي. ددگرتاييد مي

همچنين نتايج نشان مي. گيرند

دانش(استراتژيك -1

اطالع(تاكتيكي -2

داده(عملياتي -3



76 

 . گرددبق با نتايج نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزاي اين منظر تاييد مي

مطابق با نتايج نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزاي اين منظر به غير از مشخصات فني ابزارها تاييد 

 

 

  

  

 

 

 

نرم افزارهاي  -2،(EIS)سيستم هاي اطالعات اجرايي 
...و داشبوردهاي استراتژيك 

-2، (DSS)سيستم هاي تحليلي و پشتيبان تصميم
...و داشبوردهاي تاكتيكي 

...و داشبوردهاي عملياتي 

زيرساخت فناوري و شبكه ي پشتيباني كننده ي سيستم هاي  
...

 ستميس

  

ــزار هــاي مشخصــات فنــي  -1 اب

، OLAPمختلف داده كاوي، 

ETL  و ... 

 

 
 

 )چگونه؟(سيستم:  5منظر ي اصالح شده ي 

بق با نتايج نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزاي اين منظر تاييد مي

  )كجا؟(فناوري:  6منظر نسخه ي اصالح شده ي 

مطابق با نتايج نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزاي اين منظر به غير از مشخصات فني ابزارها تاييد 

  )چه كساني؟(افراد:  7منظر ي اصالح شده ي 

سيستم هاي اطالعات اجرايي  -1•
داشبوردهاي استراتژيك  -3كارت امتيازي متوازن 

استراتژيك -1

سيستم هاي تحليلي و پشتيبان تصميم-1•
داشبوردهاي تاكتيكي  - 3 سيستم هاي گزارشگيري، تاكتيكي -2

داشبوردهاي عملياتي  - 2سيستم هاي تراكنشي  -1•
عملياتي -3

...واحدهاي سازماني درگير و  -1•
استراتژيك

معماري انبارداده و هوش تجاري -1•
تاكتيكي

زيرساخت فناوري و شبكه ي پشتيباني كننده ي سيستم هاي  -1•
...ميان افزارهاي يكپارچه سازي داده ها و  - 2عملياتي ، عملياتي

س:  5 منظر ي شده اصالح ي نسخه: 5-5 شكل 

 يفناور:  6 منظر ي شده اصالح ي نسخه: 6-5 شكل 

 

ي اصالح شده ي  نسخه

بق با نتايج نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزاي اين منظر تاييد ميمطا

  

 .  

 

 

  

  

 

نسخه ي اصالح شده ي 

مطابق با نتايج نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزاي اين منظر به غير از مشخصات فني ابزارها تاييد 

 . گرددمي

ي اصالح شده ي  نسخه

استراتژيك -1

تاكتيكي -2

عملياتي -3
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 . گرددمطابق با نتايج نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزاي اين منظر تاييد مي

  .باشدتاييد مي به غير از زمان به روز رساني انبارداده و داده گاه ها، سطوح باقي اجزاي اين منظر مورد

  

  

 BISC هاي چارچوب

-tكه شامل طيف بندي از كامال مخالفم تا كامال مـوافقم اسـت، ابتـدا از آزمـون     

بـا صـفر     ) معـادل نظـري نـدارم   ( 3از مقـدار  

در صورتي كه فرض صفر رد نشود يعني نظر افراد گرايشي قابل توجه به هـيچ يـك از   

كاربران -3تيم مديريت استراتژيك 

كاربران داخلي و خارجي -
مشاوران هوش تجاري -5

برنامه  -3كاربران سيستم هاي تراكنشي،

زمان هاي گزارش گيري   -

...زمان جلسات بازنگري و آزمون و تطبيق استراتژي و 

زمان هاي گزارش گيري  

...زمان جلسات بازنگري عملكرد تاكتيكي و 

زمان به روز رساني شاخص هاي  

 افراد

  

زمان بـه روز رسـاني    -1

ده و داده گــاه انبــاردا

  ها

 

 زمان:  

 
 

مطابق با نتايج نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزاي اين منظر تاييد مي

  )چه زماني؟(زمان:  8منظر نسخه ي اصالح شده ي 

به غير از زمان به روز رساني انبارداده و داده گاه ها، سطوح باقي اجزاي اين منظر مورد

هاي چارچوبپيرامون ويژگيتجزيه و تحليل نظر خبرگان 

كه شامل طيف بندي از كامال مخالفم تا كامال مـوافقم اسـت، ابتـدا از آزمـون     پرسشنامه در مورد سواالت بخش دوم 

از مقـدار  (�) براي آزمون كردن فرض صفر برابري اختالف ميانگين پاسخ سواالت

� �
H�

در صورتي كه فرض صفر رد نشود يعني نظر افراد گرايشي قابل توجه به هـيچ يـك از   . ، استفاده شد

تيم مديريت استراتژيك  -2مديران ارشد،  -1•
سيستم هاي استراتژيك استراتژيك -1

-3تيم هوش تجاري، -2مديران مياني،  -1•
5تحليل گران كسب وكار ،-4هوش تجاري، تاكتيكي -2

كاربران سيستم هاي تراكنشي،-2مديران عملياتي -1•
نويسان سيستم هاي تراكنشي عملياتي -3

-2زمان به روز رساني شاخص هاي استراتژيك  - 1•

زمان جلسات بازنگري و آزمون و تطبيق استراتژي و  -3مديران ارشد، استراتژيك

زمان هاي گزارش گيري   - 2زمان به روز رساني شاخص هاي تاكتيكي - 1•

زمان جلسات بازنگري عملكرد تاكتيكي و  - 3مديران مياني،  تاكتيكي

زمان به روز رساني شاخص هاي   - 2زمان به روزرساني داده هاي عملياتي، - 1•

...زمان جلسات بازنگري عملياتي و  -3عملياتي  عملياتي

افراد:  7 منظر ي شده اصالح ي نسخه: 7-5 شكل 

 8 منظر ي شده اصالح ي نسخه: 8-5 شكل 

 

مطابق با نتايج نظرسنجي از خبرگان، سطح پيشفرض همه ي اجزاي اين منظر تاييد مي

  

 

 

 

 

نسخه ي اصالح شده ي 

به غير از زمان به روز رساني انبارداده و داده گاه ها، سطوح باقي اجزاي اين منظر مورد

تجزيه و تحليل نظر خبرگان  .5-12

در مورد سواالت بخش دوم 

test براي آزمون كردن فرض صفر برابري اختالف ميانگين پاسخ سواالت

��: � 
 3 � 0

� � μ 
 3 � 0
�

استراتژيك -1

تاكتيكي -2

عملياتي -3
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در صورتي كه فـرض صـفر رد شـود از طريـق درصـد فراوانـي       . دوافق و مخالف و كامال مخالف نداردو سوي موافق و كامال م

  .خواهيم بود "دارمننظري "ي  ا درصدد كشف اين نابرابري احتمال پاسخ گويي به دو جانب گزينهه پاسخ

  آورده شده است  هاويژگيهركدام از اين به  جزئيات مربوط 5-5در جدول 

 تجزيه و تحليل آماري ويژگي هاي چارچوب:  5- 5 جدول 

 خبرگان درصد موافقت t  Sig.(2-tailed)ي ارهمقدار آم  

چــابكي و ســهولت در اســتقرار  -1ســوال 

  هوش تجاري استراتژيك

025/4  001/0  7/73%  

ــاداده  – 2ســوال  ــر مت ــديريت بهت ــا و م ه

  هامستند نمودن آن

980/3  001/0  1/63%  

ــارايي و اثربخشــي   – 3ســوال  ــزايش ك اف

  هاي هوش تجاريپروژه

096/6  000/0  7/73%  

هاي هوش تجاري همكاري تيم – 4سوال 

  و مديريت استراتژيك

508/6  

  

000/0  9/78%  

-قابل به كـارگيري در سـازمان   – 5سوال 

  هاي مختلف

889/0  385/0  -  

  %7/73  000/0  096/6  جامعيت و انسجام – 6سوال 

  

 5بـه غيـر از سـوال     در تمـام مـوارد   Sig.(2-tailed)مقدار  اينكه همانطور كه در جدول باال نشان داده شده است به دليل

نظـري  "ي از گزينـه  در تمـامي مـوارد   هاشود و اختالف ميانگين پاسخرد ميها در آن فرض صفر باشد،مي 0.05كوچكتر از 

هاي چارچوب پيشنهادي بـه غيـر از   ي ويژگيگفت كه كليهتوان ها ميمعني دار شده است و مطابق با درصد موافقت "ندارم

  .مورد تاييد خبرگان قرار گرفته است "هاي مختلفاربردي بودن در سازمانك"ويژگي 
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اغلب خبرگـان  . برخي از خبرگان نظراتشان را به صورت شفاهي و كتبي نيز مطرح كردنددر كنار پاسخگويي به اين سواالت 

 از دانسـتند و االت خـود مـي  ي اين تحقيق را از مسائل مهم و كاربردي در صنعت و از جمله دغدغه ها و سوموضوع و حيطه

بـه عنـوان   . اين تحقيق را تقدير نمودنـد  ،و كم بودن تعداد كارهاي پيشين در اين زمينه و ورود به اين مباحث نوآوري حيث

هاي هوش تجاري در سازمان بودند و هم كارت امتيـازي متـوازن و ايجـاد ارتبـاط     نمونه بعضي از خبرگان هم متوليان پروژه

و از ايـن حيـث    ها نيز بـود و سوال اين تحقيق دغدغه آن ها نيز قرار گرفته بودمورد توجه آن پيش از اين هومبين اين دو مف

و با همين رويكرد به  كردنددر حال انجام كاربردي قلمداد مي فعليهاي هاي ايراني و پروژهسوال اين تحقيق را براي سازمان

-ب نقدهاي وارد شده به آن را از حيث ميزان كاربردي بـودن آن مطـرح مـي   پرداختند و اغلارزيابي چارچوب پيشنهادي مي

چـارچوب   ،به عنوان نمونه بعضي از خبرگان تاكيد كردند كه اين چـارچوب در راسـتاي عمليـاتي و كـاربردي شـدن     . كردند

هاي و تنها براي سازمانكند ي زيادي به سازمان اعمال ميسازي آن هزينهپيچيده اي است و بهتراست ساده تر شود و پياده

نيازها از بعد سـازماني نيـز پرداختـه    ي هماهنگي و مديريت، تيم اجرايي و پيشبزرگ مناسب است و اينكه بهتر بود به نحوه

همه گونه طيفي از مديران تا كارشناسـان فنـي   قابل فهم بودن آن براي  ،هاي خوب اين مدلبا اين حال يكي از ويژگي .شود

را بـه   و همچنين يكي از خبرگان خارجي اين چارچوب را چارچوب جامع و كالني دانسته و استفاده از آن تقلمداد شده اس

هاي مختلف هاي مشاوره اي براي سازماندليل دربرداشتن تمام جوانب هوش تجاري و مديريت عملكرد كسب وكار در پروژه

