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Abstract: 
Today, due to intensified competitive environment, countries and firms do not rely only on 

limited resources or random data in decision making and adopting competitive strategies; therefore, 

organizations are trying to achieve the best sources of information about the business and utilizing 

them effectively in their strategic planning. Dashboard, a tool which is rich in indicators, reports 

and graphs acts dynamically and through it, managers can see the organization's performance at any 

moment and compare and evaluate its status with respect to short and long term perspectives. But 

for efficient data using, business intelligence logic is inescapable. Business Intelligence is a system 

in which different, dispersed and heterogeneous data of an organization is integrated and through 

the establishment of analytical database helps managers to make decisions. This study designs a 

model of organizational dashboard with business intelligence logic, and through Importance 

Performance analysis method evaluated the organizational dashboard development with business 

intelligence logic in SAPCO as a manufacturing company which can be a comprehensive road map 

for organizations to design and implement an organizational dashboard and business intelligence. 

The results show that due to strategic planning process, performance evaluation and procedures 

based on quality management system, also due to deployment of Oracle software, systems and 

software infrastructure are provided in this company but because of lower priority of business 

intelligence in SAPCO issues, dashboard development process with business intelligence logic was 

not considered as an organizational project with a high priority and more work is required. 
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  چکیده

 و محـدود  منـابع  بـه  تنهـا  خـود  رقابتی استراتژي اتخاذ و گیري تصمیم در ها بنگاه نیز و کشورها رقابتی، فضاي تشدید دلیل به مروزها
 دست خود فعالیت و وکار کسب مورد در اطالعاتی منابع بهترین به کنند می تالش رو، ازاین کنند؛ نمی اکتفا شده کسب تصادفی اطالعات

 و هـا  گـزارش  هـا،  شـاخص  از غنی است ابزاري سازمانی، داشبورد. گیرند بهره خود راهبردي ریزي برنامه در مؤثر طور به ها آن از و یابند
 ور بهره جهت لیکن. نمایند مشاهده را سازمان عملکرد هرلحظه در بتوانند آن به استناد با مدیران تا کرده عمل پویا صورت به که نمودارها

 یـک  مختلـف و پراکنـده   هـاي  داده که است سیستمی تجاري هوش. است ناپذیر اجتناب تجاري هوش منطق از استفاده ها، داده شدن
 ایـن . کند فراهم سازمان مدیران گیري تصمیم براي را چندبعدي و تحلیلی هاي گزارش تواند می و کند می منسجم و یکپارچه را سازمان
اجراي مدل  نینهمچ هاي تولیدي و صنعتی و در سازمان تجاري هوش منطق با سازمانی داشبورد توسعه با طراحی مدل ارزیابی پژوهش

 شـرکت  در تجـاري  هـوش  منطق با سازمانی داشبورد توسعه ارزیابی به عملکرد،–اهمیت وتحلیل تجزیه روش از استفاده با شده یطراح
 سـازي  پیـاده  و طراحی جهت ها سازمان براي دقیق راهی نقشه تواند می که است پرداخته صنعتی و تولیدي شرکت یک عنوان به ساپکو

 هاي رویه و عملکرد ارزیابی استراتژیک، ریزي برنامه فرایند وجود به توجه با دهد می نشان نتایج. باشد تجاري هوش و سازمانی داشبورد
 لیکن بوده، ساپکو فراهم شرکت در افزاري نرم و سیستمی بسترهاي اوراکل، افزار نرم وجود همچنین و کیفیت مدیریت سیستم بر مبتنی

 سازمانی پروژه یک صورت به تجاري هوش منطق با داشبورد توسعه فرایند این شرکت، در تجاري هوش مباحث تر پایین اولویت دلیل به
 .است بیشتري کار به نیاز حوزه این در و نبوده مطرح باال اولویت با

   :واژگان کلیدي
  .عملکرد-اهمیتهاي اطالعاتی؛ داشبورد سازمانی؛ هوش تجاري؛ تحلیل  ارزیابی؛ توسعه سیستم
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  مقدمه -1

تـرین   یکـی از مهـم  ]. 31[رود  مـی  به شـمار  ها سازمان توسعه رکن ترین مهم عنوان به اطالعات امروزه،
سازي و گزینش بهترین اطالعات در کمترین زمان با  میگیري، تصم متصمی ،وکارها عوامل موفقیت کسب

سـت  ها میان آن اطالعات و گزینش مناسب ازبنیان اساسی هر تصمیم نیز وجود . بیشترین اطمینان است
طـور   بـه  ،دهنـد  زمانی که مدیران براي اتخاذ تصـمیمات تجـاري اختصـاص مـی     هاي اخیر، در سال ].8[

وکارها را ملزم به اتخاذ تصمیماتی هوشـمندانه کـرده    کسب ،فشارهاي رقابتی. یافته است شدیدي کاهش
هاي گذشته، سیستم اطالعات  موقع و منظم، در دهه زم، بهدر راستاي برخورداري از اطالعات ال]. 5[ است

گیـري یکـی از    تصـمیم  MISدر . به دنیـاي مـدیریت و محافـل علمـی معرفـی شـد       MISمدیریت یا 
  ].24[هاي حل مسئله است  زیرمجموعه

باعث تواند  شود و می اي براي دالیل استراتژیک به کار گرفته می طور فزاینده امروزه، فناوري اطالعات به
 اسـتخراج  بهبود براي]. 33[وري فرایندهاي داخلی شود  ارتقاي کارایی در سازمان و بهبود کنترل و بهره

هـا   سـازمان  تحلیلگـران  و مـدیران  که گیرد قرار باید مورداستفاده روشی ها، آن بودن هنگام به و ها داده
 ها حل راه کردن پیدا به فقط و دندهن ندارد، هدر کافی ارزش که اطالعاتی آوري جمع براي را خود وقت

 رمز]. 20، 21[شود  معنادار متمرکز و منظم خودکار، روش یک به ها داده استخراج آوري و جمع فرایند و
 با دانش را جدید هاي داده گام به گام بتواند که است این سازمان هر در مدیریت نظام و مدیر هر موفقیت
 بـه  تا بکوشد آورد و فراهم را نوین اطالعات سازي آماده و دریافتمقدمات  و دهد پیوند سازمان پیشین
 را جدید دریافت اطالعات توان سازمان، آن زیرمجموعه مختلف مراتب به توجه با و سازمان وضع فراخور

 آمـادگی  کـه  درحـالی  جدید، هاي داده هجوم با سازمان طرف، ازیک که نماید دقت .ببرد باال سازمان در
 جدیـد،  هـاي  یافتـه  و هـا  داشـته  پیش بین دیگر، طرف از و مواجه نشود ندارد، را ها آن پذیرش یا درك

 هـاي  حضـور حلقـه   دلیل به تنها نه مدیریت نظام شود، این جز اگر نیاید؛ چراکه وجود به عمیقی شکاف
 سازمان بیگانگی لحاظ به بلکه بود، نخواهد سازمان پیکر بر جدید اطالعات پیوند به قادر فراوان مفقوده

داد  خواهـد  دسـت  از نیز را توسعه و پیشرفت براي گیري صحیح تصمیم هرگونه توان جدید، اطالعات با
سازمانی با منطق هوش تجـاري یکـی از تغییراتـی اسـت کـه       1الذکر، داشبورد با توجه به موارد فوق ].9[

. قیقـات و بسترسـازي هسـتند   سازي هرچه بهتر آن، نیازمنـد مطالعـه و تح   براي توسعه و پیاده ها  سازمان
ي عملکـردي  هـا  آزموننداشتن یک نقشه راه جامع که تمامی جوانب امر را اعم از مطالعات اولیه الزم تا 

دچـار   فنّاورانـه ها را در ابعاد مختلف سازمانی، اجتمـاعی و   داشبورد و توسعه آن در برگرفته باشد، سازمان
و آگاهی از ارتباط مراحـل مختلـف آن بـا یکـدیگر      همچنین عدم وجود مدل توسعه. مشکل خواهد کرد

هاي آتی سازمان به دلیل پیامدهاي ناشی از شکست پـروژه   باعث ایجاد مشکالت فراوان بر سر راه پروژه
هـاي جدیـد    سازي ناموفق سیستم و کاهش اعتماد مدیران ارشد به سیستم هاي گزاف پیاده فعلی و هزینه
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اي توسعه این امر، آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، شناسایی عوامـل  ریزي بر هنگام برنامه. خواهد شد

درزمینه داشبورد سـازمانی  . هاي تأثیرگذار بر توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري است و مؤلفه
شـده از زوایـاي    شده است؛ لـیکن هرکـدام از تحقیقـات انجـام     و هوش تجاري، تحقیقات مختلفی انجام

هـاي ارزیـابی    ها در قالب سیسـتم  برخی تحقیقات و پژوهش. اند وع را موردبررسی قرار دادهمختلفی موض
. هاي اطالعاتی به آن نگریسته شده اسـت  ها از منظر سیستم در برخی پژوهش. اند عملکرد به آن پرداخته

کـاوي و در برخـی تحقیقـات     مباحـث داده  ایداده هاي پایگاه  افزاري، در بحث هاي عمدتاً نرم در پژوهش
اي  رشـته  با عنایت به بـین . شده است  مدیریتی با عنوان مدیریت دانش به مباحث هوش سازمانی پرداخته

بودن این فرایند، برخی از تحقیقات به بعد سیستمی آن و فرایندهاي مربوطه و برخی دیگـر بـه بررسـی    
در . انـد  هاي الزم براي توسعه هوش تجاري متمرکزشده ملیاتهاي سازمان و ع نحوه تغییرات پایگاه داده

هاي اطالعـاتی،   ریزي استراتژیک، ارزیابی عملکرد، سیستم بعد سیستمی نیز از مناظر مختلف مانند برنامه
رو، انجام تحقیقی که کل فرایند توسعه  به این مقوله پرداخته شده است؛ ازاین... گیري و هاي تصمیم روش

هاي سـنجش آمـادگی سـازمانی، سـنجش      مانی با منطق هوش تجاري را با تلفیقی از روشداشبورد ساز
اي، ارزیابی عملکرد و  سازي و از ابعاد سیستمی، فرایندي، پروژه هاي استقرار و پیاده میزان موفقیت، روش

بی توسـعه  در این پژوهش برآنیم تا با ارائـه مـدل ارزیـا   . نماید افزاري بررسی و مدل کند، ضروري می نرم
تـا از   میقـرار دهـ  گیرنـدگان  داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري، این امکـان را در اختیـار تصـمیم   

. منـد شـوند   بهـره  هـا   هاي نوین مدیریت در اداره سازمان جدیدترین راهکارهاي مدیریت اطالعات و شیوه
وسـعه داشـبورد سـازمانی بـا     بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش، طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی ت

گیـري مـؤثر در    منطق هوش تجاري است تا از این رهگذر بتـوانیم نسـبت بـه احیـاي موضـوع تصـمیم      
هاي تولیدي و صنعتی، با توجـه   طور ویژه، نسبت به ارزیابی وضعیت شرکت ها همت گماشته و به سازمان

–با کمک گرفتن از روش تحلیل اهمیـت ، در مرحله بعد .ها، ارائه راهکار نماییم به مأموریت و اهداف آن
و ارزیابی وضعیت یک شرکت تولیدي و  شده یطراحتبع آن، اعتبارسنجی مدل  عملکرد به دنبال اجرا و به

با توجه به لزوم اجراي مدل ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش . صنعتی در این حوزه هستیم
سازمانی کارکنان  هاي اطالعاتی در فرهنگ تفاده از سیستمتجاري در یک شرکت تولیدي و صنعتی که اس

صورت کلی آشنایی داشته باشند و  آن نهادینه شده باشد و با مفاهیم داشبورد سازمانی و هوش تجاري به
افزاري و بلوغ فرایندها درآنجا، شرکت طراحی مهندسی  افزاري و سخت نرم هاي همچنین وجود زیرساخت

ی شده است با استفاده از روش سع .انتخاب شد موردمطالعهعنوان  به) ساپکو(خودرو  و تأمین قطعات ایران
عملکرد، ارزیابی دقیقی از وضعیت شرکت در جهت توسعه داشـبورد و تحلیـل عمیقـی از    –تحلیل اهمیت

. سازي این سیستم ارائه شـود  وضعیت عوامل توسعه جهت ارائه نقشه راه به مدیران جهت طراحی و پیاده
خودرو نقش کلیدي در مـدیریت زنجیـره تـأمین     کننده قطعات ایران عنوان طراح و تأمین ساپکو به شرکت
خـودرو بـا    اي نسبت به وضعیت کنونی زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران نگاهی مقایسه. خودرو دارد ایران
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. شـده دارد  امکه سال آغاز فعالیت ساپکو بود، نشان از عظمت کار انجـ  1372وضعیت این صنعت در سال 

شرکت قطعه ساز و صدها شـرکت پشـتیبان تـأمین، هـزاران      500هزار نفر در حدود  150اکنون بیش از 
هزار دستگاه خودرو برعهده دارند  600قطعه پیچیده در بیش از ده مدل خودرو را براي تولید ساالنه حدود 

ـ   .که برخی سازندگان در صادرات قطعات نیز فعال هستند افـزار   ه دلیـل اسـتفاده از نـرم   شرکت سـاپکو ب
و همچنـین  ... اتوماسیون اداري، تدارکات، منابع انسانی، سفارشات و انبارداري، امـور مـالی و بازرگـانی و   

هاي اطالعاتی را در بـین کارکنـان    هاي جاري، استفاده از سیستم و رویه) ها فرم(ها  مکانیزاسیون کاربرگ
هـاي   افزار اوراکل، مشکل ارتباط بین پایگـاه  فزاري و استفاده از نرما خود نهادینه کرده و با یکپارچگی نرم

نفر بوده که از ایـن تعـداد    1500منابع انسانی شرکت ساپکو متشکل از همچنین . داده را حل کرده است
هـاي مختلـف هسـتند و ایـن امـر بـه توسـعه         داراي تحصیالت دانشگاهی در سطوح و حوزه% 80حدود 

از طرف دیگـر، بـه دلیـل چـابکی شـرکت و      . اري شرکت کمک شایانی نموده استافز هاي نرم زیرساخت
سازمانی یادگیرنده کارکنان، در این شرکت از تغییرات استقبال شده و مفاهیم جدید مانند هـوش   فرهنگ

وجـود  . شود سازمانی نهادینه می در فرهنگ سرعت بهتجاري و داشبورد سازمانی و ضرورت استفاده از آن 
گذاري اهداف و فرایندها و ارزیابی و پایش تحقق اهـداف در ایـن    ریزي استراتژیک و سنجه برنامهفرایند 

برخـی از دسـتاوردهاي   . ایـن پـژوهش اسـت    موردمطالعـه  عنوان بهشرکت از دالیل دیگر انتخاب ساپکو 
  : اند از شرکت ساپکو عبارت

، دریافـت تنـدیس سـیمین    1387در سـال   وري و تعالی سازمانی دریافت تندیس بلورین جایزه ملی بهره
، دریافـت تقدیرنامـه چهـار سـتاره از انجمـن اروپـائی       1388اولین جایزه ملی نظام پیشـنهادها در سـال   

EFQM  دریافت گواهینامه 1387در سال ،IMS  دریافـت گواهینامـه   ، 1386در سالISO 14001  در
و  ذکرشـده با وجود مـوارد  . 1388در سال کسب رتبه چهارم در بین صد شرکت برتر ایران و  1386سال 

هـاي مختلـف،    افزارها و سیستم بلوغی که در شرکت ساپکو وجود دارد و اطالعات مختلفی که توسط نرم
ي فرایندها که به دلیل وجـود سیسـتم مـدیریت کیفیـت در     مستندسازشود و همچنین  تولید و ذخیره می

وغ مطلوب، تاکنون این شرکت موفق به توسـعه یـک   شرکت وجود دارد و نظام مدیریت پروژه با سطح بل
ـ گ بهـره داشبورد جامع سـازمانی بـا    ي از مزایـاي هـوش تجـاري نشـده و تحلیـل و ارزیـابی دقیقـی        ری

اي براي توسـعه داشـبورد در    صورت جزیره یی بهها تالشهرچند . شود انجام نمی شده رهیذخي ها داده يرو
را در جهـت   شـده  لیتحلهنوز داشبورد جامعی که اطالعات  برخی واحدهاي این شرکت انجام شده، لیکن

