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چكیده
امروزه تعداد زيادي از سازمانها جهت بهبود کيفيت تصميمگيري خود از سامانههاي هوش
کسبوکار استفاده میکنند .اگرچه بسياري از سازمانها به استقرار و استفاده از سامانههاي
هوش کسبوکار روي آورده اند ،اما همه آنها در پيادهسازي آن موفق نبوده اند .هدف اين
پژوهش  ،شناسايی عوامل حياتی موفقيت اجراي سامانههاي هوش کسبوکار در سازمانهاي
ايران است .بدين منظور ،در ابتدا با مرور پژوهشهاي گذشته 62 ،عامل حياتی موفقيت در
اجراي موفق سامانههاي هوش کسبوکار شناسايی شده است .مي زان اهميت هرکدام از عوامل
مذکور در قالب ابزار پ رسشنامه از اعضاي جامعه آماري تحقيق که عبارت از مديران و
کارشناسان داراي سابقه کاري حداقل  3ساله در زمينه مشاوره و يا پيادهسازي سامانههاي
هوش کسبوکار در ايران پرسيده شده است .در ادامه با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی به
شناسايی عوامل مکنون پرداخته شده است  .بر مبناي نتايج حاصل از آن ،عوامل سازمانی،
انسانی ،مديريت پروژه و فنی بهعنوان گروههاي اصلی عوامل حياتی موفقيت اجراي
سامانههاي هوش کسبوکار در ايران شناسايی شده اند .نتايج حاصل از اين تحقيق میتواند به
محققين و فعاالن حوزه سامانههاي هوش کسبوکار در درک بهتر مسائل و چالشهاي موجود
در ايران بر سر راه پيادهسازي و استقرار اين سامانهها ياري رساند.
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مقدمه
اطالعات و دانش در هزاره سوم به ثروت اصلی سازمانها تبديل شده و بنگاههاي
تجاري و واحدهاي توليدي براي کسب مزيت رقابتی به دنبال استفاده هر چه بيشتر از
اين ثروت در تصميمات خطير خود در محيط پوياي امروز هستند .با بهکارگيري
فناوري اطالعات و ارتباطات در تمامی ارکان کسبوکار و نيز سامانهها و نرمافزارهاي
سازمانی ،بستر فعاليتهاي کسبوکار را شکل داده و تبديل به مخزن نوينی براي
دادههاي سازمانی شدهاند .لذا با توجه به اهميت تصميم گيري در سازمان و نياز به
پشتيبانی تصميم از طريق هوش کسبوکار ،اهميت يکپارچگی پشتيبانی تصميم گيري با
سامانههاي سازمانی (بستر فرايندي و دادهاي سازمان) بيشازپيش نمايان میشود.
امروزه باگذشت سال ها از شکل گيري مفهوم سامانههاي پشتيبانی تصميم گيري  1و
استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در تمام سازمان ها و جوامع و سطوح
عملياتی و مديريتی ،هدف هاي اوليه اين سامانهها در تأم ين و تجميع داده ها و تحليل
اطالعات برآورده شده است .اکنون اين سؤال به وجود آمده است که آيا هنوز مفهوم
سامانههاي پشتيبانی تصميم گيري همان کاربرد گذشته را دارد؟ آنچه کامالً مشخص
است به دليل نيازهاي حياتی سازمان هاي امروزي و کسبوکار هزاره سوم ،با يا بدون
استفاده از عنوان سامانههاي پشتيبانی تصميم گيري ،تحقيقات و پروژههاي زيادي در
جهت توسعه ابزارهاي مرتبط با پشتيبانی تصميم گيري مانند  ، OLAPانباره داده،
دادهکاوي ،سامانههاي خبره ،عامل هاي هوشمند و غيره در حال انجام است .اين
فناوري ها و ويژگی ها در قالب چتر جديدي به نام هوش کسبوکار ) 2 (BIيا
3
محيط هاي پشتيبان تصميم گيري ،گردآمدهاند .به عقيده رين اشميت و فرانسواز
( ،)6222سيستم هوش کسبوکار «مجموعهاي يکپارچه از ابزار ،فناوريها و
محصوالت برنامهريزيشدهاي است که براي گردآوري ،يکپارچهسازي ،تحليل و
قابلدسترس کردن داده ها مورداستفاده قرار می گيرد» .به عبارت سادهتر ،وظايف اصلی
سيستم هوش کسبوکار شامل «کاوش ،يکپارچهسازي و انباشت هوشمندانه و تحليل
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چندبعدي دادههاي برگرفته از منابع اطالعاتی مختلف» است (السزاک و زيمبا .)6222 ،1
در اين تعريف بهطور ضمنی بيانشده است که با دادهها به عنوان يك منبع جمعی بسيار
ارزشمند رفتار شده است و از کميت به کيفيت تغيير شکل میدهد (وانگ و وانگ ،2
 .)6222لذا ،اطالعات بامعنا می توانند در زمان صحيح ،در مکان صحيح و به شکلی
صحيح ارائه شوند (بوز  6222 ،3و نگاش  )6222 ،4تا به افراد ،ادارات ،بخشها و يا
حتی واحدهاي بزرگ تر در جهت تسهيل تصميم گيري بهبوديافته کمك کند
(جاجيلسکا  5و همکاران.)6223 ،
اخيراً پيادهسازي و استقرار سامانههاي هوش کسبوکار به يکی از اولويتهاي
اصلی مديران ارشد اطالعات  CIO( 2ها) سازمان ها تبديل شده است (يئو و
کورونيوس  .)6212 ،7هوش کسبوکار می تواند اثر معناداري بر روي عملکرد يك
شرکت داشته باشد و درنتيجه اولويتی مهم براي بسياري از شرکتها به شمار میرود.
در تحقيق انجامشده توسط کنسرسيوم کاتر  )6223( 8بر روي  126شرکت ،دريافتند که
 %22از شرکتهاي پاسخدهنده ،انباره داده و  BIرا پيادهسازي کردهاند .گارتنر )6222( 9
که شرکتی پيشرو در تحليل کسبوکار است ،پژوهشی در سراسر جهان بر روي 10522
مدير ارشد اطالعات انجام داد و حوزه  BIرا به عنوان اولويت اول فنّاوري شناسايی
کرد .بر طبق گفته شيف  ،)6222( 10پيادهسازي يك سيستم هوش کسبوکار در يك
سازمان کمك میکند تا بهرهوري و اثربخشی کلی سازمان بهبود يابد ،سازمان
تصميم گيري بهتري در مورد مسائل بالقوها ي که در شرايط استثنايی رخ میدهد ،داشته
باشد و همچنين به کاربران کسبوکار اجازه میدهد تا برنامهها و نتايج سازمان خود را
تجزيهوتحليل و بهتر درک کنند.
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بااينحال گفته میشود شواهدي وجود دارد که تعداد قابلتوجهی از شرکتها در
تحقق بخشيدن مزاياي مورد انتظار از هوش کسبوکار شکست خوردهاند و حتی
برخی افراد گاهی اوقات فکر میکنند که اقدامات پروژه هوش کسبوکار بهخوديخود
يك شکست است (چنوت  1و همکاران6222 ،؛ جانسون 6222 ،2؛ وانگ و
هانگجيانگ  .)6225 ،3گروه گارتنر همچنين هشدار داد که بيش از نيمی از 6222
شرکت جهانی در تحقق قابليتهاي هوش کسبوکار با شکست روبهرو شدند و
ازاينرو سهم بازار را نسبت به شرکتهايی که از سيستم هوش کسبوکار با موفقيت
استفاده کردند ،از دست میدهند (دريزنر  .)6226 ،4پژوهش انجامشده در مورد 126
شرکت نشان میدهد که  %21از پاسخدهندگان حداقل يكبار شکست پروژه  BIرا
تجربه کردهاند و تنها  %15از پاسخدهندگان معتقد بودند که اقدامات  BIآنها موفقيتی
عظيم بوده است (هاوکينگ و سليتو  .)6212 ،5ماس و اتر  )6223( 6نشان دادند که %22
از پروژههاي  BIبه دليل برنامهريزي ناشايست ،مديريت پروژه ضعيف و نيازهاي
تحويل داده نشده کسبوکار شکست خوردهاند يا آنهايی هم که پيادهسازي شده
بودند ،کيفيت ضعيفی داشتهاند.
بااينکه بازار  BIبازاري پويا و رو به رشد به نظر میرسد و اهميت سامانههاي  BIبه
طرز گسترده تري مورد استقبال قرار گرفته است ،اما علیرغم نرخ شکست باالي آن،
مطالعات اندکی به بررسی عوامل حياتی موفقيت يا شکست پيادهسازي اين سامانهها
پرداخته اند (جاجيلسکا و همکاران .)6223 ،بنابراين انجام تحقيقات عملی در زمينه
روشنتر ساختن عوامل حياتی موفقيت CSF( 7ها) ،ضروري است .درک  CSFها
ذينفعان  BIرا قادر میسازد تا منابع محدود را از طريق تمرکز بر روي عوامل مهمی که
بهاحتمال بيشتر به پيادهسازي موفق سيستم کمك میکنند ،بهينه سازند (يئو و
کورونيوس .)6212 ،با توجه به اينکه طی مهرومومهاي گذشته ،استفاده از سامانههاي
هوش کسبوکار در ايران نيز فراگير شده است و اين حقيقت که اين پروژه ها ماهيتاً
1. Chenoweth
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با نرخ شکست بااليی همراه هستند ،شناسايی عوامل حياتی موفقيت چنين پروژههايی
در کشور می تواند نقش مهم و ارزشمندي در پيادهسازي بهتر اين سامانهها و کاهش
نرخ شکست آن داشته باشد .لذا هدف اين تحقيق ،شناسايی و دستهبندي عوامل حياتی
موفقيت پروژههاي پيادهسازي اين سامانهها در ايران است .بدين منظور ،در ابتدا با
مرور پژوهش هاي گذشته 62 ،عامل حياتی موفقيت در اجراي موفق سامانههاي هوش
کسبوکار شناسايی شده و سپس با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی روي پاسخهاي
خبرگان به پرسشنامه تحقيق ،به شناسايی عوامل مکنون پرداخته شده است که شرح آن
در ادامه آمده است.

