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ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق طراحی مدلی جهت 
 ها هوش تجاری در سازمان
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 چکیده

صورت  ها و نمودارها که به ها، گزارش ، ابزاری است غنی از شاخصسازمانی داشبورد
آن بتوانند در هرلحظه عملکرد سازمان را مشاهده پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به 

ناپذیر  ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب شدن داده ور بهره. لیکن جهت نمایند
پراکنده یک سازمان را  و های مختلف هوش تجاری سیستمی است که دادهاست. 

ای تحلیلی را ه تواند گزارش کند و از طریق تشکیل پایگاه داده تحلیلی می یکپارچه می
وری و تطابق هر چه بیشتر  . لذا جهت بهرهگیری مدیران سازمان فراهم کند برای تصمیم
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ها با  با اهداف و راهبردها، ضروری است میزان توسعه داشبورد سازمانی در سازمان
مدلی مناسب مورد ارزیابی گیرد. این پژوهش با استفاده از مطالعه عمیق ادبیات 

کد مربوط به توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را  322موضوع، تعداد 
های کیفی تحلیل مضمون و گروه کانونی این کدها را به  شناسایی و با استفاده از روش

مضمون سازمان دهنده تبدیل کرد. در مرحله بعد در دو مرحله  2مضمون پایه و  24
سازی مضامین پایه و  مدلسازی ساختاری تفسیری به  مجزا با استفاده از روش مدل

اقدام به   طور مجزا پرداخته و با توجه به همخوانی دو مدل مضامین سازمان دهنده به
ها و ایجاد مدل نهایی ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری  تلفیق آن

ی ساز ادهیپجهت طراحی و  ها سازماننقشه راهی دقیق برای  تواند یمکه  نموده است
 ن سیستم باشد.ای

داشبورد سازمانی، هوش  های اطالعاتی، طراحی مدل، توسعه سیستم کلیدواژگان:
 سازی ساختاری تفسیری تجاری، تحلیل مضمون، گروه کانونی، مدل
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 مقدمه

بود امروزه دیگر بهترین حدس و گمان، برای حل مسائل و موفقیت کارساز نخواهد 
مورد  یها ارزشبه  یدستیاب باهدفها  سازمان( و 121، ص 1391گودرزی و هاشمی، )

 یها پروژهمنابع را به  ریو سا نهیاز زمان، هز یتوجه قابلانتظار خود، اغلب حجم 
)بقراطی، شامی زنجانی و موسی خانی،  دهند یمی اطالعاتی اختصاص ها ستمیس

1394.) 
ها و  همه عرصهای و رویکرد جهانی به آن در  گستردگی و توسعه روزافزون علوم رایانه

باور پیشتازان این صنعت در رسیدن به آنچه روزگاری رؤیا جلوه  های غیرقابل موفقیت
ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون کشورمان  کرد، دستمایه شایسته می

های تجهیز به  موقع ضرورت با تشخیص به های پیشرو، دارد و ضروری است سازمان
های اطالعات یکپارچه و ...، خود  ات آن در سازمان، نظیر سیستمها و الزام این فناوری

پیوندد، قرار دهند )بهرامیان، رهنورد  را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می
ترین عوامل موفقیت  یکی از مهم(. همچنین 23، ص 1392و صالحی صدقیانی، 

کمترین زمان با  اطالعات در سازی و گزینش بهترین میگیری، تصم متصمی ،وکارها کسب
 بیشترین اطمینان است. بنیان اساسی هر تصمیم نیز وجود اطالعات و گزینش مناسب از

 (.2، ص 1369سلوکدار و ماتک، ) استها  میان آن
 پذیر امکان آسانی این به گیری تصمیم پراکنده های داده حجم به با توجه ها سازمان در

که مدیران برای اتخاذ تصمیمات تجاری اختصاص زمانی  های اخیر، . در سالنیست
وکارها را ملزم به  کسب ،یافته است. فشارهای رقابتی طور شدیدی کاهش دهند به می

، ص 1369، و هاشمیکردلویی رضامیرابی، اتخاذ تصمیماتی هوشمندانه کرده است )
 به قادر را مدیران سازمان، کلیدی مورد عملکردهای در اطالعات به دسترسی(. 2

 متأسفانه نماید ولی می سازمان استراتژیک اهداف به رسیدن جهت گیری معتبر تصمیم

 گروه به موقع به معموالً و اند شده خام مدفون های داده از خرواری درون اطالعات این

باید  روشی ها، آن بودن هنگام به و ها داده استخراج بهبود رسند. برای نمی رهبری
 آوری جمع برای را خود ها وقت سازمان تحلیلگران و مدیران که گیرد قرار مورداستفاده

 فرایند و ها حل راه کردن پیدا به فقط و ندهند ندارند هدر کافی ارزش که اطالعاتی
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)قاضی شود  معنادار متمرکز و منظم خودکار، روش یک با ها داده استخراج آوری و جمع
طور  امروزه فناوری اطالعات به(. 222، ص 1393سعیدی، خارا و حسینی راوندی، 

تواند باعث ارتقای کارایی  شود و می ای برای مباحث استراتژیک به کار گرفته می فزاینده
، ص 2116، 1وری فرایندهای داخلی شود )استوارت در سازمان و بهبود کنترل و بهره

213). 
ی بسیاری از های اطالعاتی، فرآیندی کلیدی برا همچنین فرآیند ایجاد و توسعه سیستم

شود و  شود. در این فرآیند نیازهای اطالعاتی سازمان تحلیل می ها محسوب می سازمان
شود. در ادامه  گیری می ای موردنیاز است تصمیم در مورد اینکه چه نوع سیستم رایانه

هایی که آن را  یک طرح مفصل از چگونگی کار سیستم جدید و سازگاری آن با بخش
شود و سپس اجرای سیستم جدید در محیط سازمانی مورد  جاد میگیرند ای به کار می

 .(221، ص 1362گیرد )سرلک و فراتی،  آزمون قرار می
ها برای حفظ موقعیت رقابتی و توسعه نیازمند رفتن  الذکر سازمان با توجه به موارد فوق

گیری سریع، هوشمند و با  وسوی سیستمی هستند که مدیران را در تصمیم به سمت
ها و مدیران به  وتحلیل شده یاری رساند و این امر نیاز سازمان اطالعات تجزیه بر هیتک

زمینه داشبورد  کند. در توسعه سیستم داشبورد سازمانی و هوش تجاری را دوچندان می
شده است لیکن هرکدام از تحقیقات  سازمانی و هوش تجاری تحقیقات مختلفی انجام

اند. برخی تحقیقات و  ی قرار دادهموردبررسضوع را شده از زوایای مختلفی مو انجام
ها  اند. در برخی پژوهش های ارزیابی عملکرد به آن پرداخته ها در قالب سیستم پژوهش

های عمدتاً  های اطالعاتی به آن نگریسته شده است. در پژوهش از منظر سیستم
خی تحقیقات مدیریتی کاوی و در بر و داده  های پایگاه داده افزاری تحت عنوان بحث نرم

اند لیکن پژوهش حاضر با  با عنوان مدیریت دانش به مباحث هوش سازمانی پرداخته
ها از زوایای مختلف مانند مدیریت و  مرور عمیق ادبیات در تمامی حوزه توجه به

ریزی استراتژیک، ارزیابی عملکرد، ارزیابی آمادگی سازمانی،  ریزی پروژه، برنامه برنامه
ها، عوامل کلیدی موفقیت  های اطالعاتی، سنجش میزان موفقیت سیستم تمتوسعه سیس

های کاوش در اطالعات، مدیریت دانش، تحلیل  کاوی و روش ها، داده در توسعه سیستم

                                                                                                                             
1. Stewart 
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افزار  به موضوع نگریسته و با استفاده از خبرگان حوزه نرم .افزاری و.. های نرم نیازمندی
ع سعی داشته که تصویر جامعی از موضوع را و کامپیوتر و مدیریت و مهندسی صنای

منعکس نماید. لذا پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد 
مثابه نقشه راهی مدیران  ها است تا به سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان

 سازی و ارزیابی این سیستم یاری نماید. ها را جهت طراحی، پیاده سازمان

 ی نظری و پیشینه پژوهشمبان

نمایشی ساده، مختصر، واضح و شهودی جهت ارائه اطالعات  یها سمیمکانداشبورد 
منظور نظارت بر وضعیت  ها به ها و شرکت حلی جامع برای کلیه سازمان دارد و راه

(. از طرف 11621، ص 2112، 2و تیسنگ 1)چانگ موجود در واحدهای مختلف است
گیری،  عملکرد سیستم است که مدیران سازمان را برای اندازه اشبورد نمایی ازدیگر د

، ص 2111، 3)اکرسون کند طور مؤثرتر توانا می وکار به نظارت و مدیریت عملکرد کسب
ها و نمودارها  ها، گزارش داشبورد، ابزاری است غنی از شاخص(. در تعریف دیگری 16

ن بتوانند در هرلحظه عملکرد صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آ که به
مدت و  اندازهای کوتاه سازمان را مشاهده نموده و وضعیت آن را نسبت به چشم

وکار بوده و شامل  بلندمدت مقایسه و بررسی نمایند. داشبوردها از ابزارهای کسب
و سایر  2های کلیدی عملکردی ، شاخص4های عملکردی ای از شاخص مجموعه

دهنده  های کلیدی عملکرد، اساساً نشان وکار هستند. شاخص کسباطالعات مرتبط با 
جهت  راهبردی سازمان هستند و ازاین وکار در دستیابی به اهداف میزان موفقیت کسب

