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يك از حوزههاي نمايش ،خلق دانش ،يكپارچگي اطالعات و حافظه سازماني در مدل
تحقيق شناسايي شدند.
کليدواژگان :مدل ارزيابي ،ابزارهاي هوش كسبوكار ،صنعت بانكداري.
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مقدمه
براي ساليان متمادي ،سيستمهاي اطالعاتي ،سازمانها را در انجام وظايف مختلفشان
مورد حمايت قرار دادهاند ،اما امروزه سيستمهاي اطالعاتي موجود نتوانستهاند انتظارات

تصميمگيرندگان سازماني را به ويژه در مواردي همچون گرفتن تصميمات در فوريت-
هاي زماني ،به دست آوردن اطالعات مختلف با ديدگاههاي متفاوت ،انجام تحليلهاي
مداوم روي دادههاي بيشمار و مالحظه متغيرهاي مختلف مربوط به عملكرد سازمان
برآورده سازند (السزاك و زيمبا .)4552 ،1مساله اصلي براي بسياري از شركتها
يكپارچهسازي دادهها ،فرآيندهاي سيستمها و نرمافزارهاي متنوع سازماني است .اين
عدم يكپارچگي به دليل ازدحام داده ،كيفيت ضعيف داده ،تعاريف و فرمتهاي
ناهمگون دادهها ،تعريف ضعيف و غيرمرتبط فرآيندهاي كسبوكار ،دسترسي ضعيف
به اطالعات به دليل تنوع طرحهاي مختلف واسط كاربري ،كمبود دانش و ناكافي بودن
گزارشات حاصل شده است .فقدان يكپارچگي مانع اجراي فرآيندهاي كسبوكار و
تصميمگيري مؤثر ميگردد (هاوكينگ و سليتو .)4515 ،4داليل موجود حاكي از وجود
تكنيكهاي نامناسب براي دستيابي ،تحليل ،كشف و تفسير دادهها است .براي اينكه
سازمانها قادر به واكنش سريع در برابر تغييرات محيط باشند ،نياز به سيستمهاي
اطالعات مديريتي دارند كه بتوانند از سازمان و محيط آن تحليلهاي علت و معلولي
مختلف را انجام دهند .در اين راستا ،بهكارگيري هوش كسبوكار به عنوان گونهاي كارا

از سيستمهاي اطالعاتي ،كه از انبارداده بههنگام براي كمك به سازمان در تصميمگيري-
هاي حياتي بهره ميبرد؛ در اين امر ،راهگشاست (هاشمي طباطبايي.)4515 ،
اخيرا استفاده از ابزارهاي هوش كسبوكار از جمله اولويتهاي مهم بسياري از مديران
ارشد فناوري اطالعات در سازمانهايي است كه اين ابزارها را براي چندين سال
پيادهسازي كردهاند (وييدر 3و اسيميتز4510 ،2؛ ايشيكيرياما 0و همكاران4510 ،؛ و
روحاني و همكاران .)4512 ،مطالعه اوليهاي كه توسط شركت بينالمللي داده)1992( 2
1. Olszak & Ziemba
2. Hawking & Sellitto
3. Wieder
4. Ossimitz
5. Ishikiriyama
)6. International Data Corporation(IDC
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انجام شد ،دريافت شركتهايي كه به طرز مؤثري از هوش كسبوكار بهره بردند مي-
توانند به ميانگين  %251بازگشت سرمايه در طي يك دوره سه ساله دست يابند .در
تحقيق انجام شده توسط كنسرسيوم كاتر )4553( 1بر روي  124شركت ،دريافتند كه

25درصد از شركتهاي پاسخ دهنده اقدامات انباره داده و هوش كسبوكار را پياده-
سازي كردهاند .گارتنر ،)4559( 4كه شركتي پيشرو در تحليل كسبوكار است ،پژوهشي

در سراسر جهان بر روي  1/055مدير ارشد اطالعات انجام داد و حوزه هوش كسب-

وكار را به عنوان اولويت اول تكنولوژي شناسايي نمود .به گزارش گروه گارتنر،
پلتفرمهاي هوش كسبوكار به شركتها امكان توسعه ابزارهاي هوش كسبوكار را

ميدهند كه در سه ويژگي "تحليل"" ،ارائه اطالعات" (گزارشها و داشبوردها) ،و

"پلتفرم يكپارچهسازي" (مديريت ابردادههاي هوش كسبوكار و محيط توسعه)

پيشنهاد ميشوند (توتونيا.)4510 ،3
با اين حال گفته ميشود تعداد قابل توجهي از شركتها در تحقق بخشيدن مزاياي
مورد انتظار از هوش كسبوكار شكست خوردهاند (چنوت 2و همكاران4552 ،؛ ونگ و
ژو4550 ،0؛ و جانسون .)4552 ،2گروه گارتنر همچنين هشدار داد كه بيش از نيمي از
 4555شركت جهاني در تحقق قابليتهاي هوش كسبوكار با شكست روبهرو شدند و
از اين رو سهم بازار را نسبت به شركتهايي كه از سيستم هوش كسبوكار با موفقيت
استفاده كردند ،از دست ميدهند (دريزنر 2و همكاران .)4554 ،پژوهش انجام شده در
مورد  124شركت دريافت كه 21درصد از پاسخدهندگان حداقل يك بار شكست پروژه
هوش كسبوكار را تجربه كردهاند و تنها 10درصد از پاسخدهندگان معتقد بودند كه
اقدامات هوش كسبوكار آنها موفقيتي عظيم بوده است (هاوكينگ و سليتو.)4515 ،
صنعت بانكداري از صنعتهايي به شمار ميآيد كه پتانسيل رشد بااليي دارد .با وجود
حجم عظيم اطالعات ذخيره شده در سيستم اطالعات بانكداري درباره مشتريان و
1 .Cutter Consortium Report
2. Gartner
3. Tutunea
4. Chenoweth
5. Hwang & Xu
6. Johnson
7. Dresner
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تراكنشهاي آنان بانكها به ندرت ميتوانند از اين ظرفيت خود در تصميمگيريهاي
تاكتيكي و راهبردي به طور كامل بهره برند (لياوتاد و هاموند .)4551 ،1در سالهاي
اخير ،تمايل زيادي به مدرنسازي سيستمهاي بانكي جهت ايجاد زيرساختهاي مورد
نياز براي حمايت از صنعت مالي وجود دارد و در كشور ما نيز برخي از بانكها جهت
پشتيباني تصميمات مديريتي و بهرهگيري از مزاياي سيستمهاي اطالعاتي يكپارچه

بانكداري و همچنين ابزارها و سيستمهاي هوش كسبوكار؛ به سراغ استقرار و بهره-
برداري اين سيستمها رفتهاند.
ناتواني بانكها در ارزيابي موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار خود و نبود مدلي جهت
تشخيص و ترسيم مسير درست براي بهبود در دستيابي به اهداف به صورت اثربخش
و كارآمد كامال به چشم ميخورد .بانكها بايد براي اخذ تصميمات هوشمندانه ،كاهش
هزينهها ،افزايش سودآوري و به حداكثر رساندن ارزش اطالعات ،ابعاد و عوامل
موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار را شناسايي و ارزيابي نمايند .با ارائه مدل ارزيابي
موفقيت ،بانكها ميتوانند اهداف عملكردي خود را تقويت كنند و متمايز از ديگر
رقباي خود گام بردارند (جاجيلسكا 4و همكاران .)4553 ،ليكن با توجه به بررسيهاي
انجام شده ،تاكنون مطالعات اندكي به بررسي و تشريح ابعاد و عوامل ارزيابي موفقيت
اين سيستمها پرداختهاند و تحقيقات نظاممند و مطالعات سيستماتيكي در خصوص
ارزيابي موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار پس از پيادهسازي با تمركز بر حوزه
بانكداري و سطح كاربرد آنها در كشور انجام نشده است .با توجه به ارتباط هوش
كسبوكار و پشتيباني تصميمگيري با مزيت رقابتي بانكها به عنوان يك فعاليت جاري
سازماني ،نوآوري اين موضوع راهبردي نمودن ابزارهاي هوش كسبوكار به منظور
تعيين تاثير آنها بر تصميمگيري محسوب ميشود .در همين راستا ارزيابي موفقيت اين
سيستمها در سازمانها ضرورت يافته و نياز به ارائه مدلي براي انجام اين ارزيابي
احساس ميشود .بدين ترتيب در اين تحقيق به منظور ارائه مدل ارزيابي موفقيت
ابزارهاي هوش كسبوكار ،به شناسايي و بررسي عوامل مؤثر در سنجش اثربخشي و
موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار پس از پيادهسازي در بانكها به عنوان يكي از
1. Liautaud & Hammond
2. Jagielska