پیشینه پژوهش
عوامل حياتی موفقيت ،ويژگیها ،شرايط و يا متغيرهايی هستند که می توانند بهطور
قابل توجهی در موفقيت يك شرکت در حال رقابت در صنعت خاصی اثر داشته باشند؛
با اين شرط که متغيرها ،شرايط و ويژگیها بهخوبی حفظ ،نگهداري و يا مديريت
شوند .مجموعهاي از عوامل حياتی موفقيت که براي توسعه هر سيستم اطالعاتی بزرگ
مانند يك سيستم  BIبهدست آمده است ،به معنی مجموعهاي از انجام کارهاي دقيق و
به هم پيوستهاي است که بايستی براي حصول اطمينان از تکميل پروژه مورداستفاده
قرار گيرند ،نيست (دابينز  6222 ،1و يئو  .)6222 ،2ازاينرو ،صرف حصول اطمينان از
اجراي موفقيتآميز عوامل حياتی موفقيت ،موفقيت پيادهسازي پروژه را تضمين
نمیکند ،اما قطعاً افزايش زمان اجراي پروژه را در پی خواهد داشت (وداپالی .)6222 ،3
بسياري از عوامل موفقيت که از ادبيات نشأت گرفتهاند ،در رابطه با پيادهسازي و
موفقيت هوش کسبوکار ،مختص فضاي هوش کسبوکار نيستند .بسياري از اين
عوامل موفقيت را می توان براي ديگر پروژههاي سامانههاي اطالعاتی نيز به کار گرفت
(کارلسن  4و همکاران6222 ،؛ پون و واگنر  )6221 ،5و بسياري از آنها در پيادهسازي
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پورتال (رموز  ،)6222 ،1مديريت ارتباط با مشتري (کيم  2و همکاران6226 ،؛ منکوف ،3
 ،)6221مديريت دانش (ونگ  )6225 ،4و مديريت زنجيره تأمين (گاي  5و همکاران،
 )6222نيز برشمرده شدهاند .در زمينه سامانههاي هوش کسبوکار ،بهصورت خاص،
عوامل حياتی موفقيت می توانند به عنوان مجموعهاي از وظايف و روشها که بهمنظور
تضمين دستاوردهاي سامانههاي هوش کسبوکار بايد موردتوجه قرار گيرند ،بهحساب
آيند( السزاک و زيمبا .)6216 ،در حال حاضر مطالعاتی بر روي عوامل موفقيت هوش
کسبوکار انجام شده که مهمترين آنها بهصورت خالصه در ادامه آمده است.
چن  6و همکاران ( )6222در يك نظرسنجی از  26کاربر نهايی دريافتند که رضايت
کاربر براي رسيدن به موفقيت انباره دادهها بسيار مهم است .سامون و فينيگان )6222( 7
با اتخاذ يك رويکرد مطالعه موردي ،پيشنيازهاي سازمانی را براي پيادهسازي موفق
انباره دادههاي يك شرکت شناسايی کردند .آنها دريافتند که عوامل سازمانی مرتبط با
موفقيت پيادهسازي  ،BIاتخاذ يك رويکرد کسبوکار محور ،پشتيبانی مديريت ،منابع
کافی ازجمله بودجه و مهارتها ،کيفيت دادهها ،مدلهاي سازمانی انعطافپذير ،نظارت
بر دادهها ،استراتژي براي روش ها يا ابزارهاي استخراج خودکار دادهها ،ادغام انباره
دادهها با سامانههاي موجود و امکانپذيري طرح سختافزار /نرمافزار است.
ويکسوم و واتسون  111 ،)6221( 8سازمان را مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند
که بر کيفيت سيستم و کيفيت دادهها موفقيت انباره داده اثر می گذارند .آنها همچنين
دريافتند که کيفيت سيستم تحت تأثير پشتيبانی مديريت ،منابع کافی ،مشارکت کاربر و
يك گروه پروژه ماهر است .ويکسوم و واتسون ( )6221هم عوامل پيادهسازي هوش
کسبوکار و هم عوامل موفقيت هوش کسبوکار را اندازهگيري کردند .با بررسی
سوابق ،نظرسنجی از شرکتکنندگان در فراهمايی انباره داده و مصاحبه با کارشناسان
انباره داده ،نويسندگان ،يك مدل تحقيق و پژوهش ،براي موفقيت انباره دادهها ،توسعه
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دادهاند .آنها در مدلی تحت عنوان مدل موفقيت  BIبه عوامل حياتی همچون پشتيبانی
مديريت ،منابع کافی ،مشارکت کاربر ،گروه پروژه ماهر ،کيفيت سيستم ،کيفيت دادهها،
سامانههاي منبع و فنّاوري هاي پيشرفته اشاره کردهاند .يکی از جنبههاي مدل موفقيت
هوش کسبوکار ويکسوم و واتسون ( ،)6221فقدان عوامل استراتژيك است که بر
موفقيت يك پروژه هوش کسبوکار را اثر می گذارد .اگرچه در اين مدل بهطور ضمنی
اشاره شده است ،اما نويسندگان ديگر بر اهميت همسوئی سازمان (چنوت و همکاران،
 6222؛ ويليامز و ويليامز  ،)6212 ،1هدفهاي تعريفشده کسبوکار (وانگ و
هانگجيانگ6225 ،؛ واتسون  2و همکاران )6222 ،و رويکردي سازمانی (ليتل و
گيبسون 6223 ،3؛ سامون و فينيگان ،)6222 ،به عنوان عوامل حياتی و مهم موفقيت در
يك پروژه هوش کسبوکار تأکيد کردهاند .بااينحال ،يکی از عوامل موفقيت که
بهخصوص براي هوش کسبوکار منحصربهفرد است ،نياز به يکپارچهسازي دادهها از
سامانههاي دادهاي مختلف است .ادغام موفق دادهها وابسته به تعداد و نوع سامانههاي
منبع ،کيفيت اين سامانهها ،دقت و صحت دادهها در هر سيستم ،ابرداده و توانايی هوش
کسبوکار براي ايجاد ارتباط با اين سامانهها است (سامون و فينيگان .)6222 ،افزايش
در تعداد و تنوع سامانههاي منبع ،اثر مستقيم بر روي اين عامل موفقيت دارد .وسبورگ
و کومار  )6221( 4نشان میدهند که يکی از راههاي بهبود کيفيت منابع داده ،ادغام منابع
ناهمگن از طريق اجراي يك سيستم  ERPاست.
ازاينرو ،برخی از نويسندگان ،عوامل حياتی موفقيت را براي هوش کسبوکار در
ابعاد سازمانی ،محيطی و برنامهريزي پروژه شناسايی میکنند .بهخصوص آنها
ضرورت پشتيبانی قدرتمند را براي عوامل سازمانی نيز دريافتهاند (وانگ  5و همکاران،
 .)6222آرياچندرا و واتسون  ،)6222( 6با تجزيهو تحليل عوامل حياتی موفقيت براي
پيادهسازي هوش کسبوکار ،دو بعد کليدي را برمیشمارند :عملکرد فرآيند
(به عنوانمثال ،روند پيادهسازي سيستم هوش کسبوکار چگونه پيش میرود) و

