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Abstract 
Due to the widespread use of information systems, a large amount of data 

has been stored in organizations, and the analysis of this data is a valuable 

resource to help organizations making better decisions. This concept is 

known as business intelligence (BI) and is one of the most important factors 

for the success of organizations in the contemporary world. Given the 

importance of BI, it is necessary to systematically review the research 

conducted in Iran on it. The purpose of this research is to identify the topics 

researched in selected journals, analyze the dispersion and frequency of 

studies, identify research methods, the purpose of articles, the level of 

analysis of BI research and finally identify research gaps and provide the 

future research suggestions. The research was conducted by analyzing 

secondary data and systematically mapping the existing knowledge of BI in 

6 selected databases. For this purpose, 2108 articles were reviewed and in 

the initial review, 1274 articles were selected and 91 articles were approved 

by studying the abstracts. Finally, considering the exclusion criteria, 81 final 

articles were selected and analyzed. The results show that the most thematic 

coverage of BI in these journals was the specific topic of knowledge 
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management and general topic was BI tools with 44.45%. The most used 

research method was descriptive-survey with 34.57%, the most purpose was 

practical with 82.71% and the highest level of analysis used was community 

analysis with 66.66%. Finally, research gaps were presented in the form of 

future research suggestions. 

Keywords: Business Intelligence, Systematic Mapping, Business 

Intelligence Research Gaps, Systematic Review. 
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 اتیکسب وکار در نشر یهوشمند هایپژوهش افتهینگاشت نظام

 شنهادیو پ یپژوهش یخالها ییمنتخب: شناسا یتخصص-یعلم

 آتی هایپژوهش یبرا

 

 سید محمدباقر جعفری 
دانشیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و 

 حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران 
  

  عاطفه سادات روحانی 
مدیریت و حسابداری، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده 

 ایران تهران، قم، دانشکدگان فارابی، دانشگاه
  

 فاطمه یوسفی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 

 ایران تهران، قم، دانشکدگان فارابی، دانشگاه

 چکیده
ذخیره شده است که ها سازماندر ها حجم زیادی از داده ،های اطالعاتیبا توجه به گسترش کاربرد سیستم

باشد. این موضوع که گیری بهتر میبرای کمک به تصمیم ها منبع بسیار ارزشمندیتجزیه و تحلیل این داده

ها در دنیای معاصر ترین عوامل موفقیت سازمان شود یکی از مهمبا مفهوم هوشمندی کسب وکار شناخته می

حوزه های انجام شده در کشور در دارد که پژوهشضرورت این موضوع . با توجه به اهمیت است

 بررسی هدف از این تحقیق شناسایی موضوعات مند بررسی شود.صورت نظام هب هوشمندی کسب وکار

های تخصصی، تحلیل وضعیت پراکندگی و فراوانی مطالعات، شناسایی روش -شده در مجالت علمی

و سرانجام شناخت خالهای  دی کسب وکارهای هوشمنف مقاالت، سطح تحلیل پژوهشاهدا پژوهش،

های ثانویه و مرور پیشنهادات آتی است. بدین منظور پژوهش با تحلیل دادهارایه حوزه و این پژوهشی در 

مقاله بررسی شده  8012پایگاه داده منتخب انجام شد.  6مند دانش موجود هوشمندی کسب وکار در  منظا

مقاله مورد تایید قرار  10 ،های مقاالتمطالعه چکیده پس ازو  مقاله انتخاب 0821که در بررسی اولیه 

مقاله انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج  20گرفت. در نهایت با مد نظر قرار دادن معیارهای حذف، 
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دهد که بیشترین پوشش موضوعی هوشمندی کسب وکار در این مجالت با موضوع  پژوهش نشان می

درصد، بیشترین روش  14/11ع عام، ابزارهای هوشمندی کسب وکار با خاص مدیریت دانش و موضو

درصد و بیشترین  20/28 درصد، بیشترین هدف کاربردی با 42/41تحقیق مورد استفاده توصیفی پیمایشی با 

باشد. در نهایت خالهای پژوهشی در درصد می 66/66 سطح تحلیل مورد استفاده، سطح تحلیل جامعه با

 د.شارایه آتی  قالب پیشنهادات

کسب  یهوشمند یپژوهش یخالها افته،یکسب و کار، نگاشت نظام ی: هوشمند :ها واژهکلید

  .دمنو کار، مرور نظام
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 مقدمه

محدوده  ها و اطالعات در ابعاد مختلف، به علت گسترش حجم داده ناگهانی افزایش

تأثیرگذار  وسایر عواملها، افزایش تعداد رقبا و مشتریان  آن ها و اهداف فعالیت سازمان

است. هوشمندی  در سطوح مختلف سازمانی شده دشوار گیری محیطی، منجر به تصمیم

ها و  های عصر اطالعات در مواجهه با توده عظیمی از داده سازمان برای 0وکار کسب

مختلف عملیاتی، تاکتیکی اطالعات سازمان در سطوح   سیستم اطالعات سازمانی که توسط

 )پوطی و همکاران، شوند، یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است می ایجاد و استراتژیک

 نسازمان و بیرو ندروات اطالع جریانو  منابع به کنترل 8وکار هوشمندی کسب(. 0412

 هیکسب و کار کل یهوشمند یها مستیس. (Foshay, Kuziemsky, 2013)دکن می ککم

 یبرا ر راکسب و کا کی که یو اقدامات یکاربرد یهابرنامه ها،یها، تکنولوژمهارت

)جعفری و اسحاقیان،  شوندیشامل م رد،یگ یخود به کار م یرقابت تیادراک بهتر وضع

های کاربردی و تحلیلی ای از برنامه وکار شامل مجموعه کسب واقع هوشمندی در .(0412

ری هوشمند گی صمیمو تحلیلی به فرایند ت عملیاتیه دادهای  پایگاه ریگیکار بها است که ب

جمله جدیدترین و پرکاربردترین  وکار از هوشمندی کسبد. کنک میوکار کم کسب

که درواقع  بودهوکار  فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت کسب مفاهیم مربوط به

سطوح سازمان امکان دسترسی،  هایی است که به افراد در همه متدولوژی ای از مجموعه

ها و  وکار، بهبود عملکرد، کشف فرصت ه را برای مدیریت کسبتحلیل داد تعامل و

دنیای  در .(0414)مهرابی و همکاران،  دهد میها و اطالعات را  مؤثر از داده برداری بهره

های بسیاری بر روی گذاریسرمایه های برتر،سازمان که تمامدیم رقابتی امروز شاه

عصر اطالعات، استفاده از هوش و اند. چراکه در  دادهانجام وکار  کسب هوشمندی

لذا هر  ؛های امروزی است موقع و صحیح، اساس و پایه بقاء سازمان به های یادگیری مهارت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

در نظر گرفته شده  "هوشمندی کسب و کار"معادل با  "هوش تجاری"و  "هوش کسب و کار"در ادبیات تحقیق  .0

 است.

2. Business Intelligence 
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این قدرت برخوردار باشد، در صنعت و حرفه خود در مقایسه با  سازمان و شرکتی که از

  (Hosen, 2012).دشومی رقبای خود متمایز و ممتاز

پشتیبان تعریف  های وریااز فن ای      وکار، مجموعه این راستا هوشمندی کسب در

گران در  تحلیل ران ویشود که هدف آن ایجاد توانایی برای کاربران دانش ازجمله مد می

الزم به ذکر  . (Chaudhuri et al., 2011)تتر اس های بهتر و سریع جهت اتخاذ تصمیم

دسترسی، تعامل و  فراد در همه سطوح سازمان امکانوکار به ا است که هوشمندی کسب

برداری  ها و بهره فرصت وکار، بهبود عملکرد، کشف کسب تحلیل داده را برای مدیریت

منابع و جریان  وکار به کنترل هوشمندی کسب.  (Hosen, S., 2012)دده مؤثر می

 .(Foshay, Kuziemsky, 2013)د کناطالعات درون و بیرون سازمان کمک می

گیری  های تصمیم حمایت از فعالیت وکار در ابتدا برای رچه هوشمندی کسبگا

منظور یادگیری سازمانی، بهبود  ای به فزاینده طور مورد استفاده قرار گرفت اما امروزه به