 03مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال چهارم ،شماره  ،51بهار 51

بهترين سازمانها براي اجراي اين سيستم به دليل حساسيت دادهها در فضاي رقابتي
بازار و وجود انواع مختلف سيستمهاي اطالعاتي پرداخته شده است.
بر همين اساس ،پرسش اصلي تحقيق «مدل مناسب جهت ارزيابي موفقيت ابزارهاي
هوش كسبوكار در صنعت بانكداري كشور چگونه است؟» مطرح ميشود .اين تحقيق

با هدف پاسخگويي به سوال فوق انجام شده است تا بتواند با شناسايي و معرفي مهم-
ترين فاكتورها و عوامل مؤثر در ارزيابي موفقيت اين سيستمها ،يك مدل مؤثر براي
ارزيابي موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار به طور خاص در صنعت بانكداري كشور
ارائه دهد .در ادامه ساختار مقاله بدينگونه ميباشد :بخش دوم مقاله ،به پيشينه پژوهش
شامل دو زير بخش پيشينه نظري و پيشينه تجربي ميپردازد .بخش سوم ،روش تحقيق
و مراحل طي شده جهت انجام تحقيق را تشريح مينمايد .بخش چهارم ،يافتههاي
تحقيق و نتايج آزمونهاي آماري به منظور رتبهبندي عوامل موفقيت ارزيابي ابزارهاي

هوش كسبوكار به ترتيب اهميت را ارائه مينمايد و در نهايت در بخش پنجم نتيجه-
گيري و پيشنهادها ارائه شده است.

پيشينه پژوهش
پيشينه نظری
هوش كسبوكار ،مجموعه تواناييها ،تكنولوژيها ،ابزارها و راهكارهايي است كه به
درك بهتر مديران از شرايط كسبوكار كمك مي نمايد .هدف سيستمهايي با عنوان
هوش كسبوكار ،استفاده مؤثر از دادههاي خام موجود در سازمان ،ارائه ديدگاههايي از
شرايط گذشته ،حال و آينده و كاستن فاصله بين مديران مياني و مديران ارشد از ديدگاه
ارتباط اطالعاتي است .اين سيستمها با استفاده از تمام دادههاي موجود در
سازمان(دادههاي سيستمي و غيرسيستمي) ،اطالعات مناسب براي افراد مناسب را در
زمان مناسب ،به شكلي مناسب توليد كرده و آن را به دست وي ميرسانند .هوش
كسبوكار يعني داشتن بينشي عميق نسبت به عمليات و دانشي جامع نسبت به تمام
عوامل نظير :مشتريان ،رقبا ،محيط اقتصادي ،عمليات و فرآيندهاي سازماني (مالي،
فروش ،توليد ،منابع انساني و  )...كه تاثير زيادي بر كيفيت تصميمات مديريتي در
سازمان ميگذارد (ايشيكيرياما و همكاران4510 ،؛ تارخ و مهاجري.)322-322 :1391 ،
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از نظر مايكروسافت ،هوش كسبوكار" :امكان كشف و تحليل سادهتر اطالعات را به
تصميمگيرندگان در همه سطوح سازماني جهت دسترسي ،درك ،تحليل ،همكاري ،و
اقدام آسانتر بر روي اطالعات در هر زمان و مكان ميدهد (توتونيا.)4510 ،
ابزارهاي هوش كسبوكار شامل تكنيكها و راهحلهايي است كه به منظور بازيابي،
تحليل كامل ،گزارشگيري ،درك دقيق شرايط پيچيده كسبوكار ،و سادهتر كردن
فرآيندهاي تصميمگيري در دوره بحراني مالي و اقتصادي طراحي شدهاند (دكولو 1و
تريوالس4512 ،4؛ وب سايت ويژوالي4512 ،3؛ روحاني و همكاران .)4512 ،ابزارهاي
هوش كسبوكار ديدگاههاي تاريخي ،بهروز و پيشگويانه از عمليات كسبوكار را
فراهم ميكنند (اكاكتورك 2و همكاران .)4510 ،سيستمهاي كاربردي هوش كسبوكار
به شركتها كمك ميكنند تا روند تغييرات را در بازار سهام ،تغييرات در رفتار مشتريان
و الگوهاي مصرف ،اولويتهاي مشتريان ،تواناييهاي شركت و در نهايت وضعيت
شركت را تجزيه و تحليل كنند .ارائه خدمات به مشتريان به عنوان يك موضوع رقابتي،
شركتها را ملزم به داشتن اطالعات به روز و دقيق در مورد اولويتها و نيازهاي
مشتريان ميكند تا بتوانند به سرعت خودشان را با تغيير تقاضاها در بازار وفق دهند
(استفنس4554 ،0؛ اسكايريوس 2و همكاران4513 ،؛ و گومز 2و ريبريو.)4512 ،8
انواع متعددي از ابزارهاي هوش كسبوكار در ادبيات آكادميك تجاري مورد بحث قرار
گرفتهاند .در جدول  1دستهبندي پيشنهادي اين پژوهش از ابزارهاي هوش كسبوكار
ارائه شده است .در اين پژوهش سيستمهاي هوش كسبوكار به عنوان محلهاي به
خوبي طراحي شده جهت ذخيرهسازي اطالعات با كيفيت ،همراه با ابزارهاي
كاربرپسندي كه دسترسي به موقع ،تحليل مؤثر و نمايش بصري اطالعات و دانش

درست را براي كاركنان فراهم ميسازد و آنها را قادر به انجام اقدامات و تصميمگيري-

هاي درست ميكند ،در نظر گرفته شدهاند .همچنين سيستمهاي هوش كسبوكار به
1. Dekoulou
2. Trivellas
3. Visual.ly
4. Uçaktürk
5. Stephens
6. Skyrius
7. Gomes
8. Ribeiro
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عنوان توانايي يك سازمان براي استدالل ،برنامهريزي ،پيشبيني ،حل مسائل ،تفكر

انتزاعي ،درك ،نوآوري و يادگيري روشها كه موجب افزايش دانش سازماني ،آگاه-

سازي فرآيندهاي تصميمگيري ،توانمندي در انجام اقدامات مؤثر و كمك به ايجاد و
دستيابي به اهداف كسبوكار ميشوند ،تعريف شدهاند.
جدول  .5دستهبندی ابزارهای هوش کسبوکار برگرفته از طبقهبندی سابهروال 5و بكرا-
فرناندز)9155( 9
نمایش
گزارشگيري و

OLAP

خلق دانش

یكپارچگي اطالعات

حافظه سازماني

دادهكاوي

ابزارهاي متنكاوي

انبارسازي دادهها

ابزارهاي وبكاوي و

ابزارهاي بصريسازي

ابزارهاي فرآيندكاوي

داشبوردهاي ديجيتال

ابزارهاي تحليلي تجاري

غربالگري محيطي

پشتيباني تصميمگيري

RFID

ابزارهاي امتيازبندي

بههنگام

ابزارهاي مديريت عملكرد

ابزارهاي تصميمگيري

تجاري

گروهي

برنامهريزي منابع سازمان

موبايل

مخازن دانش
ابزارهاي مديريت محتواي
ديجيتال
ابزارهاي مديريت اسناد

سيستمهاي خبره

 حوزه حافظه سازماني :حافظه سازماني اندوخته تاريخي منابع ذهني سازمان را كه
شامل دادهها ،اطالعات و دانش آشكار است نشان ميدهد .اين ظرفيت بر ذخيره
منابع ذهني به شكلي كه بتوانند در آينده در دسترس و مورد استفاده قرار گيرد،
متمركز است.