1. Williams & Williams
6. Watson
3. Little & Gibson
2. Vosbur and Kumar
5. Hwang
2. Ariyachandra & Watson
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عملکرد زيرساختها (به عنوانمثال ،کيفيت سيستم و استاندارد خروجی) .عملکرد
فرآيند می تواند در شرايط زمان برنامهر يزيشده و مالحظات بودجه ارزيابی شود.
درحالیکه عملکرد زيرساختها ،باکيفيت سيستم و اطالعات و همچنين استفاده از اين
سيستم مرتبط است .بر اساس يئو و کورونيوس ( ،)6212عوامل حياتی موفقيت را
می توان بهطور گسترده به سه بُعد طبقهبندي کرد :سازمان ،فرآيند و فناوري .بُعد
سازمانی شامل عناصري از قبيل پشتيبانی و حمايت از مديريت متعهد ،چشماندازي
روشن و کسبوکاري که بهخوبی تثبيتشده باشد ،است .بهنوبه خود ،بُعد فرآيند شامل
رقابت هاي مبتنی بر کسبوکار و ترکيب تيمی متعادل ،رويکرد توسعه تعاملی و مبتنی
بر کسبوکار و مديريت تغييرات کاربرگرا است .بُعد فناوري نيز عناصري همچون
مبتنی بر کسبوکار ،چارچوب فنی مقياسپذير و انعطافپذير و کيفيت و يکپارچگی
دادهها را موردتوجه قرار میدهد .ليست  62عامل حياتی موفقيت مستخرج از مرور
مطالعات پيشين در جدول  1آورده شده است.