 ,Bozic,Vlado) توجه قرار گرفته است وری عملیاتی و تقویت هوش سازمانی مورد بهره

کند تا عملکرد خود را بهبود بخشند  کمک می ها نسازما وکار به هوشمندی کسب.(2019

 .(Oslzak, 2014) دو با تغییرات محیطی منطبق شون

به عنوان یک  یک سیستم، بلکه هوشمندی کسب و کار نه فقط به عنوان یک ابزار یا

جهت اخذ سازمانی، بر اساس سرعت تحلیل اطالعات رویکرد جدید در معماری 

ممکن مطرح شده است. این  د کسب و کار در حداقل زمانتصمیمات دقیق و هوشمن

های داده  پایگاه های کاربردی و تحلیلی بوده و به استناد از برنامه ای ها شامل مجموعه سیستم

 دکنن فعالیت هوشمند کسب و کار کمک میبرای  گیری عملیاتی و تحلیلی به تصمیم

(Mikroyannidis, Theodolidis, 2010). توان ادعا کرد که استفاده از کامل میبا اطمینان 

 دادهپذیری یک سازمان را افزایش  تواند قدرت رقابتمی ،وکار هوشمندی کسب راهکار

 ها در توجه به نقش حیاتی داده(. با 0414)همپا و همکاران،  ها متمایز کندو از دیگرسازمان

 اتی مهم برایمطالع زمینهوکار به یک  سازمان، هوشمندی کسب یحمایت از ارتقا

چون فقدان تصویر کلی از .(Gastaldi et al, 2018)استپژوهشگران تبدیل شده 
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عدم شناخت از وضعیت روش تحقیقات  ،های هوشمندی کسب و کار در ایران پژوهش

وجود شکاف دانش هوشمندی کسب و کار با مرزهای دانش  ،این موضوع درکشور

هوشمندی کسب و کار به منظور اتخاذ سیاستی های عدم ترسیم مسیر آتی پژوهش ،جهانی

های جدید در حوزه  عدم نیازسنجی پژوهش ،در مقاالت در جهت توسعه این حوزه از علم

ای هوشمندی  های جدید میان رشته برداری از فرصت عدم بهره ،هوشمندی کسب و کار

مندی کسب ها و سرانجام عدم توجه به گسترش بدنه دانش هوش کسب و کار با سایر حوزه

بنابراین مسئله اصلی برای مواجهه با مشکالت فوق این است که دانش  ؛و کار وجود دارد

تحلیل نشده و  0مندهایی همچون نگاشت نظام هوشمندی کسب و کار در کشور با استراتژی

 شناسایی نشده است. نیز خالهای پژوهشی آن 

-قاالت علمیهدف از پژوهش حاضر شناسایی موضوعات مورد مطالعه در م

باشد. در ادامه وضعیت  ها می تخصصی این حوزه در کشور و شناخت پراکندگی پژوهش

و اهداف شده  مورد استفاده در مطالعات هوشمندی کسب و کار بررسی روش شناسی

مورد استفاده در مقاالت مربوط مشخص خواهد شد. شناسایی سطح تحلیلی استفاده شده 

های هوشمندی کسب و کار  پژوهش ار و شناسایی خالدر تحقیقات هوشمندی کسب و ک

 در ایران نیز انجام خواهد شد. بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ به هفت سوال زیر است:

 -کسب و کار در مقاالت علمی  هوشمندی موضوعات مطالعه شدهترین  . مهم0

 کدامند؟ 8تخصصی

 چگونه است؟ها در نشریات داخلی کشور  . پراکندگی پژوهش8

های پژوهشی استفاده شده  های هوشمندی کسب و کار از چه روش . در پژوهش4

 است؟

های هوشمندی کسب و کار چه بوده  . اهداف )بنیادی، کاربردی، توسعه ای( مقاله1

 است؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Systematic Mapping 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه  12تخصصی مجالتی است که در رتبه بندی سال  –منظور از مجالت علمی  8.

 ( journals.msrt.ir )منبع: .اخذ کرده اند
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. سطح تحلیل )فرد، سازمان، جامعه( در مقاالت هوشمندی کسب و کار چه بوده 4

 است؟

 مندی کسب و کار در کشور چیست؟های هوش . خال پژوهش6

 کرد؟ارایه توان های آتی در این زمینه می. چه پیشنهاداتی برای هدایت بهتر پژوهش2

 مرور ادبیات تحقیق

 هوشمندی

ها و اطالعات  هایی هوشمند هستند که بتوانند از داده در محیط کسب و کار امروز سازمان

را به دانش و هوش تبدیل کنند. اگرچه  ها آنمحیط درونی و بیرونی خود آگاهی داشته و 

مفهوم هوشمندی بر محور اطالعات بنا شده است با این وجود هر نوع اطالعاتی هوشمند 

ترکیبی از  کهای است  گردد. به بیان دیگر هوشمندی، اطالعات تحلیل شده تلقی نمی

د است یات جدیها، اطالعات ضمنی برای ارزیابی، ترکیب اطالعات و تجربتجربه، ارزش

(Bail et al., 2009) . هوشمندی به عنوان فرآیندی به نیازسنجی، گردآوری و تجزیه و

اطالعات تحلیل شده، برای اتخاذ تصمیمات مناسب در  تحلیل اطالعات اشاره دارد که این

از سوی دیگر هوشمندی به عنوان . isher, 2012(Fle(د یرگ اختیار اعضای سازمان قرار می

کند. در  بندی از انواع اطالعات مورد نیاز هر کسب و کار را فراهم می محصول، طبقهیک 

تر با  تر و مرتبطتواند نخست به عوامل هوشمندی مهم سازمان می ،این شکل از هوشمندی

مدنظر قرار  اهداف خود توجه نماید و سپس عوامل هوشمندی با درجه اهمیت کمتر را

 (.0410و همکاران،  )حسینیدهد 

 وکار هوشمندی کسب

سال  در 0آی بی امشرکت ای از یک محقق  واژه هوشمندی کسب وکار، اولین بار در مقاله

استفاده شد. وی وسیله ارتباطی برای هدایت یک کسب وکار را ملزم به وجود یک  0142

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. IBM 
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از واژه هوشمندی کسب وکار به  0گروه گارتنر 0111دانست. سال سیستم هوشمند می

های تحلیل داده به منظور پشتیبانی از فرآیندهای  عنوان عبارتی پوششی برای اعمال روش

های  و در سیستم هیافت ا رواج بسیارواژه اخیرگیری مطرح کردند. با این حال، این  تصمیم

( 0422انی، ریشه دارد )جوادین و اسفید0121 دهه 8دهی سیستم اطالعات مدیریت گزارش

ها، فرآیندها و  شود که فعالیتعنوان چتری تعبیر می وکار به در این راستا هوشمندی کسب

به را تحلیل و پخش اطالعات  آوری، ذخیره، تجزیه و جمع های مختلف برایفناوری

 .(Caseir,Coelho, 2018)(0414دهد )توربان،  می گیری پوشش منظور بهبود تصمیم

های  هوشمندی کسب وکار یک چارچوب کاری شامل فرایندها، ابزار و فناوری 

برای حرکت از داده به اطالعات و از اطالعات به دانش طراحی شده و  مختلف است که

(. با 8108شود )آزما و مصطفی پور،  موجب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان می

های بهتری اتخاذ کنند و  توانند تصمیممیمدیران سازمان  کارگیری دانش به دست آمده، به

های تجاری را به طور مؤثرتری انجام دهند های عملی برای سازمان، فعالیتبا طرح برنامه

 عمدتا برایوکار،  های هوشمندی کسب از سیستمها ( شرکت0410پور،  ی)پیرایش و عل

و پشتیبانی از ریزی  دهی، برنامه وکار، گزارش کسب های اداره شرکت، رصد فعالیت

. (Olszak, Ziemba, 2012)دکنن مشتری استفاده می کردن روابط با گیری و بهینه تصمیم

. (Matei, 2010)کند وکار حیاتی پشتیبانی می های کسب تمام تصمیم اطالعات از

آوردن ظرفیتی برای دسترسی به اطالعات و تحلیل  وکار به دنبال فراهم کسب هوشمندی

آمده از منابع مختلف یک شرکت بزرگ را  دست های انبوه به که دادهنحوی  به ست،ها آن

د وکار تبدیل کر ای به کسب درجه 461نگرش  ارایهیک گروه منسجم برای  بتوان به
(Yeoh, Koronios, 2010) . 