امتيازي متوازن شاخص هاي عملكرد كارت  وهوش تجاري  ركي مشتنقطهيكي از خبرگان نيز تاكيد كرد كه  .داندموثر مي

ديگـر نظـرات خبرگـان در توضـيحات و نكـات      قابل ذكر اسـت كـه    .شدو بهتر بود روي اين مسئله تاكيد بيشتري مي است

  .تكميلي پيرامون چارچوب اعمال شده است

 در سازمان ها BISCنيازهاي الزم براي استقرار چارچوب پيشنهادي  پيش .5-13

هـا  ي پروژه هاي هوش تجاري و مديريت استراتژيك انجام شده و يا در حال انجام در تعدادي از سازمانرسي و مطالعهبر

هـايي كـه از   ها قابل اجرا نبوده و تنها در سازماني سازمانبه سادگي در همه BISC باشد كه چارچوبمبين اين مطلب مي

ها انجام شده اسـت و  باشند و فرهنگسازي الزم در آنش تجاري برخودار ميي مديريت استراتژيك و هوبلوغ نسبي در زمينه

  .در ادامه به شرح اين موارد پرداخته خواهد شد. باشدسازمان از قابليت انعطاف و تغيير بااليي برخودار است، قابل اجرا مي
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  ميزان بلوغ مديريت استراتژيك در سازمان ها جهت استقرار چارچوب پيشنهادي .13-1- 5

هاي يك ي استراتژي به عنوان چارچوبي جهت فرموله نمودن استراتژين چارچوب، كارت امتيازي متوازن و نقشهدر اي

هـاي  روشهاي مختلف از اين در حالي است كه ممكن است سازمان. سازمان به صورت پيش فرض در نظر گرفته شده است

بـرهمين اسـاس   . ي كليدي عملكـرد اسـتفاده نماينـد   هاي خود و استخراج شاخص هاديگري جهت فرموله نمودن استراتژي

به عبارت ديگر نياز است تا سازمان اقـدامات  . توان گفت كه پيش نياز استقرار اين چارچوب يك حالت بينابيني مي باشدمي

را انجام  )استخراج نقشه استراتژي كالن(ي تشريح چشم انداز و ماموريت و تعيين مضامين و اهداف استراتژيكالزم در زمينه

هرچند كه ممكن اسـت لزومـا از   . داده باشد و در اين زمينه از بلوغ نسبي برخوردار بوده و فرهنگسازي الزم انجام شده باشد

هـا  چارچوب كارت امتيازي متوازن براي فرموله نمودن استراتژي ها استفاده نشده و يا حتي اقدامي جهت مستند نمودن آن

فقط در ذهن مديران شكل گرفته باشند و يـا صـرفا تعـدادي هـدف تعيـين گشـته و تعـدادي         انجام نشده باشد و اين موارد

  .شاخص براي تحقق اهداف مربوطه تعيين گرديده باشند

  ميزان بلوغ هوش تجاري در سازمان ها جهت استقرار چارچوب پيشنهادي .13-2- 5

هـاي  هـت محقـق كـردن اسـتراتژي    با توجه به اين كه هدف از استقرار اين چارچوب، دستيابي بـه هـوش تجـاري در ج   

باشـد، نيـاز اسـت تـا هـوش تجـاري و       ي استقرار آن مربوط به كل سازمان و نه فقط بخشي از آن ميسازماني بوده و حيطه

ها براي مديران چندان گيري، انبارداده و غيره در سازمانهاي گزارشكاوي، سيستممفاهيم مرتبط با آن مانند داشبورد، داده

-ها انجام شده باشد و يا حتي پروژهشد و اقداماتي در راستاي فرهنگسازي و تبيين و معرفي اين مفاهيم در سازمانناآشنا نبا

همچنـين نيـاز اسـت تـا     . هـا درك شـده باشـد   ها انجام شده باشد و لزوم آن در سـازمان هايي نيز پيش از اين در اين زمينه

و ) ي فنـي ي سـازماني و هـم از جنبـه   هم از جنبـه (پذير بودهسازمان امكانهاي داده هاي موجود در پايگاهدسترسي به داده

هـا نيـز موجـود باشـد تـا      مستندات مربوط به معرفي فيلدهاي موجود در پايگاه داده ها و شرح مفهوم جداول و ارتباطات آن

  . ها براي كاربردهاي هوش تجاري ميسر گرددبرداري از اين دادهامكان بهره
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مديريت استراتژيك و هـوش تجـاري در سـازمان هـا جهـت       ميزان همسويي .13-3- 5

  استقرار چارچوب پيشنهادي

يكي از سواالت بسيار مهم در استقرار چارچوب پيشنهادي كه قابل طرح مي باشد اين است كه مجريان استقرار آن چه  

توجه به اين كـه ايـن چـارچوب     ها با يكديگر به چه صورت خواهد بود؟ به عبارت ديگر باي تعامل آنكساني هستند و نحوه

هـاي جداگانـه مـديريت اسـتراتژيك و فنـاوري      هاي مختلف آن توسـط واحـد  باشد و تاكنون بخشيك چارچوب تلفيقي مي

-ي چه كساني و كدام واحد سازماني ميشود، راهبري استقرار اين چارچوب تلفيقي به عهدهاطالعات، مديريت و راهبري مي

  باشد؟

باشد كه لزوم همسـويي هـوش   هايي قابل استقرار ميسوال بايد گفت كه اين چارچوب تنها در سازمان براي پاسخ به اين

تنهـا از ايـن   . مـراوده شـده اسـت    تجاري و مديريت استراتژيك درك شده است و فوايد اين همسويي براي سازمان مربوطـه 

وكار و متخصصـين فنـاوري   گران كسبراتژي و تحليلاي شامل افرادي از واحد استهايي ميان وظيفهتوان كارگروهطريق مي

هـا و  ي تعـامالت آن ها را مجريان استقرار اين چارچوب دانست و نحـوه تشكيل داد و آن... كاوي و اطالعات و انبارداده و داده

هـا و  يگر، اسـتراتژي به عبارت ديگر در اين كارگروه از طريق تعامل مناسب اين اعضا با يكـد . ها را نيز تعيين نمودوظايف آن

وكار به متخصصين فني انتقال داده شده و اين متخصصين زيرسـاخت  هاي كليدي عملكرد استخراج شده براي كسبشاخص

 .نمايندريزي ميسنجي و برنامههاي مربوطه امكانهوش تجاري سازمان را براي محقق كردن استراتژي

 جمع بندي .5-14

هاي جمع آوري شده از طريق به بررسي و تجزيه و تحليل آماري داده، پس از شرح روش شناسي پژوهشدر اين فصل 

ي منظرها و اجزاي كمكي اين چارچوب مـورد تاييـد قـرار    همانطور كه پيش از اين مطرح شد، كليه .پرسشنامه پرداخته شد

هـاي چـارچوب   يي ويژگـ همچنين كليـه  .تعيين گشتبه صورت قطعي گرفت و سطوح مرتبط با اجزاي بعضي از مناظر نيز 

BISC نيازهاي الزم جهت استقرار چارچوب در بخش انتهايي نيز پيش .به غير از يك ويژگي مورد تاييد خبرگان قرار گرفت

BISC مطرح شد.  



 
 

 
 

 

 

  فصل ششم .6

  

  

  مطالعه ي موردي
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  مقدمه .6-1

مان در ظرف يك يا دو سازي و استقرار چارچوب پيشنهادي امري نيست كه بتوان آن را در يك سازاز آن جايي كه پياده

هـاي چـارچوب   ي كارشناسي ارشد و به طور انفرادي انجام داد، تنها جهت بررسي اجزا و قابليتماه در مدت انجام پايان نامه

هـاي  اي محـدود در يكـي از بانـك   ي موردي در حيطـه آن، اين مطالعه تر شدن لزوم و هدف از ارائهپيشنهادي جهت شفاف

در ادامه شرحي از سازمان ). در آوردن نام آن معذوريت وجود دارد ،به جهت حفظ اطالعات اين بانك(تايراني انجام شده اس

  .مورد مطالعه ارائه خواهد شد و وضع موجود و وضع مطلوب آن مطابق با جزئيات اين چارچوب بررسي خواهد شد

  بررسي سازمان مورد مطالعه .6-2

ي طـوالني و تعـداد شـعب متعـدد     هاي بزرگ ايراني با سابقهي از بانكي موردي يكسازمان مورد مطالعه در اين مطالعه

. هاي زيرمجموعـه، اتخـاذ نمـوده اسـت    وكار خود و شركتاين بانك به تازگي رويكرد جديدي را جهت تحول كسب. باشدمي

اينـده متمركـز بـر    هاي تابعه به يك گروه بانكداري جامع است كه بـه طـور فز  هدف از اين تحول، تبديل اين بانك و شركت

باشد كـه از ايـن   وكار اي و كارآمد در عمليات كسبهاي مشتريان، حرفهمشتري، رقابتي و هوشيار، سودآور در سرتاسر بخش

به عبارت ديگر مهم ترين اقـدام  . ي ايراني گرددگذاران و جامعهطريق موجب ارزش آفريني براي مشتريان، كاركنان، سرمايه

بندي مشـتريان و ايجـاد   رويكرد محصول محوري به رويكرد مشتري محوري از طريق شناسايي و دستهدر اين تحول، تغيير 

  .باشدها ميي خدمات و محصوالت اختصاصي شده به آنها و ارائهبلندمدت با آن ارتباط

اشـد و عنـوان   بوكار خود مبتني بر اين رويكرد جديد مـي در حال حاضر اين بانك در حال اعمال تغييرات در مدل كسب

  :ي موردي عبارتست از در اين مطالعه) يا جهت گيري استراتژيك(مضمون استراتژيك

 وكار مبتني بر مشترياناي سازي كسبحرفه •

بر اساس اين مضمون استراتژيك اين بانك قصد دارد تـا مشـتريان حقيقـي و حقـوقي خـود را در قالـب دو گـروه مشـتري         

ريزي نمايد و حتي بندي نمايد و براي هركدام به صورت جداگانه هدفگذاري و برنامهستهبانكداري خرد و بانكداري شركتي د
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ي خدمات بانكي خود را نيـز بـر ايـن اسـاس تغييـر دهـد تـا بـه صـورت جداگانـه از طريـق مـديران             هاي ارائه دهندهشعبه

همچنين مبتني بر ايـن رويكـرد جديـد    . ارائه نمايدگروه مشتريان  خدمات و محصوالت خود را به ايندر شعب  حاضر1رابطه

ي اسـتراتژي و اهـداف   نقشـه در ادامه . هر يك از فرايندهاي سازماني زير نظر يك مالك فرايند مديريت و نظارت خواهد شد

وضـع   BISCبر اساس منظرهاي چارچوب پيشنهادي كالن مربوط به اين مضمون استراتژيك آورده شده است و پس از آن 