شناسایي و دستهبندی عوامل حياتي موفقيت23 ...
جدول  .6عوامل حیاتی موفقیت شناساییشده از مرور ادبیات موضوع تحقیق

رديف

عوامل حياتي موفقيت

يئو و کورونيوس ()0202

چنوت و همکاران ()0222

هاوسان )0222( 0

هاوکينگ و سليتو ()0202

موخرجي و دي سوزا )0222( 0

سامون و فينيگان ()0222

ويکسوم و واتسون ()0220

ليتل و گيبسون ()0222

اکرسون )0222( 2



2

مديريت پروژه قوي

3

وجود و تخصيص منابع کافي



شامل بودجه و نيروي انساني
4

واتسون و همکاران ()0222

سيستم و کسبوکار

يئو و همکاران ()0222



البريچ  2و همکاران ()0200

1

وجود چشم اند از و اهداف روشن













هم سويي استراتژي  BIبا



کسبوکار سازمان
5

ايجاد انباره داده سازمان

6

مديريت دادهها

7

مديريت قوي برنامهها ي کاربردي

























در سازمان
8



اجتناب از انحراف از اهداف
اوليه پروژه

9



شناسااايي دقياااي نيازمناااديهااااي
کاربران

10

مديريت ريسک پروژه

11

پشتيباني کاربران

12

مشارکت دادن کاربران نهايي

13

مديريت تغييرات

14

مديريت گروه پروژه

15

وجود دانش  ITو توانايي فني













16
17

تناسب فناوري با سازمان
حصول

مديريت ارشد
18

معماري

فني




مناسب

و





























گروه پروژه
اطمينان





از پشتيباني













قابل اطمينان
19

بکارگيري

مکرر

روشها ي

نمونهسازي در توسعه سيستم

1. Howson
6. Mukherjee & D'Souz
3. Eckerson
2. Olbrich
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رديف

عوامل حياتي موفقيت

يئو و کورونيوس ()0202

چنوت و همکاران ()0222

هاوسان )0222( 0

هاوکينگ و سليتو ()0202

موخرجي و دي سوزا )0222( 0

سامون و فينيگان ()0222

ويکسوم و واتسون ()0220

ليتل و گيبسون ()0222

اکرسون )0222( 2

واتسون و همکاران ()0222

22

يئو و همکاران ()0222

21

توانايي مطابقت با نيازمنديها ي

البريچ  2و همکاران ()0200

20

آموزش کاربران
انتخاب ابزارهاي مناسب




کسبوکار
23

آمادگي براي انعطافپذيري و
پاسخگويي به تغييرات

24

مديريت انتظارات کاربران

25

همکاري و مشارکت قوي بين



افراد کسبوکار و IT
26



استفاده از روشها ي مبتني بر





کسبوکار و مديريت پروژه

جدول  .6عوامل حیاتی موفقیت شناساییشده از مرور ادبیات موضوع تحقیق (ادامه)

رديف

عوامل حياتي موفقيت

سالمرون و هررو )0222(0

السزاک و زيمبا()0200

فينکان )0202(0

مارکاريان  2و همکاران ()0222

چموني و گالچوسکي )0222(2

چن و همکاران()0222

گايل )0222(2

اي.اس.سي.سي )0222(2

وداپالي ()0222

نايتزبريج )0222(2

وست )0222(2

ميستر )0222(2

1

وجود چشم اند از و اهداف روشن













سيستم و کسبوکار
2

مديريت پروژه قوي

3

وجود و تخصيص منابع کافي





شامل بودجه و نيروي انساني

1. Salmeron & Herrero
6. Finucane
3. Markarian
2. Chamoni & Gluchowski
5. Gile
2. ESCC
2. Knightsbridge
2. Vesset
2. Meister

شناسایي و دستهبندی عوامل حياتي موفقيت77 ...