وکار ورودی تصمیمات  های هوشمندی کسب سیستم ،مدیران ارشد در سطح

کند  تر به افراد کمک می و در سطح مدیریتی پایینکند  استراتژیک را فراهم می تاکتیکی و

های هوشمندی  در یک سطح استراتژیک، سیستمند.های روزانه خود را انجام ده فعالیت تا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . Gartner 

2. MIS 
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بینی نتایج آتی را بر اساس نتایج تاریخی  برای پیش وکار اطالعات مورد استفاده کسب

های  کردن فعالیت برای بهینهگیری  مبنایی برای تصمیم کند. در سطح تاکتیکی، تولید می

 .(Olszak, Ziemba, 2007) دکن فراهم می مربوط به عملکرد کل شرکت را

 های روی آوردن به هوشمندی کسب و کار انگیزه

برند و تغییرات فزاینده  ها در محیطی متغیر و پویا به سر می در عصر کنونی سازمان

تنها بقای  ها تاثیر شگرف دارد. البته نه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناورانه روی سازمان

نیز تا حد زیادی  ها آنها در گروی سازگاری با محیط است، بلکه رشد و پیشرفت  سازمان

به میزان موفقیت در تطبیق با عوامل محیطی و یا به عبارتی هوشمندانه عمل کردن است 

ارهای امروزی (. دنیای چالش برانگیز و رقابتی کسب و ک0412)اورعی و همکاران، 

ها را  بر تداوم و موفقیت هر چه بیشتر سازمان موثر عوامل سازد تا دار میمدیران را وا

سازی و استقرار سیستم هوشمندی  پیاده اخیرا(. 0411)رستگار و همکاران،  ارزیابی نمایند

 ,Yeoh) ستارشد اطالعات تبدیل شده ا های اصلی مدیران وکار به یکی از اولویت کسب

Koronios, 2012) . هوشمندی کسب و کار مفهومی است که امروزه به علت رشد

افته بسیاری ی گیر اطالعات و پیچیدگی در صنایع کسب و کار گوناگون، اهمیت چشم

شدن،  وکار مانند جهانی فشارهای کسب( امروزه 0414است )مهرابی و همکاران، 

سوی  سرعت در یک راستا به و رقابت و فشارهای فناوری مانند انفجار داده، نوآوری

 و بخش اصلی انجام کسب عنوان مأموریت حیاتی وکار به تبدیل کردن هوشمندی کسب

 .(Hosen , S., 2012) دان وکار همگرا شده

 پشینه پژوهش

یافته هوشمندی کسب و کار ای در زمینه مرور نظام های گسترده هیچ مقاله بر اساس بررسی

است. البته قابل ذکر است که به دلیل فراوانی مقاالت در حوزه به زبان فارسی منتشر نشده 

های تخصصی و  هوشمندی کسب و کار در سطح بین المللی، حتی برای حوزه
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 0ند وجود دارد، در جدول م های هوشمندی کسب و کار، مقاالت مرور نظام زیرمجموعه

 اند. تعدادی از این مقاالت را ذکر شده

 روش تحقیق

همچون  0ای دسته اول ای علوم اجتماعی یا از طریق مراجعه به منابع دادهه عموما پژوهش

ها،  همچون کتاب 8ها شوند یا اینکه منابع ثانویه داده مصاحبه، مشاهده یا پرسشنامه انجام می

به منظور ساماندهی و  4مند یرد. در تحلیل نظامگ ها و مستندات مبنای پژوهش قرار می مقاله

ها و  ش موجود و شناخت خالهای پژوهشی در مطالعات گذشته، به دادهبرداری از دان بهره

مند یک روش (. مرور نظام0412شود )بنی اسد و همکاران،  منابع ثانویه پژوهش مراجعه می

علمی پژوهشی است که برای تلخیص نظریات قبلی و مرور ادبیات و مبانی نظری به کار 

رسد و لذا  کردن مطالعات به حجم نمونه باالتری میمند با ترکیب شود. مرور نظام برده می

دهد ارایه گیری بهتری  ها را بررسی کرده و در نهایت نتیجه تواند با توان باالتری آنمی

 (.0414زاده قطری،  )رجب

سطح در مند هوشمندی کسب و کار  برخی از آثار منتشر شده در حوزه مرور نظام .1جدول

 المللی بین

 عنوان نویسندگان

(JaewoongChoi et al, 2020) 
 یبررس کی: یهوش تجار قاتیو تحق یاجتماع یها رسانه لیو تحل هیتجز

 کیستماتیس

(Sumera Ahmad et al, 2020) 

 یها هیو نظر ها کننده نییبا استفاده از تع یهوش تجار یها ستمیس یساز مدل

بر  یمروری، طیو مح یسازمان ،یفناور ،یفرد یها نهیزم چهیبالقوه با در

  کیستماتیس اتیادب

(Rahmatika Pratama Santi, 

Hasdi Putra, 2019) 
مشارکت و کاربرد  ،یهوش تجار یفناور کیستماتیس اتیبر ادب یمرور

 یآموزش عال یبرا

NoorUl Ain, 2019) ) ی، هوش تجار ستمیس تیاستفاده و موفق رش،یدر مورد پذ قیدو دهه تحق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Primary data 

2. Secondary data 

3. Systematic literature review 



 8048بهار  | 93شماره | دهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 891

 عنوان نویسندگان

 کیستماتیس اتیبر ادب یمرور

(Markus Hoffmann, 2018) 
کوچک و  یدر شرکت ها یرقابت تیبه عنوان منبع مز یهوش تجار

 کیستماتیس یبررس کیمتوسط: 

(Gloria Wren et al, 2018) 
 یهاستمیکسب و کار و س لیو تحل هیتجز یهاشهیر کیستماتیس یبررس

 ندهآی به نگاه –از گذشته  یریادگی: یهوش تجار

 (WenzhiZheng et al, 2018) کیستماتیس یبررس کی: یمحور ماریب یبرا یهوش تجار 

مند در حال گسترش هستند به طوری که برای این امروزه مطالعات مربوط به مرور نظام

-، نوع1، فراروش4، فرانظریه8، فراترکیب0استراتژی همچون فراتحلیل 06حوزه بیش از 

و  01، مرور داده بنیاد1، فرامضمون2، فراخالصه2فراقوم نگاری، 6یافته ، نگاشت نظام4شناسی

 .(Watsin, 2017)ت غیره پیشنهاد شده اس

تخصصی منتخب، اقدام به تحلیل و مرور  _این پژوهش با مراجعه به مقاالت علمی

یافته کرده است. تحلیل وضعیت نظام ند این مقاالت براساس استراتژی نگاشت نظامم نظام

 باشد. می 8مقاله به صورت جدول پژوهش این 

 نظام پژوهش .2جدول

 پژوهش نوع عنوان ردیف

 پراگماتیسم فلسفه پژوهش 0

 کاربردی پژوهش هدف کالن 8

 استفهامی )استقرایی و قیاسی( منطق 4

 مند کیفی و کمی مرور نظام صبغه 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Meta-Analysis 