 حوزه يكپارچگي اطالعات :يكپارچگي اطالعات توانايي پيوند بين محتواي
ساختاريافته و بدون ساختار(يعني داده ،اطالعات و دانش) را از منابع متعدد به
نمايش ميگذارد كه حافظه سازماني را با محتواي جديد و بههنگام شامل اطالعات
ساختاريافته و بدون ساختار ،دانش و اطالعات تجهيز مينمايند.

 حوزه خلق دانش :خلق دانش كه بر استفاده از دادهها ،اطالعات و دانش يكپارچه
براي توليد دانشهاي جديد ارزشمند متمركز است و تصميمگيري مؤثر را برمبناي
1. Sabherwal
2. Becerra-Fernandez
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تحليلهايي مستمر و نه ادواري امكانپذير ميسازد .اين ظرفيت توصيفي از آنچه
اتفاق افتاده است ارائه مينمايد و به درك آنچه كه اتفاق افتاده است و پيشبيني
رفتار آينده كمك ميكند.

 حوزه نمايش :حوزه نمايش كه نقطه تماس بين راهحلهاي هوش كسبوكار و
كاربر ميباشد و بر ارائه اطالعات مناسب به شكلي كاربرآشنا مبتني بر نقش كاربر،
وظيفه خاص ،وروديهاي كاربر بسته به ماهيت نمايش ،متمركز ميباشد (سابهروال
و بكرا ـ فرناندز.)4511 ،

پيشينه تجربي
موضوع موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار در مطالعات اندكي به صورت مستقيم مورد
توجه قرار گرفته است ،و تا كنون تحقيقات بر روي هوش كسبوكار به صورت
پراكنده و محدود انجام شدهاند و مدلهاي زيادي در زمينه فهم موفقيت سازماني در
بافت سازماني توسعه نيافتهاند (وييدر و اسيميتز .)4510 ،ويكسوم و واتسون،)4551( 1
در مدل موفقيت هوش كسبوكار ،هم عوامل پيادهسازي هوش كسبوكار و هم عوامل
موفقيت هوش كسبوكار را مورد بررسي و اندازهگيري قرار دادند .هولساپل و سنا

4

( ،)4550در تحقيق خود تحت عنوان "مزاياي سيستمهاي پشتيباني تصميمگيري در
سيستمهاي اطالعاتي" ،اثرات پشتيباني تصميمگيري را بر روي سيستمهاي اطالعاتي
سازمانها مورد بررسي قرار دادند .پيرتيماكي 3و همكاران ( ،)4552در تحقيقي مجموعه
معيارهاي عملكرد هوش كسبوكار را طراحي كردهاند .هانگ 2و همكاران (،)4552
پژوهشي در زمينه ارزيابي موفقيت سيستمهاي پشتيباني تصميمگيري انجام و يك
چارچوب نظري براي موفقيت سيستمهاي پشتيباني تصميمگيري نيز توسعه دادهاند.
البشير 0و همكاران ( ،)4558نيز در تحقيقي بر ميزان تاثير سيستمهاي هوش كسبوكار
بر روي فرآيندهاي كسبوكار تمركز نموده و يك روش اندازهگيري مؤثر ،ارائه دادهاند.
1. Wixom & Watson
2. Holsapple & Sena
3. Pirttimäki
4. Hung
5. Elbashir
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همچنين مدل ساختاري موفقيت انبارداده ارائه شده توسط وانگ و ژو ( ،)4558عوامل
مختلف مؤثر بر موفقيت انباردادهها را تحليل ميكند .كندل )4559( 1در مقاله "عوامل

مؤثر در پيادهسازي موفقيتآميز يك انبارداده" ،به شناسايي مهمترين مؤلفهها جهت

ايجاد درك بهتري از پيادهسازي انبارداده پرداخته است .پپويچ 4و همكاران ( )4515نيز
معيارهايي را براي ارزيابي عملكرد سيستم هوش كسبوكار مطرح كردند .آنها در

مقاله خود يك مدل مفهومي براي ارزيابي ارزش كسبوكار سيستمهاي هوش كسب-
وكار را پيشنهاد دادند.
شارما و دجياو ،)4511( 3در مطالعات مديريتي خود ،كارآمدي و اثربخشي ابزارهاي
هوش كسبوكار را به عنوان توانمندسازي جهت تسهيم دانش ميان كاركنان در
سازمان ،بيان ميكنند .همچنين مقالهاي تحت عنوان "ارزيابي بلوغ هوش كسبوكار

سازمان" ارائه شده توسط انگ 2و همكاران ( )4511يك مدل بلوغ هوش كسبوكار را
بررسي و توسعه داده است .رضايي 0و همكاران( )4511نيز مدلي براي ارزيابي عملكرد
سيستم هوش كسبوكار ارائه دادند .غضنفري 2و همكاران( )4511در تحقيق خود

تحت عنوان "يك ابزار براي ارزيابي هوش كسبوكار در سيستمهاي سازماني" ،ابزاري

تخصصي براي ارزيابي صالحيتهاي هوش كسبوكار در سيستمهاي سازماني ارائه
ميدهند و همچنين در مورد معيارهاي ارزيابي هوش كسبوكار ،ساختار و عوامل
مؤثر در مدل ارزيابي هوش كسبوكار بحث نمودهاند .پپويچ و همكاران ( )4514در

مقالهاي تحت عنوان "به سوي موفقيت سيستمهاي هوش كسبوكار :اثر بلوغ و

فرهنگ بر روي تصميمگيري تحليلي" ،در مورد روابط ميان ابعاد موفقيت سيستم هوش

كسبوكار و اثرات بلوغ سيستم هوش كسبوكار و فرهنگ بر روي تصميمگيري
تحليلي در استفاده از اطالعات ارائه دادهاند .اوانا و اوگان ،)4514( 2در مقاله خود به
شناسايي و بررسي تجربي ويژگيهاي كليدي ،اهداف ،كاربردها و مزاياي عملكرد
1. Candal
2. Popovič
3. Sharma & Djiaw
4. Ong
5. Rezaie
6. Ghazanfari
7. Oana & Ogan
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داشبوردها پرداختهاند .ايزك 1و همكاران ( )4513در مطالعهاي ،ارتباط بين قابليتهاي
فني و سازماني هوش كسبوكار ،ويژگيهاي محيط تصميمگيري و موفقيت هوش
كسبوكار را مورد بررسي قرار دادند .رهنماي رودپشتي و عاضدي تهراني ( ،)1389در
تحقيقي با عنوان "تبيين الگوي هوش تجاري در سيستم اطالعات حسابداري مديريت"

به بررسي برخي از معيارها و شاخصهاي كاربردي در زمينه سيستمهاي اطالعاتي
حسابداري مبتني بر خصيصه هوش كسبوكار پرداختهاند .بدين ترتيب ،عوامل ارزيابي
موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار برمبناي مرور ادبيات موضوع و مطالعه تحقيقات
مشابه شناسايي شده و در جدول  4ليست شدهاند.