رديف

عوامل حياتي موفقيت

سالمرون و هررو )0222(0

السزاک و زيمبا()0200

فينکان )0202(0

مارکاريان  2و همکاران ()0222

چموني و گالچوسکي )0222(2

چن و همکاران()0222

گايل )0222(2

اي.اس.سي.سي )0222(2

وداپالي ()0222

نايتزبريج )0222(2

وست )0222(2

ميستر )0222(2

4

هم سويي استراتژي  BIبا
کسبوکار سازمان


5

ايجاد انباره داده سازمان

6

مديريت دادهها

7

مديريت قوي برنامهها ي کاربردي




















در سازمان
8

اجتناب از انحراف از اهداف
اوليه پروژه

9

دقيي

شناسايي



نيازمنديهاي



کاربران


10

مديريت ريسک پروژه

11

پشتيباني کاربران

12

مشارکت دادن کاربران نهايي

13

مديريت تغييرات

14

مديريت گروه پروژه

15

وجود دانش  ITو توانايي فني













گروه پروژه
16
17



تناسب فناوري سازمان
حصول

اطمينان



از پشتيباني

مديريت ارشد
18

معماري

فني

مناسب



و





قابل اطمينان
19

بکارگيري

مکرر



روشها ي



نمونهسازي در توسعه سيستم
20

آموزش کاربران

21

انتخاب ابزارهاي مناسب

22

توانايي مطابقت با نيازمنديها ي










کسبوکار
23

آمادگي براي انعطافپذيري و



پاسخگويي به تغييرات
24

مديريت انتظارات کاربران

25

همکاري و مشارکت قوي بين








افراد کسبوکار و IT
26

استفاده از روشها ي مبتني بر
کسبوکار و مديريت پروژه

روش تحقیق
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پرسشنامهاي شامل  62سؤال که دربرگ يرنده عوامل حاصل از مرور پژوهشهاي
گذشته است ،تهيه شد تا پاسخدهندگان ميزان اهميت عوامل مطرحشده را با استفاده از
طيف  5گانه ليکرت که دربرگيرنده بازه ( 1اهميت خيلی کم) تا ( 5اهميت خيلی زياد)
است  ،بيان کنند .جهت سنجش روايی از روش روايی محتوا و روايی صوري استفاده
شد .با توجه به اينکه عوامل حياتی مورداشاره در تحقيق از مرور ادبيات موضوع
حاصلشده است ،روا يی محتوايی پرسشنامه تأم ين شده است .در خصوص روايی
صوري نيز تيمی متشکل از  2نفر از خبرگان که  2نفر از آنها داراي سابقه پژوهش در
علوم رفتاري بودند و  3نفر باسابقه کاري بيش از  5سال در زمينه هوش کسبوکار ،به
بازنگري پرسشنامه پرداختند و نکاتی را در خصوص نحوه پرسش سؤاالت ،چينش و
طول آنها مطرح کردند که در پرسشنامه اعمال شد .جهت سنجش پايايی از روش باز
آزما يی استفاده شد .بدينصورت که از  16خبره باسابقه کاري بيش از  5سال در زمينه
سامانههاي هوش کسبوکار خواسته شد که به سؤاالت پرسشنامه در دو بازه زمانی 12
روزه پاسخگو يند .پس از جمعآوري پرسشنامه ها به محاسبه آلفاي کرونباخ پرداخته
شده است که ميزان ضريب براي سؤاالت  2025به دست آمد .بر مبناي عدد حاصله،
دليلی بر رد پايايی پرسشنامه وجود ندارد.
جامعه آماري اين پژوهش ،شامل مديران و کارشناسانی است که در زمينه مشاوره و يا
پيادهسازي سامانههاي هوش کسبوکار داراي سابقه کاري حداقل  3ساله هستند .با
مطالعه و بررسی شرکتها ي فعال در اين حوزه ،تعداد کل اعضاي جامعه آماري در
حدود  322نفر برآورد شد .در تحقيق و پژوهش حاضر با توجه به حجم و نوع جامعه
آماري موردنظر ،روش نمونه گيري تصادفی انتخاب شد .حجم نمونه موردنياز بر اساس
فرمول کوکران 23 ،نفر تعيين شده است .با در نظر گرفتن نرخ پاسخ  22درصد ،حجم
نمونه نهايی جهت ارسال پرسشنامه  166عدد تعيين شد .بر اين اساس ،تعداد 166
پرسشنامه بهصورت الکترونيکی و يا حضوري ارسال شد که از اين ميان تعداد  22مورد
قابلاستفاده و معتبر تکميل شد .نرخ پاسخ نيز  25درصد است.

نتایج
در اين تحقيق ،از روش تحليل عاملی اکتشافی استفادهشده است .تحليل عامل
اکتشافی روشی است که به دنبال کاهش حجم متغيرها و تشکيل ساختار جديدي براي
آنها است  .اين روش ،سعی در شناسايی متغيرهاي اساسی يا عاملها بهمنظور تعيين

شناسایي و دستهبندی عوامل حياتي موفقيت79 ...

الگوي همبستگی بين متغيرهاي مشاهدهشده را دارد و با استفاده از متغيرهاي
مشاهدهشده به شناسايی متغيرهاي مکنون میپردازد .در تحليل عامل اکتشافی،
پژوهشگر درصدد کشف ساختار ز يربنايی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغيرها است و
پيش فرض اوليه پژوهشگر آن است که هر متغير ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته
باشد و پيش فرض خاصی در مورد نحوه ارتباط متغيرها با عوامل ندارد.
بهمنظور بررسی کم بودن وابستگی درونی و جزئی متغيرها براي کفايت نمونه گيري
آزمون  KMOو 𝜒 2ب ارتلت قبل از شروع تحليل عاملی اکتشافی استفاده شد .نتيجه آزمون
 KMOبه ميزان  20223و مقدار  P-valueکمتر از  2025آزمون بارتلت نشاندهنده کفايت
نمونه و شايستگی جهت انجام تحليل عاملی در اين تحقيق است .در ادامه با استفاده از
روش اجزاي اساسی ،تحليل عاملی اکتشافی صورت پذيرفت .با توجه به نتايج اشتراکات
متغيرهايی که مقدار اشتراک استخراجی آنها کوچكتر از  2052بود از پژوهش حذف
شدند که ازاينبين 3 ،عامل حذف شد و محاسبات تحليل عاملی اکتشافی مجدداً با 63
متغير صورت پذيرفت .جهت استخراج عامل ها به بررسی مقادير ويژه پرداخته شده است
و عواملی که مقادير ويژه آن ها بيشتر از  1بوده است ،عواملی هستند که منجر به تبيين
واريانس می شوند و مقادير کمتر از يك چون به تبيين واريانس منجر نمیشوند از ليست
عامل ها حذف میشوند .جهت تفسير بارهاي عاملی و تخصيص متغيرهاي به عاملهاي
مرتبط نياز است تا عاملها چرخيده شده تا قابليت تفسير آنها افزايش يابد .چرخش
عاملها توسط چرخش واريماکس صورت پذيرفته است و نتايج حاصل از آن در جدول
 6آمده است .همانطور که مشخص است  2عامل ،مقدار ويژه باالتر از يك داشته و
 22053درصد حجم متغيرهاي موجود را تفسير می کنند .بديهی است که  61022درصد
باقيمانده ،سهمی از واريانس متغير وابسته است که توسط ساير متغيرها ،بهجز متغيرهاي
موردتوجه تحقيق ،تفسير میشود يا واريانس خطا است.
جدول  .9نتایج تحلیل عاملی چرخش دادهشده
درصد واریانس تجمعی

