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 آنهاي  رساختیجهت سنجش ز یاسیمق جادیو ا يمفهوم ساز :يهوش تجار
 

 (ج)پدیده فدایی فرد(ب)، اعظم سرافرازي(الف)،  *آرش حبیبی
 arash.habibi@parsmodir.com - مدیر مدیر مسئول فصلنامه بازاریابی پارسالف: 
 نور شیراز کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیامب: 
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهرانج: 

 چکیده
ها قرار دارد.  سازمان رانیو مد کیمورد توجه پژوهشگران آکادم یو عمل یعلم دگاهیاز د يهوش تجار

هستند.  یرقابت داریپا تیخود و کسب مز يها يتوسعه توانمند درصدد يفناور نیها با استفاده از ا سازمان
شده است. تاکنون  دیتاک يهوش تجار تیداشته و بر اهم یفیجنبه توص شتریب نیشیمطالعات انجام شده پ

صورت نگرفته است. هدف  يهوش تجار يریبکارگ يها برا سازمان تیوضع یابیارز يبرا یجامع و کامل اسیمق
 در سازمان است. يهوش تجار يها رساختیجامع جهت سنجش ز یاسیارائه مقپژوهش  نیا

 يریبکارگاز دوره پنج ساله  کیو  روش تحقیق علمیبراساس مطالعه حاضر یک پژوهش بنیادي است که 
 يدیتائ یعامل لیبا استفاده از تحل اسیمق ییاست. روا صورت گرفته است مختلف يها سازمان در يهوش تجار

مطالعه  نیشده است. در ا يشرکت متوسط و بزرگ گردآور 78از  زین يآمار يها قرار گرفته است. داده دیمورد تائ
نشان داده  جیشده است. نتا هیارا يهوش تجار يساز ادهیپ يبرا یاتیعمل یاسیمق ،یعلم قیبا استفاده از روش تحق

در  يهوش تجار يریبکارگ یفن يها رساختیز نیمناسب مهمتر يافزار و نرم يافزار است وجود بستر سخت
اطالعات،  يبه شفاف ساز ازیاحساس ن ،يبا هوش تجار رانیمد ییارشد، آشنا تیریمد یبانیسازمان است. پشت

هستند.  یتیریمد يها رساختیز نیمهمتر زیها ن داده یکپارچگی يبرا ییندهایداده و فرا جادیا يندهایوجود فرا
چارچوب  کیبه عنوان  اسیمق نیصورت گرفته است. ا رانیکه تنها در ا مطالعه آن است نیا تیمحدود نیمهمتر

 .ردیمورد استفاده قرار گ گریتوسط پژوهشگران د تواند یمرجع م
 افزاري، شفافیت اطالعات، یکپارچگی داده افزاري، بلوغ سخت هوش تجاري، بلوغ نرمواژگان کلیدي: 
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 مقدمه -1
بازار  راتییدر برابر تغ عیقادر به واکنش سر ،يوکار امروز کسب زیچالش برانگ طیدر مح نکهیا يها برا سازمان

بتوانند از سازمان و  دیبا یاطالعات يها سیستم نیدارند. ا يا ژهیو تیریاطالعات مد يها سیستمبه  ازیباشند، ن
). در 2016و همکاران،  وری؛ اف2013 ن،یو روب نیرا انجام دهند (روب یمختلف یعلت و معلول يها لیآن تحل طیمح

 يروزافزون فناور یبانیپشت ،يتکنولوژ عیرقابت، رشد سر يفضا ریچشمگ راتیی، در پاسخ به تغ90اواسط دهه 
 ی) به شکلBI( يموضوع هوش تجار نترنت،یا يو گسترش نفوذ فناوروکار  کسب ندیفرا يساز ادهیاطالعات از پ

 ستمیدر س شهیکه ر ي). هوش تجار2012؛ چئونگ، 2004برجسته، مطرح شد. (آناندراجان و همکاران، 
امروزه  يگشته است. هوش تجار میعظ یدستخوش تحول ریاخ انیسال ی) دارد، طDSS( میاز تصم یبانیپشت