1. Isık

جدول  .9عوامل ارزیابي موفقيت شناسایي شده از مرور ادبيات موضوع تحقيق

ردیف

ویكسوم و واتسون()9115

هولساپل و سنا()9111

لونكویست و پيرتيماکي()9113

هانگ و همكاران()9112

البشير و همكاران()9112

وانگ و ژو()9112

کندل()9115

پپویچ و همكاران()9151

شارما و دجياو()9155

این لي انگ و همكاران()9155

رضایي و همكاران()9155

غضنفری و همكاران()9155

پپویچ و همكاران()9159

3

تعاملي بودن اطالعات











2

سرعت اطالعات













0

اطالعات بهروز












2

يكپارچهسازي بهتر دادهها
2

دسترسي به موقع كاربر به منابع



اوانا و اوگان()9159


4

قابليت نگهداري اطالعات













ایزك و همكاران()9156


1

قابليت رديابي اطالعات











8

جامعيت دادهها

















9

سازگاري دادهها


















15

پايداري دادهها











رهنمای رودپشتي و عضدی تهراني()5625

عوامل

ردیف

ویكسوم و واتسون()9115

هولساپل و سنا()9111

لونكویست و پيرتيماکي()9113

هانگ و همكاران()9112

البشير و همكاران()9112

وانگ و ژو()9112

کندل()9115

پپویچ و همكاران()9151

شارما و دجياو()9155

این لي انگ و همكاران()9155

رضایي و همكاران()9155

غضنفری و همكاران()9155

پپویچ و همكاران()9159

10

به موقع بودن اطالعات















12

مرتبط بودن اطالعات













12

در دسترس بودن اطالعات















18

درك بهتر اطالعات















19

اختصار 1اطالعات














45

يكپارچه بودن با ساير سيستمها




12

وضوح اطالعات
















13

دقت و صحت اطالعات
















اوانا و اوگان()9159

14

پاسخگويي سريع به تغييرات

ایزك و همكاران()9156



رهنمای رودپشتي و عضدی تهراني()5625

11


مديريت بهتر دادهها/ابردادهها


آمادگي بيشتر براي انعطافپذيري و



عوامل

1. Conciseness

ویكسوم و واتسون()9115

هولساپل و سنا()9111

لونكویست و پيرتيماکي()9113

هانگ و همكاران()9112

البشير و همكاران()9112

وانگ و ژو()9112

کندل()9115

پپویچ و همكاران()9151

ردیف

49

كاهش زمان تصميمگيري







شارما و دجياو()9155

48

مقابله بهتر با مشكالت پيچيده/بزرگ





این لي انگ و همكاران()9155

42

پردازش بهتر دانش



رضایي و همكاران()9155




42

كارآمد بودن سيستم









غضنفری و همكاران()9155



40

انعطافپذيري سيستم









پپویچ و همكاران()9159


تحليلي برخط ،دادهكاوي و


42

استفاده آسان از سيستم












اوانا و اوگان()9159

گزارشهاي تعاملي/گرافيكي ،پردازش


43

يادگيري آسان سيستم












ایزك و همكاران()9156

ريسك

رهنمای رودپشتي و عضدی تهراني()5625

قابليت پشتيباني بهتر از مديريت
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41

عوامل

قابليتهاي تحليلي سيستم(شامل

داشبوردها)

ویكسوم و واتسون()9115

ردیف

هولساپل و سنا()9111

لونكویست و پيرتيماکي()9113

هانگ و همكاران()9112

البشير و همكاران()9112

وانگ و ژو()9112

کندل()9115

پپویچ و همكاران()9151

شارما و دجياو()9155

این لي انگ و همكاران()9155

رضایي و همكاران()9155

25

پشتيباني بهتر از نيازمنديهاي تصميم-



غضنفری و همكاران()9155

39

گيري مديران

پپویچ و همكاران()9159

38

ترويج فرهنگ تصميمگيري تحليلي


32

بهبود تصميمگيري گروهي


32

كيفيت بهتر تصميمگيري


پشتيباني بهتر از نيازمنديهاي تصميم-




اوانا و اوگان()9159

32

رضايت بيشتر كاربر





ایزك و همكاران()9156

33

هماهنگي بهتر







34

بهبود ارتباطات
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30

تصميمگيري







31

قابليت اطمينان بيشتر


كسب مزيت رقابتي توانمندي در







35

كاهش هزينه تصميمگيري













عوامل

ویكسوم و واتسون()9115

هولساپل و سنا()9111

لونكویست و پيرتيماکي()9113

هانگ و همكاران()9112

البشير و همكاران()9112

وانگ و ژو()9112

کندل()9115

پپویچ و همكاران()9151

شارما و دجياو()9155

این لي انگ و همكاران()9155

رضایي و همكاران()9155

غضنفری و همكاران()9155

پپویچ و همكاران()9159

ردیف

24

گزارشهاي منعطف



23

قابل استفاده بودن اطالعات
22

بهبود به اشتراكگذاري بهترين شيوهها
20

هشدارها و اعالنهاي بالدرنگ



22

قابليتهاي Drill-Down



22

تجزيه و تحليل اثربخش سناريو



28

بهينهكاوي خارجي



29

انعطافپذيري در ساختار نمايش/ارائه



05

بهبود نظارت بر عملكرد




اوانا و اوگان()9159

21

انطباق با نيازمنديهاي سازمان





ایزك و همكاران()9156

گيري كاربران

رهنمای رودپشتي و عضدی تهراني()5625

عوامل
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روش پژوهش
در اين تحقيق ،مطابق با شكل  ،1در گام نخست مطالعاتي جهت شناخت مباني نظري
تحقيق صورت گرفته و متغيرهاي مؤثر در ارزيابي موفقيت با بررسي ادبيات موضوع
گردآوري گرديد .در گام دوم ،پس از استخراج عوامل و معيارها چارچوب مفهومي
اوليه پژوهش (شكل  ،)4حاصل مطالعه مباني نظري تحقيق و بررسي مدلها و
متغيرهاي پژوهش توسط صاحبنظران مختلف براساس همپوشاني متغيرهاي بررسي
شده توسط آنها ،متغيرها و ابعاد شناسايي و استخراج شده و عوامل موفقيت ابزارهاي
هوش كسبوكار به تفكيك اهميت در چهار حوزه جهت پيادهسازي موفق در حوزه
بانكداري پس از مصاحبه با چهار فرد خبره با تجربه حداقل سه سال سابقه فعاليت در
اين حوزه جهت تعيين ابعاد مدل پژوهش و دستهبندي ابزارهاي هوش كسبوكار،
طراحي گرديد .در گام سوم ،طراحي ،توزيع و جمعآوري پرسشنامه انجام گرفته و در
گام چهارم تحقيق ،بر مبناي دادههاي جمعآوري شده از پاسخدهندگان تجزيه و تحليل
اثربخشي هر يك از عوامل در چهار حوزه بر روي ابزارهاي هوش كسبوكار صورت
گرفته است .در مراحل بعدي ،بر مبناي روش آزمونهاي آماري و استنباطي
(كولموگروف ـ اسميرنوف ،دوجملهاي ،تي ـ استيودنت و فريدمن) ،عوامل مؤثر و
بااهميت استخراج و شناسايي شدهاند.

شكل  :5مراحل روش علمي و فعاليتهای صورت گرفته توسط محقق
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شكل  :9چارچوب مفهومي اوليه پژوهش

بدين ترتيب ،به منظور انجام فرآيند پيمايش ،پرسشنامهاي شامل  05پرسش در سه
بخش طراحي گرديد .بخش ابتدايي پرسشنامه مذكور ،اطالعات جمعيتشناختي
پرسششونده را مورد سوال قرار داده و بخش دوم نيز به ارزيابي اثربخشي ابزارهاي
هوش كسبوكار در چهار حوزه حافظه سازماني ،يكپارچگي اطالعات ،خلق دانش و
نمايش بر روي معيارهاي موفقيت استخراج شده از ادبيات موضوع اختصاص داشت كه
شاخصهاي مورد استفاده براي هر كدام از عوامل براساس مقياس پنج درجهاي ليكرت
اندازهگيري ميشوند .طيف ليكرت در اين قسمت از درجه اهميت خيلي كم تا خيلي
زياد را پوشش ميدهد تا دقت انتخاب افزايش يابد و پاسخهاي مناسبي براي تحليل
دادهها جمعآوري گردد .در انتهاي پرسشنامه (بخش سوم) نيز گزينهاي باز طراحي شده
تا پاسخدهندگان نظرات خود را بيان نمايد.
جامعه آماري مورد هدف پژوهش ،در بخش اول مديران و كارشناسان فناوري اطالعات
در صنعت بانكداري و متخصصان فناوري اطالعات حوزه بانكي و در بخش دوم ،كليه
صاحبنظران و خبرگان در زمينه مشاوره و يا پيادهسازي سيستمهاي هوش كسبوكار
با سابقه اجرايي حداقل سه سال در نظر گرفته شده است .از نظر روايي و اعتبار محتوا،
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نتایج
از ميان  25نفر پاسخدهنده كه در اين تحقيق شركت كردهاند ،اكثريت شركتكنندگان با