 (.12، ص 1393)فرامرزی، نوروزی و مدهوشی،  در معرض توجه و بررسی قرار دارند
وکار و نظارت بر  لکرد کسبوتحلیل مدیریت عم داشبوردها مفیدترین ابزار برای تجزیه

یک (. 12، ص 2111، 2ییجیت باسیو اوقلو و 2)ولکو وکار است های کسب فعالیت
 برای رسیدن به یک یا چند هدف ازیترین اطالعات موردن داشبورد، تصویری از مهم
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2. Tseng 
3. Eckerson 
4. Performance Indicator (PI) 
5. Key Performance Indicator (KPI) 
6. Velcu 
7. Yigitbasioglu 
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توان در  که اطالعات را می طوری شود به نمایش نشان داده می که بر روی صفحه است
 (.44، ص 2112)ییجیت باسیو اوقلو،  کردیک نگاه کنترل 

های اطالعات  سیستمدر قالب  1961های داشبورد برای اولین بار در سال  اولین نسخه
تنها به معدودی از دفاتر مدیران عامل گسترش یافت.  توسعه یافت اما (EIS)اجرایی 

اعتماد بوده و منابع متفاوت و متعددی داشتند.  اغلب ناقص و غیرقابل ،اطالعات ولی
شدند. همگام با پیشروی  به همین شکل استفاده می 1991ها تا سال  EISوجود  بااین
به کمک داشبوردها و هوش تجاری  پردازش تحلیلی آنالین ده،انبار دا اطالعات، عصر

، یفنّاورتری داشته باشند. باوجود در دسترس بودن امکانات  آمدند تا عملکرد مناسب
و معرفی کارت امتیاز  دهای کلیدی عملکر شاخصداشبوردها تا یک دهه بعد با ظهور 

 .(2، ص 2112، 1فیومحبوبیت عام پیدا کردند ) متوازن
ح عظیم و چترگونه است که اولین بار توسط هوارد درسنر از الهوش تجاری، یک اصط

ها جهت بهبود  از مفاهیم و روش یا جهت توصیف مجموعه 1969گروه گارتنر در سال 
های پشتیبانی کامپیوتری، مطرح گردید  وکار با استفاده از سیستم کسب یریگ میتصم

ها، ابزارها  ها، فناوری هوش تجاری مجموعه توانایی(. 1391روحانی و زارع رواسان، )
 دینما وکار کمک می و راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب

، تجاریهدف سیستمهایی با عنوان هوش (. 1393)فرازی، نوروزی و مدهوشی، 
از شرایط گذشته،  ییها دگاهیخام موجود در سازمان، ارائه د یها استفاده مؤثر از داده
ستن فاصله بین مدیران میانی و مدیران ارشد از دیدگاه ارتباط حال و آینده و کا

 (.1392روحانی و ربیعی ساوجی، است ) یمطالعات
2بر اساس نگاش

های هوش تجاری برای ارائه اطالعات پیچیده و  (، سیستم2114) 
ها و  سازی داده ها، ذخیره آوری داده رقابتی به برنامه ریزان و تصمیم گیران، جمع

به  تجاریطور خاص، هوش  بهکنند.  انش را با ابزارهای تحلیلی ترکیب میمدیریت د
وکار برای دستیابی به  های اطالعاتی در فرایندهای کلیدی کسب معنای کاربرد دارایی
 .(13، ص 2111، 3)ویلیامز است وکار بهبود عملکرد کسب

های مختلف، پراکنده و ناهمگون یک سازمان را  هوش تجاری سیستمی است که داده

                                                                                                                             
1. Few 
2. Negash 
3. Williams 

https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-information-systems
https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-information-systems
https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-data-warehouse
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-olap
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-olap
https://bpms.rayvarz.com/content/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-key-performance-indicator


 212.... توسعه یابیجهت ارز یمدل یطراح

 

 

کند و از طریق تشکیل پایگاه داده تحلیلی و با استفاده از  یکپارچه و منسجم می
های تحلیلی و چندبعدی را برای  تواند گزارش های کاربردی می ها و برنامه تکنیک
، ص 1369قیقت منفرد و عوض مالیری، حگیری مدیران سازمان فراهم کند ) تصمیم

هوش تجاری در تعریف دیگری همچنین (. 3، ص 1391و سروری اشلیکی،  219
های اطالعاتی است  های پشتیبان تصمیم و بانک ای از عملیات یکپارچه برنامه مجموعه

، 1موسسازد ) وکار میسر می وکار را برای جوامع کسب های کسب که دسترسی به داده
 .(4، ص 2113

های تحلیلی برای  های ریاضی و روش عنوان یکسری مدل توان به هوش تجاری را می
گیری  های موجود دانست که برای فرآیندهای تصمیم استخراج اطالعات و دانش از داده

آوری  هوش تجاری، جمع(. همچنین 311، ص 2119، 2)کارلو شود پیچیده استفاده می
کنندگان  کا، محصوالت، خدمات، مشتریان و عرضهاطالعات مربوط به رقبا و محیط، شر

 .(122، ص 2112و قربانی،  بهرامی، عرب زادهبرای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی است )
توسط هوارد درنسر ابداع شد، او یک تحلیلگر  1969اصطالح هوش تجاری در سال 

عنوان یک  الکترونیکی در گروه گارتنر بود. وی هوش تجاری را به یجستجوها
وکار  ها برای بهبود کسب ای از مفاهیم و روش اصطالح گسترده برای توصیف مجموعه

های مبتنی بر واقعیت محبوب ساخت  گیری با استفاده از پشتیبانی از سیستم و تصمیم
هوش تجاری بر اساس سرعت در (. 12، ص 2119، 2و چن 4، بانسال3راسموسن)

وکار در حداقل زمان  و هوشمند کسب منظور اتخاذ تصمیمات دقیق تحلیل اطالعات به
شود  گیری در سطح مدیران عالی می تر شدن و هوشمندی تصمیم و موجب دقیق است

 (.42، ص 1362گلستانی، )

گیری مدیران ارشد  افزایش آگاهی سازمان و بهبود فرایند تصمیم هوش تجاریهدف 
مشتری، وفاداری افزایش رضایت (. 22، ص 1391 و مایانی، حقیقت منفرد) است آن

دهی به سهامداران  مشتری، افزایش سود بخشی مشتری و همچنین بهبود خدمات
، رضائیان و طالب )میری نژاد ابدی بیرونی با کمک هوش تجاری سرعت بیشتری می
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 (.4، ص 1369پور، 
های زیادی به بررسی داشبورد سازمانی و هوش تجاری همت گماشتند که  پژوهش

ها اشاره  به برخی از آن اند. در ذیل تلف به موضوع پرداختههرکدام از منظری مخ
 شود. می

(، ریبستین 2112در بحث مراحل توسعه داشبورد سازمانی سه مقاله گوالتی و الدرید )
اند که پاولز و دیگران  (، مراحل آن را ترسیم کرده2116( و وینر )2112) گرانیدو 
، 2119و دیگران،  1کند )پاولز زیر بیان می مرحله 2ها را در قالب  بندی آن ( جمع2119)

ها، ایجاد  های کلیدی، تکمیل کردن داشبورد با داده (: انتخاب سنجه162-161صص 
بینی و سناریوها و اتصال داشبورد به  پیش مکانیسمهای داشبورد، ایجاد  ارتباط بین آیتم

بورد عملکرد ( در کتاب خود با عنوان داش2111پیامدهای مالی. همچنین اکرسون )
مراحل ایجاد داشبورد را شامل سنجش آمادگی سازمانی، سنجش آمادگی فنی، 

وکار، تعیین نوع داشبورد )عملیاتی، تاکتیکی و  همسوسازی فناوری اطالعات و کسب
سازی، پذیرش  های اثربخش، تعیین نوع نمایش اثربخش، پیاده استراتژیک(، تعیین سنجه

 .(2111، 2اکرسونداند ) تغییر می و عملیاتی کردن آن با مدیریت
داشبورد منابع انسانی با کارت امتیازی  یساز مدل(، به 2112پیدایی و صادقی منش )

 (.2112)پیدایی و صادقی منش،  اند پرداختهمتوازن در دو دیدگاه مشتری و مالی 
ی داشبورد فناوری ساز ادهیپ(، ارزیابی قابلیت اجرا و 2112در تحقیق اسکال و دیگران )

ی کیفی مبتنی بر شواهد بررسی شد تا اطالعات ریسک ها شاخصاطالعات سالمت 
و دقیق برای ترویج مداخالت اولیه و بهبود کلی کیفیت مراقبت  مؤثر صورت بهبیمار را 

منجر  تواند یمنشان داد استفاده از داشبورد در محیط مراقبت  جینتا از بیمار نشان دهد.
 (.2112راقبت از بیمار شود )اسکال و دیگران، به بهبود م

(، در مقاله خود با عنوان چارچوب توسعه هوش 2112) گرانیدهرناندز جولیو و 
تجاری با استفاده از هوش محاسباتی و معماری سرویس گرا با این مقدمه که جامعه 

و  ی برخی مشکالت مالی، اقتصادیبند طبقهی یا نیب شیپعلمی در حال تالش برای 
اداری با استفاده از هوش محاسباتی و استفاده از چارچوب برای هوش تجاری است، 
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ی ها ستمیسدر نتایج تحقیق خود نشان دادند که چارچوب هوشمند پیشنهادی برای 
قرار  موردتوجهی تجاری ها یریگ میتصمیک ابزار برای  عنوان به تواند یمهوش تجاری 

 (.2112گیرد )هرنانز جولیو و دیگران، 
ی هوش ها ستمیسبه بررسی الگوهای  (،2112در تحقیق دیگری آموت، لیزاما و سانگ )