) مورد توجه قرار گرفته است عی(صنا ی) و عملکی(آکادم یکه در جوامع علم دیآ یبه شمار م DSS از يا حوزه
از آن در  توان یکه م باشد یم یاطالعات ستمیس ی) و نوع2016وانگ، ؛ 2008آرنوت و پروان، ؛ 2004، نگاش(

؛ 2002و همکاران،  میاستفاده نمود (ش افته،یساختار  مهیو حل مسائل ن دهیچیپ يها يریگ میاز تصم یبانیپشت
 ).2015و باکسمن،  نیمارت؛ 2011توربان، 

بموقع و  ق،یمناسب، دق ماتیتا تصم کند یشرکت کمک م رندگانیگ میو تصم رانیبه مد يتجار هوش
سازمان گردد.  کی يو سودآور يور بهره شیمنجر به افزا جهیو درنت ندیسازمان اتخاذ نما کیرا در  يا هوشمندانه
 يقادر هستند تا اهداف بلندمدت و راهبرد ياز هوش تجار هبا استفاد رانی). مد2008؛ رنجان، 2005(واتسون، 

) هدف از 2016؛ وانگ، 2015و همکاران،  شولز. (ندیمدت مرتبط نما و کوتاه یاتیسازمان را به اهداف عمل
 تیفیو بهنگام بودن و ک یبانیو پشت یاصل يها تیبهبود عملکرد فعال يهوش تجار يها سیستم يساز ادهیپ

 ماتیاز تصم یبانیبا رقبا و پشت سهیشان در مقا شرکت تیجهت درك بهتر موقع رانیمد ينمندسازاطالعات و توا
 ؛2006و همکاران،  یماکیرتیپ( باشد یموجود است مهاي  به داده یفراهم آوردن دسترس يسازمان بواسطه  کی
 ای يابزار، تکنولوژ ،يمعمار کیبه عنوان  تواند یم ي). هوش تجار2010داونپورت، ؛ 2007 امز،یلیو و امزیلیو
کرده،  لیتحل هیآنرا تجز یلیتحل يکرده و با استفاده از ابزارها رهیو ذخ يها را گردآور ارائه گردد که داده ستمیس

ها امکان بهبود  هد که به سازماند یرا ارائه م یدانش اینموده و اطالعات  لیوجو را تسه و پرس یده گزارش
 يبرا يامروز ي). هوش تجار2008؛ توربان و همکاران، 2004؛ نگاش،  2001 راف،ی(ت دهد یرا م يریگ میتصم

 یمختلف يها يها ومعمار داده گاهیپا ندها،یها، فرا ها از ابزارها، برنامه به داده یدسترس ي سازمان بواسطه کی
 یشنهاداتیپ یلیتحل تیقابل ي ارائه يبرا يهوش تجار يها سیستم). 2011شده است (توربان و همکاران،  لیتشک

 امز،یلیو و امزیلی(و شوند یم سازي پیادهمشخصات محصول  ای کیو استراتژ یاتیعمل يندهایجهت بهبود فرا
  ).2007؛ هاسون، 2007

 رانیمد يمسائل برا نیتر یاتیو توسعه آنها، از ح دیدر شرکت قبل از خر يهوش تجار يها رساختیز سنجش
بعنوان منبع بهبود  يهوش تجار يها سیستم نکهیبا وجود ا ).2008 ر،ی؛ البش2012، همکارانو  یاست (روحان

 يبرا يمحدود يها تالش ،قرار گرفته است يادیمورد توجه محققان و متخصصان ز يریگ میتصم يها تیقابل
) 2010 چال،ی؛ هو و پاپام2008؛ آرنوت و پروان، 2005صورت گرفته است. (چو و همکاران،  يهوش تجار یابیارز

منجر به ارتقاء  تواند ینبوده و نم سریآن در سازمان م يها رساختیز یبدون بررس يهوش تجار ستمیس ياجرا
به عبارت است.  يضرور يهوش تجار يها رساختیسنجش ز يها شاخص فیو تعر نییتب نرو،یاگردد. از یاثربخش