توجه به جامعه آماري در نظر گرفته شده ،مرد (84/05درصد) بوده و بيشتر پاسخ-

دهندگان داراي مدرك كارشناسي ارشد (00درصد) ميباشند .همچنين مشخص گرديد
كه  31نفر از پاسخدهندگان بين سه تا پنج سال سابقه فعاليت اجرايي/پژوهشي در حوزه
هوش كسبوكار دارا ميباشند كه بيشترين تعداد يعني 29/29درصد را به خود
اختصاص داده است .در نهايت با توجه به دادههاي بدست آمده مشخص گرديد كه
حوزه فعاليت پاسخدهندگان ،بيشترين تعداد يعني 05درصد مربوط به بانكهاي

خصوصي ميباشد .همچنين حوزه فعاليت ساير پاسخدهندگان شامل 19درصد بانك-

هاي دولتي8 ،درصد مؤسسات مالي و اعتباري8 ،درصد شركتهاي مشاوره و تامين-
كننده و 10درصد خبرگان و صاحبنظران اين حوزه ميباشد.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادههاي تحقيق كه با استفاده از آزمونهاي
كولموگروف ـ اسميرنوف جهت سنجش نرمال بودن توزيع دادهها ،دوجملهاي جهت
سنجش دادههاي غيرنرمال ،تي ـ استيودنت جهت سنجش دادههاي نرمال و فريدمن
جهت رتبهبندي ميزان اهميت عوامل بر روي موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار در
چهار حوزه حافظه سازماني ،يكپارچگي اطالعات ،خلق دانش و نمايش به دست
آمدهاند ،براي ارزيابي و پاسخ به سواالت تحقيق به كار گرفته ميشوند .بر همين
اساس ،ابعاد و متغيرهاي شناسايي شده به وسيله خبرگان و صاحبنظران جامعه آماري
مورد بررسي قرار گرفتند و در مقايسه نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل دادهها با
چارچوب مفهومي اوليه ،با حذف  14عامل از حوزه حافظه سازماني ،يك عامل از
حوزه يكپارچگي اطالعات 42 ،عامل از حوزه خلق دانش و  14عامل از حوزه نمايش،
ابعاد و متغيرهاي بااهميت از ديد خبرگان به عنوان ابعاد و متغيرهاي مدل مفهومي
پژوهش جهت طراحي مجدد انتخاب شدند .نتايج حاصل از آزمونهاي آماري حاكي از
آن است كه از ميان  05عامل استخراج شده از ادبيات موضوع جهت سنجش موفقيت
ابزارهاي هوش كسبوكار در صنعت بانكداري كشور ،بر حسب نظر اعضاي نمونه
آماري  42عامل تاثيرگذار شناسايي شدند كه مدل مفهومي حاضر (شكل  )3تصويري
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واضح و معنادار از ارزيابي موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار در حوزه بانكداري را به
ترتيب اهميت عوامل در هر يك از حوزهها نمايش ميدهد.

شكل  :6مدل ارزیابي موفقيت ابزارهای هوش کسبوکار در صنعت بانكداری

مباحثه
يك بعد نتايج حاصل از آزمونهاي آماري تحقيق حاضر نشان ميدهد كه از ميان چهار
حوزه تعيين شده در مدل مفهومي پژوهش ،توجه به حوزه نمايش كه نقطه تماس بين
ابزارهاي هوش كسبوكار و كاربر با اهميت  13عامل تاثيرگذار براي دستيابي به يك
نتيجه موفق بسيار ضروري است .ابزارهاي گزارشگيري و پردازش تحليلي برخط يكي
از قابليتهاي هوش كسبوكار ميباشند كه گردآوري ،بررسي ،دستهبندي و دستكاري
تعاملي حجم گستردهاي از دادهها را از چشماندازهاي گوناگون به صورت سريع و
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كاربرپسندانه پشتيباني ميكنند تا تصميمگيريهاي معموال مديريتي براساس اين حجم
عظيم اطالعات براي كاربران اين نرمافزارها آسانتر شود .در سيستمهاي مديريت
اطالعات ،داشبورد ديجيتال ،يك سيستم اطالعاتي اجرائي رابط كاربر است كه جهت در
دسترس قرار دادن ساده اطالعات ،طراحي شده است .وظيفه اصلي آن ارائه اطالعات
بههنگام شده پويا به افراد ذيصالح براي مديريت دانش ،تصميمگيري دقيق و واكنش
سريع به تغييرات است .ابزار مديريت عملكرد تجاري ،مجموعهاي از فعاليتها است
كه كمك ميكند تا سازمان كارايي تجاري خود را با سازماندهي ،اتوماتيك كردن و
تجزيه و تحليل متدلوژيهاي تجاري بهينه سازد .كارتهاي امتيازي پيشرفت را با
تمركز بر معيارهاي مشخص و مقايسه آنها با هدف به صورت تصويري و گرافيكي
نمايش ميدهند .ابزارهاي بصريسازي نيز شامل استفاده از نگارههاي پيشرفته براي
ارائه اطالعات ميباشند كه بر اين اساس درك و تفسير اطالعات آسانتر مي گردد.
بنابراين همه ابزارهاي ذكر شده ميتوانند به صورت مستقيم بر روي خروجي و ارائه

اطالعات به كاربر تاثير بگذارند كه در اين حوزه اهميت عواملي كه ميتوانند در دست-

يابي به خروجيهاي كارا و اثربخش از سيستم هوش كسبوكار تاثير بهسزايي داشته-
باشند ،همچون گزارشهاي منعطف ،قابليتهاي تحليلي ،بهبود نظارت بر عملكرد،

تجزيه و تحليل اثربخش سناريو ،قابليتهاي  ،drill-downپشتيباني بهتر از نيازمندي-

هاي تصميمگيري كاربران ،استفاده آسان از سيستم ،وضوح اطالعات و كارآمد بودن
سيستم كامال به چشم ميخورد.
دومين حوزه مهم از مدل مفهومي تعريف شده با شناسايي هشت عامل تاثيرگذار كه
بايستي در موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار مورد توجه قرار بگيرد ،حوزه يكپارچگي
اطالعات ميباشد .در اين حوزه ابزارهاي متنكاوي به كاوش محتواي دادههاي بدون
ساختار با خواندن اتوماتيك اسناد بيشمار از متنهاي نوشته شده به زبان طبيعي كمك

ميكنند .ابزارهاي وبكاوي نيز به جستجوي وب و كاوش متنهاي آنالين كمك مي-
كنند .غربالگري محيطي كه به كسب و استفاده از اطالعات در خصوص رويهها ،وقايع
و روابط حاكم بر محيط اشاره دارد و به مديريت در برنامهريزي اقدامات آينده سازمان
كمك خواهد كرد .ابزارهاي شناسايي فركانسهاي راديويي نيز به اكتساب اطالعات
مربوط به موقعيت كاالها و جا به جايي آنها كمك ميكند .عواملي همچون دقت و
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صحت اطالعات ،قابليت رديابي اطالعات ،قابل استفاده بودن اطالعات ،مديريت بهتر
دادهها/ابردادهها ،مرتبط بودن اطالعات و يكپارچه نمودن با ساير سيستمها در اثربخشي
و موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار در حوزه يكپارچگي اطالعات اهميت ويژهاي
دارند.
اهميت حوزه خلق دانش كه تصميمگيري مؤثر را برمبناي تحليلهايي مستمر و نه
ادواري امكانپذير ميسازد با شناسايي شش عامل تاثيرگذار به عنوان حوزه سوم

شناسايي شده است .كاوش فرآيندها يا فرآيندكاوي منجر به استخراج دانش از گزارش-

هاي ثبت شده وقايع توسط سيستم اطالعاتي ميشود .دادهكاوي كه كشف دانش در
دادهها مينامند ،استخراج اطالعات مفهومي ،ناشناخته و به صورت بالقوه مفيد از پايگاه
دادهها است .ابزارهاي تحليلي تجاري كه شبيه ابزارهاي دادهكاوي هستند اما به طور
ذاتي در مقايسه با طبيعت تاريخي و تكنيكي ابزارهاي داده كاوي ،كاربرآشناتر مي
باشند .ابزارهاي پشتيباني تصميم بههنگام از مدلهاي مبتني بر دادهكاوي و تحليلهاي
تجاري براي پشتيباني تصميمات عملياتي در يك شكل بههنگام استفاده مي نمايند.