ایـن مسـئله بـه    . گیري در این شرکت براي مدیران سطوح مختلف فراهم کند، وجود ندارد بهبود تصمیم
و مشخص نبودن ارتباط این عوامل با یکدیگر  طرف کیازدلیل عدم شناخت کلیه عوامل توسعه داشبورد، 

و جایگاه آن در نقشه راه کلی توسعه و عدم شناخت شرکت از وضعیت کنونی خود درمورد نقـاط قـوت و   
ضعف در این حوزه است که در صورت عدم حل مسئله، ممکن است فرایند توسـعه و رشـد شـرکت را در    

لیکن در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از عوامـل      . جه کندبا مشکل موا شده فیتعر انداز چشمراستاي تحقق 
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در توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري اقدام به کشف ارتباطات این عوامـل بـا    شده ییشناسا

یکدیگر و ارائه یک مدل جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري در شرکت سـاپکو  
سازي موفق سیستم داشبورد سـازمانی در   ارهایی جهت طراحی و پیادهو راهک ها شنهادیپ، تیدرنهاشده و 

 .این شرکت ارائه شده است
  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

حلی جـامع   نمایشی ساده، مختصر، واضح و شهودي جهت ارائه اطالعات دارد و راه سازوکارهايداشبورد 
از ]. 16[ منظور نظارت بر وضعیت موجود در واحدهاي مختلـف اسـت   ها به ها و شرکت براي کلیه سازمان

گیـري، نظـارت و    عملکرد سیستم است که مدیران سازمان را بـراي انـدازه   نمایی از طرف دیگر، داشبورد
داشبورد ابزاري است غنی در تعریف دیگري، ]. 17[ کند طور مؤثرتر توانا می وکار به یت عملکرد کسبمدیر

صورت پویا عمل کرده تا مـدیران بـا اسـتناد بـه آن بتواننـد در       ها و نمودارها که به ها، گزارش از شاخص
مدت و بلندمدت  کوتاه اندازهاي هرلحظه عملکرد سازمان را مشاهده نموده و وضعیت آن را نسبت به چشم

هـاي   اي از شـاخص  وکـار بـوده و شـامل مجموعـه     داشبوردها از ابزارهاي کسب. مقایسه و بررسی نمایند
هـاي   شـاخص . وکار هسـتند  و سایر اطالعات مرتبط با کسب 2هاي کلیدي عملکردي ، شاخص1عملکردي

راهبـردي سـازمان    ی بـه اهـداف  وکار در دستیاب دهنده میزان موفقیت کسب نشان ،کلیدي عملکرد، اساساً
  ].9[ در معرض توجه و بررسی قرار دارند ،جهت هستند و ازاین

هـاي   وکـار و نظـارت بـر فعالیـت     وتحلیل مدیریت عملکـرد کسـب   داشبوردها مفیدترین ابزار براي تجزیه
دن ترین اطالعات موردنیاز براي رسـی  نمایش داشبورد، تصویري از مهم یک صفحه]. 34[ وکار است کسب

تـوان   که اطالعات را می طوري به ؛شود نمایش نشان داده می که بر روي صفحه است به یک یا چند هدف
  ].36[ در یک نگاه کنترل کرد

 (EIS)هـاي اطالعـات اجرایـی     سیستمدر قالب  1980هاي داشبورد براي اولین بار در سال  اولین نسخه
عنوان  وجه به هیچ این داشبوردها به. تنها به معدودي از دفاتر مدیران عامل گسترش یافت اما ،توسعه یافت

هاي  هدف معمول این داشبوردها، نشان دادن سنجه. یک سیستم جاري و واقعی مورداستفاده قرار نگرفت
 .درك کننـد  که بتوانند وضعیت مالی سازمان را طوري طور در دسترس براي مدیران بود؛ به کلیدي مالی به

. هـا، متوجـه شـدند ایـن روش عملـی نیسـت       روزرسانی و کنترل داده به دلیل وجود مشکالت اولیه در به
. اعتماد بـوده و در منـابع متفـاوت و متعـددي گسـترش داشـتند       اطالعات اغلب ناقص و غیرقابل ،واقع به

گـام بـا پیشـروي عصـر     هم. شـدند  به همین شکل اسـتفاده مـی   1990ها تا سال  اس. آي.اي وجود بااین
بـه کمـک داشـبوردها آمدنـد تـا عملکـرد       و هوش تجاري  پردازش تحلیلی آنالین ده،انبار دا اطالعات،

                                                        
١ Performance Indicator (PI) 
٢ Key Performance Indicator (KPI) 
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، داشبوردها تا یک دهه بعد بـا ظهـور   يباوجود در دسترس بودن امکانات فنّاور. تري داشته باشند مناسب
 تجـارت  یـک  ].19[ محبوبیت عام پیدا کردند و معرفی کارت امتیاز متوازن دهاي کلیدي عملکر شاخص

 تـا  انـد  مراقـب  دائـم  طـور  به که رقبایی با باید بلکه دارد، نگه ازخودراضی را مشتریان باید تنها نه موفق
 که ییها ياستراتژ تعیین در ها شرکت به تواند می تجاري هوش. کند رقابت خودنمایند، از آن را مشتریان

  ].12[کند  مؤثري کمک گیرند، می کار به گرفتن مشتریان اختیار در براي رقبا
ریزان  هاي هوش تجاري براي ارائه اطالعات پیچیده و رقابتی به برنامه سیستم، )2004(1نگاشبر اساس 

ها و مدیریت دانش را با ابزارهـاي تحلیلـی ترکیـب     سازي داده ها، ذخیره آوري داده و تصمیم گیران، جمع
ها، ابزارهـا و راهکارهـایی اسـت کـه بـه درك بهتـر        ها، فناوري مجموعه توانایی تجاريهوش . کنند می
  ]. 9[ نماید وکار کمک می یران از شرایط کسبمد

دهـی   هـاي سـازمان   عنوان ترکیبی از محصـوالت، فنـاوري و روش   در تعریف دیگري، هوش سازمانی به
هـوش  . شـود  شده است که موجب بهبـود سـود و عملکـرد مـی     اطالعات کلیدي موردنیاز مدیریت تعریف

کلیـدي   وکـار در چــارچوب فراینــدهاي    بوتحلیـل کسـ   وکـار و تجزیـه   سازمانی شامل اطالعات کسب
را در پی وکار  که درنهایت بهبود عملکرد کسبشود  منجر میوکار است که به تصمیمات و اقداماتی  کسب

هـاي اطالعـاتی در فراینـدهاي کلیـدي      طور خاص، هوش سـازمانی بـه معنـاي کـاربرد دارایـی      به. دارد
هـوش تجـاري سیسـتمی اسـت کـه       ].35[ اسـت  اروک وکار براي دستیابی به بهبود عملکرد کسب کسب

کند و از طریق تشکیل پایگاه  هاي مختلف، پراکنده و ناهمگون یک سازمان را یکپارچه و منسجم می داده
هاي تحلیلـی و چندبعـدي را    تواند گزارش می ،هاي کاربردي و برنامه ها روشداده تحلیلی و با استفاده از 

  ]. 7، 3[د فراهم کنگیري مدیران سازمان  براي تصمیم
هاي پشتیبان تصـمیم و   همچنین برنامه ،اي از عملیات یکپارچه هوش تجاري مجموعهدر تعریف دیگري 

 سـازد  وکار میسـر مـی   وکار را براي جوامع کسب هاي کسب هاي اطالعاتی است که دسترسی به داده بانک
هاي تحلیلـی بـراي اسـتخراج     روشهاي ریاضی و  عنوان یکسري مدل توان به هوش تجاري را می ].25[

 شـود  گیري پیچیده استفاده مـی  هاي موجود دانست که براي فرآیندهاي تصمیم اطالعات و دانش از داده
آوري اطالعات مربوط به رقبا و محیط، شرکا، محصـوالت، خـدمات،    هوش تجاري، جمعهمچنین ]. 15[

  ].14[ ستکنندگان براي ایجاد و حفظ مزیت رقابتی ا مشتریان و عرضه
هـاي   او یـک تحلیلگـر جسـتجو    .توسط هوارد درنسـر ابـداع شـد    1989اصطالح هوش تجاري در سال 

عنـوان یـک اصـطالح گسـترده بـراي توصـیف        وي هوش تجاري را به. بود الکترونیکی در گروه گارتنر
ی از گیـري بـا اسـتفاده از پشـتیبان     وکـار و تصـمیم   ها بـراي بهبـود کسـب    اي از مفاهیم و روش مجموعه
منظور  هوش تجاري بر سرعت در تحلیل اطالعات به]. 28[ هاي مبتنی بر واقعیت محبوب ساخت سیستم

تـر شـدن و    اسـت و موجـب دقیـق   مبتنـی  وکار در حداقل زمـان   اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب
                                                        

١ Negash 
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 بهبـود  موجـب  تجاري هوش هاي سیستم]. 10[د شو گیري در سطح مدیران عالی می هوشمندي تصمیم

 مشـتریان،  رقبـا،  مربوط بـه  اطالعات از پیشرفته و صحیح استفاده طریق از ها سازمان تجاري عملکرد
مناسـب   ساختار یک بتوان باید ابتدا در البته .شوند می ها سازمان داخلی تجاري عملیات و کنندگان تأمین
 .دکر طراحی سازمان آن در موجود تحلیلی نیازهاي به توجه با موردنظر سازمان در تجاري هوش براي

د شـو  ارزیـابی  موردنظر ساختار پشتیبانی توانایی ازنظر باید سازمان اطالعات فناوري زیرساخت همچنین
]15[. 

]. 4[ اسـت  آنگیـري مـدیران ارشـد     افزایش آگاهی سازمان و بهبود فرایند تصـمیم  هوش تجاريهدف 
دهی به  و همچنین بهبود خدمات افزایش رضایت مشتري، وفاداري مشتري، افزایش سود بخشی مشتري

  ].11[ یابد سهامداران بیرونی با کمک هوش تجاري سرعت بیشتري می
هـا   لذا با توجه به تعاریف باال ارزیابی وضعیت توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري در سـازمان 

مدل توسعه داشـبورد  براي دستیابی به این مهم، . نماید هاي تولیدي و صنعتی ضروري می ویژه شرکت به
عنوان مدل مبناي ارزیـابی، انتخـاب و فراینـد ارزیـابی بـا اسـتفاده از        سازمانی با منطق هوش تجاري به

هاي زیـادي بـه بررسـی داشـبورد سـازمانی و هـوش        پژوهش .عملکرد انجام شد–وتحلیل اهمیت تجزیه
هـا   بـه برخـی از آن   در ذیـل . اند تجاري همت گماشتند که هرکدام از منظري مختلف به موضوع پرداخته

  :شود اشاره می
) 2005( گـران ید، ریبستین و )2005(در بحث مراحل توسعه داشبورد سازمانی، سه مقاله گوالتی و الدرید 

 5هـا را در قالـب    بندي آن جمع) 2009(و دیگران  1اند که پاولز ، مراحل آن را ترسیم کرده)2008(و وینر 
ها؛ ایجاد ارتباط بـین   هاي کلیدي؛ تکمیل کردن داشبورد با داده انتخاب سنجه]: 27[کنند  مرحله بیان می

همچنـین  . بینی و سناریوها؛ اتصال داشبورد به پیامـدهاي مـالی   هاي داشبورد؛ ایجاد سازوکار پیش گزینه
خود با عنوان داشبورد عملکرد، مراحل ایجاد داشبورد را شامل سنجش آمادگی در کتاب ) 2010(اکرسون 

عملیاتی، (وکار، تعیین نوع داشبورد  سازمانی، سنجش آمادگی فنی، همسوسازي فناوري اطالعات و کسب
سـازي، پـذیرش و    هاي اثربخش، تعیین نوع نمایش اثربخش، پیاده ، تعیین سنجه)تاکتیکی و استراتژیک

  ].17[داند  کردن آن با مدیریت تغییر میعملیاتی 
، مشـخص شـد سیسـتمی بـه     »کشف هوش تجاري از بازنگري محصوالت آنالین«در تحقیقی باهدف 

بخـش ارزشـمند و    صحت و همگرایی باالدست پیدا خواهد کرد که عالیـق محصـول و قـوانین آگـاهی    
وتحلیل  دهاي مهمی براي تجزیهمطمئن داشته باشد و همچنین محققین دریافتند که هوش تجاري کاربر

  ].16[بازار و مدیریت تجارت الکترونیک خواهد داشت 
مشخص شد که هـدف هـوش تجـاري،    » هوش تجاري، رویکردي یکپارچه«در تحقیقی دیگر با عنوان 

کند تـا درك بهتـري از موقعیـت     کاهش اتالف وقت و بهبود کیفیت اطالعات است و به مدیر کمک می
                                                        

١ Pauwels 
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  ].23[ا داشته باشد شرکت نسبت به رقب

، مشـخص  »هاي هوش تجـاري  ضرورت ایجاد یک مدل براي ارزیابی پروژه«در تحقیقی باهدف بررسی 
هاي هوش تجاري حیاتی است و این نتیجه به دست آمد که هوش تجاري باعـث   شد که ارزیابی سیستم

  ].18[شود  دوري از اتالف وقت و منابع می
اي بـودن ایـن فراینـد،     رشـته  پیشین مشخص است، با عنایت به بینهاي  گونه که در مرور پژوهش همان

برخی از تحقیقات به بعد سیستمی آن و فرایندهاي مربوطه و برخی دیگر به بررسی نحوه تغییرات پایگاه 
همچنین از بعد ارزیـابی،  . اند هاي الزم براي توسعه هوش تجاري متمرکزشده هاي سازمان و عملیات داده

... سـازي و  آمادگی سازمانی و سنجش بلوغ، برخی به سـنجش میـزان موفقیـت پیـاده    برخی به سنجش 
رو، انجام تحقیقی که کل فرایند توسعه داشبورد سازمانی با منطـق هـوش تجـاري را از     اند؛ ازاین پرداخته

ین مهم ا. نمود افزاري بررسی و تحلیل نماید، ضروري می اي، ارزیابی و نرم ابعاد سیستمی، فرایندي، پروژه
شـده   نشـان داده  1با انتخاب عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري که در جدول شماره 

  .است، مرتفع شد
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  عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري -1جدول 

ردیف
 

 مضمون پایه دهنده مضمون سازمان

ردیف
ــمون   مض

ســازمان 
 دهنده

 مضمون پایه

1 

 سنجی نیازسنجی و امکان

 16 نیازسنجی و طرح توجیهی

ــتقرار و  اس
 سازي پیاده

ــاد  ــار  ETLایج و انب
 داده

 ایجاد مخزن فراداده 17 سنجش آمادگی سازمانی 2

 ایجاد برنامه کاربردي 18 بررسی عوامل کلیدي موفقیت 3

4 
 ریزي هبرنام 

ــل  داده 19 ریزي پروژه برنامه ــاوي و تحلی ک
 ها داده

 سازي پیاده 20 تحلیل نیازمندیها 5

6 

 طراحی فرآیندي

ــابی و  21 تعیین اهداف و فرآیندها ارزی
 تحلیل

ــزان  ــنجش میــ ســ
 موفقیت داشبورد

و  SMARTارزیـابی   22 ها KPIها و  تعیین سنجه 7
IMPACT بودن 

 23 سنجهایجاد شناسنامه  8
ــداري  نگه

 و توسعه

ــتم و   ــداري سیس نگه
 آموزش کاربران

 توسعه و تکامل 24 ها ها و فرم سازي دستورالعمل تهیه و جاري 9

10 

 افزاري نرم طراحی

    اي ها و منابع داده بررسی و تحلیل داده

    تحلیل و طراحی پایگاه داده 11

    تحلیل و طراحی مخزن فراداده 12

    ETLطراحی  13

    انتخاب ابزار داشبورد 14

    سازي برنامه کاربردي نمونه 15

  
 

  .شود ارائه می 2ها به شرح جدول  ق و شفافیت هر چه بیشتر عوامل مدل تعاریف عملیاتی آنجهت تدقی
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   يتجارتعریف مضامین توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش  -2جدول 

  تعریف  عنوان مضمون  ردیف

ــرح    1 ــنجی و طـ نیازسـ
  توجیهی

تجاري و تبیـین  منظور از این مضمون، بررسی نیاز سازمان به سیستم داشبورد و هوش 
تأثیر آن در عملکرد سازمان، تعیین مخاطبان هدف، بررسی درك اهمیـت مصورسـازي   