مضمون استراتژيك استخراج و تشريح خواهد شد و در انتها نكـات تكميلـي ذكـر     اين ب بانك مبتني برموجود و وضع مطلو

  .خواهد شد

  استراتژي كالن نقشه .6-3

در منظـر رشـد و    .نمايي از نقشه استراتژي كالن متناسب با ايـن مضـمون اسـتراتژيك آورده شـده اسـت      1-6در شكل 

و آماده سازي شعب خرد و شركتي و جذب و استخدام مـديران رابطـه، و    IT سازي زيرساختبانك از طريق آماده ،يادگيري

تواند منجـر بـه   در منظر فرايند از طريق فرايندهاي مديريت مشتريان و بهبود و مهندسي مجدد فرايندهاي فعلي سازمان مي

هـا و ارائـه   ازي كانـال هـا، متنـوع سـ   محصـوالت متناسـب بـا نيـاز آن    /آفريني براي مشـتريان از طريـق ارائـه خـدمات    ارزش

ها و ايجاد وري هزينهها گردد كه در نهايت اين امر منجر به افزايش درآمدها و بهرهمحصوالت سريع و به موقع به آن/خدمات

با در نظر گرفتن اهداف آورده شده در اين نقشه استراتژي به عنوان غايـت  . گرددارزش بلند مدت براي سهام داران بانك مي

  .پردازيممي BISCمضمون، به بررسي وضع موجود و تبيين وضع مطلوب مطابق با چارچوب نهايي اين 

                                                 
1 Relationship Manager 
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  نقشه استراتژي كالن مطابق با مضمون استراتژيك حرفه اي سازي كسب وكار مبتني بر مشتريان: 1- 6 شكل   

  BISCمبتني بر چارچوب  بانكتشريح وضع موجود  .6-4

-مـي  BISCنشان داده شده است در اين بخش به بررسي وضع موجود مطابق بـا چـارچوب    2-6همانطور كه در شكل 

  .پردازيم

 موجود وضع يبررس :2-6 شكل 
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  آبشاري هاي امتيازي متوازنهاي استراتژي و كارتنقشه:  1منظر .6-4-1

ژي و كـارت  ي اسـترات هـا باشد و در وضـع موجـود هنـوز نقشـه    وكار جديد در حال توسعه ميدر حال حاضر مدل كسب

  . نداستخراج نشده ا گيري عملكردهايي جهت اندازهآبشاري و شاخصامتيازي متوازن 

 فرايند:  2منظر  .6-4-2

باشند كه فرايندهاي موجود در اين بانك ابتدا بر اساس ورود يا خروج منابع مالي به بانك به سه دسته قابل تقسيم مي

فرايندهاي تخصيص منابع و فرايندهايي كه نه باعث ورود منابع مالي شده اين سه دسته عبارتند از فرايندهاي تجهيز منابع، 

ي هستند كه بانك بر اساس اي تجهيز منابع، درواقع فرآيندهايدسته اول فرايندها، فرآينده. گرددو نه منجر به خروج آن مي

ي است كه بانك بر اساس آنها منابع يدسته دوم نيز فرآيندها. پردازدآوري پول از مشتريان ميآنها به تجهيز منابع و جمع

دهد، به عبارتي اين دسته از فرايندها منجر به هاي مختلف و با اهداف متفاوت تخصيص ميآوري شده را به بخشجمع

شوند، فرآيندهايي در درون شعب كه جهت دسته سوم نيز خود به دو قسمت تقسيم مي. گردخروج منابع مالي از بانك مي

شوند و پذيرد كه خود به دو گروه خدمات ريالي و خدمات ارزي تقسيم ميه خدمات به مشتريان انجام ميتسهيل در ارائ

نمايي از اين دسته فرايندها  3- 6شكل شماره . ت عنوان امور متفرقه ذكر شده استفرآيندهاي مربوط به خود بانك كه تح

 .دهدرا نمايش مي فرايندهاي مربوط به شعبه همراه گروه ب



87 

 

 
 

 
  شعب حوزه به مربوط يندهايفرا گروه و دسته: 3-6 شكل 
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براي يك مشتري ) ي يكي از گروه هاي فرايندي آورده شده در باالزيرمجموعه(كارت اعتباريبه عنوان مثال فرايند صدور 

 .آمده است 4-6در شكل  حقيقي

 

  

ر اين فرايند، ثبت درخواست در شعبه انجام شده و پس از كسر كارمزد از حساب مشتري به منظور دريافت مانده اعتبـاري  د

پس از دريافت پاسخ، درخواست مشتري در شعبه، تنظـيم شـده و بـه اداره    . ارسال مي شود متمركز بانكمشتري به سامانه 

بررسي شـده و درصـورت تاييـد بـه شـعبه       در اداره كل اعتبارات اين درخواست. ت جهت تصويب ارسال مي شودكل اعتبارا

در اين مرحله اطالعات مشـتري مجـددا بـه سـامانه     . جهت دريافت وثايق و معرفي ضامن و ساير امور مربوطه ابالغ مي شود

دريافت پاسخ، آماده سازي فايل صدور كارت اعتبـاري  جهت دريافت سقف اعتبار مشتري ارسال شده و پس از  متمركز بانك

هـا  فايل آماده شده به واحد صدور كارت ارسال شده و پس از صدور، كـارت . در اداره كل بانكداري الكترونيك انجام مي شود

  .توسط واحد توزيع اداره كل خزانه داري به شعب مربوطه ارسال خواهد شد

 د كارت اعتباريوضع موجود فراين: 4-6  شكل
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، هر بخش از فرايند صدور كارت اعتباري در واحدهاي مختلف بانـك شـامل شـعبه،    همانگونه كه در اين فرايند ديده شد

يكپـارچگي و وحـدت فرمانـدهي،    كه ايـن امـر    شودداري انجام مياداره كل بانكداري الكترونيك، واحد صدور كارت و خزانه

 .كندسازي در آن را براي ارائه كيفي خدمات دچار نقصان مي ايمديريت بهينه هزينه و حرفه

 )براي چه؟(تصميمات و توصيف نيازمندي ها:  3منظر .6-4-3

ايـن  . باشـد بندي و تفكيك مشـتريان مـي  از جمله مهترين تصميمات در وضع موجود استخراج پارامترهايي جهت دسته

تري، مشـ  تسهيالت ارائه شده به او، ارزش دور عمـر  تواند براساس ميزان و نوع سپرده مشتري، ميزان و نوعها ميبنديدسته

يكي ديگر از تصميمات كليدي در وضـع موجـود   . سودآوري مشتري، پروفايل مشتري و بسياري ديگر از پارامترها انجام شود

محـل  هاي پرسنل مستقر در هر نوع شعبه و تعيين ي چينش داخلي شعب بانكداري خرد و شركتي و تعيين مسئوليتنحوه

  .باشدجغرافيايي شعب مي

  )چه چيز؟(داده:  4منظر .6-4-4

هـاي تراكنشـي موجـود در سيسـتم     ميليون مشتري از طريق سيستم 30هاي بانكي مربوط به حدود در حال حاضر داده

شمايي كلي از بخشي از جداول موجود در سيسـتم   5-6در شكل . گردندميبانكداري متمركز اين بانك ثبت و به روزرساني 

همانطور كه در شكل نشان داده شده اسـت هـر مشـتري    . شده استباشند آورده بانكداري متمركز كه به مشتري مربوط مي

از طرفـي بـه   . ها و تسهيالت متصـل اسـت  باشد كه از اين طريق به جداول مربوط به حسابي مشتري ميداراي يك شماره

  .دشوازاي هر تراكنش بانكي توسط مشتري اطالعاتي در سيستم ذخيره و يا به روزرساني مي
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 موجود وضع ايه داد مدل: 5-6 شكل 

  )چگونه؟(سيستم:  5منظر  .6-4-5

هـا كـه بـا    تعـدادي از ايـن سيسـتم   . باشـد در وضع موجود چندين سيستم تراكنشي و گزارشگيري در بانك موجود مـي 

   .اندشده ارائه 1-6، در جدول هستندمضمون مربوطه مرتبط 

 سيستم هاي وضع موجود: 1- 6 جدول 

  هاي سيستمسرويس  نام سيستم  نوع سيستم

TPS نرم افزارهاي اصلي و متمركز بانكيكي از   جام:  

  مديريت سپرده •

  مديريت خزانه •
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  مديريت خدمات •

  مديريت تسهيالت •

  مديريت مشتريان •

  ترونيكمديريت بانكداري الك •

  گزارش هاي عمومي •

TPS صدور و ثبت اطالعات اسناد مالي •  سنجش  

  تجميع اطالعات عمليات مالي بانكي شعب •

TPS بررسي درخواست تسهيالت مشتريان •  تسهيالت متمركز 

انتقال اطالعات مشتريان در درخواست تسهيالت مربوطه به مراجـع   •

 باالدستي

تاييد يا عـدم  (هيالتبازيابي نتيجه درخواست اطالعات درخواست تس •

  )تاييد

TPS مديريت حساب ارزي •  سيستم جامع ارزي شعب 

 مديريت صندوق ارزي •

  مديريت اعتبارات ارزي •

BI Qlik View • استخراج گزارشات درخواستي وزارت امور اقتصاد و دارايي  

آمارگيري از تسهيالت ارائه شده به تفكيك حقيقي، حقوقي، عنـوان   •

  غيرمتمركز شعبهقرارداد، مشتري متمركز و 

MIS هـاي معـين شـعب و ادارات حسـابداري و     تجميع اطالعات سرفصـل  •  )تام(تجميع اطالعات معين

  داري مديريت شعبخزانه

  هاي مديريتيتوليد گزارش •

MIS  هاي درآمد و ثبت سرفصل

 (N220)هزينه

  آوري اطالعات درآمد و هزينه شعب در مديريت شعبجمع •
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MIS MIS  تعريف شاخص هاي برنامه عملياتي در سيستم •  برنامه عملياتي  

  ورود عملكرد واحدها و اهداف  •

  مشاهده نتيجه عملكرد در مقايسه با اهداف تعيين شده در كل بانك •

ي متمركـز بانـك ذخيـره    ها در پايگـاه داده هاي تراكنشي اين سيستمي دادهقابل ذكر است كه مطابق با شكل زير كليه

داده متمركـز بـه صـورت    اند كه از طريق پايگـاه هاي گزارشگيري ايجاد شدهي مجزا براي سيستمدهشوند و چند پايگاه دامي

  .قابل ذكر است كه هوش تجاري نيز در حيطه اي بسيار محدود اجرا شده است. شونداي به روز رساني ميدوره

 

  نمايي از سيستم هاي وضع موجود:  6- 6 شكل

 )كجا؟(فناوري:  6منظر  .6-4-6

بـر  . ناحيـه، منطقـه، مـديريت شـعب و شـعب     : ساختار سلسله مراتبي وضع موجود واحدهاي صف در بانك عبارتست از 