حوزه خلق دانش در زمينه پشتيباني تصميمگيري به عنوان راهحلهاي فني يكپارچه-

سازي دادهها و قابليتهاي تحليلي بر روي اطالعات ارزشمند جهت تصميمگيري بهتر
به ذينفعان در سطوح مختلف سازماني كه منجر به كسب مزيت رقابتي ميگردند بسيار
نقش حياتي و ضروري در موفقيت سيستمهاي هوش كسبوكار خواهند داشت .از
اينرو ،اهميت اثربخشي عواملي همچون كسب مزيت رقابتي توانمندي در
تصميمگيري ،بهبود تصميمگيري گروهي ،كاهش زمان تصميمگيري ،پشتيباني بهتر از
نيازمنديهاي تصميمگيري مديران و قابليتهاي  drill-downكامال احساس ميشود.
حوزه حافظه سازماني كه متمركز بر ذخيره منابع ذهني است ،با شناسايي سه عامل در
اين پژوهش به عنوان حوزه چهارم در اثربخشي ابزارهاي هوش كسبوكار و دستيابي
به نتيجه كارا و مؤثر اهميت دارد .حافظه سازماني بيانگر توانايي نگهداشت وقايع،
موقعيتها ،رفتارهاي موفق و ناموفق و توان جمعآوري آنها در صورت نياز است .سه
عامل يكپارچهسازي دادهها ،قابل استفاده بودن اطالعات و تعاملي بودن اطالعات از
عواملي هستند كه بر روي موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار اين حوزه تاثيرگذار
ميباشند .ابزارهاي انبارسازي داده امكان جمعآوري دادههاي استخراج يافته از
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سيستمهاي تعاملي متعدد و تغيير آنها را براي هماهنگي(سازگاري) دادهها و ذخيره-
سازي براي تحليل آنها را فراهم ميسازند .سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمان
موجب پردازشهاي استاندارد و مستمر در سازمان ميشوند .تكنولوژيهايي مانند
سيستمهاي مديريت اسناد ،حفظ دانش صريح (مخازن دانش) و بايگاني فايلهاي
ويدئويي و صوتي نيز از كسب اطالعات بدون ساختار پشتيباني ميكنند .در جدول 3
عوامل تاثيرگذار بر خروجي ابزارهاي هوش كسبوكار در چهار حوزه تعيين شده قابل
مشاهده ميباشند.
جدول  :6نتایج حاصل از آزمونهای آماری تحقيق در یك نگاه
دستهبندی ابزارهای هوش کسبوکار
ردیف

عوامل موفقيت

1

قابليت رديابي اطالعات

4

تعاملي بودن اطالعات



3

يكپارچهسازي بهتر دادهها



2

مديريت بهتر دادهها/ابردادهها



0

دقت و صحت اطالعات



2

وضوح اطالعات

2

مرتبط بودن اطالعات

8

يكپارچه بودن با ساير سيستمها

نمایش

خلق

یكپارچگي

حافظه

دانش

اطالعات

سازماني









قابليتهاي تحليلي سيستم(شامل
9

گزارشهاي تعاملي/گرافيكي،
پردازش تحليلي برخط ،دادهكاوي و



داشبوردها)
15

استفاده آسان از سيستم



11

انعطافپذيري سيستم



14

كارآمد بودن سيستم



13

كاهش زمان تصميمگيري

12

بهبود ارتباطات
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دستهبندی ابزارهای هوش کسبوکار
ردیف

10
12
12

عوامل موفقيت

نمایش

كسب مزيت رقابتي توانمندي در


پشتيباني بهتر از نيازمنديهاي
پشتيباني بهتر از نيازمنديهاي



19

انطباق با نيازمنديهاي سازمان



45

گزارشهاي منعطف



41

قابل استفاده بودن اطالعات

44

قابليتهاي Drill-Down



43

تجزيه و تحليل اثربخش سناريو



42

بهبود نظارت بر عملكرد



18




تصميمگيري مديران
تصميمگيري كاربران

دانش

اطالعات

سازماني



تصميمگيري
بهبود تصميمگيري گروهي

خلق

یكپارچگي

حافظه







از بعد ديگري نيز ميتوان از نتايج آزمونهاي آماري دريافت كه شش عامل كارآمد
بودن سيستم ،قابليتهاي  ،drill-downكاهش زمان تصميمگيري ،يكپارچه بودن با
ساير سيستمها ،بهبود تصميمگيري گروهي و قابل استفاده بودن اطالعات از ميان عوامل
شناسايي شده عواملي هستند كه به علت اهميت در دو حوزه تكرار شدهاند .اين امر
بيانگر آن است كه سازمانها با توجه ويژه به اين عوامل و حوزههاي مربوط به آنها
ميتوانند به دنبال افزايش سودآوري سازمان با استفاده از اتخاذ تصميمات هوشمند و
دقيق باشند .عوامل شناسايي شده در تحقيق ميتوانند قدرت رقابتپذيري سازمان را

افزايش دهند و از ديگر سازمانها متمايز نمايند و درك بهتري از تقاضاها و نيازمندي-

هاي مشتريان و مديريت بهتر ارتباط با آنان را ميسر ميسازند .بانكها با تمركز بر روي
عوامل شناسايي شده در اين تحقيق قادر خواهند بود ،شرايط سرمايهگذاري و ارائه
خدمات را با اهداف سازماني هماهنگ كنند ،براي انجام سرمايهگذاريهاي جديد بر
مبناي تحليل دادههاي پيشين و نحوه ارائه خدمات خود تصميمسازي كنند ،بر مبناي
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گزارشات تحليلي به دست آمده اهداف خود را كنترل و يا اهداف هوشمندانه جديدي
را مطابق با شرايط سازمان برنامهريزي نمايند.
در مقايسه با عوامل موفقيت بررسي شده در تحقيقات مشابه ،از ميان  42عامل شناسايي
شده از يافتههاي تحقيق حاضر ،عامل «دقت و صحت اطالعات» را ميتوان با بيشترين
تكرار به عنوان پر اهميتترين عامل در حوزه اثربخشي ابزارهاي هوش كسبوكار در
سازمانها به ويژه صنعت بانكداري با توجه به حساسيت و حجم دادهها دانست.
همچنين عواملي همچون وضوح اطالعات ،قابليتهاي تحليلي سيستم ،مرتبط بودن
اطالعات ،قابليت رديابي اطالعات و تعاملي بودن اطالعات از اهميت ويژهاي برخوردار
ميباشند كه الزم است بانكها بر روي اين عوامل جهت دستيابي به مزيت رقابتي،
ايجاد ارزش افزوده ،بهبود بهرهوري و تصميمگيري تمركز بيشتري نمايند تا با مديريت
درست و مؤثر اطالعات براي هدفي تجاري و با تجزيه و تحليل و مديريت دانش و
اطالعات درون و برون سازماني؛ به فرآيند تصميمگيري كمك كرده و آن را بهبود
بخشند.

نتيجهگيری
پژوهش حاضر نياز و ضرورت ارزيابي موفقيت و اثربخشي ابزارهاي هوش كسبوكار
در حوزه بانكداري را مطرح نمود و نشان داد كه اين سنجش و ارزيابي مي تواند تاثير
مستقيمي بر بهبود عملكرد سازمان داشته باشد و منجر به ارتقاي فضاي پشتيباني
تصميمگيري در سازمانهايي همچون بانكهاي كشور شود.
براساس يافتههاي پژوهش و نتايج حاصل از پرسشنامه گردآوري شده از صاحبنظران

و خبرگان نمونه آماري ،راهكارهاي پيشرو براي بهبود وضعيت ابزارهاي هوش كسب-
وكار مورد استفاده در بانكها و همچنين توصيههاي كاربردي براي پيادهسازي موفق
ابزارهاي هوش كسبوكار در هر چهار حوزه مدل تحقيق با تمركز خاص بر روي
عوامل شناسايي شده از نتايج تحقيق در صنعت بانكداري كشور ارائه ميگردد.
حوزه حافظه سازماني
مساله مهم در حوزه حافظه سازماني جهت ذخيره مناسب منابع ذهني در بانكها ،وجود
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فرد يا سيستمي است كه اطالعات و دانش را فيلتر و پااليش نمايد و به نوعي با
نيازهاي سازماني همسو سازد و در دسترس افراد مناسب در سطوح مختلف سازمان در