درصد واریانس تبیین شده

 
 
 
 

عامل
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براي نشان دادن معناي عوامل ،بايد عوامل بر اساس محتواي متغيرها برچسب گذاري
شوند .لذا از  2خبره دانشگاهی دعوت شد تا طی يك مصاحبه غير ساخت يافته با
مؤلف ين مقاله ،عنوانی را براي عوامل مکنون انتخاب کنند .بر اساس نوع متغيرهاي
عوامل و تشخيص مفهوم زيربنايی عوامل ،نامهاي "سازمانی"" ،انسانی"" ،مديريت
پروژه" ،و "فنی" تعيين شد .ميزان ارتباط و اثرگذاري اين عوامل با مفهوم
مورداندازهگيري که همان اجراي موفق سامانههاي هوش کسبوکار است متفاوت بوده
و به عنوانمثال سهم عامل سازمانی  65022درصد و سهم عامل انسانی  61035درصد از
موفقيت پروژه است .مقادير بار عاملی و آلفاي کرونباخ محاسبهشده براي هرکدام از 2
عامل اصلی مدل در جدول  3ارائه شدهاند.
جدول  .9نام و متغیرهای مرتبط با هر عامل استخراجشده
عامل

نام عامل

نام معیار

F1

سازمانی

F2

انسانی

حصول اطمينان از پشتيبانی مديريت ارشد
وجود چشمانداز و اهداف روشن سيستم و کسبوکار
وجود و تخصيص منابع کافی شامل بودجه و نيروي انسانی
همسويی استراتژي  BIبا کسبوکار سازمان
پشتيبانی کاربران
مشارکت دادن کاربران نهايی
مديريت تغييرات
آموزش کاربران
مديريت انتظارات کاربران

F3

مدیریت

مديريت پروژه قوي
اجتناب از انحراف از اهداف اوليه پروژه
مديريت ريسك پروژه
مديريت گروه پروژه
آمادگی براي انعطاف پذيري و پاسخگويی به تغييرات
همکاري و مشارکت قوي بين افراد کسبوکار و IT
وجود دانش  ITو توانايی فنی گروه پروژه
ايجاد انباره داده سازمان
مديريت دادهها
مديريت قوي برنامههاي کاربردي در سازمان
شناسايی دقيق نيازمنديهاي کاربران
تناسب فناوري با سازمان

پروژه

F4

فنی

آلفای

بار

کرونباخ

عاملی

2022

2021
2025
2022
2023
2022
2025
2021
2022
2022

2022

2025
2022
2022
2022
2023
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2026