ست كـه در  هسته، توزيع و دسترسي پيكربندي شده ا: ي عملياتي شامل اليهسه ي گسترده بانك در همين اساس نيز شبكه

با مـدل اسـتار طراحـي شـده بـه       شبكه. اي ترسيم شده استي ماهوارهشماي كلي شبكه گسترده به جز شبكه 7-6تصوير 

  .باشندي هسته متصل ميهاي داخلي هر استان با مركز استان مرتبط هستند و مراكز استان به اليهكه پايانه طوري
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. ي گسترده بانك نمايش داده شده استي اتصال آن به شبكهي و نحوهساختار شبكه محلي شعب، همبند 8-6در شكل 

  .هاي فروش و خودپردازها نيز تشريح شده استي اتصال تجهيزات از قبيل پايانههمچنين نحوه

  

  

  

  

 نمايي از وضع موجود شبكه ي گسترده ي بانك: 7-6 شكل 

 نمايي از وضع موجود ساختار شبكه محلي شعب:  8-6 شكل 
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  )چه كساني؟(افراد:  7منظر  .6-4-7

ين نـ ي تراكنشـي و همچ هـا در حال حاضر مديران و كارشناسان از واحدهاي مختلف صف و ستاد بانك كاربران سيسـتم 

هاي استراتژيك، بسياري از نيازهـاي اطالعـاتي مـديران    باشند، با اين حال به دليل نبود سيستمهاي گزارشگيري ميسيستم

  .گرددارشد به صورت غيرمستقيم از طريق مديران مياني و يا دانش صريح موجود در سازمان رفع مي

رار مدل كسب وكـار جديـد از جملـه كـارگروه بانكـداري خـرد و كـارگروه        از طرفي تعدادي كارگروه در بانك براي استق

تيمي نيز مسئوليت . ي تحول هستنداند كه در حال راهبري برنامهبانكداري شركتي و تعدادي كارگروه پشتيبان شكل گرفته

م منسـجمي بـراي هـوش    قابل ذكر است كه هنوز تي. ي تحول را بر عهده داردمديريت استراتژيك و همچنين راهبري پروژه

  .تجاري ايجاد نشده است

  )چه زماني؟(زمان:  8منظر  .6-4-8

 12اي اتفاق ميافتد و در بعضي ديگر نيز در ساعت ها به صورت لحظهدر حال حاضر ثبت اطالعات در بسياري از سيستم

يري نيـز بـه صـورت    هـاي گزارشـگ  بعضي از سيستم. گردندي اطالعات ثبت شده در روز تجميع و يكپارچه ميهر شب كليه

 .شوندهفتگي و يا ماهيانه برحسب نياز به روز مي

  BISCتشريح وضع مطلوب بانك مبتني بر چارچوب  .6-5

نشان داده شده است، بعد از بررسي وضع موجود در بخـش قبـل، بـه تعيـين وضـع مطلـوب        9-6همانطور كه در شكل 

  .پردازيممي BISCمطابق با چارچوب 
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  تعيين وضع مطلوب: 9-6 شكل 

  آبشاري هاي امتيازي متوازنهاي استراتژي و كارتنقشه:  1منظر .6-5-1

اسـتخراج  ي هـا تعدادي از شـاخص ) وكار مبتني بر مشترياناي سازي كسبحرفه(مضمون انتخاب شده  اهداف بر اساس

  . آورده شده است 10-6در شكل شده 

 شاخص هاي استخراج شده براي نقشه استراتژي كالن: 10- 6 شكل
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 رايندف:  2منظر  .6-5-2

ها در وضع موجود عدم يكپارچگي و وحدت فرماندهي در اجراي فرايندها موجب كاهش كيفيت خدمات و افزايش هزينه

با استفاده از  1كه مسئوليت نهايي حفظ كارايي فرايندها) دپارتماني(به عنوان مثال مالك فرايندها به عنوان فردي  .گرددمي

بر  .شود و اختيار و توانايي اعمال تغييرات در فرايندها را دارد، مشخص نيستمي هايي كه بر روي فرايندها گذاشتهسنجه

فرايندهاي مرتبط با اين مضمون استراتژيك در وضع مطلوب يكپارچه شده و تحت نظر يك مالك  همين اساس نياز است تا 

  .نظارت شوند

هايي در ي ستادي و صف كه به عنوان فعاليتهاي زيرمجموعه واحدهاي فعلبرهمين اساس در وضع مطلوب تمامي فعاليت

گيرد و قرار مي واحد خدماتي بانكفرايندهايي جهت ارائه خدمات شناسايي مي شوند، زيرمجموعه دپارتمان خاصي به نام 

اي واحدهاي كليدي پشتيبان شناخته مي شود، در زيرمجموعه ادارات كل هايي كه به عنوان فعاليتهاي حرفهتنها فعاليت

كليه فعاليتهاي فرايند، به رت اعتباري كه پيش از اين توضيح داده شد، به عنوان نمونه در فرايند ارائه كا .قي خواهند ماندبا

   .انجام خواهد شد خدماتي بانكهاي حرفه اي اداره كل اعتبارات است، توسط واحد كه جزء فعاليت "تصويب پيشنهاد"جز 

  

                                                 
1
 Process Performance 
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  )براي چه؟(تصميمات و توصيف نيازمندي ها:  3ظرمن .6-5-3

  :هاي اطالعاتي وضع مطلوب اين مضمون عبارتند از تعدادي از تصميمات و نيازمندي

 تكفيك صورت هاي سود و زيان و ترازنامه ها بر اساس گروه هاي مشتريان در فواصل زماني مختلف •

در فواصل زماني ) ساختار جديد صف(ياييتكفيك صورت هاي سود و زيان بر اساس نواحي مختلف جغراف •

  مختلف

 هاي مختلف در فواصل زماني مختلفهاي سود و زيان بر اساس كانالتفكيك صورت •

 مشتري  دوره عمرتخمين  •

 وضع مطلوب فرايند كارت اعتباري:  11-6 شكل 
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هاي مشتري بر اساس پروفايل و رفتار مشتريان و ديگر پارامترها و بندي مشتريان در گروهبندي و بخشدسته •

 هادسته بنديبه روز رساني مداوم اين 

هاي مشتريان و به ها و بخشتنظيم خدمات و محصوالت متناسب با گروهپيش بيني رفتار مشتريان و  •

 روزرساني اين تغييرات

 پارامترهاي ارزيابي عملكرد مديران رابطه با مشتري •

  ميزان رضايت مشتريان •

  )چه چيز؟(داده:  4منظر .6-5-4

اي تراكنشـي در وضـع مطلـوب    داده ستراتژيك نياز است تـا در مـدل  وكار در اين مضمون ابه دليل تغيير در مدل كسب

هـاي  تعـدادي از جـداول ماننـد گـروه    ) با رنگ قرمز(نشان داده شده است 12-6همانطور كه در شكل . تغييراتي اعمال گردد

  .اندمشتريان، انواع شعبه و پروفايل مشتريان به جداول قبل اضافه شده



99 

 

 
 

 

  اي وضع مطلوبمدل داده:   12-6 شكل 

-هاي تراكنشي همچنين نياز است تا جهت رفع نيازهاي اطالعاتي و تحليلي مديران مـدل عالوه بر تغيير در ساختار داده

هـاي اسـتخراج شـده و    با استفاده از شـاخص  .نداي چندبعدي بر اساس ابعاد مختلف در محيط انبارداده ايجاد گردهاي داده

هـاي  گيري مديران را شناسايي نمود و بر آن مبنـا مـدل  توان نيازهاي تحليلي و گزارشها ميتصميمات و توصيف نيازمندي

آمـد  ي ميـزان سـود و زيـان و هزينـه و در    با توجه به اين كه محاسـبه  .را استخراج نمود... اي چندبعدي و داده كاوي و داده

شـود،  ها مشاهده ميها و هم در تصميمات و توصيف نيازمنديهم در شاخص...) گروه مشتري، كانال و(برحسب ابعاد مختلف

 1يك جـدول حقيقـت  سودآوري به عنوان ). 13-6مطابق با شكل (اي چندبعدي سودآوري را طراحي نمودتوان مدل دادهمي

براسـاس ابعـاد مختلـف ماننـد كانـال،       سـودآوري و  ميزان درآمـد، هزينـه   از طريق آن وباشد مياي چندبعدي در مدل داده

  .باشدگيري ميگروه مشتريان و زمان قابل گزارش ،خدمت/محصول
                                                 
1 Fact Table 
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  بر اساس سودآوري اي چندبعدي وضع مطلوبمدل داده:  13-6 شكل 

هاي متعددي را استخراج نمود و روند تغييرات را اي چندبعدي گزارشتوان از طريق اين مدل دادهذكر است كه ميقابل 

از طريق ايـن  . توان طراحي نمودفروش را نيز مي اي چندبعديمدل داده. نمود و همچنين پيش بيني نيز محاسبه و مقايسه

خدمت، زمان،كانال و گروه مشـتري گزارشـگيري نمـود و رونـد     /صولتوان ميزان فروش را برحسب ابعاد مختلف محمدل مي

  .نمود و پيش بيني تغييرات را نيز محاسبه و مقايسه
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  فروش اساس بر مطلوب وضع يچندبعد اي داده مدل: 14- 6 شكل

-و دسـته  1بنـدي كاوي خوشههاي دادهدر باال متناسب با منظر داده، همچنين استفاده از مدلعالوه بر موارد اشاره شده 

سـازي  هاي شبيهگردد همچنين استفاده از مدلبندي مشتريان در وضع مطلوب پيشنهاد ميبندي و بخشبراي دسته 2بندي

هـاي پـيش بينـي    نين استفاده از مـدل گردد، همچي چينش شعب جديد خرد و شركتي پيشنهاد ميسازي نحوهبراي شبيه

  .گرددبراي پيش بيني رفتار و نيازهاي مشتريان پيشنهاد مي

                                                 
1 Clustering 
2 Classification 
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  )چگونه؟(سيستم:  5منظر  .6-5-5

هاي موجود نيز تا حد زيادي تغيير نمايند و هاي فعلي بانك نياز است تا سيستموكار و رويهبه دليل تغيير در مدل كسب

مهمتـرين نيـاز   . هاي موجود تراكنشي و گزارشگيري اضافه گردنـد نيز به سيستمهاي تحليلي و همچنين استراتژيك سيستم

باشد كـه از طريـق آن   مي 2و تحليلي 1اين بانك براساس اين مضمون توسعه يك سيستم مديريت ارتباط با مشتري عملياتي

مشـتريان، مشـتريان دسـته     هاي متعدد حفظ شود و براساس پروفايل مشـتريان و رفتـار  ارتباطات با مشتري از طريق كانال

 3هاي فروش براي فروش متقـاطع ها محاسبه گرديده و متناسب با اين اطالعات هدفگذاريبندي شده و ارزش و پتانسيل آن

  .گرددهمچنين توسعه يك داشبورد و يا سيستم كارت امتيازي متوازن نيز پيشنهاد مي. انجام گيرد 4و فروش ارتقادهنده