 یعنیکند  دایپ يشتریتوسعه ب دیبا ت،یریدر حوزه سازمان و مد دیجد میپارادا کیبه عنوان  يهوش تجار دیگر
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 کیبه عنوان  يهوش تجار قعکند. در وا دایپ یاتیشده و جنبه عمل ییشناسا دیبا يهوش تجار يدیابعاد کل
شود  هیها توص که به سازمان ستیست. اکنون زمان آن نا يشتریب کیتوسعه تئور ازمندیموضوع در حال تکامل، ن

 یاند. مساله اصل آشنا شده يهوش تجار تیها با اهم است. سازمان سریم يهوش تجار قیدر بازار از طر تیموفق
پژوهش در  اتیو ادب نهیزم مطالعه نخست پس نیدر ا نیاست. بنابرا يارهوش تج زیآم تیموفق يریآنها در بکارگ

هوش  يریبکارگ یاصل يها رساختیو ز يدی. سپس ابعاد کلشود یمطرح م يهوش تجار تیو اهم شیدایپ نهیزم
 یسنج یتوسعه داده شده، روائ اسیمناسب مق يآمار يها . در ادامه با استفاده از روششود یم یمعرف يتجار

 و بحث مطرح خواهد شد. جینتا زین تی. در نهاشود یم

 پیشینه و مبانی نظري پژوهش -2
پردازش  يو تکنولوژ یاطالعات يها سیستمبه عنوان سرآمد  کمیو  ستیقرن ب ییدر دهه ابتدا يهوش تجار

 1958به سال  توسط الن يارجاع به هوش تجار نیوجود اول نی) مطرح شده است. با اOLAPبرخط ( یلیتحل
 يها سیستمو  ییرااجاطالعات  يها سیستم لیاز قب گریاصطالحات د نیگزیصورت گرفته است و اکنون جا

هوش  ی ازمختلف فیتعار). 2008؛ توربان وهمکاران، 2004؛ نگاش، 2003شده است (تامسن،  یتیریاطالعات مد
 دهیچیو پجامع  يکردیبعنوان رو يمطالعات هوش تجار ید. در برخوجود دار یو تخصص یعلم اتیدر ادب يتجار
 دس،یو تئودول سیادیکروی؛ م2004 تر،؛ آل2003 ،يشده است (موس و آتر فیتعر میتصم یبانیپشت ستمیبه س

اند که  نموده یتلق یکیاطالعات استراتژ ستمیرا بعنوان س يهوش تجار تر، یفن یدگاهیمحققان با د ریسا .)2010
گرفته  سرچشمه يشمار یمتمرکز است که از منابع ب داده گاهیپا کی بواسطه یاطالعات عمل  ارائه تیقابل يدارا

 يبرا یبعنوان روش يهوش تجاردیگر  قاتی) در تحق2008توربان و همکاران، ؛ 2007و همکاران،  یاست. (کولکرن
 است. هشد فیسازمان تعر کی رندگانیگ میتصم اریدر اخت یوکار با قرار دادن اطالعات عمل بهبود عملکرد کسب

 ؛2008، رنجان( .شود یها ختم م داده تیو حاکم يکاو داده، دادهمانند انباره  ییربنایز میخود به مفاه فیتعر نیا
 .)2015، و همکاران شولز ؛2008، راس و تئودر
 بانیو پشت یاتیعمل يها داده گاهیو پا يکاربرد يها از برنامه يا را بصورت مجموعه يهوش تجار همچنین

. آورند یوکار فراهم م جامعه کسب يرا برا يتجار يها آسان به داده یاند که دسترس کرده فیتعر کپارچهی میتصم
نمود  یتلق میتصم بانیپشت يها سیستم ينسل بعد نوانبع توان یرا م يهوش تجار يها سیستم  ب،یترت نیبد

 يها شاخص شگریکه نما ییها داشبورد ي بواسطه يهوش تجار يها سیستم ن،ی). بنابرا2008(آرنوت و پروان، 
 يازیامتهاي  کارت يرا بر رو يفرد ای ینسبت به اهداف سازمان یخیتار ایموجود  يها عملکرد بوده و داده يدیکل