فایده و تأثیر داشبورد بـر  /هاي هزینه در سازمان و همچنین بررسی تحلیل... اطالعات و
  .ها در سازمان است سود و کاهش هزینه

ــادگی   2 ــنجش آمــ ســ
  سازمانی

سازمان جهت توسعه سیستم داشبورد در تمـامی  منظور از این مضمون، بررسی آمادگی 
نوعی  و به... ابعاد نظیر مدیریتی، راهبردي، ساختاري، منابع سازمانی، قانونی، فرهنگی و

  .سنجی فنی و غیر فنی است بررسی امکان

بررسی عوامل کلیـدي    3
  موفقیت

طـور   بـه  تواننـد  مـی  که هستند متغیرهایی یا شرایط ها، ویژگی موفقیت، کلیدي عوامل
 شرط این باشند؛ با داشته اثر صنعت در رقابت حال در شرکت موفقیت در توجهی قابل

بحـث   در. مـدیریت شـوند   یـا  نگهداري حفظ، خوبی به ها ویژگی و شرایط متغیرها، که
 از اي مجموعـه  عنـوان  بـه  تواننـد  می موفقیت کلیدي خاص، عوامل صورت به، داشبورد
 تجاري هوش هاي داشبورد و سامانه دستاوردهاي تضمینمنظور  به که ها روش و وظایف

  .حساب آیند به گیرند، قرار موردتوجه باید

  ریزي پروژه برنامه  4

 آماده... و، ساختار شکست کار PMBOKدر این قسمت با توجه به استانداردهایی نظیر 
وارد  MSP نظیري افزار و در نرم تعیینها  آننیاز  نیاز و پس پیشي  سپس رابطه. شوند می

ها و  عالوه بر این، در این مرحله باید تحویل دادنی. شود نمودار گانت آن استخراج می و
ها نیز باید با  عملیات تخصیص منابع به فعالیت. ها نیز مشخص شود نیز موعد تحویل آن

  .توجه به منابع موجود انجام شود

  ها تحلیل نیازمندي  5

ترین مراحل بـراي انجـام    ها، یکی از مهم دقیق نیازمنديآوري، استخراج و تعریف  جمع
شـویم کـه    هـا، مطمـئن مـی    با تعریف و تحلیـل نیازمنـدي  . افزاري است نرم یک پروژه
ایـم و هـیچ    طور کامـل شـناخته   ها را به آوري کرده، آن طور کامل جمع ها را به نیازمندي

شـود تـا    ها سبب مـی  نیازمنديعالوه بر این، تحلیل . ها وجود ندارد ابهامی در مورد آن
  .ها با یکدیگر در تضاد نیستند مطمئن شویم نیازمندي

تعیــــین اهــــداف و    6
  فرآیندها

انـداز، اهـداف کـالن و     در این مرحله، بر اساس برنامه راهبردي سازمان مأموریت، چشم
ایـن  . شـود  ها و همچنین نقشه اهداف و فرآیندهاي اصلی شرکت تعیـین مـی   استراتژي

کند که داشبورد سازمانی رسیدن به چه اهدافی را باید مـورد پـایش    مشخص میمرحله 
  .قرار دهد

 KPIها و  تعیین سنجه  7
  ها

هاي عملکرد براي سنجش تحقق هـر   منظور از این مضمون، شناسایی و تعیین شاخص
دهنده تمامی ابعاد هدف  تر و پوشش ها جامع هرچقدر سنجه. یک از اهداف سازمانی است
هـا،   در مرحله بعد باید از بین ایـن شـاخص  . شود تر انجام می باشند، سنجش هدف دقیق

تعیـین و جهـت نمـایش در سـطوح بـاالتر      ) هـا  KPI(هاي کلیـدي عملکـرد    شاخص
  .سازي شوند آماده

  ایجاد شناسنامه سنجه  8
، روش و فرمول )شاخص(منظور از شناسنامه سنجه، مشخص کردن دقیق تعریف سنجه 

هاي موردنیاز، تعیین متولی هر داده، مقـادیر اسـتاندارد و    آوري داده محاسبه، روش جمع
یا اشکال  1اي صورت عقربه هدف هر سنجه، تعیین حدود کنترلی، تعیین نحوه نمایش به

                                                        
١ Gauge 
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  تعریف  عنوان مضمون  ردیف

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

9  
ــاري ــه و ج ــازي  تهی س
ــتورالعمل ــا و  دســ هــ

  ها کاربرگ

هـا،   سـازي کـاربرگ   سـازي، اعتبـاردهی و جـاري    منظور از این مضمون، طراحی، آماده
آوري و  هاي اجرایی و فرآیندهایی است که جهت جمع ها، روش ها، دستورالعمل لیست چک

ها، تعیین ارتباط  ها، مکانیزم مدیریت داشبورد، تعیین و سطوح دسترسی محاسبه شاخص
  .رود بکار می... ریزي، پاداش، آموزش و بودجهها مانند  داشبورد با سایر نظام

ها  بررسی و تحلیل داده  10
  اي و منابع داده

شوند، چه  هاي سازمان از چه منابعی تأمین می در این مرحله باید مشخص کنیم که داده
اند و  شده سازي ها پاك افزارهاي کاربردي در این زمینه وجود دارد و تا چه میزان داده نرم

ها، بررسی وجود منابع اطالعاتی  بررسی در دسترس بودن روند تاریخی داده. هستندکامل 
هـا، ارزیـابی و بررسـی     هاي اطالعاتی و داده یابی سیستم غیررسمی در سازمان، عارضه

  .گیرد موردبررسی قرار می... هاي منابع مختلف و کیفیت داده

تحلیل و طراحی پایگاه   11
  داده

هاي دسترسی به داده، مشخص کـردن   هایی نظیر مرور نیازمندي در این مرحله، فعالیت
سازي، طراحی پایگاه داده عملیاتی، طراحی ساختار  سازي و خالصه هاي یکپارچه نیازمندي

هـاي جـدول، حـذف     ، ایجاد نـام کاربرپسـند بـراي سـتون    عملیاتیفیزیکی پایگاه داده 
فرایند جریان اطالعات در سازمان، طراحـی معمـاري    سازي هاي بالاستفاده، مدل ستون

پایگاه داده، طراحی پایگاه داده هدف هوش تجاري شـامل معیارهـا و بعـدها، طراحـی     
  .شود انجام می... وجوهاي الزم و  پرس

تحلیل و طراحی مخزن   12
  فراداده

در ایـن مخـزن   . هـاي داده  مخزن فراداده یک پایگاه داده است اما نه مانند سایر پایگاه
صورت  اي به اطالعات زمینه. شود هاي تجاري ذخیره می اي در مورد داده اطالعات زمینه

کـه ایـن اطالعـات مسـتند      هنگـامی . وکاري وجود دارد ذاتی در هر سازمان و هر کسب
اند  اي در یک سازمان عبارت اطالعات زمینه. شود یاد می »ادهفراد«شوند از آن با نام  می

گیري  خرید، فروش، سفارش، بازپس(هاي تجاري  ، فعالیت)...خریدار، فروشنده و(اشیاء : از
قوانین (هاي اعمالی  و سیاست) و قوانین ها بین اشیاء یا فعالیت ارتباطات(، ارتباطات ...)و 

در این مرحلـه،  ). شود هاي سازمانی اعمال می فعالیت هایی که بر روي اشیاء و و سیاست
هاي دسترسی و  هاي مخزن فراداده، تعیین نیازمندي هایی نظیر تحلیل نیازمندي فعالیت
  .شود انجام می... وکار و گیري آن، ایجاد مدل فراداده کسب گزارش

 ETLطراحی   13

اسـتفاده جهـت تصـمیمات    هاي عملیاتی سـازمان، قابلیـت    اطالعات موجود در سیستم
 .استراتژیک را ندارند

بایست تغییر شکل یافته و وارد سیستم انبار داده شوند تا قابلیت استفاده  این اطالعات می
،  ETL شـده در  عملیـات انجـام  . هـاي اسـتراتژیک را پیـدا نماینـد     گیري جهت تصمیم

ها را به شکل  و آن کنند هاي عملیاتی سازمان را استخراج می اطالعات موجود در سیستم
هـا   شود، تبدیل کـرده و تغییـرات الزم را بـر روي آن     DWاستفاده در و قالبی که قابل

 نشـده یـا عملیـات    که اطالعات به نحوه صحیحی اسـتخراج  درصورتی. کنند اعمال می
دچار اخـتالل   DWها صورت نگیرد، زیرساخت سیستم درستی بر روي آن به سازي پاك

شده،  هاي عملیاتی سازمان استخراج اطالعات از سیستم ،ETLعملیات تحت . خواهد شد
 در ETL عملیات. شوند شده و در آن بارگذاري می تبدیل DW استفاده در به شکل قابل

DW هـاي عملیـاتی موجـود در     استخراج اطالعات از سیسـتم : شامل سه فعالیت است
باشند و درنهایت بارگـذاري   DW راستفاده د که قابل طوري ها به سازمان، تغییر قالب آن

  .DWها در  آن
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  تعریف  عنوان مضمون  ردیف

  انتخاب ابزار داشبورد  14

در این مرحله، ابزاري که جهت ایجاد سازوکارهاي هوش تجاري و نمایش و مصورسازي 
هایی نظیـر   این مرحله شامل فعالیت. شود اطالعات موردنیاز است، بررسی و انتخاب می

روز بودن و انطباق  پیچیدگی، قابلیت یکپارچگی، بهبررسی ابزارهاي موجود ازنظر کارکرد، 
با نیازهاي اطالعاتی سازمان، مطالعه بازار فروشندگان و تولیدکنندگان ابزارهاي داشبورد 

، انتخاب فناوري مناسـب بـراي سـازمان،    ...و هوش تجاري نظیر کلیک ویو و اوراکل و
  .است... از چند فروشنده وتعیین راهبرد خرید ابزارهاي گوناگون از یک فروشنده یا 

ــه  15 ــه   نمون ــازي برنام س
  کاربردي

هاي پروژه و نیـز   هاي بسیار مؤثر براي اعتبار سنجی نیازمندي سازي یکی از روش نمونه
سـازي   یکی دیگـر از اهـداف نمونـه   . ها است افتاده در نیازمندي هاي ازقلم کشف قسمت

مـدیریت پایگـاه داده و سـایر    هـاي   صحت سنجی طراحی، ابزارهاي انتخـابی، سیسـتم  
سازي و کسـب   با انجام نمونه. هاي فنّاورانه در ارتباط با محیط هوش تجاري است مؤلفه

توان تا حد بسیار زیادي نسبت به در اختیـار داشـتن    آمیز از این مرحله می نتایج موفقیت
 بـا سـاخت نمونـه   . سازي، اطمینان حاصل نمـود  یک سامانه هوش تجاري پس از پیاده

 .ها را انتخاب نمود هاي مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد و بهترین آن توان طرح می
هاي دسترسـی، مشـخص    تحلیل نیازمندي: سازي برنامه کاربردي هاي گام نمونه فعالیت

سـازي   سـازي، آمـاده   سـازي، انتخـاب ابـزار مناسـب بـراي نمونـه       کـردن حـوزه نمونـه   
  .وجوهاي موردنیاز و ساخت نمونه ها و پرس ارشسازي، طراحی گز هاي نمونه دستورالعمل

  و انبار داده ETLایجاد   16

شده در مرحله قبل را تولیـد   طراحی ETLدر این قسمت با استفاده از ابزارهاي موجود، 
مشخص نمودن منـابع  : اند از کارهایی که در این قسمت باید انجام شود عبارت. کنند می

اي در  و اجزاي داده DW آمده از دست اطالعات به 1اطالعاتی داخلی و خارجی، نگاشت
هـا، مشـخص نمـودن قـوانین      منابع اطالعات، مشخص نمودن قـوانین اسـتخراج داده  

دهی ابزارهاي آزمون، ایجاد  ریزي جهت جداول تجمیعی، سازمان ها، برنامه تبدیالت داده
  .داول حقایقبراي ج ETLبراي جداول بعد و   ETLها، هایی جهت استخراج داده رویه

  ایجاد برنامه کاربردي  17

شود  بر روي پایگاه داده تحلیلی ایجادشده سوار می OLAPهاي  در این مرحله، سرویس
تواند از الیه زیرین خـود   قرار دارد می هاین سامان BIمختلفی که در سبد  هاي Appو 

ها به کاربران  براي نمایش داده .دهندب خدماتهاي باالتر  و به الیه خدمات دریافت کند
که توسـط داشـبوردها و اسـکوربردها ارائـه      Visualizationهاي  سیستم باید از روش

هایی نظیر طراحی معمـاري کلـی و ایجـاد     در این مرحله، فعالیت .بهره گرفت ،شوند می
OLAP تعیین نوع و جایگاه ،OLAP       ایجـاد الیـه نمـایش یکپارچـه بـراي کـاربران ،
جهت دسترسـی بـه اطالعـات     OLAPبندي امنیت داشبورد، استفاده از  پیکرهسیستم، 

  .شود انجام می... گیري و هاي گزارش ها، ایجاد ماژول چندبعدي مکعب

کــاوي و تحلیـــل   داده  18
  ها داده

ي تحلیلـی، دانـش و    کـاوي بـر روي پایگـاه داده    در این مرحله با استفاده از انجام داده
آوري،  هایی نظیر جمـع  این مرحله شامل فعالیت. کنیم الگوهاي موردنظر را استخراج می

هـا و   ها و روندهاي داده، ایجاد گزارش ها، آنالیز دقیق داده روزرسانی و کاوش در داده به
ها، تقویت و  شده از داده هاي موجود، بازیافت اطالعات خواسته ی از دادهآنالیزهاي تجمیع

کاوي، رصـد   ها، ساخت مدل داده تحلیلی، تفسیر نتایج داده ها، فراوري داده تنظیف داده

                                                        
١ Map 
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  تعریف  عنوان مضمون  ردیف

  .است... مدل داده تحلیل در طول زمان و

  ایجاد مخزن فراداده  19
هاي صورت گرفته در مراحل قبلـی، اقـداماتی    اساس طراحی و تحلیل بردر این مرحله 

نظیر ساخت پایگاه داده مخزن فراداده، ساخت و آزمون یکه فرایند انتقال فراداده، تولید 
  .شود هاي مخزن فراداده انجام می مخزن فراداده، آموزش و آزمون برنامه

  سازي پیاده  20

سیسـتم هـوش تجـاري و رفـع مشـکالت و       هاي مختلف پس از ساخت و آزمون مؤلفه
گیرند و آمـاده اسـتفاده    هاي مختلف سیستم در ارتباط با یکدیگر قرار می نواقص، مؤلفه

دهیم  سازي شده را در کنار هم قرار می هاي پیاده در این قسمت، تمامی قسمت. شوند می
ازمان آیـد و سـامانه هـوش تجـاري را در سـ      افزاري درمـی  ي نرم صورت یک بسته و به
  .شود اندازي می راه

ــابی   21 و  IMPACTارزی
SMART بودن  

 و SMART کلمـه  دو در تـوان  مـی  را سـازمانی  داشـبورد  یـک  هـاي  ارزیابی ویژگـی 
IMPACT  ویژگـی  .کــرد خالصـه SMART زیــر هــاي ویژگـی  ابتــدایی حــروف از 

 هـاي حیـاتی عملکـرد    مشـاهده شـاخص  ، )Synergetic( افزایی هم: است شده گرفته
)Monitor KPI( ،دقــت )Accurate( ،پاســخگویی )Responsive ( ــامو  بهنگ

 ).Timely( بودن
 بودن تعاملی :است گرفته شکل زیر هاي ویژگی ابتدایی حروف از نیز IMPACT ویژگی

)Interactive( ، هــاي پیشــین  دسترســی بــه داده )More data history( ،
ــت، )Personalized( ســازي شخصــی  مشــارکت، )Analytical( تحلیــل قابلی

)Collaborative ( پیگیري قابلیتو )Track ability(.  