2022

2022

شناسایي و دستهبندی عوامل حياتي موفقيت76 ...
عامل

نام عامل

نام معیار
معماري فنی مناسب و قابلاطمينان
انتخاب ابزارهاي مناسب

آلفای

بار

کرونباخ

عاملی
2022
2022

مباحثه
دستهبندي انجامشده در اين تحقيق تا حدودي با دستهبندي انجامشده در مطالعات
پيشين براي عوامل حياتی موفقيت پيادهسازي سامانههاي هوش کسبوکار سازگار
است .به عنوانمثال ،يئو ( ،)6222طی مطالعها ي ،عوامل حياتی موفقيت را به  3گروه
اصلی سازمانی ،فرآيندي و فناوري دسته بندي کرده است که در اين تحقيق ،بعد
فرايندي مورداشاره به دو بعد مجزاي مديريت پروژه و انسانی تفکيك شده است.
طبق نتايج تحقيق ،عامل سازمانی مهمتر ين عامل بحرانی موفقيت در پيادهسازي
سيستم هوش کسبوکار است که در برگيرنده متغيرها ي پشتيبانی مديران عالی سازمان
از پروژه ها ،باور و اعتقاد مديريتی به پروژه و تخصيص درست منابع مالی است.
پشتيبانی مديران عالی سازمان از پروژه ها در پژوهش هاي متعددي به عنوان يکی از
متغيرهاي مؤثر بر اجراي موفق سيستم هوش کسبوکار در سازمان ها ذکر شده است.
چنان چه اجراي سيستم هوش کسبوکار با استراتژي هاي سازمان گره خورده و هم -
جهت باشد ،حمايت مديران ارشد را به همراه خواهد داشت و چنين حمايتی عالوه بر
آنکه تأم ين بودجه موردنياز جهت تهيه سختافزارها ،نرم افزارها و مغزافزارها را
سهولت خواهد بخشيد ،پشتوانهاي براي گروه اجرايی در جهت کاهش مقاومتهاي
کارکنان و افراد سازمان خواهد شد .اين مسئله می تواند اثر اهرمی بر موفقيت پروژه
داشته باشد و درنها يت سيستم موردنظر ،جايگاهی راهبردي در سازمان خواهد يافت.
همچنين ،بر اساس نتايج تحليل عاملی می توان گفت حمايت و پشتيبانی مديريت
ارشد ،نقش بسيار مؤثر ي در استقرار موفق سيستم بر عهده دارد .بديهی است که
درصورتی که مديريت ارشد سازمان ،اعتقاد و باور الزم به مزايا و منافع ناشی از استقرار
اين چارچوب ها نداشته باشد ،حمايت و پشتيبانی الزم را از پروژه به عمل نياورده و در
تخصيص منابع مالی و انسانی موردن ياز به پروژه نيز دچار ترديد خواهد شد .بهمنظور
تقويت باور و اعتقاد مديريتی به پروژه ،الزم است تا از طريق برگزاري دورههاي
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آموزشی ،همانديشی ها و کارگاه هاي آموزشی مناسب ،فرهنگسازي مناسب در مديران
سازمانها بهمنظور افزايش آگاهی و درک ايشان انجام شود .چنانچه تخصيص منابع به
هريك از واحدهاي فعال در پروژه با توجه به ارزشآفرينی آن ها در اجراي پروژه
صورت پذيرد ،می تواند نقش بسيار مناسبی در کاهش تضادها داشته باشد و مانع از
سرخوردگی واحدهاي فعال شود .تخصيص درست منابع مالی بر اساس ارزشآفرينی
واحدها اهميت سرمايه گذاري در حوزه فناوري اطالعات را آشکار میسازد .زيرا
بسياري از مديران بکارگيري سامانهها ي فناوري اطالعات در سازمان را هزينههايی
می دانند که به سازمان تحميل میشود و صرفهجو يی اقتصادي را براي سازمان به
ارمغان نمیآورند .ماهيت سامانههاي هوش کسبوکار به گونهاي است که اجراي آن
نيازمند درگيري طيف هاي گوناگون افراد با مهارت هاي متنوع است .اين موضوع باآنکه
براي سازمانها می تواند مثمر ثمر باشد اما از سوي ديگر می تواند منجر به ايجاد
ديدگاه هاي گوناگونی شود که هرکدام بر موضع خويش استمرار ورزيده و د يدگاه خود
را برتر میشمارد و می تواند منجر به ايجاد تضاد درون سازمان شود که مديريت ارشد
بايستی با مديريت تضاد و تعارض و همچنين تخصيص درست و بهموقع منابع در
دسترسی به پروژه ،اين چالش را رفع کند .متغير مؤثر ديگر در عامل سازمانی ،متغير
همسوئی استراتژي  BIبا کسبوکار است .يکی از مشکالتی که در سامانههاي فناوري
اطالعات وجود دارد آن است که واحدهاي فناوري اطالعات نمی توانند بهخوبی
الزامات کسبوکار را پاسخ دهند و همواره به عنوان چالشی در جهت موفقيت
سامانهها ي فناوري اطالعات مطرح میشوند .لذا جهت دستيابی به مزيت رقابتی پايدار
بايستی همسوئی بين فناوري اطالعات بهصورت عام و سامانههاي هوش کسبوکار
بهصورت خاص با کسبوکار صورت پذيرد .همسوئی فناوري اطالعات و کسبوکار
باعث می گردد که تنها استراتژيهاي کسبوکار موجب رشد و توسعه فناوري
اطالعات در سازمان ها نشود و همزمان استراتژي هاي فناوري اطالعات نيز موجب
تغيير و جهتدهی به استراتژيهاي کسبوکار شود.
عامل مؤثر ديگر بر موفقيت پيادهسازي سامانههاي هوش کسبوکار در سازمانها،
عامل انسانی است .آگاهی کارکنان يکی از موارد مهم در حصول موفقيت پروژه است.
زيرا آگاهی کارکنان می تواند اهميت سيستم و همچنين ضرورت اجراي آن را در
سازمان براي آن ها آشکار کند .چنين عاملی عالوه بر آنکه موجب همسو شدن سطوح
مختلف سازمانی اعم از عملياتی و مديريتی با اجراي سيستم در سازمانها میشود،
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مقاومت کارکنان در برابر اجراي آن را کاهش داده و همچنين رويارويی آنها با
چالش هاي موجود را نيز تسهيل میسازد .آگاهی کارکنان از طريق آموزش کارکنان
حاصل میشود ،لذا آموزش کارکنان بايستی بهصورت مداوم انجام پذيرد .با توجه به
آنکه پروژه هاي پيادهسازي سامانههاي هوش کسبوکار بهطور خاص نيازمند برخی
تغييرات در سازمانها است  ،معموالً در حين اجرا بابی تفاوتی و مقاومت کارکنان همراه
می شود که شناسايی الگوهاي مخالفت کارکنان و درگير کردن کارکنان در پروژه ،عالوه
بر آنکه ميزان مخالفت کارکنان را کاهش میدهد می تواند احتمال موفقيت پروژه را نيز
افزايش دهد .مشارکت دادن کاربر ان در فرايند توسعه و استقرار سيستم و همچنين
پشتيبانی ايشان پس از نصب سيستم ،در اين ميان بسيار کارگشا خواهد بود .بايستی
مديريت پيادهسازي سيستم  BIبهصورت متمرکز باشد اما بايد همه کاربران بالقوه در
پياده سازي آن مشارکت داشته باشند .زيرا تنها در چنين شرايطی کاربران قادر به انطباق
قابليت هاي سيستم  BIبا نيازهاي خود خواهند بود و درنت يجه اين امر ،از پيادهسازي و
اجراي موفقيتآميز  BIاطمينان حاصل خواهند کرد .همچنين بايد توجه داشت که
انتظارات خالف واقع و دور از دسترس نبايستی در ذهن کاربران سيستم ايجاد کرد،
زيرا در اين صورت پس از نصب و راه اندازي سيستم ،کاربران با مشاهده قابليتهاي
واقعی سيستم دچار شکست توقع شده و به دليل محقق نشدن انتظارات خود ،در برابر
آن مقاومت و کارشکنی خواهند کرد.
عامل ديگر در زمينه پيادهسازي موفق سامانههاي هوش کسبوکار  ،عامل مديريت
پروژه است  .يکی از عوامل مهم در اين خصوص ،مديريت پروژه قوي در سازمان
است .بهمنظور انجام پروژه در قالب هزينه و زمان مصوب شده ،الزم است که از تغيير
در اهداف اوليه پروژه که موجب سردرگمی مديران و کارکنان میشود ،اجتناب کرد.
همچنين با توجه به اينکه پروژه هاي پيادهسازي سامانهها ي فناوري اطالعات به دليل
ماهيت خاص خود عموماً با ريسك بااليی همراه هستند ،مديريت ريسك قوي در
سازمان ،می تواند در پيشبرد اهداف سازمان و سيستم مؤثر واقع شود .عامل ديگري که
در اين ميان حائز اهميت فراوان است استفاده از يك گروه پروژه قوي است .دانش و
مهارت گروه پروژه و کاربران ،براي پيادهسازي موفق سيستم  BIداراي اهميت به
سزايی هستند .يك گروه پروژه شايسته ،متشکل از مديران ،کارکنان و متخصصان
فناوري اطالعات در اجراي  BIضروري است .اعضاي گروه پروژه بايستی هم دانش
فنی و هم دانش کسبوکار مناسبی داشته باشند .وجود چنين ديدگاه هاي مختلف در
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يك گروه پروژه ،از تك بعد نگري و توجه صرف به جنبه هاي خاص جلوگيري به
عمل میآورد .همچنين اعضاي گروه پروژه بهتر است که براي تمرکز بيشتر بر روي
پروژه بهصورت تماموقت فعاليت داشته باشند .اعضاي گروه پروژه عالوه بر اين بايد
از انعطاف و آمادگی الزم براي پاسخگويی به تغييرات احتمالی در طی پروژه و حتی
پس از استقرار سيستم برخوردار باشند.
آخرين عامل مؤثر بر پيادهسازي موفق سامانههاي هوش کسبوکار در سازمانها،
عامل فنی است .استقرار سامانههاي هوش کسبوکار در سازمان ها به لحاظ فنی نيز
چالشی اساسی است .چراکه نيازمند تأمين زيرساخت فنی موردن ياز و استقرار انباره داده
است که امري پرهز ينه و به لحاظ فنی ،پيچيده و زمانبر است .همچنين کيفيت دادهها
الزم است تا به لحاظ صحت ،دقت ،کامل بودن اطالعات و سازگاري دادهها کنترل
شود .يکی از عوامل مهم و کليدي در توسعه سامانههاي اطالعاتی بهصورت عام و
سامانههاي هوش کسبوکار بهصورت خاص ،شناسايی دقيق نيازمندي هاي کاربران و
لحاظ کردن اين نيازمندي ها در سيستم است .به لحاظ معماري نيز ،معماري فنی
پيشنهادي براي سيستم بايستی به لحاظ پيادهسازي ،امکانپذ ير بوده و قابليت توسعه و
مقياس پذيري و سازگاري با معماري موجود را داشته و متناسب با وضعيت فنی و
زيرساختی سازمان باشد.