راجع به  یقاتیتحق ،مقاله نیا. پردازند یم شوند یماستفاده  ها سازمانتجاری که در 
 نیتوسط ا یریگ میتصم 62و  BI ستمیس 6که  دهد یرا انجام م یمطالعات مورد

 ،یمطالعات مورد جیبر اساس نتا تیدرنهاو  کند یم لیوتحل هیرا تجز ها ستمیس
)آموت، لیزاما و سانگ،  دهد یتوسعه م BIاستفاده از  یالگوها فیتوص یبرا یچارچوب

2112). 
مشخص شد « Onlineکشف هوش تجاری از بازنگری محصوالت »در تحقیقی باهدف 

قوانین سیستمی به صحت و همگرایی باالدست پیدا خواهد کرد که عالیق محصول و 
بخش باارزش و مطمئن داشته باشد و همچنین محققین دریافتند که هوش  آگاهی

وتحلیل بازار و مدیریت تجارت الکترونیک  تجاری کاربردهای مهمی برای تجزیه
 .(2112و تیسنگ،  1خواهد داشت )چانگ

مشخص شد که هدف « هوش تجاری، رویکردی یکپارچه» با عنواندر تحقیقی دیگر 
و به مدیر کمک  است، کاهش اتالف وقت و بهبود کیفیت اطالعات هوش تجاری

، 3و کوآدری 2خانباشد )کند تا درک بهتری از موقعیت شرکت نسبت به رقبا داشته  می
2112). 

های هوش  ضرورت ایجاد یک مدل برای ارزیابی پروژه»در تحقیقی باهدف بررسی 
و این نتیجه به  استهای هوش تجاری حیاتی  مشخص شد که ارزیابی سیستم« تجاری

و  4شود )فرخی دست آمد که هوش تجاری باعث دوری از اتالف وقت و منابع می
 .(2112، 2پوکورادی

ای بودن  رشته پیشین مشخص است با عنایت به بین های گونه که در مرور پژوهش همان
این موضوع برخی از تحقیقات به بعد سیستمی آن و فرایندهای مربوطه و برخی دیگر 
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الزم برای توسعه هوش  اتیعملهای سازمان و  به بررسی نحوه تغییرات پایگاه داده
شبورد سازمانی با رو انجام تحقیقی که کل فرایند توسعه دا ازاین اند متمرکزشدهتجاری 

ای، ارزیابی عملکرد و  منطق هوش تجاری را از ابعاد سیستمی، فرایندی، پروژه
 نماید. افزاری بررسی و مدل کند ضروری می نرم

 شناسی پژوهش روش

و عمدتاً  رود یم به شمارروش تحقیق ازجمله مراحل مهم و اساسی در هر پژوهش 
عنوان مقاله  که آنظر پژوهشگر است. با توجه به ی و یا پارادایم موردننیب جهانمنبعث از 

حاضر طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری 
 تنهایی مبنای تحقیق قرار گیرد. به تواند ینماست، لذا دیدگاه خردگرایانه کمّی 

که قبالً به این  دهد یمرا موردتوجه قرار  یا مسئلهبا توجه به اینکه که تحقیق حاضر 
پژوهش، از نوع  1هدف ازنظرصورت و در این سطح به آن پرداخته نشده است؛ لذا 

 ها دهیا و الگوهای آور جمعزیرا در چنین نوع تحقیقی هدف، ؛ است 2تحقیقات اکتشافی
، بخش اول این تحقیق بدون طرح رو نیازای یافتن درک عمیق از موضوع است؛ برا

جای آزمودن فرضیه، محقق در پی یافتن پاسخی برای  به شود و فرضیه انجام می
 ی تحقیق زیر است.ها پرسش

مدل مفهومی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری چگونه 
 است؟

 برای پاسخ به این پرسش اصلی، نیازمند پاسخ به سؤال دیگری هستیم که:
 ؟اند کدمهوش تجاری  های مؤثر بر توسعه داشبورد سازمانی با منطق عوامل و ویژگی

ابعاد اصلی توسعه داشبورد سازمانی با منطق  و ها مؤلفهدر این تحقیق ابتدا عوامل، 
هوش تجاری با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون از عمق ادبیات و مبانی نظری 

 تحقیق پیرامون موضوع استخراج شده است.
لذا تحلیل مضمون صرفاً  تحلیل مضمون، فرایندی برای تحلیل اطالعات کیفی است.
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های کیفی )اگر  در اکثر روش تواند یمیک روش کیفی نیست بلکه فرایندی است که 
های کیفی( به کار رود. همچنین این روش امکان تبدیل اطالعات  نگوییم همه روش

 (.4، ص 1996، 1کند )بویاتزیس کیفی به کمّی را فراهم می
مضامین موجود در  و الگوهاتحلیل مضمون روشی برای شناسایی، تحلیل و گزارش 

)براون و  کند یمیی غنی و تفصیلی تبدیل ها دادهبه  راها  . این روش دادهاستها  داده
 (.61 ، ص2112، 2کالرک

های  های پایه و مضمون بعد از بررسی ادبیات موضوع و استخراج کدها، مضمون
ی مؤثر ها مؤلفهاستفاده از روش گروه کانونی با خبرگان و متخصصین، ساختاریافته، با 

 .اند شده ییشناسادر توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری 
ها بیشتر  در کتابخانه 21و قرن  1991های دهه  مطالعات گروه کانونی در طول سال

ر موضوع علوم توان در مقاالت متعددی که د معمول شد. مدارک و شواهد آن را می
(. گروه 422، ص 2112، 3نوشته شده است یافت )هوگالند 1991اطالعات کتابداری از 

گردآوری نظرات و  منظور بهشود که  نوعی از گفتگوی گروهی اطالق می کانونی به
شود.  شدگان به آن، تشکیل می دانش تفصیلی در خصوص یک موضوع خاص از دعوت

 لگریتسهها و راهبری  ظیر سؤال کردن، خالصه کردن پاسخها از ابزارهایی ن در این گروه
ها  منظور کشف نظرات، نگرانی شود. راهبر جلسه وظیفه تحریک مباحثات به استفاده می

 .(12، ص 1996، 4کننده را دارد )بادر و دانش افراد شرکت
 دیگر عبارت یا به گروهی متمرکز یگفتگو(، گروه کانونی 2111) 2بر اساس نظر ادموندز

در جهت یک موضوع خاص است که  نشده تیهدایا  شده تیهر گفتگوی هدا
 .موردعالقه یا مرتبط با اعضای گروه یا پژوهشگر باشد

پس از اجرای روش گروه کانونی و نهایی شدن مضامین پایه و سازمان دهنده جهت 
سازی  مجزا مدلها در دو مرحله  درک روابط بین مضامین و رسم مدل مفهومی آن

 ساختاری تفسیری روی مضامین پایه و سازمان دهنده اجرا شد.
تفسیری، مدلی مناسب برای تحلیل تأثیر یک عنصر بر دیگر  ـ سازی ساختاری مدل
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عناصر است. این متدولوژی بر ترتیب و جهت روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم 
یک دیدگاه سیستمی روشن از روابط کند تا محققان،  . این روش کمک میکند یمتمرکز 

 (.122، ص 2112، 1شیبینآورند ) به دستبین متغیرهای موضوع موردمطالعه 
نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت و فناوری  وهشت یسجامعه آماری این تحقیق، 

ی ساز ادهیپها که درگیر مباحث طراحی و  اطالعات شامل مدیران باتجربه شرکت
داشبورد سازمانی و هوش تجاری هستند و اساتید دانشگاهی که به موضوع داشبورد 

های تحقیق و . برای انتخاب نمونهباشند یمسازمانی و هوش تجاری مسلط هستند، 
گیری گلوله برفی استفاده شده است. در نظران از روش نمونه تشکیل پانل صاحب

گیری گلوله برفی توانند از روش نمونهفرآیند انتخاب یک نمونه، محققان کیفی می
کنندگان دیگر یا  کننده در پژوهش، ما را به شرکتاستفاده کنند که در آن یک شرکت

 کند. گلوله برفی هدایت می

 های پژوهش یافته

وهفت کد از مطالعه عمیق مبانی نظری  پنجاه و صدیس، گفته شیپبا توجه به مطالب 
ده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی به استخراج شد. این کدها با استفا

مربوط به توسعه داشبورد  سازمان دهنده مضمونوچهار مضمون پایه و هفت  بیست
 .شدتبدیل  1سازمانی با منطق هوش تجاری به شرح جدول 
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 مضامین پایه و سازمان دهنده توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش جاری .2جدول 

 مضمون پایه دهنده سازمانمضمون  ردیف

1 

 سنجی نیازسنجی و امکان

 نیازسنجی و طرح توجیهی

 سنجش آمادگی سازمانی 2

 بررسی عوامل کلیدی موفقیت 3

4 
 ریزی برنامه

 ریزی پروژه برنامه

 ها تحلیل نیازمندی 2

2 

 طراحی فرایندی

 تعیین اهداف و فرایندها

 ها KPIها و  تعیین سنجه 2

 شناسنامه سنجهایجاد  6

 ها ها و فرم سازی دستورالعمل تهیه و جاری 9

11 

 افزاری طراحی نرم

 ای ها و منابع داده بررسی و تحلیل داده

 تحلیل و طراحی پایگاه داده 11

 تحلیل و طراحی مخزن فراداده 12

 ETLطراحی  13

 انتخاب ابزار داشبورد 14

 سازی برنامه کاربردی نمونه 12

12 

 سازی استقرار و پیاده

 و انبار داده ETLایجاد 

 ایجاد مخزن فراداده 12

 ایجاد برنامه کاربردی 16

 ها کاوی و تحلیل داده داده 19

 سازی پیاده 21

21 
 ارزیابی و تحلیل

 سنجش میزان موفقیت داشبورد

 بودن IMPACTو  SMARTارزیابی  22

23 
 نگهداری و توسعه

 آموزش کاربراننگهداری سیستم و 

 توسعه و تکامل 24
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ها به شرح  تعاریف عملیاتی آن در مرحله بعد جهت شفافیت هر چه بیشتر مضامین،
 گردید. ارائه  2جدول 