سنجش میزان موفقیت   22
  داشبورد

ترین موضوعات رشـته سیسـتم    عنوان یکی از مهم ارزیابی موفقیت سیستم اطالعاتی به
در این . شود ها اعم از بخش عمومی و خصوصی محسوب می اطالعاتی در همه سازمان

هـاي اولیـه ارزیـابی،     آوري داده اقداماتی نظیر انتخاب نمونه جهت ارزیابی، جمعمرحله، 
ساخت مدل اولیه ارزیابی، تحلیل روایی و پایایی، بررسی سازوکارهاي اخطار و هشـدار،  

گیري رضایت کاربران در مورد کیفیـت، بهنگـام بـودن، مـرتبط بـودن و صـحت        اندازه
انجـام  ... یل شکاف بین وضع موجود و مطلوب وشده، پایش و تحل اطالعات نمایش داده

  .شود می

نگهـــداري سیســـتم و   23
  آموزش کاربران

شود، خدمات  اندازي می ازاینکه سامانه داشبورد با منطق هوش تجاري در سازمان راه پس
همزمان بـا ایـن موضـوع آمـوزش     . آید باید به عمل  هاي الزم از سامانه نیز و نگهداري

  .شود نفعان سیستم نیز آغاز می در سطوح مختلف و سایر ذيکارکنان و مدیران 

  توسعه و تکامل  24

هاي  در این مرحله با بلوغ سیستم و ایجاد سازوکار بازخوردگیري، نیاز به بازنگري قسمت
هـاي   هـا، روش  هـا و شـاخص   مختلف سیستم اعم از سطوح راهبردي، اهـداف، سـنجه  

هـا، معمـاري    آوري داده، حدود کنترلی، فرآیندهاي تحت پوشش، سطح دسترسـی  جمع
هـا و   داده، اتصـال داشـبورد بـه سـایر سـامانه     ، شیوه نمـایش  داشبوردافزاري، ابزار  نرم

  .نماید ضروري می... ها و زیرسیستم
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  شناسی پژوهش روش -3

بینـی  رود و عمدتاً منبعث از جهانروش تحقیق ازجمله مراحل مهم و اساسی در هر پژوهش به شمار می
 و ماهیـت  ازنظـر  و هدف کـاربردي  ازنظر گرفته انجام پژوهش]. 22[یا پارادایم موردنظر پژوهشگر است 

 پیمایشی پژوهش یک اطالعات، دیدگاه گردآوري از همچنین. آید به حساب می توصیفی پژوهشی روش،
این پژوهش در مرحله نخست براي شناسایی عوامل توسعه داشـبورد سـازمانی بـا منطـق هـوش       .است

شده در قسمت مبانی نظري استفاده نموده و در گام بعد روابط بـین مضـامین    تجاري از جدول شرح داده
یـه  سازي مضـامین پا  در این مرحله، مدل. سازي ساختاري تفسیري احصا شد پایه با استفاده از روش مدل

ایـن مـدل   . هاي خاص خود بود مضمون، داراي پیچیدگی 24هاي زوجی  انجام شد که با توجه به مقایسه
  .شده است نمایش داده 1در شکل 

 هاي تولیدي و صنعتی مدل ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري در شرکت - 1شکل 
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کـه شـامل خبرگـان     نظـران  صاحبجهت اعتبار سنجی از نظر روایی به  شده یطراحدر این مرحله، مدل 

در مرحله بعد، جهت اعتبار سنجی پایـایی  . دانشگاهی و خبرگان صنعت بودند، ارائه و مورد تأیید واقع شد
ـ درنها، باید به دنبال روشی مؤثر جهـت اجـراي مـدل و    شده یطراحمدل  ، ارزیـابی و تحلیـل و ارائـه    تی

هـاي تولیـدي و    سـازي داشـبورد در شـرکت    و پیاده اهکارهاي اجرایی در خصوص طراحیرو  ها شنهادیپ
عملکرد که اعتبـار آن توسـط محققـان بـه     -وتحلیل اهمیت براي این منظور از روش تجزیه. صنعتی بود

نظران ارائـه و مـورد    اثبات رسیده است، استفاده شد و نتایج حاصل از آن، مجدداً، براي ارزیابی به صاحب
  .أیید قرار گرفتت

 تحلیـل  بـراي  1977 سـال  در بـار  نخسـتین  را 2عملکرد-اهمیت وتحلیل تجزیه روش 1جیمز و مارتیال
 معـروف  مدیریتی ابزار یک به عملکرد-اهمیت تحلیل امروزه، اما گرفتند، کار به خودرو صنعت عملکرد
 تجـاري،  3هـاي  شناسه قوت و ضعف نقاط کردن مشخص براي اي گسترده صورت به و است شده تبدیل

]. 29[ گیـرد  می قرار مورداستفاده مختلف صنایع در بهبود هاي فرصت بندي اولویت و خدمات محصوالت،
 با ماتریسی جزء، دو این ترکیب. است شده تشکیل مشخصه عملکرد و اهمیت اصلی جزء دو از مدل این

 نمـودار . کنـد  مـی  شـایانی  کمک موردمطالعه هاي مشخصه بندي طبقه به که دهد می شکل را چهارخانه
  .دهد می نشان را IPA ماتریس یک ساختار 2 شماره

  

  
 عملکرد-اهمیت ماتریس -2نمودار 

  
 ]: 29[ است زیر شرح به ماتریس این ناحیه چهار از یک هر مفهوم
 کنند، می ارزیابی باال بسیار اهمیت ازنظر را ها شاخص دهندگان، پاسخ :حیاتی توجه ناحیه ؛اول ناحیه

 در را توسـعه  و بهبـود  هاي تالش باید بنابراین ؛است پایین نسبت به ها شاخص این عملکرد سطح ولی
 .کرد متمرکز ناحیه این

                                                        
١ Martilla and James 
٢ Importance-Performance Analysis (IPA) 
٣ Brand 
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 ارزیابی باال بسیار اهمیت ازنظر را ها شاخص دهندگان پاسخ :عالی وضعیت تداوم ناحیه دوم؛ ناحیه

 ایـن  مـورد  در بایـد  بنـابراین  ؛دارد خـوبی  بسیار عملکرد ها شاخص این مورد در نیز سازمان و کنند می
 .کرد عمل گذشته مثل ها شاخص
 و گیرند می قرار پایینی سطح در عملکرد و اهمیت ازنظر ها شاخص :پایین اولویت ناحیه سوم؛ ناحیه
 .شود داده اختصاص شرکت طرف از ناحیه این به باید محدودي منابع

 دهنـدگان  پاسـخ  ازنظر بگیرند، قرار ناحیه این در که هایی شاخص :کاهش قابل ناحیه چهارم؛ ناحیه
 سازمان باالي عملکرد از دهندگان پاسخ. برخوردارند باالیی نسبی عملکرد از ولی ندارند، چندانی اهمیت

 شـدت  بـه  هـا  ویژگی نیبر ا را خود فعلی هاي تالش باید مدیران ولی خرسندند، ها شاخص این مورد در
  .کنند محدود
توسـعه   عوامل از یک هر در شرکت وضع موجود شناخت باهدف و گزاره 24 شامل اي نامه پرسش سپس

تایی به  هفت طیف اساس بر دهندگان پاسخو  است شده طراحی داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري،
 .اند داده پاسخ ها پرسش

هـا،   نامه ها، مقاالت، پایان مراجعه به کتاب: اند از آوري اطالعات در این تحقیق عبارت ترین ابزار جمع مهم
در ایـن  . گیري گروهی، نظرخواهی از گروه خبرگان و پرسشـنامه  هاي اطالعاتی، تصمیم ها و پایگاه سایت

بـا  زیـرا ابتـدا    است؛داراي روایی  توجه به مطالعات قبلی و نظرات خبرگانشده با  تحقیق، پرسشنامه تهیه
شناسـایی  عوامل، توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري، موضوع  مبانی نظريمطالعه و بررسی 

و اسـاتید دانشـگاهی   خبرگـان   بـا تعـدادي از   عوامـل پس براي تعیین اعتبار این س و) روایی محتوا( دش
همچنـین بـراي    ).ها در تبیین موارد موردنظر جهقابلیت سن(صورت داده شد و تغییرات الزم  ورت شدمش

ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي ایـن      . است  شده استفادهسنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ 
است که نشان از پایایی پرسشنامه  879/0شده و برابر با  محاسبه spssافزار  ها با استفاده از نرم پرسشنامه

  .مذکور است
نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مـدیریت و فنـاوري    وهشت یسن تحقیق، در مرحله اول، جامعه آماري ای

ها و اساتید آشنا به موضوع داشـبورد سـازمانی و هـوش تجـاري      اطالعات شامل مدیران با تجربه شرکت
وهشت نفر از خبرگان حوزه مدیریت و فناوري اطالعـات شـامل مـدیران،     هستند و در مرحله دوم بیست

  :مسئولین و کارشناسان باتجربه شرکت ساپکو که داراي شرایط ذیل هستندروسا، 
 ویـژه مباحـث حـوزه     هاي اطالعاتی، ارزیابی عملکرد و به آشنایی به مباحث حوزه سیستم

  داشبورد سازمانی و هوش تجاري؛
 دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی.  

خبرگـان ارائـه و درنهایـت، بیسـت      وهشت نسـخه پرسشـنامه بـه هریـک از     در مرحله دوم، تعداد بیست
اطالعـات جمعیـت شـناختی مربـوط بـه سـن،       . آوري شد جمع) درصد مشارکت 43/71حدود (پرسشنامه 
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  .شود در ادامه بیان می ها  جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه کاري و حوزه کاري آن

  گروه سنیتعداد خبرگان به تفکیک 
 تعداد خبرگان به تفکیک گروه سنی -3جدول 

 درصد تعداد اطالعات سنی

 20 4 سال 30تا  20سن بین 
 35 7 سال 40تا  30سن بین 
 45 9 سال 50تا  40سن بین 

 0 0 سال 50سن باالتر از 
  .اند سال داشته 50تا  40سن بین %) 45(دهندگان  شده است، اکثر پاسخ طور که در جدول نشان داده همان

  تعداد خبرگان به تفکیک جنسیت
  تعداد خبرگان به تفکیک جنسیت -4جدول 

 درصد تعداد جنسیت

 40 8 زن
 60 12 مرد

  .دهند را مردان تشکیل می%) 60(دهندگان  اکثر پاسخ
  تعداد خبرگان به تفکیک سابقه کار 

 تعداد خبرگان به تفکیک سابقه کار -5جدول 

 درصد تعداد اطالعات سابقه کاري

 10 2 سال 5سابقه کمتر از 
 35 7 سال 15تا  5سابقه بین 
 55 11 سال 25تا  15سابقه بین 

 0 0 سال 25سابقه باالتر از 
  .سال سابقه کار دارند 25تا  15بین )  55(%دهندگان اکثر پاسخ

  تعداد خبرگان به تفکیک مدرك تحصیلی
  تعداد خبرگان به تفکیک مدرك تحصیلی -6جدول 

 درصد تعداد  اطالعات مدرك تحصیلی

 40 8 کارشناسی
 50 10 کارشناسی ارشد

 10 2 دکترا
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  .داراي مدرك کارشناسی ارشد هستند%) 50(دهندگان اکثر پاسخ

  تعداد خبرگان به تفکیک حوزه کاري
مـدیریت  «درصد خبرگان در حوزه تخصصی  55مشاهده است،  هم قابل 7شماره گونه که در جدول  همان

از خبرگان هم تخصـص مهندسـی کـامپیوتر و     درصد باقیمانده 45حدود . قرار دارند» و مهندسی صنایع
افزار دارند و این به خاطر آن است که بحث توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري از طریـق   نرم

شود و افراد دیگري  ها در شرکت ساپکو پیگیري می وبرنامه و مدیریت کامپیوتر و سیستم دو مدیریت طرح
ریـزي راهبـردي، تضـمین     شده هستند که بیشتر بـراي مباحـث برنامـه   نیز در غیر از دو مدیریت نامبرده 

  .کیفیت و ارزشیابی کارکنان در توسعه داشبورد دخیل هستند و تخصص مدیریت و مهندسی صنایع دارند
  تعداد خبرگان به تفکیک حوزه تخصصی -7جدول 

 درصد تعداد  اطالعات حوزه تخصصی
 55 11 تخصص مدیریت و مهندسی صنایع

 45 9 افزار مهندسی کامپیوتر و نرم تخصص
 0 0 تخصص سایر

 
 هاي پژوهش یافته -4

 متغیرهاي به مربوطه هاي شاخص ماتریس، این کارگیري به با پژوهش اینگفته،  با توجه به مطالب پیش
 خود منابع که کند می توصیه شرکت ساپکو به حیاتی، توجه ناحیه شناسایی با و کرده بندي گروه را مدل

 .کند متمرکز ها شاخص و عوامل آن بر را
مـدل در شـرکت    بـه  مربوط هاي شاخص )موجود وضعیت( عملکرد بیانگر افقی محور ،3 شماره شکل در

 .ساپکو است
در این پژوهش ارزش . استدر شرکت ساپکو ) وضع مطلوب( ها شاخص اهمیت بیانگر نیز عمودي محور

  .است 30/3و ارزش آستانه عملکرد برابر  79/5 برابرآستانه اهمیت 
  

  وضعیت متغیرهاي توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري در شرکت ساپکو -8جدول 

 نام مشخصه ردیف
وزن 

 اولویت  نرمال
جایگــــــاه در 

 نمودار
 تفسیر

 حفظ و تداوم وضعیت مطلوب ربع دوم 11 047/0 نیازسنجی و طرح توجیهی 1

 اتالف منابع و قابل کاهش ربع چهارم 16 039/0 سازمانی سنجش آمادگی 2

 اتالف منابع و قابل کاهش ربع چهارم 14 040/0 بررسی عوامل کلیدي موفقیت 3
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 اولویت پایین ربع سوم 12 042/0 ریزي پروژه برنامه 4

 حفظ و تداوم وضعیت مطلوب ربع دوم 17 038/0 ها تحلیل نیازمندي 5

 حفظ و تداوم وضعیت مطلوب ربع دوم 20 020/0 فرایندهاتعیین اهداف و  6

 حفظ و تداوم وضعیت مطلوب ربع دوم 24 002/0 ها KPIها و  تعیین سنجه 7

 حفظ و تداوم وضعیت مطلوب ربع دوم 23 009/0 ایجاد شناسنامه سنجه 8

9 
ــاري  ــه و جــ ــازي  تهیــ ســ

 ها ها و کاربرگ دستورالعمل
 وضعیت مطلوبحفظ و تداوم  ربع دوم 22 015/0

10 
ها و منابع  بررسی و تحلیل داده

 اي داده
 حفظ و تداوم وضعیت مطلوب ربع دوم 21 019/0

 حفظ و تداوم وضعیت مطلوب ربع دوم 19 030/0 تحلیل و طراحی پایگاه داده 11

 اولویت پایین ربع سوم 13 040/0 تحلیل و طراحی مخزن فراداده 12

 محل توجه و تمرکز ربع اول ETL 067/0 1طراحی  13

 اولویت پایین ربع سوم 15 040/0 انتخاب ابزار داشبورد 14

 اولویت پایین ربع سوم 18 037/0 سازي برنامه کاربردي نمونه 15

 محل توجه و تمرکز ربع اول 8 056/0 و انبار داده ETLایجاد  16

 محل توجه و تمرکز ربع اول 6 059/0 ایجاد برنامه کاربردي 17

 محل توجه و تمرکز ربع اول 4 060/0 ها کاوي و تحلیل داده داده 18

 اولویت پایین ربع سوم 9 051/0 ایجاد مخزن فراداده 19

 اولویت پایین ربع سوم 7 056/0 سازي پیاده 20

21 
ــابی  و  IPMACTارزیـــــــ

SMART بودن 
 اولویت پایین ربع سوم 5 060/0

 اولویت پایین ربع سوم 10 050/0 سنجش میزان موفقیت داشبورد 22

23 
ــوزش   ــتم و آم ــداري سیس نگه

 کاربران
 محل توجه و تمرکز ربع اول 2 064/0

 محل توجه و تمرکز ربع اول 3 060/0 توسعه و تکامل 24
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توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري در  متغیرهاي براي عملکرد- اهمیت ماتریس -2 شکل

 شرکت ساپکو

  
 :کرد بندي دسته زیر صورت به توان می را مدل متغیرهاي ،2شکل اساس بر

 :شامل اند، قرارگرفته بحرانی ناحیه در که متغیرهایی :اول گروه
 » طراحیETL« ،» ایجادETL کاوي و تحلیل  داده«، »ایجاد برنامه کاربردي«، »و انبار داده