  )كجا؟(فناوري:  6منظر  .6-5-6

به دليل تغيير در ساختار صف بانك و تغيير شعب زيرساخت فناوري و شبكه متناسب با نيازمندي جديد تغييـر خواهـد   

ها و منابع ورودي و نوع خروجي ها و با اضافه شدن نوع داده15-6همچنين معماري هوش تجاري نيز متناسب با شكل . كرد

   .گرددپيشنهاد ميها تحليل

                                                 
1 Operational 
2 Analytical 
3 Cross-Sell 
4 Up-Sell 
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كناب زكرمتم هداد هاگياپ

يريگشرازگ ياه هداد هاگياپ

كناب زا جراخ ياه هداد

ETL رورس

OLAP رورس

يروآدوس

شورف

نايرتشم يليلحت ياه هداد

 و دنور ليلحت و يريگشرازگ
دوس ينيب شيپ

 و دنور ليلحت و يريگشرازگ
شورف ينيب شيپ

 ليلحت و يدنب شخب
نايرتشم

 

  معماري هوش تجاري: 15- 6 شكل

  )چه كساني؟(افراد:  7منظر  .6-5-7

گـران  در وضع مطلوب در مقايسه با وضع موجود افراد بيشتري از جمله مديران ارشد، تيم مديريت استراتژيك و تحليـل 

  .ها خواهند بودسيستموكار و مديران رابطه با مشتري، كاربران كسب

  )چه زماني؟(زمان:  8منظر  .6-5-8

-هـا مـي  وكار جديد در وضع مطلوب برحسب نوع گزارش و اطالعات مورد نياز زمان به روزرساني آنبراساس مدل كسب

به عنوان مثال تعيين بخش مشتري در سيستم مديريت ارتباط با مشتري نياز است به صورت آنالين انجام . تواند متغير باشد
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اي توانند برحسب ضرورت نوع گزارش به صـورت دوره مي... هاي مشتريان و هاي مربوط به سود و زيان گروهشود، اما گزارش

  .به روزرساني شوند

  تحليل نتايج .6-6

براي تحليل و شفاف  تلفيقي زير هاي توان از ماتريسريزي جهت گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ميش از برنامهپي

باشد، اجزاي سه منظر با يكديگر همانطور كه در جدول زير قابل مشاهده مي .طات بين اجزاي مناظر استفاده كردسازي ارتبا

  .پايگاه داده تراكنشي، پايگاه داده تحليلي و زمان به روز رساني شاخص آورده شده است ،تلفيق شده اند و براي هر شاخص

 1جدول تلفيقي :  2- 6 جدول 

  شاخص  هدف استراتژيك

  )1منظر(

  پايگاه داده تراكنشي

  )4منظر(

 پايگاه داده تحليلي

  )4منظر(

 زمان به روز رساني

  )8منظر (

  

  

  افزايش درآمد

ميزان سودآوري هر 

  گروه مشتري

پايگاه داده متمركز بانك 

پايگاه داده هاي و 

  گزارشگيري

مدل داده اي 

  وريچندبعدي سودآ

  ماهيانه

ميزان درآمد حاصل از 

  هر كانال

پايگاه داده متمركز بانك 

و پايگاه داده هاي 

  گزارشگيري

مدل داده اي 

  چندبعدي سودآوري

  ماهيانه

متنوع سازي كانال 

  ها

متوسط تعداد خدمات 

  ارائه شده از هر كانال

مدل داده اي   پايگاه داده متمركز بانك

  چندبعدي فروش

  فصلي

  

براي هر تصميم و نيازمندي اطالعـاتي، نـوع تحليـل     زير نيز اجزاي سه منظر ديگر با يكديگر تلفيق شده اند ودر جدول 

  .قابل انجام و پايگاه داده و سيستم تراكنشي ثبت جهت اطالعات مربوطه و پايگاه داده تحليلي مربوطه آورده شده است
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 2 يقيتلف جدول: 3- 6 جدول 

  تصميمات و توصيف نيازمندي ها

  )3منظر (

  نوع تحليل

  )4منظر (

  پايگاه داده تراكنشي

  )4منظر  (

  سيستم تراكنشي

  )5منظر  (

پايگاه داده تحليلي 

  )4منظر (

هاي داده كاوي مدل  بخش بندي و تفكيك مشتريان

خوشه بندي و دسته 

  بندي

پايگاه داده متمركز بانك 

  اي خارجيو داده ه

سيستم مديريت 

  ارتباط با مشتري

پروفايل و داده هاي 

  تحليلي مشتريان

پايگاه داده متمركز بانك   مدل هاي پيش بيني  بيش بيني رفتار مشتريان

  و داده هاي خارجي

سيستم مديريت 

  ارتباط با مشتري

پروفايل و داده هاي 

  تحليلي مشتريان

تكميل ايـن جـداول   . ي ديگري را نيز برحسب اجزاي مناظر مختلف ايجاد كردتوان جداول تلفيقعالوه بر اين جداول مي

  .نمايدها كمك ميدر زمان اجرا و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، به سازمان

  بنديجمع .6-7

هاي سازي و ابزارهاي پيادهي اجرا و استقرار اين چارچوب توسط تيمي موردي انجام شده، بيشتراز اينكه بر نحوهمطالعه

هـايي كـاربردي بـراي اجـزاي چـارچوب پيشـنهادي       ي مثـال ي مستندسازي تاكيدي داشته باشد، به ارائـه مدلسازي و نحوه

ي اين چـارچوب و عينـي تـر    متناسب با مضمون استراتژيك در نظرگرفته در بانك جهت تعيين و شفاف سازي هدف از ارائه

هـاي معمـاري سـازماني،    گيري اين چارچوب از چـارچوب به دليل الهام به عبارت ديگر. پردازدشدن منظرها و اجزاي آن مي

ريزي بر آن رويكرد مستندسازي و مدلسازي و اثرگذاري اين اقدام در تعيين شكاف بين وضع موجود و وضع مطلوب و برنامه

ي ايـن چـارچوب   لـزوم ارائـه  باشد و به همين دليـل  ي معماري سازماني ناآشنا ميمبنا، براي بسياري از افراد خارج از حيطه

ي به كـارگيري  هايي كاربردي، نحوهي مثالي موردي با ارائهبنابراين سعي شده است تا از طريق اين مطالعه. گردددرك نمي

  .اين چارچوب روشن گردد

وضع موجـود و وضـع مطلـوب سـازمان     وكار مبتني بر مشتريان، اي سازي كسبحرفهجهت تحقق مضمون استراتژيك  

كند تـا بـراي   ها كمك ميمستندنمودن اين اجزا به سازمان. تعيين گشت BISCناسب با منظرهاي چارچوب پيشنهادي مت
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ريزي نمايند و از هوش تجاري در جهت تحقق اهـداف و  تحقق مضامين استراتژيك خود بر اساس يك ديد همه جانبه برنامه

ي موردي در صورت مستند نمـودن تصـميمات و نيازهـاي    ين مطالعهبه عنوان مثال در ا. هاي خود استفاده نماينداستراتژي

كـاوي و  هاي دادهاي چندبعدي و مدلهاي دادهآيد كه مدلاطالعاتي مديران سطوح مختلف سازماني اين امكان به وجود مي

هـاي  همـراه داده  هـاي كليـدي عملكـرد بـه    ها ايجاد گردد و يا مستند نمودن شـاخص متناسب با نيازهاي آن... پيشگويانه و

-هاي موجود و يا تغييرات احتمالي در دادهها توسط دادهنمودن اين شاخص كند تا امكان مكانيزهتراكنشي موجود كمك مي

  .هاي جديدي مبتني بر طراحي جديدي توسعه يابندهاي وضع مطلوب تعيين گردد و يا سيستم



 
 

 
 

  

  

 

 فصل هفتم .7

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                   

  نتيجه گيري و پيشنهاد كارهاي آتي
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  مقدمه .7-1

در اين پژوهش ابتدا با مروري بر ادبيات موضوع و كارهاي پيشين بـه بررسـي هـوش تجـاري و ارتبـاط آن بـا معمـاري        

ها و مصاحبه با خبرگان چارچوب اوليـه  اتژيك و مديريت عملكرد پرداخته شد و پس از تحليل داشتهسازماني، مديريت استر

هاي مربوطه به خبرگـان ارسـال گرديـد و    سپس جهت تاييد و ارزيابي اين چارچوب، پرسشنامه. پيشنهادي استخراج گرديد

-سپس با توجه به محـدوديت . ب نهايي ارائه گرديدنتايج حاصل نيز مورد تجزيه تحليل آماري قرار گرفت و در نهايت چارچو

اجرا  اي محدوددر حيطه هاي ايرانيي موردي اين چارچوب در يكي از بانكنامه مطالعههاي موجود در زمان انجام اين پايان

 هوش تجـاري هاي معماري سازماني، كارت امتيازي متوازن و با پروژه BISCنياز است تا در انتها به ارتباط چارچوب  .گشت

  .پرداخته شود گيري و پيشنهاد كارهاي آتينتيجه ها،ها و چالشمحدوديت بيانو 

  معماري سازماني در سازمان هاو پروژه هاي   BISC چارچوب پيشنهادي .7-2

هـاي  صرفا از رويكـرد چـارچوب   BISCي چارچوب پيشنهادي هاي قبل شرح داده شد، در توسعههمانطور كه در فصل

ها به سازمان الهام گرفتـه شـده اسـت و هـدف از آن ايجـاد تغييـر در فراينـد        ي آني و نگاه كالن و معمارانهمعماري سازمان

با اين حال . باشدهاي هوش تجاري و مديريت استراتژيك ميهاي معماري سازماني نبوده و صرفا مختص استقرار پروژهپروژه

-ها ميي هوش تجاري و لزوم آن براي سازمانتن دانش كافي در زمينههاي معماري سازماني با در اختيار داشمتوليان پروژه

هـاي معمـاري سـازماني بداننـد و     توانند در صورت بلوغ سازمان مربوطه، دستيابي به هوش تجاري را از اهداف كليدي پروژه

-كنار ديگـر سيسـتم   اجزاي هوش تجاري را در معماري وضع مطلوب سازمان در نظر گيرند تا از اين طريق هوش تجاري در

ي معمـاري  ي اصـلي پـروژه  ي معماري سازماني تلقي نگـردد و هـوش تجـاري هسـته    هاي اطالعاتي تنها يك خروجي پروژه

  .سازماني گردد
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و پروژه هاي استقرار كـارت امتيـازي متـوازن در     BISCچارچوب پيشنهادي .7-3

  سازمان ها

هايي ارائه شـده اسـت   كارت امتيازي متوازن در سازمانهاي استقرار در جهت تكميل پروژه BISCچارچوب پيشنهادي 

بـه  . باشـند هـاي سـازماني را دارا مـي   كه آمادگي الزم براي ايجاد تغيير در زيرساخت اطالعاتي خود و اتصال آن به استراتژي