2. Meta-Synthesis 

3. Meta-Theory 

4. Meta-Method 

5. Typology 

6. Systematic Mapping 

7. Meta-Ethnography 

8. Meta-Summary 

9. Meta-Ethnography 

10. Grounded Theory Review 
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 پژوهش نوع عنوان ردیف

 یافتهنگاشت نظام استراتژی 4

 مقاالت(ای )مرور  کتابخانه از حیث مکان 6

 توصیفی، تبیینی از حیث هدف 2

 تخصصی بودن مجالت( -مقطعی)در مقطع علمی از حیث افق 2

 آرشیوی از حیث روش گردآوری 1

 تحلیل محتوا و فنون آمار توصیفی ها از حیث تحلیل داده 01

 یافتهپروتکل مطالعه نگاشت نظام

گوگل پایگاه داده منتخب  6مربوط به هوشمندی کسب و کار در  در این پژوهش مطالعات

6و اس آی دی 4، علمنت1، سیویلیکا4، نورمگز8، انسانی0اسکوالر
شود. در این  تحلیل می 

بندی  تر از هوشمندی کسب و کار و طبقه نوع مطالعه عمدتا بررسی موضوعات کالن

از مطالعه این است که برای ادبیات پژوهشی این حوزه مد نظر است. فایده این سبک 

جامعه پژوهشی هوشمندی کسب و کار عناوین مهم و مد نظر پژوهشی را برای 

های مفهومی و پژوهشی  کند. با مرور حوزه های جدید و آینده فراهم می پژوهش

هوشمندی کسب و کار، وضعیت تحقیقات گذشته شناسایی شده و نقاط تورمی این 

پژوهش نشده است پی برده و  ها آننقاطی که هنوز در مورد  آید و به تحقیقات به دست می

یافته در این مقاله شود. پروتکل انجام نگاشت نظام میارایه ی برای تحقیقات آتی یپیشنهادها

 است. 0به صورت شکل 
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 ,.Petersen et al)ه همراه با خروجی هر مرحل یافتهنظامنگاشت  مراحل مختلف روش مطالع. 1كلش

2008) 

 ارزیابی کیفیت مقاالت و دسته بندی 

استفاده  "عنوان، چکیده، محتوا"به منظور بررسی کیفیت مقاالت به دست آمده از غربال 

های داده منتخب به دست  مقاله با جستجوی در پایگاه 8012 گردید. در مرحله اول تعداد

های به دست آمده، مقاالتی که معیارهای  بعد با بررسی عنوان و چیکدهآمد. در مرحله 

اشاره شده است( را کسب  ها آنبه  "ها انتخاب پژوهش یارهایمع"انتخابی )که در بخش 

نمودند، تعیین و بقیه موارد در مطالعه شرکت داده نشدند. به این ترتیب تعداد مقاالت به 

با مد نظر قرار دادن معیارهای حذف )که در ادامه کاهش یافت. در گام بعدی  0821عدد 

مقاله مورد پذیرش محقق واقع شد. سپس کلیه  10اشاره شده است(، تعداد  ها آنمقاله به 

گر به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و پس از حذف  مقاالت توسط پژوهش

 20د، نهایتا تعداد ان های مطرح در پژوهش نبوده مقاالتی که قادر به پاسخگویی به پرسش

 ند انتخاب شد. م مقاله برای اجرای مرور نظام

 

 

 

 

 . تنظیم سوال های تحقیق0

 . بررسی نظام مند متون8

 . فرآیند نگاشت و استخراج داده4

 کلمات کلیدی با استفاده از چکیده ها. یافتن 1

 . جست و جو و انتخاب مقاله های مناسب4

 ی بررسیدامنه

 تمام مقاله ها

 مقاله های مربوط

 طبقه بندی طرح

 ی نظام مندنقشه

 خروجی هر گام گام های هر فرآیند
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 فرآیند مرور نظامند مقاالت منتخب. 2نمودار

 های پژوهش  تجزیه و تحلیل یافته

به صورت زیر و گام به گام  مندنظامهای پژوهش پروتکل نگاشت  به منظور تحلیل یافته

 شود.تحلیل می

 های پژوهش عبارتند از: براساس مسئله و هدف اذعان شده، سوال

هوشمندی کسب و کسب و کار در مقاالت  مطالعه شده اتموضوع سوال اول:

و خالصه مقاالت  عاتمنتخب کدامند؟ در این سوال براساس واژگان کلیدی، موضو

 خواهد شد.ارایه مند  تحلیل شده و مطالعات آن به صورت نظام

 در اینها در نشریات داخلی کشور چگونه است؟  پراکندگی پژوهش سوال دوم:

سوال بیشترین مطالعات انجام شده در حوزه هوشمندی کسب و کار در مجالت داخلی 

 مد نظر است. ها آنبراساس تعداد مقاالت 

N:2108 

 های بررسی شده چکیده

N: 1274 

کل محتواهای بررسی شده 

N:91 

 N:81 تعدا مقاالت نهایی

تعداد مقاالت حذف شده به علت 

  N:834 عنوان

تعداد مقاالت حذف شده به 

  N:1183 علت چکیده

مقاالت حذف شده به تعداد 

 :01Nعلت محتوا 
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های پژوهشی  های هوشمندی کسب و کار از چه روش در پژوهش سوال سوم:

های هوشمندی کسب  های تحقیق که پژوهش استفاده شده است؟ در این سوال، انواع روش

 شود. انجام شده است در مقاالت مرور می ها آناساس و کار بر

در این سوال، های هوشمندی کسب و کار چه بوده است؟  اهداف مقاله سوال چهارم:

های هوشمندی کسب و کار  ای( که پژوهشانواع اهداف )بنیادی، کاربردی، توسعه

 شود. ها انجام شده است در مقاالت مرور می براساس آن

در این تحلیل استفاده شده در هر یک از مقاالت چه بوده است؟  واحد سوال پنجم:

های هوشمندی کسب و کار  سوال انواع واحدتحلیل )فرد، سازمان، جامعه( که پژوهش

 باشد. انجام شده است، مد نظر می ها آنبراساس 

های هوشمندی کسب و کار در ایران کدامند؟ در این  خالهای پژوهش سوال ششم:

های هوشمندی کسب و کار شناسایی شده  پراکندگی و خالهای پژوهشسوال وضعیت 

-که وضعیت تورم مطالعات و فقدان مطالعات کلیدی و متناسب با مرز دانش مشخص می

 شود.

توان های آتی در این زمینه میچه پیشنهاداتی برای هدایت بهتر پژوهش سوال هفتم:

ی شده، پیشنهاد برای هدایت کرد؟ در این سوال بر اساس خالهای شناسایارایه 

 شود.میارایه های آتی در حوزه هوشمندی کسب و کار  پژوهش

فرایند جستجوی موضوعات هوشمندی کسب و کار در مجالت علمی 

 تخصصی 

یافته با جستجوی جامع و بدون روتوش، یکی از فاکتورهای اساسی تمایز بین مرور نظام

یافته با شناسایی واژگان کلیدی و ی نظاممرور ادبیات به صورت کالسیک است. جستجو

شود. در تحقیقات از واژگان کلیدی اعم برای شناسایی مقاالت  عبارات جستجو شروع می

  (Bjornson & Dingsoyr, 2008). شود مرتبط استفاده می
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 ها  معیارهای انتخاب پژوهش

 شود: ها معرفی می عمدتا دو دسته معیار برای انتخاب پژوهش

 معیار پذیرش )معیار شمولیت(الف( 

هدف از معیار پذیرش)شمولیت( برای مطالعه این است که پژوهشگر بداند با چه 

بپردازد، معیارهای شمولیت  ها آنیافته معیارهایی به مطالعه و بررسی مقاالت و نگاشت نظام

 برای این مقاله عبارتند از:

 اند. داوری شده تخصصی بوده و برای چاپ در مجالت-مقاالتی که علمی 

  هوشمندی کسب و کار بوده است. ها آنمقاالتی که حوزه تمرکز 

 .مطالعاتی که مشخصا پاسخگوی سواالت پژوهش باشد 

 های دکتری که در مجاالت علمی  ها و رساله مقاالت مستخرج از پایان نامه

 .اند شدهتخصصی چاپ 

 د.ان مقاالتی که در نشریات مورد تایید وزارت علوم چاپ شده 

 ب( معیار استثنا کردن

یافته مستثنی شوند، معیار الزم است برخی از پژوهش ها از مطالعات نگاشت نظام

 ها در این تحقیق عبارتند از: استثنا کردن این پژوهش

 اند. مقاالتی که به زبان فارسی منتشر نشده 

 .مقاالتی که خارج از زمینه تخصصی هوشمندی کسب و کار قرار دارند 

 های کارشناسی  ها، رساله اند؛ در این پژوهش کتاب ی که داوری نشدهمطالعات

های تخصصی، عقاید شخصی منتشر شده در  های ویدئویی، پنل ارشد و دکتری، آموزش

 شوند. های تحقیقاتی بررسی نمیحوزه هوشمندی کسب و کار و پروژه

 تخصصی  -اند و علمی ها چاپ شده ها و کنفرانس همایش مقاالتی که در برخی از

 باشند.  نمی
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 ها  تحلیل یافته