  .»توسعه و تکامل«و » نگهداري سیستم و آموزش کاربران«، »ها داده
 :اند قرارگرفته عالی وضعیت تداوم ناحیه در که متغیرهایی :دوم گروه

 »تعیـین  «، »تعیین اهـداف و فرآینـدها  «، »ها تحلیل نیازمندي«، »نیازسنجی و طرح توجیهی
هـا و   سـازي دسـتورالعمل   تهیـه و جـاري  «، »ایجاد شناسـنامه سـنجه  «، »ها KPIها و  سنجه

  .»تحلیل و طراحی پایگاه داده«و  »اي منابع دادهها و  بررسی و تحلیل داده«، »ها کاربرگ
 :شامل اند، قرارگرفته پایین اولویت ناحیه در که متغیرهایی: سوم گروه

 »سـازي   نمونه«، »ابزار داشبورد انتخاب«تحلیل و طراحی مخزن فراداده، «ریزي پروژه،  برنامه
ــاربردي ــه ک ــراداده «، »برنام ــزن ف ــاده«، »ایجــاد مخ ــازي پی ــابی «، »س  و IPMACTارزی

SMART سنجش میزان موفقیت داشبورد«و » بودن«.  
 :شامل اند، قرارگرفتهو هدر رفت منابع  کاهش قابل ناحیه در که متغیرهایی :چهارم گروه

 »وامل کلیدي موفقیتبررسی ع«و » سنجش آمادگی سازمانی«.  
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 پیشنهادها و گیري نتیجه -5

با عنایت به اینکه سیستم داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري، سیستمی اطالعاتی بوده و از منطـق  
هاي پژوهش  طور که از یافته کند، همان تبعیت می ...هاي توسعه، استقرار و هاي اطالعاتی در روش سیستم

هاي چرخه  آید، مدل ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري در این پژوهش با مدل برمی
هاي اطالعاتی همخوانی کامل دارد؛ چراکه سیستم داشبورد سـازمانی نیـز ماننـد هـر      عمر توسعه سیستم

اي و فراینـدي   سازي الزاماتی دارد که معموالً حالت مرحلـه  و پیاده سیستم اطالعاتی دیگري جهت توسعه
هاي اطالعاتی که در  ها، مراحل کلی توسعه سیستم با توجه به مضامین پایه و توضیح و تعریف آن. دارند

شـده   اند، با تمرکز روي سیستم داشبورد سازمانی و هوش تجاري شکست داده مدل بروز و ظهور پیداکرده
انـدازي یـک داشـبورد     ر کلیه عملیات و مراحل و عواملی هستند که یک سازمان در شـروع و راه گ و بیان

طور خاص، توسعه سیستم داشبورد سـازمانی را   شده، به مدل تدوین. ها توجه کنند عملکرد نیاز است به آن
داشـته   هاي تولیدي و صنعتی مدنظر قرار داده و با نگاه جـامعی سـعی   با منطق هوش تجاري در شرکت

کند، شناسایی و بـه تعیـین جایگـاه     خود می ها را درگیر ها و عواملی که در این مسیر سازمان کلیه دغدغه
هـاي   هـا، صـنایع و شـرکت    گام سازمان به عنوان راهنماي گام تواند به این مدل می نیهمچن .بپردازد ها آن

  .مختلف در توسعه سیستم داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري باشد
هـاي تولیـدي و صـنعتی جهـت      عامل براي ارزیابی وضعیت شرکت 24در این پژوهش با توجه به مدل، 

هـا بـا روش    توسعه داشبورد سازمانی با منطـق هـوش تجـاري انتخـاب شـد و ایـن عوامـل و شـاخص        
  .عنوان موردمطالعه موردبررسی قرار گرفت عملکرد در شرکت ساپکو به–وتحلیل اهمیت تجزیه
دهنده منطق فرآیندي  این امر نشان. دارند 7تا  5ها نمره بین  دهد همه عوامل و شاخص شان میها ن یافته

اعتبار مدل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري است که عـواملی را شناسـایی و مـدل کـرده     
یسـتمی و  همچنین با توجه به بلوغ س. است و همگی داراي اهمیت باال در فرآیند توسعه داشبورد هستند

بررسی عوامل کلیـدي  «و » سنجش آمادگی سازمانی«فرایندي الزم در شرکت ساپکو، عواملی که مانند 
. انـد  در گروه چهارم و ناحیـه هـدر رفـت منـابع قرارگرفتـه      اند، تر از بقیه عوامل بوده اهمیت ، کم»موفقیت

افـزار اوراکـل و بهبـود     ا در نـرم ه افزاري و یکپارچه بودن آن هاي نرم همچنین با توجه به وجود زیرساخت
تحلیـل  «، »نیازسنجی و طرح تـوجیهی «ها و کامپیوتر این شرکت، عواملی مانند  مستمر در حوزه سیستم

بـا توجـه بـه    » تحلیل و طراحی پایگـاه داده «و » اي ها و منابع داده بررسی و تحلیل داده« ،»ها نیازمندي
در ایـن شـرکت هسـتند و توصـیه ایـن پـژوهش حفـظ         اهمیت باالیی که دارند، داراي عملکرد مطلوبی

انـداز و اهـداف و    این شرکت به دلیل دارا بـودن مأموریـت، چشـم   . ها است وضعیت مطلوب در این حوزه
خـودرو و پـایش مـداوم وضـعیت      ریزي استراتژیک و سالیانه در راستاي اهداف باالدستی در ایـران  برنامه

تعیـین اهـداف و فرآینـدها،    روش کارت امتیازي متوازن، در حـوزه  اهداف و عملکرد واحدها با استفاده از 
استقرار موفق سیستم . ها و همچنین ایجاد شناسنامه سنجه عملکرد مطلوبی دارد KPIها و  تعیین سنجه
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سـازي   مدیریت کیفیت و مکانیزاسیون فرایندها نیـز دلیلـی بـر عملکـرد مطلـوب عامـل تهیـه و جـاري        

کـاوي در ایـن شـرکت     با عنایت به اینکه مباحث هـوش تجـاري و داده   .هاست کاربرگها و  دستورالعمل
سازي  اولویت کمتري در سطوح مدیریتی ارشد این شرکت داشته است و اقدامات زیادي در خصوص پیاده

ایجـاد  «، »و انبـار داده  ETLایجـاد  «، »ETLطراحی «نشده است، عوامل  و آموزش و توسعه آن انجام
توسـعه و  «و » نگهـداري سیسـتم و آمـوزش کـاربران    «، »ها کاوي و تحلیل داده داده«، »برديبرنامه کار

عنوان عوامل بحرانی،  ، باوجود اهمیت باالیی که دارند، عملکرد مطلوبی در این شرکت ندارند و به»تکامل
و و هـا در شـرکت سـاپک    به دلیل مشخص بـودن جـنس فـراداده   . بایست بیشتر موردتوجه قرار گیرند می

جهت توسـعه داشـبورد سـازمانی و همچنـین تجربـه موفـق        Oracle BIهمچنین انتخاب ضمنی ابزار 
 QlikView BI Dashboardافزار  اي از نرم هاي اطالعاتی مشابه و استفاده جزیره سازي سیستم پیاده
تحلیـل و طراحـی   «، »ریزي پروژه برنامه«خودرو، عوامل  برخی واحدهاي این شرکت و مجموعه ایراندر 

، »ایجـاد مخـزن فـراداده   «، »کـاربردي  سـازي برنامـه   نمونـه «، »انتخاب ابزار داشبورد«، »مخزن فراداده
از  »سـنجش میـزان موفقیـت داشـبورد    «و » بـودن  SMART و IPMACTارزیابی «، »سازي پیاده«

درنهایت، ایـن شـرکت بـا حمایـت     . تري نسبت به سایر عوامل برخوردارند اهمیت و عملکرد نسبی پایین
شـده روي   ریـزي  باال در این راستا و همچنین اقدامات برنامـه  تیاولومدیران ارشد و تعریف یک پروژه با 

راستاي توسعه داشبورد  هاي موفقی در تواند گام می ،Oracle BI مباحث هوش تجاري و استفاده از ابزار
ایـن امـر مسـتلزم تعیـین     . مند شود سازمانی با منطق هوش تجاري برداشته و از مزایاي بیشمار آن بهره

طور جامع و دقیق و منطبق بر اهداف و فراینـدها   هاي ارزیابی براي واحدهایی است که تاکنون به شاخص
جاي  ها به اي کلیدي عملکرد و سنجش آنه ها اقدام نشده و همچنین تعیین شاخص نسبت به سنجش آن

افـزاري   هاي کمی در دسترس و همچنین مکانیزه کردن فرایند سنجش در بسترهاي نرم سنجش شاخص
ها در راستاي داشبورد سازمانی با منطق هـوش تجـاري وجـود     گیري از آن است تا درنهایت، امکان بهره

هـاي پـاداش و آمـوزش،     ابی عملکرد کارکنان، سیستماتصال داشبورد سازمانی به نتایج ارزی. داشته باشد
پیشرفت مسیر شغلی و ارتقاء و درنهایت، سیستم حقـوق و دسـتمزد از اهـداف غـایی سیسـتم داشـبورد       

  .پذیر شدن شرکت ساپکو در عرصه جهانی است شده براي رقابت طراحی
  :ردیگ یمی و تحلیل قرار موردبررسصورت جداگانه  در ادامه پیشنهادهاي مربوط به هر شاخص به

 پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه نیازسنجی و طرح توجیهی -5-1

، حـائز اولویـت یـازدهم توجـه بـین      %68/4مؤلفه نیازسنجی و طـرح تـوجیهی کـه بـا وزن      در خصوص
ی در شرکت ساپکو شده است، با توجـه بـه قرارگـرفتن در ربـع دوم نمـودار      موردبررسوچهار مؤلفه  بیست

تحلیل و عملکرد باال در شرکت، در عین اهمیت باال، پیشنهاد محقق ادامه وضع مطلوب و تداوم آن است 
تواند در بهبود این مؤلفه در شرکت ساپکو مؤثر باشد؛ برخی از این اقـدامات   که در این مسیر اقداماتی می

بررسی دقیق نیاز سازمان به داشبورد و هوش تجاري، ارائه و معرفی درسـت آن بـه همـراه    : اند از رتعبا
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یک نمونه، تبیین تأثیر داشبورد بر عملکـرد سـازمان از نگـاه مـدیران، کارشناسـان و مشـاوران، تعیـین        

ن پیشرفت، درك گیري میزا ها براي اندازه هاي فعلی و کفایت آن مخاطبان هدف داشبورد، بررسی سیستم
هاي کالن، تأکید بر گـردآوري   گذاري، پایش و کنترل برنامه اهمیت مصورسازي و ایجاد فرهنگ شاخص

هاي معمـولی   وکار که با سامانه ها، شناسایی و تعیین نیازهاي اطالعاتی کسب ها و اهمیت تحلیل آن داده
شرکت، تعیین اهداف آینده استفاده  هاي تحلیلی در قابل پاسخگویی نیست، بررسی توانایی ایجاد گزارش

هـا توسـط    فایده و نمایش چگونگی افزایش سـود و کـاهش هزینـه   /از داشبورد، انجام یک تحلیل هزینه
  .داشبورد هوش تجاري

  پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه سنجش آمادگی سازمانی -5-2
نزدهم توجـه در شـرکت   ، اولویـت شـا  %9/3در رابطه با مؤلفه سنجش آمادگی سازمانی که با کسب وزن 

ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع چهارم نمودار و عملکرد باال، باوجود اهمیـت پـایین،   
عملکـرد  . هاي با اهمیـت بـاالتر اسـت    پیشنهاد محقق کاهش تمرکز روي این مؤلفه و پرداختن به مؤلفه

یـار موجـود باهـدف شناسـایی      هـاي تصـمیم   باالي شرکت ساپکو در این مؤلفه به دلیل ارزیـابی سـامانه  
هـاي عملیـاتی در ارتبـاط بـا مـدیریت       ها، ارزیابی منابع و رویـه  ها و کشف دالیل کاستی هاي آن کاستی

اطالعات در شرکت، بررسی و ارزیابی زیرساخت فنی، ایجاد زیرساخت فنی جدید، ارزیابی آمادگی سازمان 
ازمان در ابعاد آمادگی راهبـردي، مـدیریتی، سـاختاري، منـابع     توسط مشاوران باتجربه، ارزیابی آمادگی س

سازمانی، قانونی و فرهنگی، وجود تخصص در ابزارهاي داشبورد، فرهنگ بهبود فرآیند مسـتمر، فرهنـگ   
مهندسی فرآیند تصمیم، آمادگی فنی جهت هوش تجاري و انبار داده، وجود فرهنگ ارزیابی، وجود اعتماد 

هـاي مـدیریت پایگـاه     هاي داخلی در سیسـتم  خت فنی مستحکم، وجود تخصصدر سیستم، وجود زیرسا
داده، اعتماد شایسته و اطالعات در دسترس، وجود شالوده روشی محکم، همسویی بین فناوري اطالعات 

سازمانی مؤثر بر موفقیت سیستم، وجـود   وکار، وجود نیروي انسانی متخصص، فرایندها و فرهنگ و کسب
ها،  ها، رویه هاي الزم، همسویی تیم رهبري سازمان، ارزیابی کارایی سیاست جوي و تخصص در زبان پرس

، تعیین وضعیت منابع اطالعاتی، ارزیابی و شروع به مـدیریت و ارتقـاي   ...استانداردها، قوانین و مقررات و
یت رقبـا،  فرهنگی سازمان از منظر کار با اطالعات و فناوري اطالعات و اشتراك اطالعات، ارزیابی وضـع 

ها و شناسایی عـامالن تغییـر    هاي آن ها در این حوزه، یادگیري ایده هاي آن ها و شکست شناخت موفقیت
  .در شرکت ساپکو بوده است

  پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه بررسی عوامل کلیدي موفقیت -5-3
، حـائز اولویـت چهـاردهم توجـه در     %99/3در خصوص مؤلفه بررسی عوامل کلیدي موفقیت که بـا وزن  

شرکت ساپکو شده است، با توجه به قرارگرفتن در ربع چهارم نمودار تحلیل و عملکـرد بـاال در شـرکت،    
ـ   باوجود اهمیت پایین، پیشنهاد محقق کاهش تمرکز روي این مؤلفه و پرداختن به مؤلفه ا اهمیـت  هـاي ب
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عملکرد باالي شرکت ساپکو در این مؤلفه به دلیل وجود یک فهم روشـن بـراي سـازمان از    . باالتر است

وکـار، درك صـحیح از عملکـرد     هـاي کسـب   مفاهیم داشبورد و هوش تجاري، درك دیدگاه و اسـتراتژي 
ده خودکار، پشتیبانی ها و ابزارهاي استخراج دا هاي آن، وجود استراتژي براي روش سازمان و حوزه فعالیت

ها و جو کارکنان باانگیزه، تناسب سازمانی، کارایی دسترسـی   ، بارگذاري داده)استفاده از مشاوران(خارجی 
ها و نظارت بر داده، تیم پـروژه مـاهر،    سازي دقیق، کیفیت داده به داده، برنامه مدیریت تغییر، روش پیاده

درك درسـت از الزامـات کـاربر و پیچیـدگی معیارهـا و       و...) مـالی، مهـارت، فنـی و   (وجود منابع کـافی  
هاست که البته در همکاري و حمایت سازمان و مدیریت نیازمند کار بیشـتري اسـت، ولـی     کاربردهاي آن

درمجموع این مؤلفه در شرکت ساپکو عملکرد مطلوبی داشته و با توجه به نقش کلی آن در فرایند توسعه، 
  .رسد ن منطقی به نظر نمیصرف وقت و انرژي روي ابعاد آ

  ریزي پروژه پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه برنامه -5-4
، اولویت دوازدهم توجه در شرکت سـاپکو را  %16/4ریزي پروژه که با کسب وزن  در رابطه با مؤلفه برنامه

نهاد کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع سوم نمودار و عملکرد پایین، در عین اهمیت پایین، پیشـ 
. هاي با اهمیت باالتر اسـت  اولویت پایین و پرداختن به مؤلفه لیبه دلمحقق عدم تمرکز روي این مؤلفه 