 تعریف مضامین توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری .1جدول 

 تعریف عنوان مضمون ردیف

1 
نیازسنجی و طرح 

 توجیهی

بررسی نیاز سازمان به سیستم داشبورد و منظور از این مضمون 
هوش تجاری و تبیین تأثیر آن در عملکرد سازمان، تعیین مخاطبان 

در سازمان و  ...هدف، بررسی درک اهمیت مصورسازی اطالعات و
های هزینه/ فایده و تأثیر داشبورد بر سود و  همچنین بررسی تحلیل

 ها در سازمان است. کاهش هزینه

2 
سنجش آمادگی 

 سازمانی

منظور از این مضمون بررسی آمادگی سازمان جهت توسعه سیستم 
داشبورد در تمامی ابعاد نظیر مدیریتی، راهبردی، ساختاری، منابع 

سنجی فنی و  نوعی بررسی امکان سازمانی، قانونی، فرهنگی و ... و به
 غیر فنی است.

3 
بررسی عوامل کلیدی 

 موفقیت

 که هستند متغیرهایی یا و شرایط ها، ویژگی موفقیت، کلیدی عوامل

 در رقابت حال در شرکت موفقیت در توجهی طور قابل به توانند می

 ها ویژگی و شرایط متغیرها، که شرط این باشند؛ با داشته اثر صنعت

 بحث داشبورد مدیریت شوند. در یا و نگهداری حفظ، خوبی به

 عنوان به توانند می موفقیت کلیدی خاص، عوامل صورت به

 دستاوردهای منظور تضمین به که ها روش و وظایف از ای مجموعه

 گیرند، قرار موردتوجه باید تجاری های داشبورد و هوش سامانه

 حساب آیند. به

 ریزی پروژه برنامه 4

، ساختار PMBOKدر این قسمت با توجه به استانداردهایی نظیر 
نیاز  نیاز و پس ی پیش شوند. سپس رابطه آماده می ...شکست کار و

وارد و گانت چارت آن  MSPافزاری نظیر  ها تعیین و در نرم آن
ها  شود. عالوه بر این در این مرحله باید تحویل دادنی استخراج می

ها نیز مشخص شود. عملیات تخصیص منابع  و نیز موعد تحویل آن
 وجود باید انجام شود.ها نیز با توجه به منابع  به فعالیت

 ها تحلیل نیازمندی 2

ترین  ها یکی از مهم آوری، استخراج و تعریف دقیق نیازمندی جمع
افزاری است. با تعریف و تحلیل  مراحل برای انجام یک پروژه نرم

طور کامل  ها را به شویم که نیازمندی ها مطمئن می نیازمندی
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ایم و هیچ ابهامی در  شناختهطور کامل  ها را به آوری کرده، آن جمع
ها سبب  ها وجود ندارد. عالوه بر این تحلیل نیازمندی مورد آن

 ها با یکدیگر در تضاد نیستند. شود تا مطمئن شویم نیازمندی می

2 
تعیین اهداف و 

 فرایندها

در این مرحله بر اساس برنامه راهبردی سازمان، مأموریت، 
ها و همچنین نقشه اهداف و  استراتژیانداز، اهداف کالن و  چشم

کند  شود. این مرحله مشخص می فرایندهای اصلی شرکت تعیین می
که داشبورد سازمانی رسیدن به چه اهدافی را باید مورد پایش قرار 

 دهد.

2 
 KPIها و  تعیین سنجه
 ها

های عملکرد برای  منظور از این مضمون، شناسایی و تعیین شاخص
ها  از اهداف سازمانی است. هرچقدر سنجهسنجش تحقق هر یک 

دهنده تمامی ابعاد هدف باشند، سنجش هدف  تر و پوشش جامع
ها،  شود. در مرحله بعد باید از بین این شاخص تر انجام می دقیق

ها( تعیین و جهت نمایش در  KPIهای کلیدی عملکرد ) شاخص
 سازی گردند. سطوح باالتر اماده

 ایجاد شناسنامه سنجه 6

منظور از شناسنامه سنجه، مشخص کردن دقیق تعریف سنجه 
های  آوری داده )شاخص(، روش و فرمول محاسبه، روش جمع

موردنیاز، تعیین متولی هر داده، مقادیر استاندارد و هدف هر سنجه، 
تعیین  ...صورت گیج یا تعیین حدود کنترلی، تعیین نحوه نمایش به

 است. ...نحوه گزارش دهی، تعیین دوره پایش و

9 

سازی  تهیه و جاری
ها و  دستورالعمل

 ها فرم

ی و اعتبار دهسازی،  منظور از این مضمون، طراحی، اماده
های اجرایی  ها، روش ها، دستورالعمل لیست ها، چک سازی فرم جاری

ها،  آوری و محاسبه شاخص و فرایندهایی است که جهت جمع
ها، تعیین  دسترسیمکانیسم مدیریت داشبورد، تعیین و سطوح 

ریزی، پاداش، آموزش  ها مانند بودجه ارتباط داشبورد با سایر نظام
 رود. بکار می ...و

11 
بررسی و تحلیل 

 ای ها و منابع داده داده

های سازمان از چه منابعی  در این مرحله، باید مشخص کنیم که داده
دارد  افزارهای کاربردی در این زمینه وجود شوند، چه نرم تأمین می

باشند. بررسی در  اند و کامل می شده سازی ها پاک و تا چه میزان داده
ها، بررسی وجود منابع اطالعاتی  دسترس بودن روند تاریخی داده

ها،  های اطالعاتی و داده یابی دستگاه غیررسمی در سازمان، عارضه
موردبررسی  ...های منابع مختلف و ارزیابی و بررسی کیفیت داده
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 گیرد. قرار می

11 
تحلیل و طراحی 

 پایگاه داده

های دسترسی به  هایی نظیر مرور نیازمندی در این مرحله، فعالیت
سازی،  سازی و خالصه های یکپارچه داده، مشخص کردن نیازمندی

طراحی پایگاه داده عملیاتی، طراحی ساختار فیزیکی پایگاه داده 
جدول، حذف های  عملیاتی، ایجاد نام کاربرپسند برای ستون

سازی فرایند جریان اطالعات در سازمان،  های بالاستفاده، مدل ستون
طراحی معماری پایگاه داده، طراحی پایگاه داده هدف هوش تجاری 

وجوهای الزم و ... انجام  شامل معیارها و بعدها، طراحی پرس
 شود. می

12 

 
 

تحلیل و طراحی 
 مخزن فراداده

های  است اما نه همانند سایر پایگاهمخزن فراداده یک پایگاه داده 
های تجاری  ای در مورد داده داده، در این مخزن اطالعات زمینه

صورت ذاتی در هر سازمان و  ای به شود. اطالعات زمینه ذخیره می
که این اطالعات مستند  وکاری وجود دارد، هنگامی هر کسب

ای در یک  ینهشود. اطالعات زم یاد می« فراداده»شوند از آن با نام  می
های  اند از: اشیاء: خریدار، فروشنده، ...، فعالیت سازمان عبارت

گیری، ...، ارتباطات:  تجاری: خرید، فروش، سفارش، بازپس
های اعمالی:  ها و قوانین و سیاست ارتباطات مابین اشیاء یا فعالیت

های سازمانی  هایی که بر روی اشیاء و فعالیت قوانین و سیاست
هایی نظیر تحلیل  شود. در این مرحله، فعالیت اعمال می

های دسترسی و  های مخزن فراداده، تعیین نیازمندی نیازمندی
 شود. انجام می ...وکار و گیری آن، ایجاد مدل فراداده کسب گزارش

 ETLطراحی  13

های عملیاتی سازمان، قابلیت استفاده  اطالعات موجود در سیستم
 ندارند.جهت تصمیمات استراتژیک را 

بایست تغییر شکل یافته و وارد سیستم انبار داده  این اطالعات می
های استراتژیک را پیدا  گیری شوند تا قابلیت استفاده جهت تصمیم

های  اطالعات موجود در سیستم ETL شده در نمایند. عملیات انجام
ها را به شکل و قالبی که  کنند و آن عملیاتی سازمان را استخراج می

شود، تبدیل کرده و تغییرات الزم را بر روی   DWاستفاده در  قابل
که اطالعات به نحوه صحیحی  کنند. درصورتی ها اعمال می آن

ها  درستی بر روی آن به سازی پاک نشده و یا عملیات استخراج
دچار اختالل خواهد شد.   DWصورت نگیرد، زیرساخت سیستم
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عملیاتی سازمان های  ، اطالعات از سیستمETLتحت عملیات 
شده و در آن  تبدیل DW استفاده در شده، به شکل قابل استخراج

 شامل سه فعالیت است: DW در ETL شوند. عملیات بارگذاری می

های عملیاتی موجود در سازمان، تغییر  استخراج اطالعات از سیستم
باشند و درنهایت  DW استفاده در که قابل طوری ها به قالب آن

 است. DW ها در بارگذاری آن

 انتخاب ابزار داشبورد 14

ی هوش تجاری و ها سمیمکاندر این مرحله ابزاری که جهت ایجاد 
نمایش و مصورسازی اطالعات موردنیاز است بررسی و انتخاب 

هایی نظیر بررسی ابزارهای  گردد. این مرحله شامل فعالیت می
روز بودن و  بهموجود ازنظر کارکرد، پیچیدگی، قابلیت یکپارچگی، 

انطباق با نیازهای اطالعاتی سازمان، مطالعه بازار فروشندگان و 
تولیدکنندگان ابزارهای داشبورد و هوش تجاری نظیر کلیک ویو و 
اوراکل و...، انتخاب فناوری مناسب برای سازمان، تعیین راهبرد 

 ...خرید ابزارهای گوناگون از یک فروشنده یا از چند فروشنده و
 است.