 ینیو قدرتمند، بازب قیهدفمند دق يها لیتحل و هیانجام تجز ،یقادر به ارائه اطالعات در زمان واقع دهند، ینشان م
و  اه داده يهوش تجار نرو،ی) ازا2015، و همکاران مولیو ؛2012وکار هستند (هو،  کسب يندهایفرا تیریو مد

جهت کمک به اتخاذ . بنابراین سازد یم یکپارچهرا  اند ن نگهداري و تجمیع شدهکه توسط سازما یاطالعات
  قابل استفاده است. اتیبر واقع یو کارا مبتن قیدق ماتیتصم

را  یمختلف یفن يها ابزار يهوش تجار ،يریگ میتصم ییبهبود کارا جهت يبه هوش تجار یسنت دگاهیددر 
ها  و نگاهداشت داده رهیابزارها عبارتند از: ذخ نی. ادینما یرا ارائه م ییها ینیب شیها و پ کرده و گزارش ییشناسا

)DW ( يانتقال و بارگذار -)، استخراجETL( نیآنال ي لگرانهی)، پردازش تحلOLAP( يکاو )، دادهDM ،(
ودیبا و کوب ( يها ) درگاهGIS( ییایاطالعات جغراف يها سیستمها،  داده يمصورساز ،يکاو وب ،يکاو متن

وکار  کسب يندهایدر رابطه با ادغام فرا گرید دگاهی). د2012احمد خان، ؛ 2004؛ رایزنگانی، 2001هاپتروف، 
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 ندیفرا تیریمد نیب ي است که فاصله یزمیمکان يهوش تجار دگاهید نیبرطبق ا .است يهوش تجار يبرمبنا
 ،یسنت يهوش تجار دگاهیموجود در د يابزارها یعالوه بر تمام .پوشاند یوکار را م کسب يوکار و استراتژ کسب
گرا  خدمات ي)، معمارBAMوکار ( کسب تی)،کنترل فعالBPMوکار ( عملکرد کسب تیریمد لیاز قب ییابزارها

)SOA ،(يریگ میتصم يها سیستم ) خودکارADSو  ی(گلفارل رندیگ یقرار م طهیح نیدر ا زین اشبوردها) و د
 ). 2012احمدخان، ؛ 2008توربان و همکاران،  ؛2004همکاران، 

در  تیموفق حیاتیعوامل  ییشناساو  يهوش تجار هاي زیرساختدر مورد  متعدد اما پراکندهیمطالعات 
کاربرد  زیربنایی بینش تجاري وعوامل  ییشناسا زمینه) در 2005( موس و هوبرمن. است ها انجام شده سازمان

اشاره  يا و پروژه یسازمان ،یسه بعد فن به ها تاکید داشته و سازي داده بر مدل يهوش تجار يها سیستمها در آن
با استفاده از نظرات کاربران  سیستم پردازش مکانیزه ندیفرا هیبر پا )2005( سالمرون و هرو نیهمچن. اند کرده

و نرم  يرا در دو بعد سخت افزار يهوش تجار ستمیعملکرد س تیموفق حیاتیعوامل هوش تجاري،  يها سیستم
مجموعه  ،یجهان دگاهید کیبا اتخاذ ) 2006( و همکاران یماکیرتیپنمودند.  يبند و رتبه ییشناسا يافزار

به  ازیو اثبات ن هیبا هدف توج تنهااند و قبل از آنها، محققان  کرده یطراح را يعملکرد هوش تجار يارهایمع
که عوامل  دگاهید نیا زا زی) ن2007( دیانجام داده بودند. مک برا یقاتیتحق يهوش تجارو ارزش  يگذار هیسرما
) نشان داد 1996موناکو و هلمز ( یهستند و با استفاده از چهارچوب واکنش احتمال ایپو تایماه تیموفق یبحران