زمان مناسب به صورت آگاهانه قرار دهد .به بانكها توصيه ميشود براي ارزيابي داده-

ها و اطالعات قبل از نگهداشت آنها در حافظه ،عواملي همچون بهبود يكپارچگي
دادهها به نحوي كه مانع از ذخيرهسازي دادههاي تعريف نشده در فرمتهاي همگون در
پايگاههاي داده شوند ،مناسب و كاربردي بودن اطالعات جهت استفاده كارا و مؤثر،
تعاملي بودن اطالعات به منظور برقراري ارتباط دو طرفه به صورت پويا بين كاربر و

ابزارهاي هوش كسبوكار توجه ويژهاي نمايند كه اين امر به نوبه خود منجر به بهره-

وري و بهبود فرآيندها و عملكرد سازمان ميگردد .بهرهگيري از مزاياي ابزارهايي
همچون انبارسازي دادهها و مخازن دانش در اين حوزه جهت فراهم ساختن بستر واحد
از اطالعات به صورت يكپارچه و برطرف نمودن بسياري از چالشها در دسترسي به
اطالعات به بانكها پيشنهاد ميگردد .بيشك بدون انبارداده ،سازگاري بين همه سطوح
تصميمگيري سازماني و ايجاد معيارهاي واقعي مديريت عملكرد ،بسيار دشوار ميگردد.
بانكها ميتوانند با ايجاد پلتفرم فني پايدار ،تعاملي و مطمئن از دسترسي بهموقع به
اطالعات ،از دستيابي به موفقيت بلندمدت هوش كسبوكار در سازمان اطمينان حاصل
نمايند.
حوزه یكپارچگي اطالعات
حوزه يكپارچگي اطالعات بايستي به عنوان دومين حوزه مهم با هشت عامل تاثيرگذار
بر روي موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار به منظور برقراري ارتباط مؤثر ميان دو
حوزه حافظه سازماني و خلق دانش مورد توجه بانكهاي داخلي كشور قرار گيرد.

بانكها ميتوانند با استفاده از پاكسازي ،كشف و حذف خطاها و ناسازگاريها از داده-
هاي ذخيره شده در حافظه سازماني به منظور بهبود مديريت دادهها ،افزايش دقت و
صحت اطالعات و همچنين مرتبط بودن اطالعات با نيازهاي كاربران زيرساخت الزم
براي انجام تحليلهاي پيشرفته همچون دادهكاوي ،پيشبيني ،توابع تحليلي آماري و ...
را فراهم نمايند و به نوعي با هدف كاهش زمان تصميمگيري با بهرهمندي از ابزارهاي
اين حوزه ،دادهها و اطالعات بايگاني شده در سيستمهاي عملياتي و مستقل از هم
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سازمان را به صورت مجتمع ،خالصه شده ،و يكپارچه و سازمان يافته درآورند تا براي
استخراج مناسب اطالعات در دسترس مديران در كليه سطوح سازماني قرار گيرند.
بدين ترتيب بانكها به پشتيبان اطالعاتي مطمئن و بهروز از پايگاههاي اطالعاتي
موجود و يكپارچه با نرمافزارهاي مختلف و ساير سيستمها دست مييابند و ميتوانند با
كمك ابزارهاي  RFIDنيز اطالعات صحيح در يك پايگاه داده حاوي اطالعات كامل
مرتبط با مشتريان را در هر لحظه رديابي و كنترل نمايند .بنابراين از طريق اين راهكار،
دادههاي انبوه و پراكنده منابع اطالعاتي سازمان ،تجميع و خالصه شده و در مخزن داده
تجميعي سازمان قرار ميگيرد كه متناسبترين ساختار را براي گزارشگيري و تحليل
جهت مديريت دادههاي انبوه سازمان در اختيار خواهند داشت .از طريق دسترسي به
موقع ،دقيق و جامع به اطالعات كليدي كسبوكار ،آگاهي از روند شاخصهاي
عملكردي و همچنين تجزيه و تحليل مسائل سازمان ،امكان اخذ تصميمات
هوشمندانهتر و مؤثر براي بانكهاي كشور فراهم ميشود.
حوزه خلق دانش
بانكها پس از يكپارچه نمودن اطالعات به صورت كارا نيازمند مكانيسمهاي منسجمي
در جهت تسهيل ترويج مبادله سازماني هستند تا بتوانند به توليد دانشهاي جديد و
باارزش در ابعاد و موضوعات مختلف در سازمان جهت تصميمگيريهاي مؤثر بر مبناي
تحليلهاي مستمر دست يابند .از اينرو ،نياز است تا فرايندهاي استاندارد سازمان با
ويژگيهاي خاص استفادهكنندگان از دانش(مانند جايگاه فرد در سازمان ،شايستگيهاي
فرد ،سبكشناختي و عاليق و انگيزههاي فرد) جهت اهداي دانش تطبيق داده شود تا
كيفيت كاري افراد را به باالترين حد ممكن ارتقا دهند و با استفاده مؤثر از ابزارهاي
پشتيباني تصميمگيري بههنگام از نيازمنديهاي تصميمگيري مديران بهتر پشتيباني
نمايند .اين ديدگاهها يك فرصت تغيير بنيادي در فناوري اطالعات به عنوان يك بستر
براي تسهيل و بهبود تصميمگيري گروهي و خلق دانش جهت دستيابي به مزيت رقابتي
توانمندي در تصميمگيري و نيز بهكارگيري مؤثر از ابزارهاي اين حوزه فراهم مينمايد
و منجر به ترويج دانش و يادگيري سازماني در تمام سطوح ميگردد .بانكها ميتوانند
با استفاده از ابزارهاي تصميمگيري گروهي از مشاركت كاركنان ،مديران مياني و مديران
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ارشد در سهيمسازي دانش ،همكاري و كاربرد مجدد دانش براي دستيابي به نتايج مفيد
و اثربخش اطمينان حاصل نمايند .براي تحقق اين هدف الزم است به انگيزههاي افراد
نيز توجه شود .به اين منظور تنظيم مجدد سيستمهاي پاداش ،ارزيابي عملكرد و ساير
سيستمهاي اندازهگيري عملكرد مورد توجه قرار گيرد .توصيه ميشود بانكها براي
ارتقاي رفتار مطلوب و كاهش زمان تصميمگيري جهت پاسخگويي مؤثر به نيازهاي
سازمان ،تعهد استراتژيكي مستمري به توليد دانش در سازمان توسط مديران سطح باال
و ارشد سازمان ايجاد نمايند .همچنين الزم است مديران شعب به ابزارهاي تحليلي و
قابليتهاي  drill-downبراي پيمايش در كليه دادهها از بيرونيترين سطح به سطوح
دروني مجهز گردند.

حوزه نمایش
يكي از حوزههاي مهم در خصوص تحقق عوامل موفقيت شناسايي شده در مدل
تحقيق ،حوزه نمايش به عنوان نقطه ارتباطي و تماس ميان كاربران و ابزارهاي هوش
كسبوكار جهت ارائه اطالعات اثربخش و نتايج مناسب به شكلي كاربرپسند ميباشد.
همانطور كه بيان شد ،هدف اصلي هوش كسبوكار گردآوري ،پردازش و تحليل حجم
وسيعي از دادهها از سيستمهاي درون سازماني و منابع برون سازماني و در نهايت تبديل
حجم داده به ارزش تجاري مؤثر در تصميمسازي از طريق ايجاد بستر گزارشات
هوشمند تحليلي است .ابزارهاي  OLAPو گزارشگيري براي ارائه پاسخهاي سريع به
سواالت و جستجوهاي تحليلي روي دادههاي "چند بعدي" طراحي شدهاند .استفاده از

ابزارهاي اين حوزه به بانكها تضمين ميكند كه اطالعات و گزارشات تحليلي منعطف
با حداقل زمان ممكن پاسخ شفاف و مناسبي به نيازهاي واقعي كاربر به منظور حفظ
كارآمد بودن سيستم ،تحويل داده شود و به نوعي ميتوانند بار ترافيكي گزارشهاي