منـد در   عملکرد پایین این مؤلفه در شرکت ساپکو به این خاطر بوده است که یک پروژه منسجم و نظـام 
شـده   هـاي انجـام   و فعالیـت  ریزي نشده است این شرکت با عنوان توسعه داشبورد تاکنون تعریف و برنامه

از طرفی، اهمیت پایین آن در توسعه داشـبورد هـوش   . جداي از سیستم مدیریت پروژه شرکت بوده است
ـ بـه دل عدم نیاز و ضرورت طی فرایند مدیریت پـروژه، بلکـه    لیبه دلتجاري در این شرکت، نه  بلـوغ   لی

توان در تعیین یـک   این شرکت را می بلوغ مدیریت پروژه در. سیستم مدیریت پروژه در این شرکت است
راستایی آن با اهـداف راهبـردي سـازمان،     ها، تعیین اهداف پروژه و بررسی هم انداز کلی براي پروژه چشم

ها، تشکیل تیم پروژه و تعیـین سـاختار و نحـوه     انتخاب یک مدیر پروژه باتجربه و داراي تجربه در پروژه
ژه به ایشان، شناسایی و درگیر نمودن کاربران کلیدي در فرایند مدیریت آن و آموزش مفاهیم مدیریت پرو

پروژه، تعیین و تصویب نقاط شروع پروژه با توجه به سطح واحدها و نوع پروژه، فرایند مدیریت تغییـرات  
تعریف پروژه، انجام مطالعه بخش ریسک، تعیین کمیته راهبري پروژه، تهیه منشور پروژه، تعیین ارتبـاط  

هاي موردنظر، تصـدیق محـدوده پـروژه، تخصـیص      وکار، راهبردها و خروجی با اهداف کسب حوزه پروژه
بنـدي   یافته به پروژه و نظارت بر آن و ایجاد نمودار گانت پـروژه جهـت مـدیریت زمـان     بودجه اختصاص

  .ها مشاهده نمود پروژه
  ها پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه تحلیل نیازمندي -5-5

، اولویت هفدهم توجه در شرکت ساپکو را %78/3ها که با کسب وزن  در ارتباط با مؤلفه تحلیل نیازمندي
کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع دوم نمودار و عملکرد بـاال، در عـین اهمیـت بـاال، پیشـنهاد      
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ؤلفـه بـه دلیـل    عملکرد مطلوب شرکت سـاپکو در ایـن م  . محقق حفظ و ادامه شرایط مطلوب فعلی است

ها براي بهبـود زیرسـاخت فنـی،     ، تعریف نیازمندي)داده، کارکرد و زیرساخت(هاي پروژه  تعیین نیازمندي
ها، تحلیل استانداردهاي  ها براي بهبود زیرساخت غیر فنی، شناسایی نیازها و توسعه قالب تعریف نیازمندي

، تحلیـل  ...)جـاوا، دات نـت و   (سـازمانی  ي پایـه پرتـال   فنّاوردسترسی، امنیت و حریم خصوصی، تعیین 
و تعیـین مسـیرهاي شکسـت، انتخـاب سـطح اسـتقرار        1استوري بورد هوش تجاري براي تحلیل عمقی

هاي خاص، تفکیک اثرات گزارش دهـی از اثـرات اجرایـی،     سنجی قابلیت سازمانی داشبورد، تعیین امکان
یا  ITعناصر، تعیین الزامات پلتفرمی که کارکنان  ریزي اجزا و گیري، برنامه هاي زمانی گزارش تعیین دوره

افزارهـاي موردنیـاز و    افزارهـا و نـرم   ریزي استفاده از رنگ، تعیین سـخت  کاربران باید داشته باشند، برنامه
بندي داشبورد اولیه بر اساس ریسک، شانس پیـروزي سـریع و    اینکه چه زمانی در دسترس باشند، اولویت

هـا   آوري نیازمندي گیري و چیدمان هوشمندانه اجزا، جمع هاي گزارش عریف نیازمنديقابلیت بازار داخلی، ت
ها و کاربرگ ها و مصاحبه، تعیین و انتخاب نوع داشبورد موردنیاز، تعیین زمان بـروز   از طریق بررسی فرم

وکـار و   ریـزي اسـتفاده از جـداول، تحلیـل و طراحـی مـدل کسـب        رسانی موردنیاز هـر داشـبورد، طـرح   
بنـدي موردنیـاز هـر     کننده اصلی هر سطح داشبورد، تعیین دسـته  هاي راهبردي، تعیین استفاده خواستدر

بندي اصلی هـر داشـبورد،    اي، تعیین رنگ و دسته هاي منابع داده کننده داشبورد، تعریف نیازمندي استفاده
بانی و هــا، پشــتی دهــی، تمیـزي داده  دسترســی، امنیــت، سـرعت پاســخ (هــاي مقـدماتی   SLAتعریـف  

هـاي کلیـدي عملکـرد بـه یـک برنامـه        ، تشکیل تیم فنی جهت ترجمه شـاخص 2ابتدایی شینما صفحه
بندي نیازهاي اطالعاتی با توجه به نظرات متخصصین کلیـدي سـازمان و مسـتند کـردن      کاربردي، رتبه

  .تصمیمات و بستن موضوع است
 پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه تعیین اهداف و فرایندها -5-6

، اولویـت بیسـتم توجـه در شـرکت     %96/1در خصوص مؤلفه تعیین اهداف و فرایندها که با کسـب وزن  
ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع دوم نمودار و عملکـرد بـاال، در عـین اهمیـت بـاال،      

وزه بـه  عملکرد مطلوب شرکت ساپکو در این ح. پیشنهاد محقق حفظ و ادامه وضعیت مطلوب فعلی است
هـا و عملیـات سـازمان در قالـب      بندي فعالیـت  دلیل شناخت اهداف و راهبردهاي تجاري سازمان، تقسیم

ـ مأمورها و فراینـدهاي سـازمان، تعریـف بیانیـه      مناظر چهارگانه شناسایی نیازمندي سـازمان، توسـعه    تی
ت سـازمان، درك و توسـعه   انداز و استراتژي، شناسایی اهداف استراتژیک با اسـتفاده از بیانیـه رسـال    چشم

نقش هر بخش کارکردي سازمان در دسـتیابی بـه اهـداف مختلـف اسـتراتژیک، تعیـین ارتبـاط اهـداف         
کـارگیري   استراتژیک و اهداف عملکردي در سطوح پایین سازمان، شناسایی موقعیت رقابتی سازمان با به

سازي سیسـتم در   هاي پیاده ین فرصتدار سازمان، تعی گیري عملکرد، شناسایی نواحی مسئله سیستم اندازه
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سازمان، ترسیم و نگاشت استراتژي، مهندسی مجدد فرایندها و تغییر ساختار سازمانی و مدیریت سـازمان  

وکار براي پوشش در سیستم داشـبورد هـوش تجـاري،     هاي موردنظر کسب بر اساس آن، شناسایی حوزه
با توجه . هاست سازي سیستم و انجام تحلیل یت پیادهها و فرآیندهاي سازمان ازنظر اهم بندي حوزه اولویت

هـا   به اهمیت باالي این مؤلفه توسعه سیستم داشبورد، با اینکه این شرکت عملکرد خوبی در ایـن حـوزه  
بایسـت توجـه    اي این مؤلفه، شرکت مـی  هاي ساالنه و نوبه اي بودن و نیاز به بازنگري دارد، به دلیل دوره

  .داشتن واحدهاي شرکت در این مؤلفه نماید ی و هماهنگ نگهروزرسان خود را صرف به
  هاي کلیدي عملکرد ها و شاخص  پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه تعیین سنجه -5-7

توجه ) آخر(وچهارم  ، اولویت بیستم%24/0ها که با کسب وزن  KPIها و  در ارتباط با مؤلفه تعیین سنجه
در شرکت ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع دوم نمودار و عملکرد باال، در عین اهمیت 

عملکرد مطلـوب شـرکت سـاپکو در ایـن     . باال، پیشنهاد محقق حفظ و ادامه وضعیت مطلوب فعلی است
هاي عملکرد، ایجاد یک فرایند موردقبـول همـه بـراي توسـعه و      تعیین شاخص حوزه به دلیل ایجاد تیم

هاي عملکـرد بـراي هـر بخـش      ها، تعیین سنجه هاي تیم KRIها و  RIها، شناسایی  KPIاستفاده از 
هاي بحرانی، حصول اطمینان از سازگاري اهداف استراتژیک  ها و تعیین سنجه بندي سنجه کارکردي، رتبه
شـده در   شده در هر سطح، اطمینان از سازگاري معیارهاي عملکرد اسـتفاده  ملکردي استفادهبا معیارهاي ع

هـا و   ها براي توسعه عملکـرد، شناسـایی سـنجه    KPIهاي کاربردي، تسهیل نحوه استفاده از  همه حوزه
جـاد  هـا و اهـداف کمـی، ای    افتـاده سـنجه   کند، بررسی جزئیات ازقلم ها را برطرف می ابعادي که نیازمندي

 KPI، انتخاب مدل ارائه و نحوه تعامل هـر  )KPI(هاي کارایی موردنظر کاربران نهایی  مجموعه شاخص
  .ها در برابر چارچوب است KPI آزمونو ...) ، نمودارها، هشدارها و1ها ها، عقربه رنگ(

 پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ایجاد شناسنامه سنجه -5-8

وسوم توجه در شـرکت   ، اولویت بیستم%94/0در خصوص مؤلفه ایجاد شناسنامه سنجه که با کسب وزن 
ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع دوم نمودار و عملکـرد بـاال، در عـین اهمیـت بـاال،      

حوزه بـه   عملکرد مطلوب شرکت ساپکو در این. پیشنهاد محقق حفظ و ادامه وضعیت مطلوب فعلی است
هـا، اعـداد و    تواند رنگ گیري که می بندي مؤثر براي اندازه ها، توسعه یک طبقه وتحلیل سنجه دلیل تجزیه

، بررسـی  شـده  یطراحهاي از پیش  ها با استفاده از فرمول غیره باشد، تعیین مقادیر هدف و واقعی شاخص
، تکمیـل  )اثربخشـی –کارایی(و ) بایجاد رفتار مناس(، )مانع–جامع) (وضعیت–عملکرد(ها  کفایت شاخص

آوري اطالعـات در   ها طبق تعاریف استاندارد و رسمی سـازمان، جمـع   شناسنامه متغیرهاي ثبتی و شاخص
ها، تعیین منابع اطالعـاتی بـراي    آوري داده ها، تعیین روش جمع ها و اصالح و تکمیل آن رابطه با شاخص

دهی، تعیـین تنـاوب    اي عملکرد، تعیین نحوه گزارشه اي شاخص اهداف کمی، تعیین زمان بازبینی دوره
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انـد،   هایی که به زبان استاندارد بیـان شـده   گیري، تعریف عمومی سنجه روزرسانی بر اساس تناوب اندازه به

هـا، تعیـین طریقـه     هاي عملکرد و نتایج آن مؤثر براي نمایش شاخص) بصري(هاي دیداري  توسعه قالب
ها در  هاي پایش هفتگی، ماهانه و ساالنه براي سنجش میزان واقعی شاخص محاسبه معیارها، تعیین دوره
  .مقایسه با میزان هدف است

  ها ها و فرم سازي دستورالعمل پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه تهیه و جاري -5-9
، اولویـت  %54/1هـا کـه بـا کسـب وزن      ها و کـاربرگ  سازي دستورالعمل در ارتباط با مؤلفه تهیه و جاري

ودوم توجه در شرکت ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربـع دوم نمـودار و عملکـرد     بیستم
عملکـرد مطلـوب   . باال، در عین اهمیت باال، پیشنهاد محقق حفظ و ادامه وضعیت مطلـوب فعلـی اسـت   

داخلی و  هاي ارزیابی عملکرد، احصاء کلیه فرآیندهاي شرکت ساپکو در این حوزه به دلیل طراحی کاربرگ
ها در فراینـدها، تهیـه نقشـه فرآینـدهاي      اشتراکی سازمان، تعیین ذینفعان موردنظر سازمان و جایگاه آن

ها و اقدامات بهبـود بـا اهـداف و راهبردهـاي سـازمان، تهیـه و        وکار سازمان، همسو نمودن فعالیت کسب
لکرد، توسـعه نحـوه و سـطوح    سازي کاربرگ اقدامات اصالحی و پیشگیرانه براي مواقع مغایرت عم جاري

ها، اتصال نتایج ارزیابی عملکرد به سیستم پرداخت پاداش و جبران خدمات مدیران  گزارش دهی شاخص
هاي راهبردي در شرایط عدم اطمینان، سازوکار مـدیریت داشـبورد، ارتبـاط     روزرسانی برنامه و کارکنان، به

 KPIفرآیند موردقبول همه براي توسعه و استفاده از ریزي عملیاتی، ایجاد یک  بین نظام ارزیابی و بودجه
  .هاست
 اي ها و منابع داده پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه بررسی و تحلیل داده -5-10

ویکـم   ، اولویت بیستم%95/1اي که با کسب وزن  ها و منابع داده در خصوص مؤلفه بررسی و تحلیل داده
به قرارگیري در ربع دوم نمودار و عملکرد باال، در عـین   توجه در شرکت ساپکو را کسب نموده، با عنایت

عملکرد مطلوب شرکت سـاپکو در  . اهمیت باال، پیشنهاد محقق حفظ و ادامه وضعیت مطلوب فعلی است
سـازي، یکپارچـه کـردن و     آوري، اعتبار سنجی، پاك اي خارجی، جمع این حوزه به دلیل تحلیل منابع داده

وتحلیل، تائید منابع داده براي هر  ها براي تجزیه ها یا بصري کردن آن داده ها، ایجاد جدول گسترش داده
داده منطقی، بازتعریف رابط کاربري و کنترل جریان، شناسایی، توصیف ) معماري(عنصر داده، بهبود مدل 

و  روز بـودن، دقـت   ارزیابی منابع ازنظر قابلیـت اعتمـاد، بـه   (و تحلیل کیفیت منابع داده داخلی و خارجی 
، تعیین چگونگی اصرار بر داده در صورت نیاز به روند تاریخی و در دسترس نبـودن از طریـق   )یکپارچگی

یـابی   بانک اطالعاتی تراکنشـی، شناسـایی، توصـیف و تحلیـل کیفیـت منـابع داده غیررسـمی، عارضـه        
هـاي تمیـز    ش ویژگیها، نگار سازي داده ها، پاك هاي اطالعاتی و پایگاه داده، حل ناسازگاري داده سامانه

گیـري و   آوري اطالعات، پـردازش و گـزارش   هاي اطالعاتی مناسب جهت جمع کردن داده، ایجاد سیستم
  .هاي اطالعاتی است ها و بانک آوري اطالعات انبار داده هاي جمع ایجاد سامانه
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  پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه تحلیل و طراحی پایگاه داده -5-11

، اولویت نوزدهم توجه در شرکت %95/2تحلیل و طراحی پایگاه داده که با کسب وزن در ارتباط با مؤلفه 
ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع دوم نمـودار و عملکـرد بـاال، درعـین اهمیـت بـاال،       

عملکرد مطلوب شرکت ساپکو در این حوزه بـه  . پیشنهاد محقق حفظ و ادامه وضعیت مطلوب فعلی است
هاي جـدول، حـذف    هاي دسترسی به داده، ایجاد نام کاربرپسند براي ستون بررسی مجدد نیازمندي دلیل

ها و هدف از هرکـدام،   گیرد، شناسایی انواع مختلف ساختار انبار داده هایی که مورداستفاده قرار نمی ستون
سـازي   یع و تلخیص، مدلهاي مربوط به تجم ایجاد روابطی که در منابع داده وجود ندارد، تعیین نیازمندي
هاي تحلیل،  ها و روش هاي مختلف تکرار داده از فرآیند کامل جریان اطالعات در سازمان، شناسایی روش

منظـور بهبـود عملکـرد داشـبورد، اسـتفاده از       وجو براي این سـاختار داده بـه   شناسایی بهترین زبان پرس
، طراحـی  )شـامل فـراداده  (معمـاري پایگـاه داده   هاي اطالعاتی، ایجاد  اي در بانک ساختارهاي غیر رابطه

هاي هدف هوش تجاري شامل معیارها و بعدها، طراحی زیرساخت موردنیاز پایگاه داده، ساخت  پایگاه داده
  .هاي نگهداري پایگاه داده است هاي هدف هوش تجاري و ایجاد رویه پایگاه داده