گذار  ریسازمان تاث کی يتجار يدر هوشمند یاطالعات ستمیس کی تیمستقل خرد و کالن در موفق يرهایکه متغ
کسب و کار، روشها،  طیمح ،یساختار سازمان ،يریپذ تیمسئول ،یفن یعوامل شامل فرهنگ ، آگاه نیهستند و ا

 مبتنی بر شبکه یمدل زی) ن2009و همکاران ( نی. لباشد یو ... م يفناور است،یقدرت و س ر،ییمقاومت در برابر تغ
 در این مدل نیز .و ارائه نمودند یطراح براساس عوامل حیاتی موفقیت يهوش تجار سیستمعملکرد  یابیارزبراي 

 يافزار نرم هاي زیرساخت بر )2015اران (کآلپار و هم. شده است یبررس یسازمان ستمیمستقل از س يهوش تجار
گري افزاري در مطالعات دی افزاري و نرم اند. بلوغ سخت به عنوان عوامل حیاتی موفقیت هوش تجاري تاکید کرده

مختص  يمدل بلوغ هوش تجار یک يبرا ی) چارچوب2015اران (کس و همکبرونیز مورد تاکید قرار گرفته است. 
 استفاده در بخش بهداشت و درمان ارائه نمودند. يان را براکم

 در که دارد مناسب بستر به نیاز افزاري نرم سیستم هر استقرار سازمان، اطالعات فناوري فضاي دربطور کلی 
 بررسی د.شو حاصل نظر مورد نتیجه ،گرفته صورت هاي تالش از داشت انتظارتوان  می آن وجود صورت

هایی عملیاتی است که براساس آنها بتوان  شناسایی شاخص نیازمند تجاري هوش استقرار يها زیرساخت
 دارد. را ییها سیستم چنین سازي پیاده آمادگی حد چه تا سازمان مشخص شود و سنجید را نظر مورد زیرساخت

 نیا. دهد می نشان مفهوم نیا فیتعربندي کلی را در  ، یک دستهيتجار هوش پژوهش پیرامون اتیادب مرور
  .)1جدول ( دشو می خالصه متفاوتي الگو دو بای فن وی تیریمد دگاهید دو دري بند میتقس
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 ها سازمان در تجاري هوش ساخت زیر ابعاد -1جدول 
 ها شاخص ابعاد

 فنی

نرم  يسازمان، سخت افزار مناسب جهت اجرا یشبکه داخل قیها از طر مناسب: (امکان ارتباط برنامه يبستر سخت افزار
 يها، سخت افزار مناسب جهت بانکها داده عیتجم يموجود در سازمان، سخت افزار مناسب جهت نرم افزارها يافزارها
 ،یاطالعات يها اطالعات موجود در سازمان در بانک رهیمناسب: (ذخ يشده و بزرگ) بستر نرم افزار عیتجم یاطالعات

 يها برنامه مناسب جهت ارتباط ينرم افزار رساختیگسترده، ز صفحه يلهایاطالعات موجود در سازمان در فا رهیذخ
 )اطالعات يگردآور زهیمکان یاتیعمل يها سیستممختلف، 

مدیریتی)   

 میتصم يو جامع به عنوان ابزارها حیروند حرکت سازمان، گزارشات صح يریگ قابل اندازه يها به سنجه تیریمد ازین
اعتقاد  ک،یبه اهداف استراتژ دنیجهت رس حیارشد به اطالعات صح تیریارشد سازمان، اعتقاد مد تیریمد يریگ

 يریگ میاطالعات در سازمان جهت تصم يساز فافاعتقاد به ش زه،یارشد به گردش اطالعات به صورت مکان تیریمد
به اشتراك  رانیمد لیعملکرد، تمابرنامه و  سهیجهت مقا حیبه اطالعات سازمان، اطالعات صح يبهتر، نگاه چند بعد

داده  دیتول يسازمان در بخش صف برا يندهایواحدها، فرا ریتحت پوشش خود را با سا ياطالعات موجود در واحدها
شده،  دیجهت گردش اطالعات تول یسازمان يندهایداده انبوه، فرآ دیتول يسازمان در بخش ستاد برا يندهایانبوه، فرا