مايند و همچنـين  هاي خود را مديريت نتوانند استراتژيها ميعبارت ديگر از طريق چارچوب كارت امتيازي متوازن، سازمان

اسـتفاده از چـارچوب   (گيري نمايند كه از طريق همراه نمـودن ايـن پـروژه هـا بـا هـوش تجـاري       عملكرد خود را صرفا اندازه

ها و يا متخصصـيني كـه   به عبارت ديگر به سازمان. توانند عملكرد خود را نيز مديريت و بهبود نمايندمي) BISCپيشنهادي 

 BISCشود تا اسـتقرار چـارچوب   باشند توصيه ميها ميقرار كارت امتيازي متوازن در سازمانهاي استدر حال اجراي پروژه

  .را به عنوان فاز بعدي پروژه ي خود مدنظر قرار دهند

  و پروژه هاي هوش تجاري در سازمان ها BISCچارچوب پيشنهادي  .7-4

-هاي مختلف مـي هاي مختلف در حوزههمانطور كه پيش از اين مطرح شد هوش تجاري داراي تعاريف مختلفي از جنبه

بـا ايـن حـال    . باشدها ميي اين تعاريف با هدف ايجاد انسجام بين آني كليهدربردارنده BISCباشد و چارچوب پيشنهادي 

ي ممكن است در بخشي از سازمان تنها از يكي از تعاريف هوش تجاري از منظري خاص استفاده شده و به عنوان يك پـروژه 

هـا و  ي قابليتي هوش تجاري به همراه كليههايي كه رويكرد سازماني به مقولهدر زمان. ريزي و اجرا گرددبرنامه كوتاه مدت

ايـن در  . گـردد ها و اجزاي آن وجود نداشته باشد، استقرار چارچوب پيشنهادي چندان اثربخش نبـوده و توصـيه نمـي   ويژگي

هاي سازماني درك شده باشند و همچنين لزوم اتصال به استراتژيها مييتهايي كه داراي اين قابلحالي است كه در سازمان

 .براي استقرار هوش تجاري استفاده گردد BISCاست، بهتر است از همان ابتدا از چارچوب پيشنهادي 
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  تحقيق هاي اينها و چالشمحدوديت .7-5

مرتبط با اين موضوع بـه خصـوص    قاالتمكمبود  آوري داده وي جمعدر مرحله هاي اصلي اين تحقيقيكي از محدوديت

-ها انتخاب روش ارزيابي بود كه به دليل محـدوديت يكي ديگر از محدوديت .شدمحسوب مي علمي معتبر هايپايگاه دادهدر 

ي طراحي و ارزيابي اين چارچوب به دليل نو بودن ماهيت تلفيقي آن و نبود مرحله .هاي موجود روش پرسشنامه انتخاب شد

حيطـه ي مـديريت و حيطـه ي فنـاوري     (هـا و ديـدهاي مختلـف خبرگـان    پيشين، گستردگي موضوعات و تخصصكارهاي 

هـا و موانـع زيـادي در تجميـع     كه با چالش بودترين بخش اين تحقيق ترين و پيچيدهسخت و نبود زبان مشترك،) اطالعات

في به دليل نوپا بودن مفهوم هوش تجاري و تلفيـق  راز ط. ي خبرگان همراه بودي چارچوبي مورد تاييد همهاطالعات و تهيه

يا عدم دسترسـي و يـا عـدم    در اين زمينه در كشور و  با ديد تلفيقي مختصص خبره افراد كمبودآن با مديريت استراتژيك و 

ديگـر از  يكـي   .هاي متعددي همراه بودنيز با چالش و تجزيه و تحليل آماري نتايج هاآوري پرسشنامه، جمعهاآن پاسخگويي

ي موردي انجام شده در مدت زمـان محـدود انجـام ايـن پايـان نامـه و       ي مطالعههاي اين تحقيق محدود بودن حيطهچالش

 .نيازهاي اين چارچوب بودهمچنين يافتن سازماني با دارا بودن شرايط و پيش

  گيرينتيجه .7-6

استراتژيك و هوش تجاري كامال به صورت مجزا و  ريزيها، اقدامات مرتبط با برنامهدر حال حاضر در بسياري از سازمان

از . تواند منجر به پيچيدگي و شكست هر دو اقدام گرددشود كه اين امر ميهاي مختلفي در سازمان انجام ميتوسط گروه

ز اين باشد و استفاده اطريق اين چارچوب اين دو اقدام به صورت يكپارچه از طريق تيمي شامل هر دو گروه قابل انجام مي

اي تاكنون براي افزارهاي مختلف و پراكندههمچنين نرم. گرددها ميچارچوب موجب ايجاد چابكي و مديريت صحيح متاداده

افزار جامعي شامل تمامي منظرهاي اين توان نرماجزاي مختلف اين چارچوب وجود دارند كه از طريق اين چارچوب مي

و مدل كردن اجزاي مناظر و  هاي استقرار هوش تجاري استراتژيكپروژه سازي نمود و در زمان اجرايچارچوب پياده

، شاخص/منظرهاي مختلف مانند داده لفيقي دو بعديهاي تتوان ماتريسهمچنين مي. به كار بست هاارتباطات آن

ره را جهت ايجاد زمان و غي/شاخص/سه بعدي مانند داده تلفيقيهاي زمان و يا ماتريس/داده، داده/سيستم، تصميمات/داده
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ي جزئيات همچنين قابل ذكر است كه  در نظر گرفتن و مستند نمودن همه .انسجام و تعيين ارتباطات بين مناظر رسم كرد

 .تر را در نظر گرفتتوان بسته به نياز و شرايط سازمان تنها اجزاي مهماين چارچوب در زمان استقرار آن الزامي نبوده و مي

  : آورده شده است باشند،مياين چارچوب كه مورد تاييد خبرگان  ازي هايدر زير ويژگي

 ايجاد چابكي و سهولت در استقرار استراتژيك هوش تجاري •

 مديريت بهتر متاداده ها و مستند نمودن آن ها •

 افزايش كارايي و اثربخشي پروژه هاي هوش تجاري •

 هاي هوش تجاري و مديريت استراتژيكهمكاري تيم •

  امجامعيت و انسج •

 در اين پژوهش تاكيدي بر ابزارهاي مدلسازي  و همچنين چگونگي سازماندهي تيم همانطور كه پيش از اين نيز مطرح شد

ها و چگونگي مستندسازي آن نشده است و اين چارچوب در اين دادنيها و تحويلاجرايي و جزئيات اجرايي آن و فراورده

باشد، با اين حال كاربردي بودن آن از طريق اوليه قابل بررسي مي چارچوب مفهومي رهيافت و پژوهش به عنوان يك

با اين اميد كه اين چارچوب منجر به آغاز پژوهش در  .شده استبررسي  موردي ينجي از خبرگان و انجام يك مطالعهنظرس

ي آتي به تكميل اين نياز است تا در كارهاهاي هوش تجاري گردد، زمينه هوش تجاري استراتژيك و تغيير رويكرد پروژه

همچنين قابل ذكر است كه با وجود استخراج سوال تحقيق از وضع موجود  .چارچوب و رفع نواقص آن پرداخته شود

چنين استنتاج  ،ي خارجي قبل از طراحي چارچوبهاي ايراني، پس از مطالعات گسترده و پرسيدن نظر چند خبرهسازمان

 هايسازمان هاي ايراني نبوده و برهمين اساس نتايج تحقيق منحصر بهسازمانتحقيق صرفا محدود به  اين شد كه سوال

  . باشدنمي يايران

  كارهاي آتي پيشنهاد .7-7

  :پيشنهادات براي تحقيقات آتي عبارتند از 
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 BISCو تلفيق آن با مفاهيم چارچوب  )١BICC( مراكز رقابتي هوش تجاري بررسي تعاريف •

 ا پروژه هاي معماري سازمانيب BISCبررسي چگونگي تلفيق چارچوب  •

 ي نتايجهاي مختلف و مقايسهدر صنايع و سازمان BISCكاربردي نمودن چارچوب  •

در  BISCسـازي چـارچوب   هـاي پيـاده  تعيين ابزارهاي مدلسازي و مستندسازي و چگونگي سازماندهي تـيم  •

 هاسازمان

ي مديريت استراتژيك و تفكر استراتژيك و هاي معماري سازماني و يا ديگر رويكردهااستفاده از ديگر چارچوب •

 ها با هوش تجاريتلفيق آن

 براي صنايع و كاربردهاي مختلف BISCي سازي شدههاي متناسبي نسخهارائه •

 BISCگيري آمادگي سازمان براي استقرار ي مدلي جهت اندازهارائه •

  هادر سازمانBISC سازي چارچوب هاي پيادهها و هزينهاستخراج ريسك •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Business Intelligence Competency Center 
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  :اطالعات تفصيلي خبرگان – 1پيوست  .8

محل اشتغال، پژوهشيو  سابقه كاري،سمت مليت تحصيالت نام خبره  رديف  

، هوش مشاور شركت رانگو در زمينه ي مديريت اطالعات  فنالندي  دكتراي مديريت اطالعات و دانش  ميكا آهو  1

 تجاري، مديريت و اندازه گيري عملكرد

  مدير هوش تجاري بانك اقتصاد نوين ايراني  ناسي ارشد مهندسي صنايعكارش  پيام ياغلي  2

كارشناسي ارشد مهندسي فناوري   سعيد ماموري 3

 اطالعات

 مدير هوش تجاري بانك ملت ايراني

اميرحسين  4

 داوديان

مدير دفتر مديريت استراتژي بانك ملت با سابقه كاري و  ايراني دانشجوي دكتراي مديريت بازاريابي 

 ژوهشي در زمينه استراتژي و هوش تجاريپ

كارشناسي ارشد مديريت فناوري  عليرضا صائبي 5

 اطالعات

مدير عامل شركت نام آوران با سابقه كاري و پژوهشي در  ايراني

 زمينه استراتژي و هوش تجاري

محمود  6

  شجاعي

كارشناسي ارشد مديريت فناوري 

 اطالعات

شركت معماران عصر  اريبخش پروژه هاي هوش تجمدير  ايراني

 دانش

شركت بهين گستر گيتي عضو هيات مديره و مدير فني ايراني كارشناسي نرم افزار قاسميجواد  7  

با سابقه كاري و پژوهشي در زمينه  مديرعامل شركت روشمند ايراني MBAكارشناسي ارشد  عادل فيض 8

  استراتژي و مديريت عملكرد

ديريت فناوري كارشناسي ارشد م  علي رمضاني  9

 اطالعات

با سابقه كاري و  مدير كل فناوري اطالعات استانداري قم  ايراني

  پژوهشي در زمينه استراتژي و هوش تجاري

برنامه  با سابقه يهلدينگ سرمايه گذاري وابسته به شستا   ايراني كارشناسي ارشد مهندسي صنايع  شكراهللا فائز  10