 فراداده پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه تحلیل و طراحی مخزن -5-12

، اولویـت سـیزدهم توجـه در    %04/4در خصوص مؤلفه تحلیل و طراحی مخزن فراداده که با کسب وزن 
شرکت ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع سوم نمودار و عملکرد پایین، در عین اهمیت 

هـاي بـا    اختن بـه مؤلفـه  پایین، پیشنهاد محقق عدم تمرکز روي این مؤلفه به دلیل اولویت پایین و پـرد 
عملکرد پایین این مؤلفه در شرکت ساپکو به دلیل اولویـت نداشـتن ایـن مسـئله در     . اهمیت باالتر است

براي پرداختن به ایـن مؤلفـه پـس از توجـه     . ی در این بعد متوجه شرکت نیستضعف نقطهشرکت بوده و 
هاي مربوط به  فراداده، تحلیل نیازمندي هاي مخزن هاي با اهمیت باالتر، تحلیل نیازمندي کافی به مؤلفه

گیري مخـزن داده، شناسـایی    هاي مربوط به دسترسی و گزارش هاي مخزن داده، تحلیل نیازمندي واسط
 1مخزن فراداده آزمونوکار و طراحی، نصب و  هاي انتقال و انشقاق داده، ایجاد مدل فراداده کسب ویژگی

  .شود پیشنهاد می
  ETLپیشنهادهاي مربوط به مؤلفه طراحی  -5-13

، اولویت اول توجه در شرکت سـاپکو را کسـب   %69/6که با کسب وزن  ETLدر ارتباط با مؤلفه طراحی 
نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع اول نمودار و عملکرد پایین، باوجود اهمیـت بـاال، پیشـنهاد محقـق     

سـازي هـوش تجـاري     ترین گام در پیـاده  ین مؤلفه اصلیتوجه جدي شرکت به این مؤلفه است؛ چراکه ا
هـاي پراکنـده در    کـردن داده  اقداماتی نظیـر یکپارچـه  . ها است تحلیل داده و محسوب شده و مقدمه تجزیه

ها تحـت یـک پایگـاه     آوري و استانداردسازي داده اي مختلف، جمع هاي اطالعاتی رابطه سازمان از پایگاه
                                                        

١ Meta data 
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نظیـر  (ریـزي پیونـد بـه محتـواي بیرونـی       ا از مبدأ، پاالیش و انتقال آن، طـرح ه داده شامل بازیافت داده

، EDWیـا   data mart، ایجاد ETLهاي  ، طراحی برنامهETL، طراحی فرایند )ها و مقاالت گزارش
  .نماید جهت ارتقاي این مؤلفه ضروري می... و cubeصورت  به DWذخیره اطالعات در 

 سازي برنامه کاربردي مؤلفه نمونهپیشنهادهاي مربوط به  -5-14

، اولویت هجدهم توجه در شرکت %65/3سازي برنامه کاربردي که با کسب وزن  در خصوص مؤلفه نمونه
ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع سوم نمودار و عملکرد پایین، در عین اهمیت پـایین،  

باالتر  تیاهم باهاي  یل اولویت پایین و پرداختن به مؤلفهپیشنهاد محقق عدم تمرکز روي این مؤلفه به دل
عملکرد پایین این مؤلفه در شرکت ساپکو نه به دلیل ضعف شـرکت، بلکـه بـه دلیـل عـدم انجـام       . است
نیاز در توسعه داشبورد سازمانی است و اهمیت پایین آن در این شـرکت بـه دلیـل توانـایی      هاي پیش گام

هاي با اولویت بـاالتر   درمجموع، پس از توجه کافی به مؤلفه. افزاري شرکت ساپکو است زیرساختی و نرم
هاي مربوط به دسترسی، تعیین محدوده  در توسعه داشبورد براي رشد و ارتقاء این مؤلفه، تحلیل نیازمندي

و کـوئري هـا، طراحـی چیـنش داشـبورد، طـرح و اسـتفاده از فضـاي          هـا  گـزارش برنامه نمونه، طراحی 
ورد و برچسب جزء، طراحـی اسـتوري   ، ساخت برنامه نمونه، اختصاص و اتصال عنوان داشبشینما صفحه

آوري نظرات کاربران و بازنگري نمونه،  برنامه نمونه توسط کاربران، جمع آزمونبورد، ارائه داشبورد اولیه و 
سازي، طراحی معماري و پایه داشبورد بر  ، تحلیل کارکردهاي موردنیاز از طریق نمونه1پایین آوردن نمونه

  .شود د میشده پیشنها اساس مستندات تدوین
  پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه انتخاب ابزار داشبورد -5-15

، اولویت پانزدهم توجه در شرکت ساپکو %97/3در ارتباط با مؤلفه انتخاب ابزار داشبورد که با کسب وزن 
را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع سوم نمودار و عملکرد پایین، درعین اهمیت پایین، پیشنهاد 

. هاي با اهمیت باالتر اسـت  قق عدم تمرکز روي این مؤلفه به دلیل اولویت پایین و پرداختن به مؤلفهمح
عملکرد پایین این مؤلفه در شرکت ساپکو به خاطر وجود زیرساخت اوراکل در این شرکت است و به دلیل 

یـن حـوزه تقریبـاً تصـمیم     ، در ا.آي. ها و وجود ابزار اوراکل بـی  افزارها و زیرساخت اولویت همخوانی نرم
هـاي شـرکت    هرچند کـه در برخـی قسـمت   . نهایی شرکت در مورد انتخاب ابزار داشبورد مشخص است

لذا دغدغه جدي در این حوزه . شود افزار کلیک ویو براي مصورسازي استفاده می اي از نرم صورت جزیره به
لیکن جهت بررسی تمـامی  . لیل استمتوجه شرکت نیست و دلیل اهمیت پایین این مؤلفه نیز به همین د

هاي با اولویت باالتر، بررسی ابزارهاي موجود از  ها در انتخاب ابزار، پس از پرداختن شرکت به مؤلفه گزینه
روز بودن و انطباق با نیازهاي اطالعاتی سـازمان، مطالعـه    نظر کارکرد، پیچیدگی و قابلیت یکپارچگی، به

تولیدکنندگان پایگاه داده، فروشـندگان متخصـص هـوش تجـاري، ابـزار      ی، ابزارسازمانفروشندگان (بازار 
                                                        

١ Sign off 



 1396پاییز  ، 37 بهبود مدیریت، شماره     106

 
هاي گرافیکی و تعیین راهبـرد خریـد ابزارهـاي     هاي مناسب، استفاده از رابط ، انتخاب فناوري...)باز و متن

  .شود گوناگون از یک فروشنده یا از چند فروشنده پیشنهاد می
 انبار دادهو  ETLپیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ایجاد  -5-16

، اولویـت هشـتم توجـه در شـرکت     %58/5و انبار داده که با کسـب وزن   ETLدر خصوص مؤلفه ایجاد 
ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع اول نمودار و عملکرد پـایین، بـاوجود اهمیـت بـاال،     

هـا در   تـرین گـام   اصـلی پیشنهاد محقق توجه جدي شرکت به این مؤلفه است؛ چراکه این مؤلفه یکی از 
ها بوده و دلیل اهمیت باالي آن نیـز   وتحلیل داده سازي هوش تجاري محسوب شده و مقدمه تجزیه پیاده

عملکرد پایین شرکت ساپکو در این مؤلفه به دلیل عدم تعریف پروژه منسـجمی در ایـن   . همین امر است
هرحال جهت ارتقـاء ایـن    به. ان ارشد استحوزه و پایین بودن اولویت آن در مباحث سازمانی و نگاه مدیر

اي  هـاي اطالعـاتی رابطـه    هاي پراکنده در سازمان از پایگـاه  مؤلفه در شرکت ساپکو، یکپارچه کردن داده
سازي مکعب  ها در یک محل، پیاده وتحلیلی، تجمیع داده مختلف، تأمین کنترل اطالعات و اهداف تجزیه

اي  هـا بـا یـک مـدل داده     دهی با شیوه استفاده آسان، نگهداري دادهو انبار داده، ایجاد ابزارهاي گزارش 
، ETLروي فرآینـد   3و رگرسیون 2هاي همبستگی ، آزمونETL 1ي فرآیند یکه آزمونیکسان، ساخت و 

و  ETL 6، آزمـون پـذیرش فراینـد   ETL 5، آزمون ارزیـابی کیفیـت فراینـد   4ETLآزمون کارایی فرایند
ها از مبدأ، پاالیش و انتقـال   ها تحت یک پایگاه داده شامل بازیافت داده دادهآوري و استانداردسازي  جمع

  .شود آن پیشنهاد می
  پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ایجاد برنامه کاربردي -5-17

، اولویت ششم توجه در شرکت ساپکو را %89/5در ارتباط با مؤلفه ایجاد برنامه کاربردي که با کسب وزن 
یت به قرارگیري در ربع اول نمودار و عملکرد پـایین، بـاوجود اهمیـت بـاال، پیشـنهاد      کسب نموده، با عنا

هرچنـد عملکـرد پـایین شـرکت بـه دلیـل عـدم انجـام         . محقق توجه جدي شرکت به این مؤلفه اسـت 
نیاز این مؤلفه است و اهمیت باالي آن نیز به دلیل خروجی محور بودن ایـن مؤلفـه در    هاي پیش فعالیت

نیـاز ایـن مؤلفـه جهـت ارتقـاء       هـاي پـیش   درمجموع پس از انجام فعالیت. بورد سازمانی استتوسعه داش
هـاي کـاربري داشـبورد، ایجـاد معمـاري       هاي سامانه کاربردي، طراحی واسط عملکرد آن، طراحی برنامه

اي شامل متن و ابزار گرافیکـی جهـت انتقـال     بندي امنیت داشبورد، استفاده از مجموعه گرا، پیکره خدمات
صورت نمودارهـاي آمـاري،    هاي کلیدي عملکرد به گیران، استخراج شاخص اطالعات به مدیران و تصمیم

                                                        
١ Unit test 
٢ Integration 
٣ Regration 
٤ Performance test 
٥ Quality assurance test 
٦ Acceptance test 
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تعیـین نـوع و   ایجاد الیه نمایش یکپارچه براي سیستم، طراحی پرتال کاربران براي استفاده از سیسـتم،  

جهـت دسترسـی بـه     OLAP، اسـتفاده از  OLAP، طراحـی معمـاري کلـی و ایجـاد     OLAPجایگاه 
، فراهم نمودن آموزش دسترسی به داده و OLAPگیري و  هاي گزارش اطالعات چندبعدي، ایجاد ماژول

یجـاد و  وکـار و دریافـت بـازخورد، ا    تحلیل، ایجاد قابلیت دسترسی به جزئیات، تعامل بـا کـاربران کسـب   
هاي سیستم با نظر کاربران و سـنجش و   بینی، تنظیم ویژگی سازي داشبورد، ایجاد سازوکار پیش یکپارچه

  .شود گیري معیارها پیشنهاد می اندازه
 ها کاوي و تحلیل داده پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه داده -5-18

لویت چهـارم توجـه در شـرکت    ، او%01/6ها که با کسب وزن  کاوي و تحلیل داده در خصوص مؤلفه داده
ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع اول نمودار و عملکرد پـایین، بـاوجود اهمیـت بـاال،     

اهمیت باالي این مؤلفه به دلیل نقش کلیـدي آن  . پیشنهاد محقق توجه جدي شرکت به این مؤلفه است
گیري و مصورسازي  دهی و گزارش هاي گزارش درواقع، پس از ایجاد زیرساخت. در تحلیل اطالعات است

دلیل عملکـرد پـایین شـرکت در    . هاي انبوه نیاز اصلی شرکت خواهد بود اطالعات، تحلیل و ارزیابی داده
همچنـین عـدم   . نیازهاي تحلیل است این مؤلفه، نه به دلیل ضعف در این حوزه، بلکه فراهم نبودن پیش

د و در اولویت نبودن پروژه هـوش تجـاري در ایـن شـرکت،     خواست و مطالعه جدي از سوي مدیران ارش
لذا با توجه بـه اهمیـت بـاالي ایـن مؤلفـه، پـس از انجـام و        . دلیل دیگر عملکرد پایین این مؤلفه است

کـاوي   روزرسانی و کـاوش در داده، آنـالیز و داده   آوري، به نیازهاي آن، جمع آوري زیرساخت و پیش فراهم
شده  هاي موجود، بازیافت اطالعات خواسته ها و آنالیزهاي تجمیعی از داده د گزارشهاي موردنیاز، ایجا داده

کاوي، انجام  ها، ساخت مدل داده تحلیلی، تغییر نتایج داده ، فرآوري داده2و تنظیف داده 1ها، تقویت از داده
  .شود اعتبارسنجی خارجی نتایج و رصد مدل داده تحلیلی در طول زمان پیشنهاد می

  پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ایجاد مخزن فراداده -5-19
، اولویت نهم توجه در شـرکت سـاپکو را   %08/5در ارتباط با مؤلفه ایجاد مخزن فراداده که با کسب وزن 

کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع سوم نمودار و عملکرد پایین و اهمیت پایین، پیشنهاد محقـق  
اهمیـت  . هاي با اهمیت باالتر است دلیل اولویت پایین و پرداختن به مؤلفه عدم تمرکز روي این مؤلفه به

عملکرد پایین . مند داده در شرکت است پایین این مؤلفه در شرکت ساپکو به دلیل وجود ساختارهاي نظام
این مؤلفه در شرکت ساپکو به دلیل اولویت نداشتن این مسئله در شرکت و همچنین آماده و مهیا نبودن 

براي پرداختن به این مؤلفه پس از . ضعفی در این بعد متوجه شرکت نیست نیازهاي آن بوده و نقطه شپی
ي فرایند  هاي با اهمیت باالتر، ساخت پایگاه داده مخزن فراداده، ساخت و آزمون یکه توجه کافی به مؤلفه

                                                        
١ Consolidate 
٢ Cleanest 
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د مخزن فراداده، آموزش مخزن ي سامانه کاربردي فراداده، تمهید تولی انتقال فراداده، ساخت و آزمون یکه

  .شود هاي مخزن فراداده پیشنهاد می فراداده و آزمون برنامه
 سازي پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه پیاده -5-20

، اولویت هفتم توجه در شـرکت سـاپکو را کسـب    %60/5سازي که با کسب وزن  در خصوص مؤلفه پیاده
و عملکرد پایین و اهمیت پایین، پیشنهاد محقـق عـدم   نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع سوم نمودار 

بـا توجـه بـه    . هاي با اهمیت باالتر است تمرکز روي این مؤلفه به دلیل اولویت پایین و پرداختن به مؤلفه
اي متوجـه   هاي اطالعاتی در شرکت ساپکو و موفقیت آن از این حیـث دغدغـه   سازي سیستم سابقه پیاده

ص و تجربه کـافی در ایـن زمینـه ریسـک شکسـت پـروژه در مرحلـه        شرکت نیست؛ چراکه وجود تخص
پایین بودن عملکرد شرکت ساپکو در این مؤلفه بـه دلیـل فـراهم    . دهد شدت کاهش می سازي را به پیاده

هاي زیرساختی و  لذا پس از توجه کافی به مراحل و گام. سازي است نیازهاي الزم جهت پیاده نبودن پیش
سـازي   سازي، تعیین تـیم پیـاده   ریزي پیاده داشبورد سازمانی اقداماتی نظیر برنامه طراحی در پروژه توسعه

، ...)دفعـی، مـوازي و  (سـازي   افزار موردنیاز، انتخاب روش استقرار و پیـاده  داشبورد، انتخاب و تهیه سخت
ش هـاي سـامانه داشـبورد هـو     هاي سیستم در حین کار، نصب تمام مؤلفه نظارت بر کار و تنظیم ویژگی

ها و  هاي تولید، ایجاد تحلیل بندي تولید، بارگذاري پایگاه داده تجاري، استقرار داشبورد، ایجاد برنامه زمان
هـا   ، پر کـردن انبـار داده از داده  آزمونآوردن منبع داده جهت  به دستي از پیش تعریف شده، ها گزارش