12 
سازی برنامه  نمونه

 کاربردی

های بسیار مؤثر برای اعتبار سنجی  سازی یکی از روش نمونه
افتاده در  های ازقلم های پروژه و نیز کشف قسمت نیازمندی
سازی صحت سنجی  ها است. یکی دیگر از اهداف نمونه نیازمندی

های مدیریت پایگاه داده و سایر  طراحی، ابزارهای انتخابی، دستگاه
های فنّاورانه در ارتباط با محیط هوش تجاری است. با انجام  لفهمؤ

توان تا حد  آمیز از این مرحله می سازی و کسب نتایج موفقیت نمونه
بسیار زیادی نسبت به در اختیار داشتن یک سامانه هوش تجاری 

توان  سازی اطمینان حاصل نمود. با ساخت نمونه می پس از پیاده
ها را  یکدیگر مقایسه کرد و بهترین آنهای مختلف را با  طرح

 انتخاب نمود.
های  سازی برنامه کاربردی: تحلیل نیازمندی های گام نمونه فعالیت

سازی، انتخاب ابزار مناسب  دسترسی، مشخص کردن حوزه نمونه
سازی، طراحی  های نمونه سازی دستورالعمل سازی، اماده برای نمونه

 و ساخت نمونه.وجوهای موردنیاز  ها و پرس گزارش

 و انبار داده ETLایجاد  12
شده در  طراحی ETLدر این قسمت با استفاده از ابزارهای موجود 

کارهایی که در این قسمت باید انجام  .کنند مرحله قبل را تولید می
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اند از: مشخص نمودن منابع اطالعاتی داخلی و  شود عبارت
و اجزای  DW از آمده دست بهکردن اطالعات  Mapخارجی، 

ها،  ای در منابع اطالعات، مشخص نمودن قوانین استخراج داده داده
ریزی جهت جداول  ها، برنامه مشخص نمودن قوانین تبدیالت داده

هایی جهت  ، ایجاد رویهآزموندهی ابزارهای  تجمیعی، سازمان
برای جداول  ETLبرای جداول بعد و  ETLها،  استخراج داده

 حقایق

 کاربردی ایجاد برنامه 12

بر روی پایگاه داده تحلیلی  OLAPهای  در این مرحله سرویس
این  BIهای مختلفی که در سبد  Appشود و  ایجادشده سوار می

تواند از الیه زیرین خود سرویس گرفته و به  سامانه قرار دارد می
ها برای کاربران  های باالتر سرویس دهند. برای نمایش داده الیه

که توسط داشبوردها و  Visualizationهای  یکسیستم باید از تکن
هایی  شوند بهره گرفت. در این مرحله فعالیت اسکوربردها ارائه می

، تعیین نوع و جایگاه OLAPنظیر طراحی معماری کلی و ایجاد 
OLAP ،ایجاد الیه نمایش یکپارچه برای کاربران سیستم ،

ترسی به جهت دس OLAPبندی امنیت داشبورد، استفاده از  پیکره
 ...گیری و های گزارش ها، ایجاد ماژول اطالعات چندبعدی مکعب

 شود. انجام می

16 
کاوی و تحلیل  داده

 ها داده

ی  کاوی بر روی پایگاه داده در این مرحله با استفاده از انجام داده
کنیم. این مرحله  تحلیلی، دانش و الگوهای موردنظر را استخراج می

روزرسانی و کاوش در  آوری، به جمعهایی نظیر  شامل فعالیت
ها و  ها و روندهای داده، ایجاد گزارش ها، آنالیز دقیق داده داده

های موجود، بازیافت اطالعات  آنالیزهای تجمیعی از داده
ها،  ها، فراوری داده ها، تقویت و تنظیف داده شده از داده خواسته

مدل داده  کاوی، رصد ساخت مدل داده تحلیلی، تفسیر نتایج داده
 است. ...تحلیل در طول زمان و

 ایجاد مخزن فراداده 19

های صورت گرفته در  در این مرحله بر اساس طراحی و تحلیل
مراحل قبلی، اقداماتی نظیر ساخت پایگاه داده مخزن فراداده، 
ساخت و آزمون یکه فرایند انتقال فراداده، تولید مخزن فراداده، 

 شود. های مخزن فراداده انجام می برنامه آزمونآموزش و 

های مختلف سیستم هوش تجاری و  مؤلفه آزمونپس از ساخت و  سازی پیاده 21
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های مختلف سیستم در ارتباط با  رفع مشکالت و نواقص، مؤلفه
شوند. در این قسمت،  گیرند و آماده استفاده می یکدیگر قرار می

دهیم و  کنار هم قرار می سازی شده را در های پیاده تمامی قسمت
آید و سامانه هوش تجاری را  افزاری درمی ی نرم صورت یک بسته به

 شود. اندازی می در سازمان راه

21 
و  IMPACTارزیابی 

SMART بودن 

توان در دو کلمه  های یک داشبورد سازمانی را می ارزیابی ویژگی
(SMART( و )IMPACT خالصه کرد: ویژگی )SMART  از

افزایی  شده است: هم های زیر گرفته حروف ابتدایی ویژگی
(Synergeticمشاهده شاخص ،) ( های حیاتی عملکردMonitor 

KPI( دقت ،)Accurate( پاسخگویی ،)Responsive و بهنگام )
 (Timelyبودن )

های زیر  نیز از حروف ابتدایی ویژگی IMPACTویژگی 
های  (، دسترسی به دادهInteractiveگرفته است: تعاملی بودن ) شکل

(، Personalizedسازی ) (، شخصیMore data historyپیشین )
( و Collaborative(، مشارکت )Analyticalقابلیت تحلیل )
 (Track abilityقابلیت پیگیری )

22 
سنجش میزان موفقیت 

 داشبورد

ترین  عنوان یکی از مهم ارزیابی موفقیت سیستم اطالعاتی به
ها اعم از بخش  موضوعات رشته سیستم اطالعاتی در همه سازمان

گردد. در این مرحله اقداماتی نظیر  عمومی و خصوصی محسوب می
های اولیه ارزیابی،  آوری داده انتخاب نمونه جهت ارزیابی، جمع

روایی و پایایی، بررسی ساخت مدل اولیه ارزیابی، تحلیل 
گیری رضایت کاربران در مورد  ی اخطار و هشدار، اندازهها سمیمکان

کیفیت، به هنگام بودن، مرتبط بودن و صحت اطالعات نمایش 
 ...شده، پایش و تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب و داده

 شود. انجام می

23 
نگهداری سیستم و 

 آموزش کاربران

داشبورد با منطق هوش تجاری در سازمان  ازاینکه سامانه پس
های الزم از سامانه نیز باید  شود، خدمات و نگهداری اندازی می راه

زمان با این موضوع آموزش کارکنان و مدیران در  آید. هم به عمل می
 شود. نفعان سیستم نیز آغاز می سطوح مختلف و سایر ذی

 توسعه و تکامل 24
در این مرحله با بلوغ سیستم و ایجاد مکانیسم بازخورد گیری، نیاز 

های مختلف سیستم اعم از سطوح راهبردی،  به بازنگری قسمت
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آوری داده، حدود  های جمع ها، روش ها و شاخص اهداف، سنجه
ها، معماری  کنترلی، فرایندهای تحت پوشش، سطح دسترسی

داده، اتصال داشبورد به سایر  افزاری، ابزار داشبورد، شیوه نمایش نرم
 نماید. ضروری می ...ها و ها و زیرسیستم سامانه

 
یافته و  های سازمان بندی مضمون گفته به سطح در مرحله بعد با توجه به مراحل پیش

با استفاده  ها  پایه توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری و تعیین روابط میان آن
تفسیری پرداخته شد. پس از مطالعه عمیق مبانی نظری ـ سازی ساختاری  از روش مدل

ه از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی هفت مضمون و ادبیات موضوع با استفاد
ریزی، طراحی فرایندی، طراحی  برنامه سنجی، )نیازسنجی و امکان سازمان دهنده

شده سازی، ارزیابی و تحلیل و نگهداری و توسعه( استخراج  افزاری، استقرار و پیاده نرم
های توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری  که در حقیقت مؤلفه است

 باشند. می
( توسعه داشبورد SSIM) یساختارگانه، ماتریس خودتعاملی  های هفت با توجه به مؤلفه

تشکیل و از خبرگان خواسته شد تا  2صورت جدول  سازمانی با منطق هوش تجاری به
 36بیان نمایند. تعداد  ها   ی میان این مؤلفهدو دوبهنظر خود را در رابطه با روابط 

عدد به محقق بازگردانده شد و مبنای  22پرسشنامه توزیع شد که از این میان 
 مراحل بعد قرار گرفت.  لیوتحل هیتجز



 

 

 های توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری ماتریس خودتعاملی ساختاری مؤلفه .9جدول 

 عالئم راهنما:
 
 

V یعنی :i  برj گذارد.تأثیر می 
 

A یعنی :i  ازj پذیرد.تأثیر می 
 

X یعنی :i  وj  تأثیر متقابل
 دارند.
 