هاي مختلفانسال مديريت در سازم 25ريزي و به مدت   

سيدصابر   11

  سيدعلي

و سابقه كاري و پژوهشي در  شركت ساميكس مدير عامل  ايراني  MBAكارشناسي ارشد 

  مديريت استراتژيك و مديريتسيستم هاي اطالعات  زمينه

داراي  مشاوره و مديريت،/سياستگذاري عمومي و بازرگاني ايراني دانشجوي دكتراي مديريت بازرگانياحسان  12
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 سابقه پژوهش در زمينه استراتژي سلطاني فر

كارشناسي ارشد مهندسي فناوري  سعيد سرابچي 13

 اطالعات

  كارشناس هوش تجاري در شركت مشاورين مبنا  ايراني

پرديس  14

 شومالي

فناوري  -كارشناسي نرم افزار

 اطالعات

 كارشناس هوش تجاري در شركت مشاورين مبنا ايراني

محبوبه خواجه  15

 وند

رشناسي ارشد مهندسي فناوري كا

 اطالعات

 كارشناس هوش تجاري در بانك اقتصاد نوين ايراني

)داده كاوي(كارشناس هوش تجاري در بانك اقتصاد نوين ايراني كارشناسي ارشد رياضي كاربردي علي هادي 16  

حميد  17

 بارسازاده

صاد نوينكارشناس هوش تجاري در بانك اقت ايراني MBAكارشناسي ارشد آمار و   

 كارشناس هوش تجاري در بانك اقتصاد نوين ايراني MBAكارشناسي ارشد   مصطفي سراج 18

  كارشناس استراتژي در بانك ملت ايراني كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني هانيه كبيري 19
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  : BISCي ارزيابي چارچوب پيشنهادي پرسشنامه – 2 پيوست .9

  ي ارجمندصاحب نظر و فرد خبره

  مباسال

ي چارچوبي جهت ارائه"ي كارشناسي ارشد اينجانب با موضوعنامهي حاضر مربوط به پايانرساند پرسشنامهاحتراما به استحضار مي

باشد كه با راهنمايي دكتر اسالم ناظمي در مي "هاي سازمان مبتني بر رهيافت معماري سازمانيهمسو نمودن هوش تجاري با استراتژي

  .ي مهندسي فناوري اطالعات در حال انجام استي در رشتهدانشگاه شهيد بهشت

نامه داراي سه سطح است كه ابتدا بر اساس نظرات خبرگان به ارزيابي چارچوب پيشنهادي پرداخته شده در اين پايان چارچوب ارائه

ي نوان نمونه به صورت مطالعهخواهد شد و در ادامه بر اساس اين نظرات، قالب نهايي اين چارچوب تدوين و در يك سازمان به ع

  . موردي آزمون خواهد شد

. كه در سند قبلي شرح داده شد، آورده شده است BISC، سواالت مربوطه جهت ارزيابي چارچوب پيشنهادي  در اين پرسشنامه

، دوم و سوم هاي بسته و باز براي ارزيابي سطح اولبخش اول شامل پرسش. اين پرسشنامه از دو بخش اصلي تشكيل شده است

سعي شده  حداالمكان. باشدهاي اين چارچوب ميهاي بسته و باز جهت ارزيابي ويژگيباشد و بخش دوم نيز شامل پرسشچارچوب مي

اي، بعضي از سواالت به صورت باز طراحي شوند تا اين امر موجب سهولت و عدم ايجاد ي چندگزينهاست تا در كنار سواالت بسته

. هاي مربوط به اين چارچوب گرددها در تحليلفت نظرات ارزشمند شما در زمان پاسخگويي و همچنين اعمال آنمحدوديت در دريا

بنابراين پيشاپيش از شما فرد خبره و متخصص جهت پاسخگويي به سواالت و اختصاص وقت خود به اين پژوهش و كمك به غناي 

م در سوالي با اينجانب از طريق آدرس ايميل لطفا در صورت وجود ابها. علمي اين چارچوب سپاسگزاريم

atieh.dokhanchi@gmail.com مطرح نماييد.  

 باتشكر فراوان

عطيه دخانچي   

 



116 

 

 
 

  

 BISCچارچوب پيشنهادي ارزيابي سطوح : بخش اول پرسشنامه  -1

در اين بخش از پرسشنامه سواالتي بسته و باز جهت ارزيابي اجزاي سطح اول، دوم و سوم چارچوب 

بر همين اساس بر روي سواالت بسته تحليل آماري و بر روي سواالت باز .  آورده شده است BISCپيشنهادي 

پيرامون  وجود ابهام و نياز به توضيحات بيشترقابل ذكر است كه در صورت . تحليل محتوايي انجام خواهد شد

  . آورده شده است BISCدر ادامه تصاوير سطوح چارچوب  .هر سوال، به سند قبل مراجعه نماييد

  

 

 

  

 اطالعات فردي 

  : نام و نام خانوادگي 

  :سطح تحصيالت و رشته ي تحصيلي 

  :و يا پژوهش زمينه ي تخصص

 ):اختياري(محل اشتغال

 سطح اول: BISCچارچوب پيشنهادي 

 سطح دوم: BISCچارچوب پيشنهادي 

 سطح سوم:  BISCچارچوب پيشنهادي 
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) اشاره به متدولوژي دستاورد اجرا و چارچوب كارت امتيازي متوازن(مضمون استراتژيكسازي براي يك اين چارچوب داراي قابليت پياده -1

  . باشدترين جزء استراتژيك ميبه عنوان ريزدانه

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

  . چارچوب در نظر گرفت توان يكي از منظرهاي اينرا ميهاي امتيازي متوازن هاي استراتژي و كارتنقشه:  1منظر -2

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

  . توان يكي از منظرهاي اين چارچوب در نظر گرفترا ميفرايند :  2منظر -3

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �               مخالفم  �كامال مخالفم                 �

  . توان يكي از منظرهاي اين چارچوب در نظر گرفترا مي تصميمات و توصيف نيازمندي ها:  3منظر -4

  كامال موافقم�موافقم                      �      نظري ندارم              �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

  . توان يكي از منظرهاي اين چارچوب در نظر گرفترا مي داده:  4منظر -5

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

باشند و در سه سطح سازماني استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي قابل بررسي مي  BISCهر كدام از مناظر چارچوب پيشنهادي  :توضيح بيشتر 

در سطح استراتژيك ميزان دستيابي به اهداف استراتژيك از طريق رويكرد باال به پايين مدنظر است كه در اين . ها قابل استخراج استتر آناجزاي دقيق

گيري و تحليل عملكرد فعاليت در سطح تاكتيكي اندازه. ارت امتيازي متوازن و ديگر تعاريف مرتبط در سطح استراتژيك ديده شده استچارچوب، ك

در . اندها مدنظر است و در اين چارچوب اجزاي هوش تجاري و امور مربوط به آن به اين سطح اختصاص داده شدهها، فرايندها و اهداف آندپارتمان

هاي ها و دادهمدنظر است و در اين چارچوب سيستم) دقيقه،ساعت، روز(ها در زمان رخدادها و فعاليتملياتي نيز فرايندهاي علمياتي، رويدادسطح ع

  .اندمستقل از وجود هوش تجاري، به اين سطح اختصاص داده شده... تراكنشي سازمان و 

و هم  49هاي اصلياين منظر هم شامل داده به عبارت ديگر. باشد، اطالع و دانش ميمنظر داده در اين چارچوب همان هرم معروف تكامل داده

هاي تراكنشي جاي دارند و هاي سيستمدر سطوح پايين اين منظر داده. باشدهاي اصلي است، ميداده كه حاصل تحليل بر 50هاي مشتق شدهشامل داده

برهمين اساس در سواالت زير لطفا تعيين نماييد تا هر يك . كاوي و غيره قرار دارندهاي دادهدلهاي چندبعدي و مدر سطوح باالتر شماي انبارداده، مدل

                                                 
49 Primitive data 
50 Derived data 
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 .در اين منظر قرار دارند) استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي(از اجزاي زير بر اساس تعاريف باال در كدام سطح سازماني

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟ ك مربوطهاستخراج شده براي تحقق مضمون استراتژي مدل هاي شبيه سازي - 1- 5

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  )داده(سطح عملياتي�                ) اطالع(سطح تاكتيكي�             )دانش(سطح استراتژيك�

  م سطح اين منظر تعلق دارند؟استخراج شده براي تحقق مضمون استراتژيك مربوطه به كدا  what-ifتحليل هاي - 2- 5

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  )داده(سطح عملياتي�                ) اطالع(سطح تاكتيكي�             )دانش(سطح استراتژيك�

  ح اين منظر تعلق دارند؟به كدام سط ها براي تحقق مضمون استراتژيك مربوطهاستخراج شده از داده مدل هاي داده كاوي - 3- 5

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  )داده(سطح عملياتي�                ) اطالع(سطح تاكتيكي�             )دانش(سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارد؟ شماي انبار دادهمدل كردن و مستند نمودن  - 4- 5

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  )داده(سطح عملياتي�                ) اطالع(سطح تاكتيكي�             )نشدا(سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارد؟ متاداده هامستند نمودن و ذخيره كردن  - 5- 5

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  )داده(سطح عملياتي�                ) اطالع(سطح تاكتيكي�             )دانش(سطح استراتژيك�

به كدام  ها براي تحقق مضمون استراتژيك مربوطهاستخراج شده از داده مدل هاي چند بعديمستند نمودن ابعاد و جزئيات  - 6- 5

  سطح اين منظر تعلق دارد؟

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  )داده(سطح عملياتي�                ) اطالع(اكتيكيسطح ت�             )دانش(سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارد؟  ETLمدل هاي فراينديمستند و مدل كردن  - 7- 5

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  )داده(سطح عملياتي�                ) اطالع(سطح تاكتيكي�             )دانش(سطح استراتژيك�

  به كارگرفته شده براي تحقق مضمون استراتژيك مربوطه به كدام سطح اين منظر تعلق دارد؟ تحليل هاي آمارينتايج حاصل از  - 8- 5

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  )داده(سطح عملياتي�                ) اطالع(سطح تاكتيكي�             )دانش(سطح استراتژيك�
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به كدام سطح اين منظر ... موجود در سيستم هاي تراكنشي، صفحه گسترده ها، وب، مستندات و  داده هاي داخلي و خارجي -5-9 

  تعلق دارند؟

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  )داده(عملياتي سطح�                ) اطالع(سطح تاكتيكي�             )دانش(سطح استراتژيك�

 :اجزاي ديگر پيشنهادي شما براي سطوح مختلف منظر داده عبارتند از  -10- 5

  . توان يكي از منظرهاي اين چارچوب در نظر گرفترا مي سيستم:  5منظر  -6

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    � مخالفم                �كامال مخالفم                 �

ارتباطات بين   51اي سطح صفرگردند و در صورت امكان نمودار زمينههاي به كاررفته در سطوح مختلف سازماني مشخص ميدر اين منظر سيستم