های مناسب برای مرتبط کردن  ( بر این باورند که یکی از روش8111) 0گیبسون و براون

است؛ بنابراین در این پژوهش ها  های پژوهش به تحلیل، محور قرار دادن خود سوال سوال

کند در  میارایه  های گردآوری شده را تحلیل و گزارش پژوهشی را ها، داده بر محور سوال

ها( پروتکل های )جستجو، تحلیل و استخراج داده ها به گاماین بخش هر یک از سوال

 شود.  شده و نتایج بررسی میارایه نگاشت، 

 های هوشمندی کسب و کار  موضوعات استفاده شده در پژوهش

در این بخش همه موضوعات احصا شده از نشریات منتخب براساس موضوعات خاص و 

 اند. دسته بندی شده 4عام هوشمندی کسب و کار در جدول 

های هوشمندی کسب و کار در مجالت علمی  موضوعات احصا شده در پژوهش .9جدول

 تخصصی

 نام مجله موضوع اخص و خاص موضوع عام

 اندیشه مدیریت راهبردی داشبورد سازمانی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 فصلنامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی زیرساخت پایگاه داده و نمایش

 نامه بیمه پژوهش پیاده سازی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 فصلنامه آینده پژوهی مدیریت ساختار نوآوری ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 معرفت اخالق کاری رفتار سازمانی

 راهبردی و کالنهای  فصلنامه سیاست متغییرهای موثر ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 فصلنامه راهبردهای بازرگانی مزیت رقابتی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 نشریه مهندسی صنایع و مدیریت شریف ارتباط با مشتری پایگاه داده و نمایش

 فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی گذاری سیاست ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 یت در علوم انسانیالقابتکار و خنشریه  ارتقا مدیریت رفتار سازمانی

 پشتیبانی و انسانی منابع فصلنامه توسعه عملکرد سازمانی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 تحقیقات حسابداری و حسابرسینشریه  کیفیت اطالعات مالی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 کسب و کار هوشمند تیریمطالعات مد عوامل موفقیت سامانه هوش ابزارهای هوشمندی کسب و کار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gibson, W. Brown, A. 
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 نام مجله موضوع اخص و خاص موضوع عام

 کسب و کار هوشمند تیریمطالعات مد موفقیت ابزارهای هوش ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند نظریه داده بنیاد پایگاه داده و نمایش

 نشریه مدیریت سالمت های اطالعاتی سیستم پایگاه داده و نمایش

 نشریه تخصصی مهندسی صنایع های خاکستری سیستم های پشتیبانی تصمیم سیستم

 نشریه مدیریت فناوری اطالعات سیستم بانکداری متمرکز هوشمندی کسب و کار

 نشریه مدیریت فناوری اطالعات مدیریت ارتباط با مشتری رفتارسازمانی

 مدیریت راهبردی دانش سازمانینشریه  های کلیدی عملکرد شاخص مدیریت فرآیندها و دانش

 فصلنامه حسابداری مدیریت تصمیم گیری مدیران سیستم های پشتیبانی تصمیم

 سرمایه فکری و عملکرد مالی ابزارهای هوشمندی کسب و کار
فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی 

 مدیریت

 نشریه فرایند مدیریت توسعه ICTپایداری دفاتر  ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 ل(بهبود و تحو) فصلنامه مطالعات مدیریت توانمندسازی روان شناختی و کارابزارهای هوشمندی کسب 

 فصلنامه مدیریت کسب و کار فناوری اطالعات ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 مزیت رقابتی ابزارهای هوشمندی کسب و کار
مطالعات اقتصاد مدیریت مالی و 

 حسابداری

 کسب و کار هوشمند تیریمطالعات مد بلوغ هوشمندی کسب و کار یهوشمند یابزارها

 مجله مدیریت توسعه و تحول های خودگرداناثربخشی تیم مدیریت فرایندها و دانش

 توانمندسازی نیروی انسانی پایگاه داده و نمایش
های جدید در مدیریت و  پژوهش

 حسابداری

 های نوین علوم انسانی پژوهشنشریه  درخت تصمیم پایگاه داده و نمایش

 فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری داده کاوی پایگاه داده و نمایش

 مطالعات مدیریت و کارآفرینی هوش سازمانی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 مطالعات مدیریت و کارآفرینی عملکرد مدیریتی های پشتیبانی تصمیم سیستم

 بازاریابی نوینفصلنامه تحقیقات  عوامل تکنولوژِیک مدیریت فرایندها و دانش

 فصلنامه مدیریت زنجیره تامین سیستم هوش تجاری پایگاه داده و نمایش

 گیری های نوین در تصمیم پژوهش مدیریت دانش مدیریت فرآیندها و دانش

 نشریه صنعت حمل و نقل دریایی عملکرد منابع انسانی پایگاه داده و نمایش

 فصلنامه دانش انتظامی همدان نظام ارزیابی های پشتیبانی تصمیم سیستم

 های مدیریت راهبردی پژوهش داشبورد سازمانی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران کیفیت داده پایگاه داده و نمایش
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 نام مجله موضوع اخص و خاص موضوع عام

 نشریه بهبود مدیریت بازاریابی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 نشریه تعاون و کشاورزی رقابتیمزیت  ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 هوش فرهنگی ابزارهای هوشمندی کسب و کار
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 

 دانشگاه ازاد

 فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل بلوغ هوشمندی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 چابکی ابزارهای هوشمندی کسب و کار
رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و 

 بداریحسا

 کسب و کار یهوشمند یابزارها
 تجزیه و تحلیل کسب و کار

 و مدیریت عملکرد

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و 

 حسابداری

 حقیقات حسابداری و حسابرسیت کیفیت اطالعات مالی مدیریت فرآیندها و دانش

 تحول گرایی مدیران رفتار سازمانی

ها و فناوری نوآوری در مدیریت سیستم

اطالعات با رویکرد هوشمندی کسب و 

 کار

 فصلنامه مدیریت، حسابداری و اقتصاد رفتار مصرف کننده رفتار سازمانی

 دیدگاه فصلنامه عملکرد مدیریت های پشتیبان تصمیم سیستم

 های آموزشی نظامپژوهش در  هاتجاری سازی ایده مدیریت فرآیندها و دانش

 سازمانیتصمیم گیری  پایگاه داده و نمایش
های معاصر در علوم مدیریت و پژوهش

 حسابداری

 مجله مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسالمی تحلیل مضمون کسب و کار یهوشمند یابزارها

 فراسوی مدیریت ارزیابی عملکرد رفتار سازمانی

 فصلنامه مدیریت مدیریت دانش مدیریت فرآیندها و دانش

 فصلنامه مدیریت الیعملکرد م های پشتیبان تصمیم سیستم

 فصلنامه تخصصی رشد فناوری ارزیابی عملکرد رفتار سازمانی

 فصلنامه تخصصی رشد فناوری بلوغ هوشمندی کسب و کار ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 فصلنامه تخصصی رشد فناوری رضایت و وفاداری مشتریان رفتار سازمانی

 ابزارهای هوشمندی کسب و کار
 عصبی فازیسیستم استنتاج 

 انطباقی
 اطالعات فناوری مدیریت نشریه

 نشریه مدیریت فناوری اطالعات ها واجزای هوش تجاریقابلیت ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 رفتار سازمانی
منابع  یزیبرنامه ر یهاستمیس

 سازمان
 فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین
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 نام مجله موضوع اخص و خاص موضوع عام

 فرهنگ سازمانیمدیریت  هوش کارکنان ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 فصلنامه حسابداری مدیریت تصمیم گیری مدیران سیستم پشتیبانی تصمیم

 فصلنامه مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران عملکرد مالی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 مطالعات مدیریت ورزشی عملکرد مالی مدیریت فرآیندها و دانش

 های مدیریت منابع انسانی پژوهش استراتژیکهوشمندی  ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 های نوین در تصمیم گیری پژوهش موانع هوش تجاری پایکاه داده و نمایش

 مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند انطباق سازمانی ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 یفصلنامه مطالعات مدیریت شهر استقرار شهر الکترونیک پایکاه داده و نمایش

 ابتکار و خالقیت در علوم انسانیه فصلنام های کارآفرینیمهارت ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 فصلنامه مدیریت کسب و کار سیستم های اطالعاتی پایگاه داده و نمایش

 فصلنامه مدیریت کسب و کار مدیریت استراتژیک ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز اطالعاتیسیستم های  پایگاه داده و نمایش

 تفرهیا های علم و فناوری شاخص پایگاه داده و نمایش

 فصلنامه رشد و فناوری مدیریت دانش مدیریت فرآیندها و دانش

 مهندسی صنایع و مدیریت تولید مدیریت زنجیره تامین ابزارهای هوشمندی کسب و کار

 رشد و فناوری مدیریت دانش پایگاه داده و نمایش

 فراسوی مدیریت شبکه فازی مدیریت فرآیندها و دانش

 مدیریت اطالعات متن کاوی متن کاوی

 پژوهشنامه بیمه مدیریت دانش مدیریت فرآیندها و دانش

شود بیشترین موضوعات خاص احصا شده در  مشاهده می 4همانطور که در جدول 

دانش، ارزیابی عملکرد، عملکرد  ها هوشمندی کسب و کار به ترتیب مدیریت پژوهش

های هوشمندی کسب و کار  مالی و داشبورد سازمانی است. تنوع موضوعات در پژوهش

بسیار زیاد است و اکثرا موضوعات یک بار به عنوان موضوع خاص پژوهش مورد بررسی 

طور تخصصی، روی موضوع خاصی در تحقیقات  رسد که به قرار گرفته اند و به نظر می

 آید. ده است و این خال در تحقیقات این حوزه به شدت به چشم میکار نش
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 تخصصی-های هوشمندی کسب و کار در نشریات علمی پراکندگی پژوهش

تخصصی -مقاله از مجالت علمی 20شود، پراکندگی  مشاهده می 4همانطور که در جدول 

مطالعات  عدد در نشریه 4هوشمندی کسب و کار بررسی شد که بیشترین تعداد مقاالت 

عدد در  1)مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سابق( و  کسب و کار هوشمند تیریمد

مقاله در فصلنامه  4نشریه مدیریت فناوری اطالعات چاپ شده است. پس از آن تعداد 

مدیریت کسب و کار و فصلنامه تخصصی رشد فناوری چاپ شده است و در نهایت تعداد 

یریت و کارآفرینی، فصلنامه مدیریت، رویکردهای مقاله در مجالت مطالعات مد 8

پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری و فصلنامه رشد و فناوری چاپ شده است و مابقی 

 اند. نشریات تنها یک عدد مقاله در حوزه هوشمندی کسب و کار چاپ کرده

 های هوشمندی کسب و کار های پژوهشی مورد استفاده در پژوهش روش

های مختلف تحقیق در هوشمندی کسب و کار، نسبت به گذشته  کاربرد روشامروزه 

دهد که بیشترین روش مورد  نشان می 0های جدول افزایش داشته است. براساس داده

ای و میدانی و پیمایشی، کتابخانه -ها به ترتیب، روش توصیفی استفاده در پژوهش

استفاده که فقط یکبار از آنان های مورد  باشد و کمترین روش همبستگی می -توصیفی

باشد، که در  مقطعی و فراتحلیل می-استفاده شده بود شبیه سازی، درخت تصمیم، پیمایشی

 اشاره شده است. ها آنها به  بخش سایر روش

 های هوشمندی کسب و کار های تحقیق مورد استفاده در پژوهش : روش4جدول

 کاوی داده بنیاد داده عنوان
پیمایشی 

 اکتشافی

توصیفی 

 پیمایشی
 آمیخته

تحلیل 

 مراتبی سلسله

 8 1 82 8 4 4 تعداد

 16/8 11/1 42/41 16/8 21/4 21/4 درصد

 سایر متن کاوی میدانی کتابخانه ای توصیفی همبستگی توصیفی تحلیلی تحلیل محتوا تحلیل مضمون عنوان

 6 6 06 2 8 8 4 تعداد

 11/2 11/2 24/01 22/1 16/8 16/8 21/4 درصد
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 شناسی پژوهش در مقاالت منتخب رویکردهای روش .9نمودار

 های هوشمندی کسب و کار اهداف مورد استفاده در پژوهش

هدف ای قابل تقسیم است.  بر اساس هدف به بنیادی، کاربردی و توسعهها  پژوهشانواع 

ازطریق کشف  بشر بنیادی افزایش حیطه و گستره آگاهی و دانشهای  پژوهشاصلی 

تحقیق کاربردی به نوعی از تحقیق  .ها و اشیا است شناخت پدیده ها و واقعیت حقایق و

و استفاده از زمینه و بستر شناختی و نیز معلوماتی که از طریق  با اتکا هشود ک اطالق می

یابی به توسعه دانش کاربردی و حصول  تحقیقات بنیادی فراهم شده، در جستجوی دست

ا بتوان تدوین  ای را می قیقات توسعهتحهدف از از طرف دیگر لی است. یک هدف عم

)سرمد و  ها و امثالهم برای حل یک مسئله خاص دانست ها، دستورالعملها، طرح تهیه برنامه

کاربرد اهداف مختلف تحقیق در هوشمندی  4ها، جدول  (. براساس داده0111دیگران، 

-ها کاربردی و کمترین توسعه هدف در پژوهش دهد که بیشترینکسب و کار را نشان می

 ای بود. 
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 های هوشمندی کسب و کار اهداف مورد استفاده در پژوهش .5جدول 

 بنیادی توسعه ای کاربردی نوع هدف

 2 6 62 تعداد مقاالت

 22/1 10/2 20/28 درصد

 

 اهداف پژوهش در مقاالت منتخب .9نمودار

 های هوشمندی کسب و کار  سطح تحلیل مورد استفاده در پژوهش

گیرد. سطح تحلیل از  سطح تحلیل واحدی است که در یک پژوهش مورد تحلیل قرار می

سطح فرد تا سازمان و حتی فراتر از آن در سطح صنعت، جامعه و یا کشور قابل تعریف 

کاربرد سطوح تحلیل  6های جدول (. داده0414است )غالمیان قوژدی و همکاران، 

دهد که بیشترین سطح تحلیل  ر هوشمندی کسب و کار را نشان میمختلف پژوهش د

 جامعه و کمترین سازمان بوده است.

 های هوشمندی کسب و کار سطح تحلیل مورد استفاده در پژوهش .6جدول

 جامعه سازمان فرد سطح تحلیل

 41 04 01 تعداد مقاالت

 66/66 11/06 82/02 درصد

83% 

7% 

10% 

 بنیادی توسعه ای کاربردی
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 سطح تحلیل مورد استفاده در پژوهش های هوشمندی کسب و کار .0نمودار 

 های هوشمندی کسب و کار در ایران  شناسایی خالهای پژوهش

های مرتبط با هوشمندی کسب و کار در هفت حوزه  براساس مطالعات انجام شده حوزه

ه نتایج (. این طبقه بندی به منظور مقایس0416اند )عباسی و همکاران،  زیر طبقه بندی شده

گیرد. این  های هوشمندی کسب و کار مورد استفاده قرار می این مقاله با طبقه بندی پژوهش

 ها عبارتنداز: حوزه

برخی از این ابزارها در حوزه هوشمندی کسب و کار و مصورسازی:  ابزارهای. 0

در حوزه مدیریت  ، برخیعملکرد مدیریتبرخی در حوزه ، سازی امنیت و سفارشی

و برخی از  را داشته، برخی منبع بازه برخی از ابزارها امکان تحلیل حجم وسیع داد، عملیات

 .(0414)صارمی نیا،  ای و وظایف مقرون به صرفه هستند نظر هزینه

ای  رشته های میان دانش رفتار به ویژه رفتار سازمانی یکی از دانش. رفتار سازمانی: 8

را در سه سطح فرد، گروه و سازمان در درون  علوم انسانی و اجتماعی است که رفتار انسان