O یعنی :i  وj  بر یکدیگر
 .رندیتأث یب

 jعامل 
 
 

 iعامل 

 توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری سازمان دهندههای مضمون

نیازسنجی و 
 سنجی امکان

 ریزی برنامه
طراحی 
 فرایندی

طراحی 
 افزاری نرم

استقرار و 
 سازی پیاده

ارزیابی 
و 

 تحلیل

نگهداری 
 و توسعه

 
ون
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م
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ها
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سا
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ب
 

       * سنجی نیازسنجی و امکان

      * * ریزی برنامه

     * * * طراحی فرایندی

    * * * * افزاری طراحی نرم

   * * * * * سازی استقرار و پیاده

  * * * * * * ارزیابی و تحلیل

 *       نگهداری و توسعه
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گفته  بر اساس قواعد پیش SSIMروابط ماتریس  (V- X- A-Oبا تبدیل عالئم راهنمای )
آوری نظرات همه  توان به ماتریس دستیابی رسید. بعد از جمع به اعداد صفر و یک می

شود. با توجه به میزان  با یکدیگر جمع می ها   خبرگان، اعداد صفر و یک همه ماتریس
شود، این اعداد  درصد( که از طرف محقق تعریف می 91درصد الی  21ی )مابین ریتأث

آید. در این  و ماتریس دستیابی نهایی به دست می   شده کتبدیل به صفر و ی مجدداً
، مدنظر درصد 21منظور از بین بردن تأثیر گرایش به مرکز، میزان شدت تأثیر  پژوهش به

 .قرارگرفته است

های توسعه داشبورد  بندی نظرهای خبرگان در مورد روابط میان مؤلفه جمع .4 جدول
 سازمانی با منطق هوش تجاری

 jعامل 

 

 
 
 

 iعامل 

 توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری سازمان دهندههای مضمون
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 23 12 22 24 21 23 1 سنجی نیازسنجی و امکان

 21 19 24 21 19 1 13 ریزی برنامه

 21 16 21 19 1 11 9 طراحی فرایندی

 19 12 22 1 11 12 2 افزاری طراحی نرم

 23 22 1 4 2 2 2 سازی استقرار و پیاده

 21 1 16 11 13 12 12 ارزیابی و تحلیل

 1 21 11 9 11 11 11 نگهداری و توسعه

 های توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری ماتریس دستیابی نهایی مؤلفه .5جدول 
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 jعامل 

 
 
 
 

 iعامل 

 توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری سازمان دهندههای مضمون
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 1 1 1 1 1 1 1 سنجی نیازسنجی و امکان

 1 1 1 1 1 1 1 ریزی برنامه

 1 1 1 1 1 1 1 طراحی فرایندی

 1 1 1 1 1 1 1 افزاری طراحی نرم

 1 1 1 1 1 1 1 سازی استقرار و پیاده

 1 1 1 1 1 1 1 ارزیابی و تحلیل

 1 1 1 1 1 1 1 نگهداری و توسعه

 
مشکلی از این  ی قرار گرفت وموردبررسماتریس دستیابی نهایی ازلحاظ سازگاری 

لحاظ مشاهده نشد. درنهایت ستون قدرت نفوذ از جمع سطری و ستون وابستگی از 
 گیرد. وابستگی شکل می ـ شود و ماتریس قدرت نفوذ  جمع ستونی حاصل می
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های توسعه داشبورد سازمانی با منطق  ماتریس قدرت نفوذـ وابستگی مؤلفه .1جدول 
 هوش تجاری

 jعامل 

 
 
 
 
 

 iعامل 

توسعه داشبورد سازمانی با  سازمان دهندههای مضمون
 منطق هوش تجاری
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 دو 2 1 1 1 1 1 1 1 سنجی نیازسنجی و امکان

 چهار 2 1 1 1 1 1 1 1 ریزی برنامه

 یک 4 1 1 1 1 1 1 1 طراحی فرایندی

 سه 3 1 1 1 1 1 1 1 افزاری طراحی نرم

 یک 2 1 1 1 1 1 1 1 سازی استقرار و پیاده

 یک 1 1 1 1 1 1 1 1 ارزیابی و تحلیل

  1 1 1 1 1 1 1 1 نگهداری و توسعه

 

 2 2 4 3 2 1 1 وابستگی

 

سه رتبه
ک 

ی
هار 

چ
 

دو
هار 

چ
 

هار
چ

 

 

 
بایست مجموعه عوامل   که بیان شد برای تعیین سطح هر یک از عوامل می گونه همان

ی بند سطحمشخص شود. به همین منظور جدول  ها  خروجی، ورودی و مشترک آن
 گردد.  میطراحی 



 223.... توسعه یابیجهت ارز یمدل یطراح

 

 

های مؤثر بر توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری  ی مؤلفهبند سطح .7جدول 
 )سطح یک(

 سطح مشترک ورودی خروجی 

   1 1 2 و 2 و 2و  4و  3و  2و  1 سنجی نیازسنجی و امکان

   2 2و  1 2 و 2و  2و  4 و 3و  2 ریزی برنامه

   3 2و  3و  1 2 و 2 و 2و  4و  3 طراحی فرایندی

   4 3 و 2و  4و  1 2 و 2 و 2 و 4 افزاری طراحی نرم

   2 2و  4 و 3 و 2و  1 2 و 2و  2 سازی استقرار و پیاده

   2 2و  2و  4 و 3 و 2و  1 2و  2 ارزیابی و تحلیل

 1 2 2و  2 و 2و  4 و 3 و 2و  1 2 نگهداری و توسعه

 
شود مجموعه خروجی و مجموعه مشترک مؤلفه هفتم یعنی   که مشاهده می گونه همان

نگهداری و توسعه یکسان هستند. لذا این مؤلفه در سطح یک عوامل مؤثر بر توسعه 
گیرد. یعنی این مؤلفه تأثیر چندانی بر   داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری قرار می

 توان یم ها   و حذف شماره آن از مجموعه ندارند. با حذف این مؤلفه ها   سایر مؤلفه
ی  ها های سطح دو و شماره های سطح دو را شناسایی نمود. پس از حذف مؤلفه مؤلفه

توان عوامل سطح سه را مشخص کرد. به همین شکل این  می ها   از مجموعه ها   آن مؤلفه
 مشخص شود. ها   روند ادامه یافته تا سطح همه مؤلفه

آمده  دست را بر اساس اولویت به ها  ها، آن اساس سطوح مختلف مؤلفه در مرحله بعد بر
روابط بین   شده  کنیم و آنگاه بر اساس ماتریس دستیابی سازگاراز باال به پائین ترسیم می

 .میینما یممشخص  دار جهترا با خطوط  ها  متغیر
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 ق هوش تجاریمدل مضامین سازمان دهنده توسعه داشبورد سازمانی با منط .2شکل 

سازی مضامین سازمان دهنده انجام شد. با توجه به منطق فرایندی  در مرحله اول مدل
 1 شده یک مدل خطی است که در شکل شماره که بین مضامین حاکم بود مدل طراحی

 شده است. نمایش داده
 24سازی مضامین پایه انجام شد که با توجه به مقایسه زوجی  در مرحله دوم مدل

خروجی  صرفاًهای خاص خود بود لذا در این بخش  مضمون دارای پیچیدگی
 شده است. نمایش داده 2و مدل در شکل  شده ارائهی ساز مدل
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 مدل مضامین پایه توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری .1شکل 

درنهایت با توجه به همخوانی و تطابق مدل مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده، 
مدل نهایی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری از تلفیق و کنار هم قرار 

هایی است که در  دادن دو مدل ایجاد شد که این تطابق به دلیل یکسان بودن خبره
سازی ساختاری تفسیری محقق را  ی و مدلمراحل مختلف تحلیل مضمون، گروه کانون

مدل نهایی داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را نشان  3همراهی کردند. شکل 
 دهد. می
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 مدل نهایی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری .9شکل 

 گیری نتیجه

شده  تههای مختلفی به آن پرداخ بحث داشبورد سازمانی از مباحثی است که در قالب
های ارزیابی عملکرد به آن  ها در قالب سیستم است. برخی تحقیقات و پژوهش

های اطالعاتی به آن نگریسته شده است  ها از منظر سیستم اند در برخی پژوهش پرداخته
کاوی و در  ها داده های پایگاه داده افزاری تحت عنوان بحث های عمدتاً نرم در پژوهش

اند  عنوان مدیریت دانش به مباحث هوش سازمانی پرداختهبرخی تحقیقات مدیریتی با 
ها از زوایای مختلف  مرور عمیق ادبیات در تمامی حوزه لیکن پژوهش حاضر با توجه به
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ریزی استراتژیک، ارزیابی عملکرد، ارزیابی  ریزی پروژه، برنامه مانند مدیریت و برنامه
ها، عوامل  میزان موفقیت سیستمهای اطالعاتی، سنجش  آمادگی سازمانی، توسعه سیستم

های کاوش در اطالعات،  کاوی و روش ها، داده کلیدی موفقیت در توسعه سیستم
به موضوع نگریسته و با استفاده از  ...افزاری و  های نرم مدیریت دانش، تحلیل نیازمندی

افزار و کامپیوتر و مدیریت سعی داشته که تصویر جامعی از موضوع  خبرگان حوزه نرم
 را منعکس نماید.