تحليلي از روي سيستمهاي عملياتي بانك را نيز حذف نمايند .بانكها ميتوانند با به-
كارگيري مؤثر ابزارهاي هوش كسبوكار در اين حوزه به صورت خاص به قابليتهاي
تحليلي سيستم همچون تحليل سودبخشي كلي هر مشتري در زمان حال و در درازمدت
به منظور تعيين مبنايي براي فروش بيشتر ،تحليل رفتار مشتريان به منظور شناسايي
مناسب و صحيح نيازمنديهاي مشتريان و الگوهاي استفاده از محصوالت ،توسعه
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برنامهريزي بازاريابي با توجه به مشخصات مشتريان جهت كنترل ريسكپذيري
مشتريان و در نهايت بهبود سرويسهاي ارائه شده به مشتريان ،نيازمنديهاي آتي
محصوالت و سرويسها را براي بازار رقابتي و همچنين تقاضاي مشتريان كليدي را
پيشبيني و روشهايي براي تحليل رويگرداني و ريزش مشتريان فراهم نمايند و به
ابقاي مشتريان باارزش خود كمك نمايند .بدين ترتيب ،با استفاده از تحليلهاي آماده،
مديران و تحليلگران زمان كمتري را براي تهيه و بهروزرساني گزارشها و وقت
بيشتري براي تجزيه و تحليلهاي مقرون به صرفه اطالعات خواهند داشت .با آگاهي از
وضعيت فرايندهاي مختلف سازمان يا كل كسبوكار در داشبوردهاي مديريتي ،مديران
ميتوانند از روندها و فرايندهاي كسبوكار با روشي ساده و مؤثر آگاهي يابند و در
سريعترين زمان تصميمهاي مقتضي براي بهبود نظارت بر عملكرد از طريق مديريت و
امنيت متمركز بگيرند و با فراهم آوردن بستر تحليلي-نظارتي بر هزينهها نسبت به
كسبوكار و فضاي رقابتي خود ديدي  325درجه كسب نمايند .همچنين ضروريست
بانكها محلي متمركز براي مشاهده گزارشات مختلف از شرايط سازمان در اختيار
مديران ارشد و مديران مياني جهت افزايش ضريب اطمينان تصميمسازي همسو با
نيازهاي سازمان به صورت كاربرپسند ،منعطف و يكپارچه با ساير سيستمهاي سازمان
قرار دهند تا به نوعي بتوانند ديدگاه بهتري نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده به
دست آورند و با تجزيه و تحليل اثربخش سناريوهاي موجود در سازمان و فضاي
رقابتي ،پيشبيني دقيقتري از سود حاصله از منابع مالي اختصاص داده شده كسب
نمايند .همچنين توصيه ميگردد بانكها براساس رده و نوع مشتري ،الگوهاي پيشروي
به سمت مشكالت اعتباري را با ابزارهاي هوش كسبوكار شناسايي كنند و از اين
طريق ،به مشتريان جهت اجتناب از مشكالت اعتباري و مديريت باقيمانده اعتبار با

سيستمهاي هوشمند هشدار دهند .با بهبود تصميمگيري گروهي و استفاده از قابليت-
هاي تحليلي هوشمند به صورت همراستا ،بانكها ميتوانند به دانشي عميق نسبت به
همه عوامل مانند مشتريان ،رقبا ،محيط اقتصادي ،عمليات و فرآيندهاي سازماني كه
تاثير زيادي بر كيفيت تصميمات مديريتي در سازمان ميگذارند و پويايي دانش
سازماني دست پيدا كنند و بدين ترتيب با ارتقاي سطح عمليات و توانمندي در
تصميمگيريهاي هوشمندانه بستر الزم براي هوش سازماني با هدف بهكارگيري تمام
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توان فكري سازمان جهت دستيابي به اهداف تعريف شده ،فراهم گردد .توجه به اين
امر ضروري است كه جايگاه هوش به مثابه مكانيزم بدن انسان ميباشد كه مغز در
باالترين نقطه بدن به عنوان كنترلكننده تمام اعضاي بدن قرار گرفته و به صورت
مستقل فعاليت بدن را مديريت ميكند در حاليكه ساير اعضاي بدن انسان وابستگي
حياتي با آن دارند ،هوش سازماني نيز بايد به صورت مستقل در راس سازمان فعاليت
كند و در عين حال به تمام بخشهاي سازمان جهت پويايي و داشتن انعطاف الزم براي
پاسخگويي به تغييرات و پيشرو بودن در فضاي رقابتي احاطه داشته باشد.
تحقيق حاضر با توجه به اينكه جزء اولين تحقيقات علمي در حوزه ابزارهاي هوش
كسبوكار به صورت خاص بود ،مشكالت و محدوديتهاي زيادي را پيشرو داشت.
شايد بتوان مهمترين محدوديت پيشرو را عدم درك هدف و ماهيت تحقيق از سوي
جامعه مديريت و حتي جامعه كارشناسي حوزه بانكداري كشور دانست كه ضرورت
توجيه و تشريح مساله براي مديران را حين جمعآوري داده بوجود آورد و موجب
كندي فرايند تحقيق گرديد .از ديگر محدوديتهاي قابل ذكر در پژوهش حاضر،
همچون ساير پژوهشهاي صورت گرفته در كشور ،امكان دسترسي به منابع معتبر
علمي و مقاالت تخصصي براي محقق در زمينه ابزارهاي هوش كسبوكار وجود
نداشته و به عنوان يكي از چالشهاي اصلي مرور ادبيات و پيشينه تحقيق ميتوان
محدوديت در تعداد پژوهشهاي انجام شده را برشمرد .محدوديت ديگر پژوهش
حاضر اين است كه چون در بازه زماني محدودي انجام شده است ،در مورد برآورد
ابزارهاي هوش كسبوكار مورد استفاده در بانكهاي مورد مطالعه صرفا در چارچوب
اين بازه ميتوان اظهار نظر كرد و بنابراين از لحاظ جامعيت در اين بازه زماني قابل ذكر
است .ديگر محدوديت تحقيق حاضر ،عدم تعميمپذيري نتايج تحقيق به كليه بانكها در
سطح كشور با توجه به جامعه پاسخدهنده ميباشد .البته الزم به ذكر است كه اگرچه
محقق به دنبال تعميم نتايج حاصله به كل صنعت بانكداري كشور نبوده است ،وليكن از
نظر منطقي شايد برقراري چنين ارتباطي چندان نامرتبط نباشد .اين مساله به اين دليل
است كه اعضاي نمونه انتخاب شده شعب مركزي بانكها در تهران ،خبرهترين و
مجربترين افراد فعال در زمينه اجرايي و پژوهشي در حوزه هوش كسبوكار ميباشند
كه به دليل تجربه و سابقه فعاليت ،باالترين صالحيت را جهت مشاركت در تحقيق
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داشتهاند .از طرف ديگر ،هنوز سيستم هوش كسبوكار و ابزارهاي آن در تمام بانك-
هاي كشور به صورت كامل و استاندارد پيادهسازي نشده است و فرايندهاي سيستم و
همچنين اصول و رويهها به صورت مشخص تعريف نشده است .ليكن نظرات نمونه
آماري در يك فضاي كسبوكار و رقابتي مشابه ،ميتواند معرف نظر كليه كاربران
سيستم در اقصي نقاط كشور باشد .با اينحال ،از نظر علمي ،بررسي صحت و قابليت
تعميم نتايج اين تحقيق به خارج از سطح نمونه بررسي شده ،در تحقيقات آتي قابل
ارزيابي ميباشد .بديهي است پژوهشها و تحقيقات پيشنهادي بيشتري در اين حوزه
همچون ارزيابي و بهروزرساني نتايج پژوهش بر پايه نظرسنجي از جامعه وسيعتري از
خبرگان جهت برآورد دقيقتر ابزارهاي هوش كسبوكار در بانكهاي كشور ،ارزيابي
مدل مفهومي ارائه شده در تحقيق در صنايع ديگر و مقايسه نتايج به دست آمده با نتايج
تحقيق در صنعت بانكداري ،ارزيابي تاثير موفقيت ابزارهاي هوش كسبوكار بر
عملكرد كسبوكار و كيفيت تصميمگيري قابل انجام ميباشد.
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