کردن  کپارچهیجهت  یارتباطات درون سازمان گر،یکدیمختلف از  يندهایشده توسط فرآ دیتول يها استفاده از داده
در  جیرا میاز مفاه کسانی فیتعار ندها،یفرا يو مستند ساز یجهت سامانده زویمانند ا ییاستانداردها ندها،یفرآ

با  یستفاده از نرم افزار، آشنائسابقه ا کپارچه،یبه اطالعات  یجهت دسترس یسازمان یسطوح دسترس فیتعر سازمان،
اطالعات، امکانات  يخود در ارتباط با تکنولوژ يها مهارت شیبه افزا لیاطالعات، تما يتکنولوژ یعموم يها مهارت
 اطالعات در سازمان يبا تکنولوژ یآشنائ يها دوره يبرگزار

 
ی تلقیی ها ينولوژکت و ارهاکراه افزارها، نرم ابزارها، ازی عیوسي  دسته بعنواني تجار هوش ،یفن منظر از

 اطالعات ازی عیوسي  دامنه بهی ابیدست وی سازمانده انباشتن، افتن،ی به قادر را رندهیگ میتصم افراد هک شود یم
هاي  ياربردها و فناورک يمعموالً بر رو ،يبه هوش تجار یفن کردیرو. دینما یم مختلفي ها داده منابع از حاصل
جهت  تیریبه مد کمک يها برا مناسب به داده یدسترس جادیها و ا داده لیتحل ،يساز رهیذخ ،يگردآور ازیمورد ن

 راي تجار هوشی تیریمد کردیرو ).2015بروکس و همکاران،  ؛2003 ،يآتر و (موسبهتر است.  يریگ میتصم
 اطالعات بتوانند تا شوند می کپارچهی وگردآوري  سازمان رونیب و درون ازها  داده آن در هک ندیب می يندیفرا

 هک ابزارها ازي ا مجموعه عنوان به راي تجار هوش ،یفن کردیرو. ندینما جادیا راگیري  تصمیم ندیفرا با مرتبط
 بر بلکه ستین ندهایفراي رو بر کردیرو نیا زکتمر رد.یگ می نظر در ندینما ی میبانیپشت را شده رکذي ندهایفرا
 اطالعات وها  داده لیتحل و عیتجم ،یابیباز ،يساز رهیذخ تیقابل هک استیی ابزارها وها  تمیالگور ها،ي فناوري رو
هاي حاصل از منابع  داده با تلفیقرهیافت مدیریتی در  ).2009 پوزبورن، وی نیپتر؛ 2009باس، ( نندک می جادیا را

ي ها سیستمشود و مزایاي استقرار  می ایجاد  اطالعات عملی براي بهبود پشتیبانی تصمیم ،داخلی و خارجی
؛ وایتهورن و وایتهورن، 2005هاي سازمانی تحقق یابند (موس و هابرمن،  پارچه و برنامهکنش یکپردازش ترا

 ).2007ل، ک؛ اوراSAS ،2007؛ موسسه 1999
ها مشخص  هاي تخصصی با مدیران هوش تجاري در سازمان بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده و مصاحبه

 .)1شکل است ( فنی و مدیریتی جهت از مناسب بسترهاي وجود نیازمند تجاري هوش سیستم استقرارشده است 
 بعد گرفت. نظر در مستقلی کامال فاکتورهاي را آنهاتوان  مین و هستند مرتبط یکدیگر با شده مطرح ابعاد
 هزینه تامین جهت از مدیریتی هاي حمایت )1 دهد. قرار خود تاثیر تحت را فنی بعد دتوان می منظر دو از تییمدیر

 به را اطالعات آنها طریق از بتوان که افزارهایی نرم ایجاد جهت از مدیریتی حمایتهاي )2افزاري. سخت امکانات
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افزاري تاکید شده است.  در بعد فنی بر وجود بستر سخت افزاري مناسب و بستر نرم کرد.گردآوري  مکانیزه طور

 يساز شفافدر بعد مدیریتی نیز بر پشتیبانی مدیریت ارشد، اشنایی مدیران با هوش تجاري، احساس نیاز به 
هاي مدیریتی  زیرساخت ها نیز مهمترین ، وجود فرایندهاي ایجاد داده و فرایندهایی براي یکپارچگی دادهاطالعات

 تاکیده شده است.