عنوان یک بسته  تواند به می مدل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
همه جزئیات مربوط به توسعه داشبورد سازمانی با منطق  ،کاربردی و جامع که در آن

های  دیده شده است، برای همه سازمان یکلمفاهیم  یک سازمان توأم با هوش تجاری
طور عام پیشنهاد گردد؛  های اجرایی به صورت خاص و تمامی دستگاه دولتی و صنعتی به

چهار  کد مستخرج از مبانی نظری، بیست وهفت پنجاه و چه اینکه وجود سیصد
قبولی را  قابل 1چنان استواری ؛ آنسازمان دهندههفت مضمون  تیدرنهامضمون پایه و 

 دهیرسخطای ناشی از سازه( در آن به حداقل )ر مدل ایجاد نموده که خطای نوع الف د
ها و صنایع کشور به نحو  ، مدیران و متولیان سازمانانیمتصد. بدیهی است چنانچه است

و از خطای نوع ب )خطای مربوط به کاربران( پرهیز  رندیکارگ بهمطلوبی مدل مذکور را 
را فصلی نو  توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاریمدل  جدتوان به  نمایند می

واقعی و مطلوب یکایک  وری آن بهره تبع بهها و صنایع کشور و  در تحوّل سازمان
توان ضمن احیای مفهوم  های اجرایی برشمرد و در صورت تحقق این مهم می دستگاه

تک  ی در تکآور فنتوسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری، طلیعه انقالب 
 های اجرایی را شاهد بود. دستگاه

گفت که پژوهش  توان یمهای مشابه  در خصوص مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهش
از منظری متفاوت به  هرکدامحاضر درواقع مکمل و تجمیع کننده تحقیقاتی است که 

درواقع ها بوده و  و مکمل آن دیمؤها،  و ضمن عدم نقض نتایج آن اند ستهینگرموضوع 
 ها ارائه داده است. از همه پژوهش شده کپارچهبندی ی یک جمع

سو به لحاظ پرداختن به مبانی نظری توسعه داشبورد سازمانی با پژوهش حاضر از یک
و موجب افزودن اطالعات ما در  شده یتلقمنطق هوش تجاری، یک تحقیق بنیادی 

                                                                                                                             
1. Robustness 
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و آشنایی با این فناوری  حوزه نظری توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
شود و از سوی دیگر به دلیل پرداختن به موضوع ویکم میسازمانی در قرن بیست

ها و صنایع و ارائه  در حوزه سازمان توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
جزئیاتی برای تقویت ابعاد و عوامل مؤثر در توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش 

رو، در این تحقیق، محقق با استفاده  آید. ازاینمی به شمارقیق کاربردی تجاری، یک تح
که از چند جنبه مختلف هم در بعد  توانسته استاز رهنمودهای ارزشمند خبرگان 

نظری )بنیادی( و هم در قاموس عملی )کاربردی( بر گستره دانش تخصصی و بینش 
 :شودذیالً تبیین می ها  که اهم آن دیفزایباجرایی 

و ارتقاء مفهوم  الف: ارائه مدل ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
توسعه داشبورد سازمانی از سطح نازل ارزیابی عملکرد سازمانی به حد عالی ردیابی 

بینی و هشدار؛ محقق با ارائه  پیش یها سمیمکانآنالین و هوشمند سازمان با قابلیت 
)که در   ها  انی با منطق هوش تجاری، طیف دوسویه سازمانمفهوم توسعه داشبورد سازم

نظران  صاحب تر شیپسازمان سنتی و در سوی دیگر سازمان چابک قرار دارد( و  سو کی
 را ارتقاء ببخشد. اند پرداخته بودهآن  حوزه مدیریت به 

مفهوم توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش  شده یرانیاب: تولید دانش بومی و 
ی فناوری اطالعات و توسعه داشبورد ها طرحهای اخیر، سونامی  ری؛ طی سالتجا

ها  . چه اینکه سازمانساخته استها و صنایع را با چالش جدی مواجه  سازمانی، سازمان
های اجرایی پیشرو در اجرای آن، در حال حاضر با مشکالت جدی در  و دستگاه 

اند. انتظار آن است که در  مواجه شدهرسانی و غیره  های فرایندی، فنی، خدمات حوزه
توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش »امر، شکست پروژه  انیمتصدچنین شرایطی 

های دیگری را کلید بزنند. لیکن همه  صورت رسمی اعالم نموده و طرح را به« تجاری
تالش محقق در پژوهش حاضر آن است که ضمن احیای مفهوم توسعه داشبورد 

ها و صنایع کشور با استناد به ادبیات غنی  منطق هوش تجاری در سازمانسازمانی با 
از توسعه داشبورد سازمانی با  اجرا قابلموضوع نسبت به ارائه منظری نو، کارآمد و 

 همت گمارد. سهم تولید دانش محقق در این مهم قابل تأمّل است. منطق هوش تجاری
ی تحقیق نیز، پژوهش حاضر حاوی نکاتی لطیف و شناس روشمتدلوژی و  دگاهیدج: از 
مفهوم توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش  افتهیتنزل  گاهیبه جا. با عنایت استتازه 
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ها به دلیل اجرای  سازمان انیمتصدو  مسئوالندر اذهان عمومی و نیز در نظرگاه  تجاری
تجاری از ابتدای  ی طرح توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوشراصولیغنادرست و 

نمود. خوشبختانه با  کارگیری روش پژوهشی پویا و کارآمد ضروری می امر، اتخاذ و به
رهنمودهای ارزشمند خبرگان، روش کیفی تحلیل مضمون و گروه کانونی به همراه 

که در حال حاضر و تا  سازی ساختاری ـ تفسیری در قالبی آمیخته روش کمّی مدل
به تعداد بسیار معدودی از سوی پژوهشگران حوزه علوم زمان تدوین این تحقیق 

 ، در دستور کار قرار گرفت.شده است گرفتهانسانی و اجتماعی در کشور به کار 
با عنایت به اینکه سیستم داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری یک سیستم اطالعاتی 

کند،  تبعیت می ...و های توسعه، استقرار  های اطالعاتی در روش بوده و از منطق سیستم
آید مضامین سازمان دهنده توسعه داشبورد  های پژوهش برمی طور که از یافته همان

های چرخه عمر توسعه  سازمانی با منطق هوش تجاری در این پژوهش با مدل
های اطالعاتی همخوانی کامل دارد چراکه سیستم داشبورد سازمانی نیز مانند هر  سیستم

سازی الزاماتی دارد که معموالً حالت  ی جهت توسعه و پیادهسیستم اطالعاتی دیگر
ها،  ای و فرایندی دارند. با توجه به استخراج مضامین پایه و توضیح و تعریف آن مرحله

های اطالعاتی در مضامین سازمان دهنده بروز و ظهور  مراحل کلی توسعه سیستم
شده  هوش تجاری شکست دادهاند، با تمرکز روی سیستم داشبورد سازمانی و  پیداکرده

اندازی  گر کلیه عملیات و مراحل و عواملی هستند که یک سازمان در شروع و راه و بیان
طور  شده به ها توجه کنند. مضامین پایه تدوین یک داشبورد عملکرد نیاز است به آن

خاص توسعه سیستم داشبورد سازمانی را با منطق هوش تجاری مدنظر قرار داده و با 
 ها را درگیر ها و عواملی که در این مسیر سازمان ه جامعی سعی داشته کلیه دغدغهنگا

کد  322توجه به  نیهمچن کنند شناسایی و در غالب مضامین پایه به آن بپردازد. خود می
نموده و  شفافمستخرج از ادبیات موضوع بررسی جزئیات توسعه و عوامل درگیر را 

های دولتی  ها، صنایع، نهادها و ارگان گام سازمان به عنوان راهنمای گام تواند به می
 مختلف در توسعه سیستم داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری باشد.

 ها موانع و محدودیت

هایی  در این پژوهش مانند همه تحقیقات مطالعاتی و میدانی، موانع و محدودیت
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ین مهم معطوف بوده که . تالش پژوهشگر از ابتدا بر اقرار داشته استروی محقق  پیش
ها را مدیریت کند.  با هدایت خبرگان، مسیر عبور از موانع را هموار ساخته و محدودیت

 شود: های انجام این پژوهش بیان می در ادامه اهمّ موانع و محدودیت
از ابتدا مشخص بود که با عنایت به تحریم علمی کشور، دستیابی به منابع خارجی  -1

ای مواجه خواهد ساخت. به همین  و مقاالت معتبر، محقق را با مشکالت عدیده
تعداد زیادی از مقاالت حوزه  رفتهیصورت پذتدبیری  جهت خوشبختانه با پیش

های علمی کشورهای دوم  گاهاز پای توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
تواند بر سر این  و سوم دریافت شد. لیکن سایه این محدودیت همچنان می

 های دیگر سنگینی کند. پژوهش و پژوهش

و  موضوع توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری بودن دیجدبا توجه به  -2
خصص و عدم وجود اجماع در ارائه تعاریف اصولی و درست آن، تعداد افراد مت

پس از مشورت با اساتید دانشگاهی مقرر شد؛  رو نیازا. بوده استخبره محدود 
شوندگان از میان خبرگان و  در هر دو مرحله این پژوهش، گروه پرسش

به موضوع  تخصصمتخصصان انتخاب گردند تا شاید با عدم مشارکت افراد عام، 
لیکن محقق در مورد بیشتر شود.  توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری

اند؟  در این خصوص مانع و جامع بوده  شده  خبرگان انتخاب واقعاًاینکه آیا 
داند.  های پژوهش خود می را یکی از محدودیت گونه ادعایی نداشته و آن  هیچ