های رفتاری در سطح فردی بیشتر بر کند. نظریه ای به نام سازمان بررسی می جامعه

17% 

16% 

67% 

 جامعه سازمان فرد
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های رفتاری در سطح گروه و سازمان بیشتر بر روانشناسی روانشناسی تأکید دارد. نظریه

 (.0416و فیاضی،  )اعرابی شناسی تکیه دارد اجتماعی و جامعه

بایست فرایندهایش را مطابق چارچوبی  هر سازمانی میمدیریت فرآیندها و دانش: . 4

خاص به درستی مدیریت نماید. مدیریت فرایندها در سازمان شامل شناسایی و طراحی 

گذاری فرایندها، کنترل فرایند و در نهایت  فرایند، تهیه نقشه فرایندی، تصدیق و صحه

 (.0410)فروزنده،  باشد گیری فرایندها می پایش و اندازه

ه ک است سیستمی سازی، تصمیم پشتیبانی تمیک سیسهای پشتیبانی تصمیم:  سیستم. 1

 های تکنولوژی تا کندمی کی کمازس گیران برای تکمیل فرآیندهای تصمیم به تصمیم

 مشکالتل ح یا و اییمنظور شناس ها را به، مدارک دانش و یا مدلهاداده ارتباطات،

 (.0422گیرند )رفیعیان و سرداری،  به کار نیمه ساختاریافته یا تهساختارنیاف

رهبری عبارت است از توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت . رهبری: 4 

هایی که مردم را برای تالش مشتاقانه در جهت کسب اهداف کسب اهداف معین یا فعالیت

تر رهبری یعنی نفوذ در دیگران جهت دهد. در تعریفی وسیع گروهی تحت تاثیر قرار می

 (.0426، باشد )رضائیان کسب هدف می

بندی متن  های مختلفی چون دسته کاوی شامل فعالیت کاوی: به طور خاص متن . متن6

بندی  های مشابه با یکدیگر )خوشه بندی متن بندی متن(، گروهبه دو یا چند طبقه )طبقه

یت/ مفاهیم(. یافتن احساس متن )تحلیل متن(. یافتن موضوع متن )استخراج موجود

های متن )مدلسازی ارتباط  سازی متن و دیگر ارتباط بین موجودیت احساسات( خالصه

 .(Truyens,Van Eecke, 2014)تها( اسموجودیت

ای از داده های سازمان داده شده  . پایگاه داده و نمایش: پایگاه داده مجموعه2 

های اضافه کردن، تغییر دادن، بازبینی ای از روش وعهبراساس یک الگوی مفهومی با مجم

توان گفت در پایگاه داده، عنصر اصلی های نگهداری شده در این ساختار است. می داده

همان داده است که براساس یک نظم و قانون طراحی شده است. در این سامانه امکان 

 (.0422دستکاری، تغییر و به هنگام کردن داده وجود دارد )محبی، 
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 های هوشمندی کسب و کارپراکندگی موضوعات عام احصا شده در پژوهش .1جدول 

 درصد تعداد مقاالت موضوع عام

 14/11 46 ابزارهای هوشمندی کسب و کار و مصورسازی

 42/04 00 رفتار سازمانی

 42/04 00 مدیریت فرآیندها و دانش

 61/2 2 های پشتیبانی تصمیم سیستم

 1 1 رهبری

 84/0 0 متن کاوی

 40/02 04 پایگاه داده و نمایش

 های هوشمندی کسب و کار : پراکندگی موضوعات عام احصا شده در پژوهش5نمودار 

موضوعات احصا شده از مقاالت منتخب عرضه شده و وضعیت پراکندگی و  2در جدول 

و  2های هوشمندی کسب و کار مشخص شده است همانطور که جدول  فراوانی پژوهش

ها در زمینه ابزارهای هوشمندی کسب  درصد از پژوهش 11دهند بیش از نشان می 4نمودار 

و کار و مصورسازی انجام شده است و رتبه دوم متعلق به پایگاه داده و نمایش است و بعد 

   1  
   4  
   01  
   04  
   81  
   84  
   41  
   44  
   11  
   14  
   41  

 درصد تعداد مقاالت
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-در رتبه سوم قرار می از آن موضوع رفتار سازمانی و مدیریت فرآیندها و دانش مشترک

 اشند.ب است که سهم متن کاوی تنها یک پژوهش و رهبری صفر می گیرد این در حالی

های آتی در زمینه هوشمندی کسب و برای هدایت بهتر پژوهش پیشنهادات

 کار

 های پژوهشی در حوزه مدیریت باالست و بر اساس مطالعات انجام شده تنوع

بر تمرکز روی یک حوزه محوری کم است در حالی که در سطح بین المللی عالوه 

های آن نیز دارای مجله تخصصی هستند، تمرکز روی یک حوزه محوری، زیر شاخه

های هدایتی و حمایتی در این زمینه به منظور تخصصی  بنابراین ضرورت دارد که سیاست

شدن مجالت در حوزه هوشمندی کسب و کار مانند کسب و کار هوشمند و داده کاوی، 

ر هوشمند و مدیریت،کسب و کار هوشمند و کسب و کار هوشمند و نوآوری، کسب و کا

 گیری مد نظر قرار گیرد؛ تصمیم

 درصد مطالعات هوشمندی کسب و کار  11طور که مشاهده شد بیش از  همان

ذیل ابزارهای هوشمندی کسب و کار و مصور سازی، پایگاه داده، رفتار سازمانی و 

های انجام  کاوی و رهبری پژوهش های متنبوده است. در زمینه مدیریت فرآیندها و دانش

تخصصی هوشمندی کسب -شده قریب به صفر است لذا ضرورت دارد که نشریات علمی

هایی را در نظر بگیرند تا خال  نامه ها و ویژه بندی شده فراخوان و کار در یک برنامه زمان

 های هوشمندی کسب و کار کاهش یابد؛ پژوهش

 ب شوند تا مقاالت جدید نشریات دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی ترغی

تخصصی خارجی را بیشتر مطالعه کنند و متناسب با مرزهای جدید هوشمندی کسب و 

 کار، کارهای پژوهشی خود را انجام دهند؛

  درصد مقاالت با هدف کاربردی و سطح  64همان طور که مشاهده شد بیش از

پوشش سطوح مختلف در  تحلیل جامعه انجام شده بود، خوب است که به منظور تنوع و

ای و بنیادی و سطوح تحلیل  حوزه هوشمندی کسب و کار مقاالت بیشتری با اهداف توسعه

 سازمان و فرد انجام شود؛
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 های نوین در حوزه علوم رفتاری و کاربرد آن در مدیریت، شناسی طراحی روش

کمک کرده  المللی هایی است که، به رشد و شکوفایی تحقیقات در سطح بین یکی از حوزه

های مختلف لذا ضروری است که کشور به این موضوع توجه جدی شده تا بتوان در حوزه

 هایی انجام داد. هوشمندی کسب و کار پژوهش

 گیری نتیجه

با توجه به اینکه تحقیقات بسیاری در زمینه هوشمندی کسب و کار انجام شده است، 

مند تحلیل ریق نگاشت نظامضرورت داشت که دانش موجود این حوزه در کشور از ط

گردد. پیش از این پژوهش، مطالعات هوشمندی کسب و کار در هیچ پژوهش داخلی 

هدف پیگیری شد که شامل  2مند واقع نشده بود. بنابراین این پژوهش با  مورد تحلیل نظام

های  شناسایی موضوعات هوشمندی کسب و کار در کارهای پیشین، احصای موضوع

های پژوهش مورد ها، شناسایی روشدی کسب و کار و تحلیل پراکندگیمرتبط با هوشمن

های منتخب، سطح تحلیل  استفاده در هوشمندی کسب و کار، بررسی اهداف پژوهش

های هوشمندی کسب و کار در  ها، شناسایی خالهای پژوهش مورد استفاده در این پژوهش

در این پژوهش با استفاده از تحلیل پیشنهاد برای تحقیقات آینده. ارایه ایران و سرانجام 

مقاله منتخب مورد تجزیه و تحلیل قرار  8012مقاله از میان  20های ثانویه، تعداد  نظامند داده