نتیجهگیری
سازمانهاي سنتی معموالً با مسائلی مانند ازدحام و افزونگی دادهها ،کمبود
اطالعات ،کمبود دانش و عدم کيفيت گزارش هاي موردنياز روبهرو هستند .درنتيجه
براي تصميم گيري بهموقع در کمترين زمان ممکن توسط مديريت ارشد ،معموالً
تصميمات بر اساس تجربيات ايشان اتخاذ میشود که اين نيز بهنوبه خود باعث باال
رفتن ريسك تصميم گيري و يا حتی پايين آمدن خروجی تصميم گيري آنها میشود.
هوش کسبوکار يك ابزار قابلاستفاده توسط سازمانها جهت جمعآوري و تحليل
دادهها و اطالعات ساختيافته و بدون ساختار است که پاسخی مناسب به چالشهاي
مذکور است .علیرغم تمامی مزايايی که سامانههاي هوش کسبوکار براي سازمانها
به همراه میآورد ،نرخ اجراي موفق آن در سازمانها ،نشاندهنده احتمال شکست نه
چنداناند آن است که باعث شده برخی پژوهشگران به دنبال چرايی شکست
پياده سازي آن و همچنين شناسايی عوامل حياتی موفقيت اجراي آن باشند .اين پژوهش
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نيز در همين راستا و در پاسخ به اين سؤال که « عوامل حياتی پيادهسازي موفق
سامانههاي هوش کسبوکار در ايران چيست؟» شکل گرفته است و به دنبال اين است
که به شناسايی و دستهبند ي اين عوامل بپردازد .جهت تحقق اين هدف ،پس از مطالعه
ادبيات موضوع و استخراج متغيرهايی که می تواند منجر به پيادهسازي موفق اين سيستم
شود ،در گام بعد با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی ،عوامل و مفاهيم دربرگيرنده
هريك از متغيرها استخراج شده است .نتايج حاصل از تحليل عاملی اکتشافی مبين آن
است که  2عامل سازمانی ،انسانی ،مديريت پروژه و فنی بر اجراي موفق اين سيستم
اثر معنی داري دارند .دستاوردهاي اين پژوهش عالوه بر آنکه می تواند به سازمانها در
اجراي موفق سامانههاي هوش کسبوکار کمك فراوانی کند ،به پژوهشگران نيز در
زمينه انجام تحقيقات آتی در اين حوزه کمك می کند .نويسندگان ،جهت پژوهشهاي
آينده ،استفاده از روشهاي تحقيق کيفی و بخصوص مطالعات موردي و همچنين
بررسی چگونگی اثر هريك از عوامل کليدي موفقيت بر اجراي موفق سامانههاي هوش
کسبوکار طی فازهاي مختلف پيادهسازي پروژه و روابط درونی ميان آن ها را پيشنهاد
می کنند .شناسايی ارتباط هريك از عوامل و اثر تعاملی عوامل با استفاده از رويکرد
پويايی سامانهها و اثر زنجيرهوار آنها برافزا يش سطح تصميم گيري نيز می تواند در
پژوهش هاي آينده لحاظ شود.
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