صورت آزمایشی، اطمینان  دادن سیستم بهتدریج، نمایش عملکرد جمعی واحدها، در اختیار کاربران قرار  به
ریـزي بـراي ارتقـاء ظرفیـت      از یکپارچگی و منطق کامل سیستم، تمهید براي پشتیبانی مسـتمر، برنامـه  

  .شود وکار پیشنهاد می گیري نتایج کسب هاي امنیتی و نظارتی و اندازه کاربران، تعریف پروتکل
  بودن SMARTو  IMPACTپیشنهادهاي مربوط به مؤلفه ارزیابی  -5-21

، اولویت پنجم توجه %97/5بودن که با کسب وزن  SMARTو  IMPACTدر ارتباط با مؤلفه ارزیابی 
در شرکت ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع سوم نمـودار و عملکـرد پـایین و اهمیـت     

هـاي بـا    پایین، پیشنهاد محقق عدم تمرکز روي این مؤلفه به دلیل اولویت پایین و پـرداختن بـه مؤلفـه   
دهنـده آن در هنگـام    ین این مؤلفه رعایت و ارزیابی عوامـل تشـکیل  دلیل اهمیت پای. اهمیت باالتر است

دلیل عملکرد پایین شرکت در این حوزه با توجه به منطق . ها و ایجاد شناسنامه سنجه است تعیین سنجه
. هـاي قبلـی در راسـتاي طراحـی داشـبورد اسـت       نیازها و گـام  فرایندي مدل ارزیابی، محقق نشدن پیش

سـازي سیسـتم    شده قبلی در مراحـل طراحـی و پیـاده    ریزي هاي برنامه شدن گامدرهرحال پس از محقق 
داشبورد، اقداماتی نظیر تعریف معیارهاي دقیق براي ارزیابی سیستم نهایی، تمهید براي ارزیـابی پـس از   

سـازي،   سازي، هـدایت جلسـه ارزیـابی پـس از پیـاده      دهی جلسه ارزیابی پس از پیاده سازي، سازمان پیاده
اي از منافع و مزایاي حاصل از انجام پـروژه، تهیـه    سازي، تهیه گزارش دوره ري ارزیابی پس از پیادهپیگی
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کـارگیري هـوش تجـاري، بررسـی ویژگـی       گیـري هزینـه بـه    گزارش جامع در مورد انجام پروژه، انـدازه 

ي هاي کلیدي عملکرد، بررسی دقـت اطالعـات، بررسـی پاسـخگویی مرزهـا      افزایی، مشاهده شاخص هم
شده، بررسی به هنگام بودن اطالعات در زمان واقعی و مناسب، بررسی تعـاملی   عملکردي از پیش تعیین

هاي پیشین و مرور روندهاي گذشته، امکان  بودن براي رسیدن به جزئیات بیشتر، بررسی دسترسی به داده
اگر چنین شد، « هاي هر فرد و مسئولیت وي، بررسی قابلیت تحلیل نظیر سازي بر اساس ویژگی شخصی

ها و نظرات و بررسی قابلیت پیگیري و دنبال  ، بررسی قابلیت مشارکت یا قابلیت تعویض یادداشت»آنگاه
  .شود هاي موردعالقه کاربر پیشنهاد می اي و مقیاس بندي خوشه کردن سطح

 پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه سنجش میزان موفقیت داشبورد -5-22

، اولویـت دهـم توجـه در    %02/5موفقیت داشبورد کـه بـا کسـب وزن     در خصوص مؤلفه سنجش میزان
شرکت ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع سوم نمودار و عملکرد پایین و اهمیت پایین، 

هاي با اهمیت باالتر  پیشنهاد محقق عدم تمرکز روي این مؤلفه به دلیل اولویت پایین و پرداختن به مؤلفه
هاي اطالعاتی و  سازي سیستم اهمیت پایین این مؤلفه در شرکت ساپکو سابقه موفق در پیاده دلیل. است
دلیـل عملکـرد   . هاي قبلی است هاي حین طراحی در گام ها و همچنین انجام ارزیابی افزارها و سیستم نرم

ازهـا و  نی پایین شرکت در این حوزه نیز با توجه به منطق فرآیندي مـدل ارزیـابی، محقـق نشـدن پـیش     
هاي با اولویت باالتر در  درهرحال پس از محقق شدن گام. هاي قبلی در راستاي طراحی داشبورد است گام

، شـده  دادههـاي نمـایش    سازي، اقداماتی نظیر بررسی حفظ یکپـارچگی در داده  هاي طراحی و پیاده حوزه
روز و بدون محـدودیت،   تحلیلی بهتوسعه متغیرها و ابزارهاي ارزیابی سیستم، در دسترس بودن گزارشات 

آوري اطالعات از منابع مختلف، نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگـاه، سـنجش    بررسی قابلیت جمع
میزان موفقیت کاربرد هوش تجاري، پایش و تحلیل فاصله یا شکاف وضـع موجـود و مطلـوب، انتخـاب     

مدل اولیه ارزیابی، تحلیل روایی و پایـایی،  هاي اولیه ارزیابی، ساخت  آوري داده نمونه جهت ارزیابی، جمع
گیري رضایت کاربران  گیري رضایت کاربران در مورد کیفیت، اندازه بررسی سازوکار اخطار و هشدار، اندازه

گیري رضایت کاربران در  گیري رضایت کاربران در مورد مرتبط بودن و اندازه موقع بودن، اندازه در مورد به
  .شود هاد میمورد صحت اطالعات پیشن

  پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه نگهداري سیستم و آموزش کاربران -5-23
، اولویـت دوم توجـه در   %41/6که با کسـب وزن    در ارتباط با مؤلفه نگهداري سیستم و آموزش کاربران

 شرکت ساپکو را کسب نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع اول نمودار و عملکرد پایین، بـاوجود اهمیـت  
هر سیستمی پس از طراحی و . باال، پیشنهاد محقق تمرکز و توجه جدي شرکت ساپکو به این مؤلفه است

ناپـذیر   سازي موفق، نیاز به نگهداري و خـدمات پشـتیبانی دارد و خـدمات پشـتیبانی جـزء تفکیـک       پیاده
نادرسـت و  همچنین عدم توجه کافی به آموزش کـاربران موجـب اسـتفاده    . افزاري است هاي نرم سیستم
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غیرکارا از سیستم و سامانه شده و درنهایت، کنارگذاري و از رده خارج شـدن سیسـتم را بـه دلیـل عـدم      

هـا از اهمیـت بـاالیی برخـوردار      کارایی به دنبال دارد؛ لذا این مؤلفه در شرکت ساپکو مانند تمام سازمان
ـ  . است ه کارکنـان و مـدیران ارشـد    علت عملکرد پایین شرکت ساپکو در این حوزه عدم آمـوزش و توجی

ي تحلیل و پایش بر ها گزارشافزار موجود در شرکت در جهت ارائه  هاي نرم مجموعه در استفاده از قابلیت
افزار و سیسـتم   سازي نرم خط وضعیت عملکردي سازمان است؛ هرچند به دلیل عدم طراحی کامل و پیاده

ا و اهتمام به این مؤلفه در شرکت فراهم نبـوده  داشبورد سازمانی در شرکت هنوز مقدمات الزم جهت اجر
نیـاز، اقـداماتی نظیـر دادن     هاي پیش هاي الزم و تحقق گام درهرحال پس از مهیاسازي زیرساخت. است

هـاي   هـا، ایجـاد گزینـه    آموزش الزم به کارکنان جهت کاربري سیستم، دسترسی، پایش و تحلیل گـزاره 
  .شود همکاري و تغییر در کارایی شرکت پیشنهاد میکار و  تصمیم، نگهداري داشبورد، تقسیم

 پیشنهادهاي مربوط به مؤلفه توسعه و تکامل -5-24

، اولویت سوم توجه در شرکت ساپکو را کسب %99/5در خصوص مؤلفه توسعه و تکامل که با کسب وزن 
بـاال، پیشـنهاد محقـق    نموده، با عنایت به قرارگیري در ربع اول نمودار و عملکرد پایین، باوجود اهمیـت  

ظهور نیازهاي جدید در سیستم و تغییر شـرایط داخلـی و   . تمرکز و توجه جدي شرکت به این مؤلفه است
ازپـیش آشـکار    هـا و همـه شـئون سـازمان را بـیش      محیطی سازمان ضرورت توسعه و تکامل در سیستم

ها از  ایندهاي داخلی و سیستمعنوان یک شرکت پیشرو در حوزه بلوغ فر سازد؛ لذا شرکت ساپکو نیز به می
عملکرد پایین شرکت در . این قاعده مستثنی نبوده و اهمیت باالیی را براي این مؤلفه منظور نموده است

این حوزه بیشتر به دلیل عدم تعیین تکلیف شرکت در حوزه داشبورد سازمانی و تعریف یک پروژه منسجم 
نیاز این مؤلفه است؛ هرچند که شرکت  هاي پیش گامها و  نشدن زیرساخت هوش تجاري و درنتیجه محقق

ها، نظیر گذشته، در حال توسعه  ها و رویه ها و ایجاد دستورالعمل در حوزه اهداف و فرایندها و تعیین سنجه
هاي الزم، اقـداماتی نظیـر کشـف نیازهـاي جدیـد       درمجموع پس از مهیا شدن زیرساخت. و تکامل است

هـاي   ناپـذیر، بـازبینی اهـداف و سـنجه     طور مسـتمر و توقـف   وکار به کسباطالعاتی و کارکردهاي جدید 
هـاي قبلـی،    شده با مقادیر استاندارد و دوره هاي ارائه ها، مقایسه گزارش راهبردي، توسعه معیارها و سنجه

هـاي   سازي کاربرگ اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در صورت وجود مغایرت، ایجاد شـیوه  طراحی و جاري
تر در آینده، گسترش کاربرد هوش تجاري  هاي پیشرفته ریت اطالعات، ایجاد زمینه براي تحلیلجدید مدی

طور مستمر و همیشگی، افزایش اشـتراك   هاي جدید به در تمام سازمان، گسترش سیستم و تعریف پروژه
تغییرات پـس  اندازي مدیریت  ایجاد و راه(وکار  اطالعات بین کارکردي، تغییر در سیستم با تغییر در کسب

هـاي فنـی،    سـازي  روزرسانی اهداف استراتژیک و تصمیم ، کمک به سازمان در به)سازي و استفاده از پیاده
انداز و استراتژي، بازنگري تناسب نظام سنجش عملکـرد بـا    ها به سمت چشم بررسی روند مقداري سنجه

سازي و تنظـیم   اي تصمیمات، بهینهسازي بازخورد الزم بعد از اجر اي، فراهم صورت دوره محیط رقابتی به
  .شود طور مستمر و اتصال داشبورد به پیامدهاي مالی پیشنهاد می سیستم به
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  هاي آتیپیشنهادهاي مربوط به پژوهش  -5-25

مند جهت  مندي پژوهشگران عالقه ها و نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادهاي زیر جهت بهره با توجه به یافته
  :شود آتی ارائه میهاي تحقیقاتی  انجام طرح

صـورت محـدود، امـا عمیـق، در      بـه ) شرکت ساپکو(در این پژوهش، بررسی و مطالعه یک سازمان  -الف
  .گفته براي انتخاب خبرگان لحاظ شد ؛ به همین جهت در مرحله دوم شرایط پیشبوده است دستور کار

در . هـا بکاهنـد   از عمق بررسـی  تر نموده و توانند سطح مطالعات سازمانی خود را گسترده محققان آتی می
شود ارزیابی توسط سایر کارکنان و بدون در نظر گرفتن شرایط محدودکننده که  این خصوص پیشنهاد می

  .، انجام گیردشد اشارهقبالً 
شـود   هـاي کشـور، پیشـنهاد مـی     ممتاز شـرکت سـاپکو در میـان سـایر شـرکت      گاهیبه جابا عنایت  -ب

مند، ارزیابی تطبیقی با توسعه داشبورد سازمانی با منطـق هـوش تجـاري را در سـایر      پژوهشگران عالقه
  .قرار دهندها اعم از دولتی، خصوصی، تولیدي و صنعتی مدنظر  شرکت

سازمانی با منطق هوش تجاري و نوظهوربـودن توسـعه    بودن موضوع توسعه داشبورد با توجه به بدیع -ج
شود محققان در آینده به مطالعه  داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري در سطحی جهانی، پیشنهاد می

توان طـرح   در این مورد حتی می. توسعه و پیشرفته اقدام نمایند هاي کشورهاي درحال تطبیقی در سازمان
صورت یک  هاي تولیدي و صنعتی را به نی با منطق هوش تجاري در سازمانارزیابی توسعه داشبورد سازما

  .طرح فراملّی پیگیري نمود
اطمینان باال، افزایش ابهام  هاي محیطی، عدم یکم ازجمله پویایی و هاي قرن بیست با عنایت به ویژگی -د

همه امور واضح و مبـرهن   پژوهانه در کارگیري رویکرد آینده بینی، ضرورت به پیش و وجود شرایط غیرقابل
پرداختن به توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري و مدل آن نیز از ایـن حیـث مسـتثنی    . است

  .نیست
هـا و   توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري که بـه مـدد انجـام ایـن پـژوهش و بـا راهنمـایی       

، براي شده است آگاه و متعهد، طراحی نظران و همچنین با مشارکت خبرگان  رهنمودهاي ارزشمند صاحب
اش  هـاي رقـابتی برجسـته    هاي سازمان و حفظ کارآمدي و مزیت ادامه حیات خود در خیل گسترده نظریه

دیگر پیشنهاد اکید در این حوزه به پژوهشگران  بیان به. بخورد ناگزیر است که با رهیافت نگاه به آینده گره 
پژوهی و اعمال  د سازمانی با منطق هوش تجاري را با رویکرد آیندهآینده آن است که مدل توسعه داشبور

  .طراحی نمایند» بعد زمان«
گونه که پیشتر در این پژوهش بیان شد، رویکرد آماري مدنظر در این پـژوهش ماننـد رویکـرد     همان -ه

 2هـاي نَـرم   شو رو 1بخش هاي رضایت حل هاي حوزه علوم انسانی، توجه به راه آماري بسیاري از پژوهش
                                                        

١ Satisfaction Solutions 
٢ Soft Methods 
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هـاي   ، لیکن مدل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري از جهتی با بسیاري از چهـره بوده است

شوند متفاوت اسـت و   یا می  شده  یکم طراحی و نوظهور سازمانی که در پاسخ به شرایط پیچیده قرن بیست
توسعه داشبورد سـازمانی بـا منطـق    نوعی اجراي  این مهم به دلیل گرایش به مکانیزاسیون فرآیندها و به

مندان به مباحث  به طور خالصه، پیشنهاد محقق به عالقه. اخیر در کشور است چند سالهوش تجاري در 
هـاي   توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاري، اعم از دانشجویان مدیریت یا کارشناسان سـازمان 

براي اجراي مدل توسعه داشبورد سازمانی بـا منطـق    را 1هاي بهینه حل اجرایی، آن است که رسیدن به راه
یـابی را کـه همـان     دیگر رویکرد آماري متناسب باهدف بهینـه  بیان به. قرار دهندهوش تجاري موردتوجه 

  .قرار دهندرویکرد ریاضی و منطق تحقیق در عملیات است، در دستورکار 
شود بـا عنایـت بـه     این پژوهش، پیشنهاد میدر   شده  هاي مدل طراحی ها و ظرفیت با توجه به قابلیت -و

و حرکـت بـه سـمت     44هاي اصـل   سازي سیاست ها و صنایع کشور، پیاده هاي کالن سازمان گیري جهت
هـا و مؤسسـات خصوصـی، اعـم از تولیـدي یـا        ي شرکتها رهیمد ئتیهسازي، مدیران عامل و  خصوصی

ورد سـازمانی بـا منطـق هـوش تجـاري را      برداري از مـدل توسـعه داشـب    طور خاص بهره خدماتی، نیز به
ها و صنایع  شک با عنایت به ابعاد اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی سازمان بی. قرار دهندموردتوجه 

هاي فعال در بخش خصوصی با مدل توسـعه داشـبورد    ها و شرکت کشور، تناسب و سنخیت ابعاد سازمان
قبول افزایش داده و نرخ بازگشت  ها را با شیب قابل ي آنور تواند بهره سازمانی با منطق هوش تجاري می

  .دیفزایبگیر  طور چشم سرمایه ایشان را به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
١ Optimal Solutions 
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