 ابعاد اصلی هوش تجاري -1شکل 

   

 بعد فنی
پذیر  العات را امکاناط لیتحل و هیتجز وي ارکدست ،یابیباز ضبط، هک دارد زکتمریی ها ينولوژکت و ابزارها بر

 .نمایند می
 افزار سختسازد، ها را فراهم  ارتباط برنامه امکان سازمان داخلی شبکه :افزاري مناسبوجود بستر سخت 

 نرم جهت مناسب افزار سخت تهیه امکانشته باشد، زارهاي موجود در سازمان وجود دااف نرم اجراي جهت مناسب
 شده تجمیع اطالعاتی بانکهاي جهت مناسب افزار سخت تهیه مکانشته باشد و اها وجود دا فزارهاي تجمیع دادها
 شته باشد.وجود دا وجود بزرگ و

 اطالعاتباشد، در بانکهاي اطالعاتی ذخیره شده  سازمان در موجود اطالعات: وجود بستر نرم افزاري مناسب
 ارتباط جهت مناسب افزاري نرم زیرساختشده باشد،  ذخیره گسترده صفحه فایلهاي در سازمان در موجود
 به اطالعات گردآوري جهت عملیاتی يها سیستم سازمان درداشته باشد،  وجود یکدیگر با مختلفهاي  برنامه

 اشته باشدد وجود مکانیزه صورت

 بعد مدیریتی
 مرتبط اطالعاتي  ارائه بمنظور آنها لیوتحل هیتجز وی خارج وی داخل منابع از ها دادهي آور جمع ندیفرا بر
 است. زک متمري ریگ میتصم بهبود جهت

 جهت گیري اندازه قابلهاي  سنجه به نیاز سازمان ارشد مدیریت: پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از پروژه
 و صحیح گزارشات وجود سازمان ارشد مدیریتگیري  تصمیم ابزارهاي از یکی دارد. سازمان حرکت روند مشاهده

 استراتژیک اهداف به رسیدن جهت راهی را صحیح اطالعات وجود سازمان ارشد مدیریت است. جامع
 باشد. می مکانیزه صورت به اطالعات گردش به معتقد سازمان ارشد میداند.مدیریت

BI 

بعد فنی
 

تی
یری

مد
د 

بع
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 که هستند معتقد سازمان مدیران :احساس نیاز به شفاف سازي اطالعات در سازمان از جانب مدیران سازمان
 نیاز که هستند معتقد سازمان دیران. مکند می کمک آنها بهترگیري  تصمیم به سازمان در اطالعات سازي شفاف

 از صحیح اطالعات به نیاز عملکرد و برنامه مقایسه جهتوجود دارد.  سازمان اطالعات به بعدي چند نگاه به
 .دارند مدیریتها سایر با را خود پوشش تحت واحدهاي در موجود اطالعات اشتراك به تمایل مدیران. دارند سازمان

ه داد صف بخش در سازمان فرایندهاي :منجر به تولید داده در سازمان میگرددوجود فرآیندهاي سازمانی که 
. ه هایی با حجم باال تولید میکنندداد ستاد بخش در سازمان فرایندهاي. هایی با حجم باال تولید میکنند

 تولیدهاي  داده از مختلف فرآیندهاي .میشوند شده تولید اطالعات گردش موجب سازمان در موجود فرآیندهاي
 میکنند استفاده دیگر فرآیندهاي توسط شده

 امکان که است نحوي به سازمانی درون ارتباطات :وجود استانداردهایی در سازمان جهت یکپارچگی فرآیندها
 سازي مستند و ساماندهی جهت ایزو مانند استانداردهایی از سازمان در. دارد وجود فرآیندها کردن یکپارچه
 جهت سازمانی دسترسی سطوح. دارد وجود یکسان تعاریف سازمان در رایج مفاهیم از. است شده استفاده فرایندها