افزارهاي هاي اطالعات اجرايي و نرمدر سطح استراتژيك، سيستم. گردداظر ديگر، ترسيم ميها با منهاي تعاملي آنها و يا ماتريسها و ديگر سيستمآن

هاي پشتيباني تصميم و گزارشگيري و داشبوردهاي ي سيستمدر سطح تاكتيكي، كليه. كارت امتيازي متوازن و داشبوردهاي استراتژيك ديده شده است

برهمين اساس در سواالت زير لطفا تعيين نماييد تا هر . . ديده شده است... هاي پردازش تراكنش و در سطح عملياتي نيز، سيستم. تاكتيكي مطرح است

 .در اين منظر قرار دارند) استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي(يك از اجزاي زير در كدام سطح سازماني

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟  (EIS)سيستم هاي اطالعات اجرايي - 1- 6

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           استراتژيكسطح �

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟ نرم افزارهاي كارت امتيازي متوازن - 2- 6

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟  (DSS)سيستم هاي تحليلي و پشتيبان تصميم - 3- 6

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟ يستم هاي گزارشگيريس - 4- 6

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

                                                 
51 Context Diagram 
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  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟ سيستم هاي تراكنشي - 5- 6

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   طح تاكتيكيس�           سطح استراتژيك�

اجزاي ديگر پيشنهادي شما به غير از موارد آورده شده در باال و در سند شرح چارچوب براي سطوح مختلف منظر سيستم عبارتند از  - 6- 6

: 

  . هاي اين چارچوب در نظر گرفتتوان يكي از منظررا مي فناوري:  6منظر  -7

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

در سطح استراتژيك . شودخته ميكننده پرداي پشتيبانيدر اين منظر از بعد فناوري به بررسي ابزارها و معماري هوش تجاري و زيرساخت شبكه

در سطح تاكتيكي به . شوندريز در ستون سوم چارچوب زكمن، واحدهاي سازماني درگير در مضمون استراتژيك مربوطه تعيين ميهمانند ديد برنامه

ي كنندهي پشتيبانيرساخت شبكهشود و در سطح عملياتي نيز زيهاي به كاررفته در معماري انبارداده و هوش تجاري پرداخته ميمشخصات فناوري

برهمين اساس در سواالت زير لطفا تعيين نماييد تا هر يك از اجزاي زير در . شوندها تعيين ميسازي دادهافزارهاي يكپارچههاي عملياتي و ميانسيستم

 .در اين منظر قرار دارند) استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي(كدام سطح سازماني

  درگير در مضمون استراتژيك مربوطه به كدام سطح اين منظر مربوط است؟ واحدهاي سازمانين مستند نمود - 1- 7

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر مربوط است؟ معماري انبارداده و هوش تجاريتعيين و مستند نمودن  - 2- 7

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارد؟... و OLAP ، ETLداده كاوي،  مشخصات فني ابزار هاي مختلفمستند نمودن  - 3- 7

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارد؟ ه ي سيستم هاي عملياتيزيرساخت فناوري و شبكه ي پشتيباني كنندمستند نمودن  - 4- 7

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارد؟ ي يكپارچه سازي داده هامشخصات فني ميان افزارهامستند نمودن  - 5- 7



121 

 

 
 

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  تيسطح عمليا�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

اجزاي ديگر پيشنهادي شما به غير از موارد آورده شده در باال و در سند شرح چارچوب براي سطوح مختلف منظر فناوري عبارتند از  - 6- 7

: 

  . توان يكي از منظرهاي اين چارچوب در نظر گرفترا ميافراد :  7منظر  -8

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �الفم                كامال مخ �

گر و ساز و مشاور و تحليلي ذينفعان هوش تجاري و مديريت استراتژيك در سطوح مختلف سازمان از جمله كاربران و تيم پيادهدر اين منظر كليه

برهمين اساس در سواالت زير لطفا تعيين نماييد تا هر گروه از ذينفعان زير در . . در سطوح مختلف ذيفنعان مختلفي قرار دارند. گردنديين ميغيره تع

 .در اين منظر قرار دارند) استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي(كدام سطح سازماني

  رد؟به كدام سطح اين منظر تعلق دا تيم مديريت استراتژيك - 1- 8

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟ كاربران سيستم هاي استراتژيك - 2- 8

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  اتيسطح عملي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارد؟ تيم هوش تجاري - 3- 8

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟ وش تجاريكاربران داخلي و خارجي ه - 4- 8

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟ تحليل گران كسب وكار - 5- 8

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   كيسطح تاكتي�           سطح استراتژيك�

  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟ مشاوران هوش تجاري - 6- 8

 ندارمنظري �             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�
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  به كدام سطح اين منظر تعلق دارند؟ كاربران سيستم هاي تراكنشي - 7- 8

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

  ارند؟به كدام سطح اين منظر تعلق د برنامه نويسان سيستم هاي تراكنشي - 8- 8

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

 :ديگر ذينفعان پيشنهادي شما به غير از موارد آورده شده در باال و در سند شرح چارچوب براي سطوح مختلف اين منظر عبارتند از  - 9- 8

  . توان يكي از منظرهاي اين چارچوب در نظر گرفترا ميزمان :  8منظر  -9

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

برهمين . شوندها و انبارداده و مواردي از اين قبيل تعيين و مستند ميدر اين منظر زمان جلسات دوره اي بازنگري استراتژي و به روز رساني شاخص

 .در اين منظر قرار دارند) استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي(اساس در سواالت زير لطفا تعيين نماييد تا هر يك در كدام سطح سازماني

  سطح اين منظر تعلق دارد؟به كدام  انبار داده و داده گاه هامستند نمودن زمان به روز رساني  - 1- 9

 نظري ندارم�             هيچ كدام�                  سطح عملياتي�                   سطح تاكتيكي�           سطح استراتژيك�

 :ارتند از اجزاي ديگر پيشنهادي شما به غير از موارد آورده شده در باال و در سند شرح چارچوب، براي سطوح مختلف اين منظر عب - 2- 9

  .نماييد؟ لطفا شرح دهيدآيا منظر ديگري را پيشنهاد مي  -10

  
 

  . توان به عنوان يك جزء كمكي در اين چارچوب در نظر گرفتمي را مديريت تغييرات:  1جزء كمكي  -11

 كامال موافقم�              موافقم        �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

  . توان به عنوان يك جزء كمكي در اين چارچوب در نظر گرفتمي را مديريت پروژه:  2جزء كمكي  -12

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

  .توان به عنوان يك جزء كمكي در اين چارچوب در نظر گرفتمي را مديريت امنيت : 3جزء كمكي  -13

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �
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  .كنيد؟ لطفا شرح دهيدآيا جزء كمكي ديگري را پيشنهاد مي  -14

 
 
 

  

 BISCهاي چارچوب پيشنهادي بررسي ويژگي: بخش دوم پرسشنامه  -2

 .هاي اين چارچوب تدوين شده استدر اين بخش سواالتي جهت بررسي ويژگي

  . گردداستفاده از اين چارچوب موجب ايجاد چابكي و سهولت در استقرار استراتژيك هوش تجاري مي - 1

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �             مخالفم    �كامال مخالفم                 �

  .گرددها ميها و مستند نمودن آناستفاده از اين چارچوب موجب مديريت بهتر متاداده - 2

 كامال موافقم�فقم                      موا�نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

  .گرددهاي هوش تجاري مياستفاده از اين چارچوب منجر به افزايش كارايي و اثربخشي پروژه - 3

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

  .گرددها ميهاي هوش تجاري و مديريت استراتژيك در سازماناده از اين چارچوب منجر به همكاري تيماستف - 4

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

  .باشدبه كارگيري مي هاي مختلف قابلاين چارچوب در سازمان - 5

 كامال موافقم�موافقم                      �نظري ندارم                    �مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

  .اين چارچوب از جامعيت و انسجام كافي برخوردار است  - 6

 كامال موافقم�موافقم                      �ظري ندارم                    ن�مخالفم                 �كامال مخالفم                 �

  : ديگر پيشنهادات شما در جهت تكميل اين چارچوب عبارتند از  - 7
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  واژگانفرهنگ  .11

 معادل انگليسي واژه نامه فارسي

 Data Warehouse انبار داده

 Data Mart داده گاه

 Executive Dashboards داشبوردهاي اجرايي

 Executive Information Systems العات اجراييسيستم هاي اط

 Executive Support Systems سيستم هاي پشتيبان اجرايي

 Decision Support Systems سيستم هاي پشتيبان تصميم

 Key Performance Indicator شاخص هاي كليدي عملكرد

  Balanced Scorecard كارت امتيازي متوازن

 Business Performance Management كارمديريت عملكرد كسب و 

 Business Intelligence Competency Centers مراكز رقابتي هوش تجاري

 Enterprise Architecture  معماري سازماني

 Process Hierarchy Diagram  نمودار سلسله مراتب فرايند

 Business Intelligence هوش تجاري

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 After observing a few Iranian organization and doing a wide literature review and 
studying related works in other countries, it is concluded that despite the importance and 
the strategic role of Business Intelligence(BI) in organizations and its key impact on 
successfully executing strategies, in most cases, strategic planning and performance 
management projects are done independently from BI projects, the former are carried 
through a team made up of executive managers and business analysts on the business side 
and the latter are mostly  done by the IT departments, while the main goal of both 
initiatives is leveraging business information to improve the performance of a company’s 
core value chain activities. Both of these initiatives also focus on the same business 
processes and business information and if they’re coordinated, there is a good chance of 
decrease in inefficiency, redundancy of data, etc.  

 In related works, BI is considered as the main tool for achieving performance 
management and in many BI Maturity Models, maturity of BI is only achieved through its 
combination with BSC and its alignment with organizational strategies. However a few 
unanswered questions in this field are: how this alignment could be achieved in an 
enterprise? What elements and details should we consider in the process of alignment? In 
order for more efficient deployment of Strategic BI (SBI) in the whole organization and 
prevent being limited to a department or a business unit, a framework needs to be 
developed to align BI initiatives with organizational strategies. 

Therefore this research is a combination of different fields of research and practice and it 
counts as an interdisciplinary work for clearing out the above questions. The proposed 
framework borrows the approach of the Enterprise Architecture frameworks and their 
structured logical thinking about the organization for aligning Business Intelligence with 
organizational strategies which could be helpful in the time of deploying Strategic Business 
Intelligence in organizations. After designing the framework, its perspectives and elements 
and its characteristics were validated through interview and sending out questionnaire to 
experts. Also with the aim of clarifying the application of this framework and its 
capabilities and purposes, a case study was done in one of Iranian organizations. The 
corresponding results show that the research question is of high importance for 
organizations in Iran and other countries. Also because of the interdisciplinary nature of 
this framework and its deep focus on literature review, it could be considered as a 
primitive, holistic and conceptual framework for answering the research question. By the 
way still the applicability of this framework needs to be improved in future works. 

Keywords: Business Intelligence, Balanced Scorecard, Performance Management, 
Enterprise Architecture  
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