نتایج پژوهش بیشترین پوشش موضوعی هوشمندی کسب و کار موضوع گرفت. بر اساس 

ست. بوده ا موضوع عام، ابزارهای هوشمندی کسب و کاردر خاص مدیریت دانش و 

 ،، بیشترین هدفشیتوصیفی پیمایروش بیشترین روش تحقیق مورد استفاده همچنین 

اگرچه در . بوده است سطح تحلیل جامعه بیشترین سطح تحلیل مورد استفاده و کاربردی

المللی تحقیقات فراوانی با روش نگاشت سیستماتیک در حوزه هوشمندی کسب  سطح بین

سوال پاسخ نداده است. تنها در  2وهشی منحصرا به این و کار انجام شده است، اما هیچ پژ

( به بررسی تحقیقات حوزه هوش کسب و کار پرداخته 8100) 0پژوهش فیتریانا و همکاران

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fitriana et al. 
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کاوی به عنوان محبوب ترین معیار دهد، دادهشده است که نتایج حاصل از آن نشان می

احصا شده در پژوهش فوق ارزیابی در مقاالت این حوزه به کار رفته است. موضوعات 

 های ستمیس انبار داده، ی،، داده کاواتارتباط تیریمدی، مشتر نیتأم رهیزنج تیریمد

 ،یتجار یندهایفرا تیریدانش، مد تیریمد عملکرد، یازی، کارت امتمیتصم یبانیپشت

بوده است. مقایسه  تیریمد ستمیس تیفیکی و منابع سازمان یزیر، برنامهیمصنوع هوش

نتایج پژوهش اشاره شده در باال با پژوهش حاضر موید یک مطلب است و تمام موضوعات 

گردیده است. امید است  احصا شده در آن، در بررسی های این پژوهش هم حاصل

گران داخلی در حوزه هوشمندی کسب وکار با دقت به نتایج پژوهش حاضر، به  پژوهش

کاربردی بپردازند تا زمینه رشد هرچه دراین حوزه مهم علمی و پرکردن خالهای پژوهشی 

 های ایرانی را فراهم نمایند.بیشتر سازمان
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 منابع
دفتر پژوهشهای  های رفتار سازمانی و اجتماعینظریه(. 0416. )فیاضی، مرجان، اعرابی، سیدمحمد

 .فرهنگی

(. ترسیم حوزه هوشمندی 0412اورعی، نرگس، صنعت جو، اعظم و آهنچیان، محمد رضا. )

پژوهش نامه علم سنجی دو فصلنامه علمی رقابتی درآیینه نشریات فارسی: علم سنجی. 
  doi:10.22070/RSCI.2018.756.0-88، 0، شماره 4، دوره دانشگاه شاهد

مطالعه نگاشت سیستماتیک (. 0412)بالدیان سیدمصطفی. ی و مهد ،باقری میبدی، رضا، بنی اسد

 شناسایی: کشور منتخب پژوهشی–در نشریات علمی های مدیریت راهبردیپژوهش

. های مدیریت راهبردیپژوهش  .آینده هایپژوهش برای رهنمودهایی و پژوهشی خألهای

81(20 ،)40-64 .iod :20.1001.1.22285067.1397.24.71.2.2  

 انطباق برای مدلی(. 8102. )و حیدری وحید ی،صالح، حسین، مرادی مخلص ،نسیبه، پوطی

مطالعات مدیریت کسب و کار  .کار و  کسب هوشمندی ملزومات با آموزشی های سازمان
 doi: 10.22054/ims.2018.8854  .024-014 ،(84)6 ،هوشمند

 ایههوش رقابتی و اثربخشی استراتژی نبی هبررسی رابط(. 0410. )ور، وحیدهپا و علیضپیرایش، ر

، انیگمدیریت بازر هفصلنامن. زنجا نصوصی استاخهای دولتی و کبان نبازاریابی در بی

  doi: 10.22059/JIBM.2012.29181. 02-0صفحات  08شماره  1دوره 

 . ترجمه شهریار محمدی، هماتجاری: یک رویکرد مدیریتی هوش(. 0414م. )توربان، اِفرای

 .نصیرالدین طوسی دانشگاه خواجهانتشارات : زاهدپاشا، مهسا نجفی. تهران

. اصفهان: جهاد هوشمندی کسب و کار(. 0412جعفری، سید محمدباقر، اسحاقیان، زهرا. )

 دانشگاهی واحد اصفهان.

 .انتشارات زمزمه نورن: . تهرابازاریابی صنعتی(. 0422اسفیدانی، رحیم. ) ،جوادین، سیدرضا

 برای مدلی طراحی(. 8108. )خداکرم و دسلیمی فر، شهربانو، یدالهی ،سید یعقوب، حسینی

 از کننده استفاده های شرکت: مطالعه مورد) سازمانی استراتژیک هوشمندی گیری اندازه

های مدیریت منابع  پژوهش (.کار در ایران و کسب هوشمندی افزارهای نرم
 doi: 20.1001.1.22286977.1391.2.1.4.4  .14-80 ،(0)8 ،سازمانی

https://dx.doi.org/10.22070/rsci.2018.756
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285067.1397.24.71.2.2
https://dx.doi.org/10.22059/jibm.2012.29181
http://dorl.net/dor/20.1001.1.22286977.1391.2.1.4.4
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درآمدی بر پژوهش علم (. 0414رجب زاده قطری، نیک قدم، فریدی ساناز وفریدی، مرضیه. )
 . تهران: انتشارات نگاه دانش.طراحی و فراتحلیل

(. تبیین اثر 0411رستگار، عباسعلی، دهقانی سلطانی، مهدی، فارسی زاده حسین و بلوچی، حسین. )

فصلنامه علمی هوش ساختاری سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی. 
 . 28-64، ویژه نامه پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین

 .چاپ دهم ،سمت، انتشارات اصول مدیریت(. 0426. )رضائیان، علی

 های غیررسمیگاه مدلسازی رشد سکونت(. 0422رفیعیان، مجتبی، سرداری، محمد رضا. )

(ISGM)24-60(، 88)6، مدیریت شهری .گیری های پشتیبانی تصمیمبا تأکید بر سیستم. 

. انتشارات روش تحقیق در علوم رفتاری(. 0111سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه )

 آگه.

 .ها آن(. ابزارهای هوش کسب و کار و مقایسه 0414رمی نیا، صبا. )صا

 http://www.bigdata.ir/wp-content/uploads8106/12/BITools.pdf 

بینی  ارایه مدلی جهت پیش(. 0416، امیر. )مانیانو  آمنه ر،خدیو، بابک ،سهرابی، فاطمه، عباسی

-42 ،(0)4 ،مدیریت اطالعاتنشریه علمی  وکار. موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب

22.  

ترویجی مدیریت -فصلنامه علمی(. مدیریت فرآیندها و رویکرد فرآیندی. 0410فروزنده، مهدی. )
 .64-12(، 0)4،استاندارد و کیفیت

 لیسطح تحل یشناس بی(. آس0414) عقوبی ی،مهارت و رضایعل ،ایپو ،نیمیس ی،قوژد انیغالم

 تیریمنتخب مد یها درمجله یشیمایپ یها مقاله لی: تحلیشیمایپ یها قیدر تحق ها یآزمودن

 .12-22 ،(18)00 .رانیا تیریفصلنامه انجمن علوم مد. رانیا

 . 21-61(، 02) 62.اطالعات جغرافیایی سپهر(. سامانه مدیریت پایگاه داده. 0422محبی، محمود. )

 با وکار کسب هوشمندی بلوغ ارزیابی(. 8106) حسینی، علی. و ادریس، محمودی ؛علی ،مهرابی

  .16-64 ،(04)1 ،کار هوشمندومطالعات مدیریت کسب .جدید ترکیبی مدل یک

 iod :10.22054/IMS.2016.6859 

 .تهران: انتشارات ناقوس د.. ترجمه آمنه عالقبندراهوش تجاری موفق (0418هوسن، سیندی. )

https://dx.doi.org/10.22054/ims.2016.6859
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شناسایی و (. 0412) امینی محمدتقی. و سرلک محمدعلی، محمودی میمند محمد، همپا حسین 

رتبه بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش 

  .014-24(، 8)44. پژوهشنامه بیمه  ی ایران(.ی موردی: صنعت بیمه)مطالعه

5893.1930:10.22056/JIR.2018.6doi 
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