هایی  با تکنیک شده استهم اشاره شد تالش  تر شیپگونه که  همان وجود نیباا
 برفی اثر این محدودیت به حداقل برسد. گیری گلوله ازجمله روش نمونه

زده توسعه داشبورد سازمانی با منطق  ی شتابها طرحمتأسفانه با توجه به اجرای  -3
ها و صنایع کشور با توجه به تب  های اخیر در سازمان هوش تجاری طی سال

موجود در حوزه فناوری اطالعات و مکانیزاسیون فرایندها و بروز و  ریگ همه
منفی اجرای نادرست آن، پرداختن به موضوع توسعه داشبورد ظهور تبعات 

شوندگان را دچار  ذهنیت مخاطبان و پرسش سازمانی با منطق هوش تجاری
منظور مدیریت این محدودیت، محقق مجبور بوده  ؛ بهنموده استی منفی ریسوگ

صورت حضوری یا تلفنی نیز نسبت به تبیین  های خود، به ضمن ارسال پرسشنامه
وندگان را ش المقدور مراجعه حضوری به پرسش عیات اقدام نموده و حتیواق
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ای را از  کار و زمان فشرده مسئلهجایگزین ارسال پرسشنامه کند که این 
 نمود. گر طلب می پژوهش

ها، پژوهشگر  و پارادایمی شدن آن های متداول تحقیق برخی از روش غالب بودن -4
در این    کاررفته بهن و تفهیم روش جدید های زیادی در راستای تبیی را با سختی

سازی ساختاری  پژوهش یعنی روش کیفی تحلیل مضمون و روش کمّی مدل
 تفسیری مواجه نمود.

 ها شنهادیپ

مندی  ها و نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادهای زیر جهت بهره با توجه به یافته
های  طرح مند جهت انجام پژوهشگران حوزه فناوری اطالعات و محققان عالقه

 شود: تحقیقاتی آتی ارائه می
و  موضوع توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری بودن عیبد: با توجه به 1

در کالس جهانی، پیشنهاد  توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری نوظهور بودن
های داخلی و کشورهای  شود؛ محققان در آینده به مطالعه تطبیقی در سازمان می
توان طرح ارزیابی توسعه  و پیشرفته اقدام نمایند. در این مورد حتی می توسعه حالدر

 یفراملصورت یک طرح  ها را به در سازمان داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
 پیگیری نمود.

 نانیعدم اطمهای محیطی،  یکم ازجمله پویایی و های قرن بیست : با عنایت به ویژگی2
کارگیری رویکرد  بینی، ضرورت به پیش و وجود شرایط غیرقابل باال، افزایش ابهام

در همه امور واضح و مبرهن است. پرداختن به توسعه داشبورد سازمانی با  پژوهانه آینده
 .ستین مستثنامنطق هوش تجاری و مدل آن نیز از این حیث 

و با  که به مدد انجام این پژوهش : توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری3
ها و رهنمودهای ارزشمند اساتید دانشگاهی و همچنین با مشارکت خبرگان  راهنمایی

های  ؛ برای ادامه حیات خود در خیل گسترده نظریهاست شده یطراحآگاه و متعهد، 
اش، ناگزیر است که با رهیافت  های رقابتی برجسته سازمان و حفظ کارآمدی و مزیت

دیگر پیشنهاد اکید در این حوزه به پژوهشگران آینده آن  یانب . بهگره بخوردنگاه به آینده 
پژوهی  را با رویکرد آینده است که مدل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
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 طراحی نمایند.« بُعد زمان»و اِعمال 
در این پژوهش  مدنظرشد؛ رویکرد آماری در این پژوهش بیان  تر شیپگونه که  : همان4

های حوزه علوم انسانی و اجتماعی، توجه به  مانند رویکرد آماری بسیاری از پژوهش
، لیکن مدل توسعه داشبورد بوده است 2های نَرم و روش 1بخش های رضایت حل راه

های نوظهور سازمانی که در  سازمانی با منطق هوش تجاری از جهتی با بسیاری از چهره
شوند متفاوت است و این  یا می  شده  یکم طراحی و ه قرن بیستپاسخ به شرایط پیچید

ی اجرای توسعه داشبورد سازمانی نوع بهمهم به دلیل گرایش به مکانیزاسیون فرایندها و 
. مخلص کالم اینکه پیشنهاد استاخیر در کشور  چند سالبا منطق هوش تجاری در 

نی با منطق هوش تجاری اعم از مندان به مباحث توسعه داشبورد سازما محقق به عالقه
های اجرایی آن است که رسیدن به  دانشجویان مدیریت و یا کارشناسان سازمان

را برای اجرای مدل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری  3های بهینه حل راه
را که همان  یابی نهیبهدیگر رویکرد آماری متناسب با هدف  بیان . بهقرار دهندموردتوجه 

 .قرار دهند دستور کارویکرد ریاضی و منطق تحقیق در عملیات است در ر
شود؛  در این پژوهش پیشنهاد می  شده  های مدل طراحی ها و ظرفیت : با توجه به قابلیت2

های  سازی سیاست ها و صنایع کشور، پیاده های کالن سازمان گیری با عنایت به جهت
ها  شرکت یها رهیمد ئتیهان عامل و سازی، مدیر و حرکت به سمت خصوصی 44اصل 

برداری از مدل  طور خاص بهره و مؤسسات خصوصی اعم از تولیدی یا خدماتی نیز به
شک با  . بیقرار دهندرا موردتوجه  توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری

ها و صنایع کشور، تناسب  عنایت به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازمان
های فعال در بخش خصوص با مدل توسعه  ها و شرکت و سنخیت ابعاد سازمان

قبول  ها را با شیب قابل وری آن تواند بهره می داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
 .دیفزایبگیر  طور چشم افزایش داده و نرخ بازگشت سرمایه ایشان را به

هایی نظیر نگاشت شناختی، تحلیل  ها را با روش توان پژوهش های آتی می : در پژوهش2
عاملی اکتشافی، تحلیل مسیر انجام داده و همچنین برای ارزیابی روابط متقابل بین 

توان این عوامل را به اقتضای  های پویا استفاده نمود. همچنین می عوامل از روش سیستم

                                                                                                                             
1. Satisfaction Solutions 
2. Soft Methods 
3. Optimal Solutions 
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عنوان یک نقشه راه و یک شابلون برای سنجش  مود و یا بهسازی ن هر سازمان سفارشی
وضعیت یک سازمان خاص در جهت توسعه سیستم داشبورد سازمانی و دسترسی به 

ها و اطالعات بهره برد. با توجه به وجود منطق  اطالعات به هنگام و تولید دانش از داده
پروژه نظیر هزینه،  های مختلف این توان گام شده می مدیریت پروژه در مدل طراحی

را تبیین و جهت ارتقای سیستم  ...منابع انسانی موردنیاز و مدیریت ریسک و
طور مجزا با اقتضائات  ها و ادارات دولتی برای هرکدام به گیری سازمان تصمیم

 مخصوص به خود ارائه داد.
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، شماره چهارمسال  ،عاتالفصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اط، سازمانی یها ستمیس
12 ،29-23 

های  مدل ارزیابی سطح هوش تجاری در سیستم(، 1391) روحانی، سعید، زارع رواسان، احد،
 121-112، 2سال اول، شماره  ،عاتالفصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اط، سازمانی

های اطالعات مدیریت پیشرفته، تهران:  تم(، سیس1362سرلک، محمدعلی، فراتی، حسن )
 .انتشارات دانشگاه پیام نور

کنفرانس ملی ، «مطالعه تئوریکی تجربی هوش تجاری( »1391) ،سروری اشلیکی، زهرا
 ، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال،بنیان وکارهای دانش کارآفرینی و مدیریت کسب

سازی فراروی هوشمندی  پیاده های چالش» ،(1369ماتک ) سلوکدار، علیرضا و سحر
اولین همایش هوش سازمانی و هوش  ،«وکار در ایران و راهکارهای اجرایی آن کسب
 .، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزوکار کسب

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1849&Number=59&Appendix=0&lanf=Fa
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ریزی راهبردی  مدیریت و برنامه»(، 1393فرازی، عباس؛ نوروزی عباسعلی و مهرداد مدهوشی )
، «های اطالعاتی عنوان یک سیستم پیچیده با استفاده از ابزارهای سیستم شگاه بهدر دان

 ، تهران.«علوم مدیریت و حسابداری»های کاربردی در  دومین همایش ملی پژوهش
 کارگیری به ضرورت»(1393) محمد راوندی، حسینی اهلل، روح خارا، مرجان، ،سعیدی قاضی

 222-222 ،12( 2)، سالمت مدیریت اطالعات «.سالمت اطالعات مدیریت در داشبوردها

، 191، شماره مجله تدبیر، «هوش تجاری و تصمیمات کالن سازمانی»(، 1362گلستانی، امین )
41-42. 

بندی عوامل ریسک خرید  (، شناخت و رتبه1391) اکبر یعلگودرزی، غالمرضا، هاشمی، سید 
طراحی مهندسی و تأمین قطعات ، موردمطالعه شرکت AHPخارجی بر اساس روش 

-129، 11، سال ششم، شماره اول، پیاپی اندیشه مدیریت راهبردیساپکو(، خودرو ) ایران
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مدیریت نوآوری با »، (1369طالب پور ) علیرضا و علی رضائیانمیری نژاد، سید محمدباقر، 
ارآفرینی، ، نوآوری و کالمللی مدیریت اولین کنفرانس بین، «استفاده از هوش تجاری
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