  .میباشد تعریف قابل یکپارچه اطالعات به دسترسی
 نرم از استفاده سابقه پروژه ذینفعان و مدیران :میزان آشنائی مدیران و ذینفعان پروژه با تکنولوژي اطالعات

 ذینفعان و مدیران. دارند آشنائی اطالعات تکنولوژي عمومی مهارتهاي با پروژه ذینفعان و مدیران. دارند را افزار
 با آشنائیهاي  دوره برگزاري امکانات. دارند اطالعات تکنولوژي با ارتباط در خود مهارتهاي افزایش به تمایل پروژه

 .دارد وجود سازمان در اطالعات تکنولوژي

 روش پژوهش -3
 يهوش تجار یتیریو مد یفن يها رساختیز ییاست که با هدف شناسا يادیبن قیتحق کیپژوهش حاضر 

 یبازه زمان کیدر  یها از مطالعات تجرب داده يگردآور يبزرگ و متوسط صورت گرفته است. برا يها سازمان يبرا
و  افتهی ساخت مهیو ن افتهی ساخت یتخصص يها پژوهش، مصاحبه اتیاز ادب نیپنج ساله استفاده شده است. همچن

اطالعات در  يفناور رانیارشد و مد رانیشامل مد قیتحق نیا يابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آمار
 شده است. يدوره پنج ساله گردآور کیدر  زین قیتحق يها است. داده رانیبزرگ و متوسط ا يها سازمان

در واقع تا ثابت نشود . استفاده شده است يدییتا یعامل لیتحل کیاز تکن قیتحق نیدر ا نکهیبا توجه به ا 
توان روابط را مورد  یاند، نم کرده يریاندازه گ یپنهان را به خوب يرهای، متغپذیر) (متغیرهاي مشاهده ها هیگو

حداقل حجم نمونه  نییدر نظر گرفته شده است. تع یمالحظات يریگ نمونه يبرا )2011ن، ی(کال آزمون قرار داد.
است. با وجود آنکه در مورد  تیبا اهم اریبس يمعادالت ساختار یابی  مربوط به مدل يها داده يرگردآو يالزم برا

)، اما به زعم 2006 بر،یوجود ندارد (شر یتوافق کل يساختار يها و مدل یعامل لیتحل يحجم نمونه الزم برا
و همکاران،  ووی؛ س1999منتزر،  ؛ گارور و1983. (هولتر، باشد یم 200پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزم  اریبس

. اگر از رهاینه متغ شود یم نییها تع حداقل حجم نمونه براساس عامل يدیتائ یعامل لی) در تحل2008؛ هو، 2006
پنهان) الزم است. (جکسون،  ریهر عامل (متغ ينمونه برا 20استفاده شود حدود  يمعادالت ساختار یابی مدل

است. (شه  شده هیده عامل توص ينمونه برا 200حدود  يدیعامل تائ لیتحل يشده برا هی) حجم نمونه توص2003
 نی. از ادینفر استفاده گرد 400به حجم  يا مطالعه از نمونه نیدر ا نی) بنابرا2011 ن،ی، کال2006 ن،یو گلداشتا

 .دینفر استخراج گرد 394به حجم  يا ها از نمونه داده تیپرسشنامه قابل استفاده نبود و در نها 6 انیم
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پژوهش و  اتیموضوع براساس ادب ینخست ابعاد اصل ،يهوش تجار يها رساختیسنجش ز اسیمق هیته يبرا 

از  يا هر بعد مجموعه ي. سپس برادیگرد یشناسائ یو عمل ینظران مجامع علم مصاحبه با خبرگان و صاحب
استفاده شده  و روایی همگرا سازه ییروا ،محتوا رواییز روش ا اسیمق ییروا یبررس يشد. برا یشناسائ ها تمیآ

 نیتر و مناسب نیتر ياز قو یکیمحاسبه شده است.  و پایایی مرکبکرونباخ  يآلفا زین یائیپا یبررس ياست. برا
بدست  يها ادهد لیو تحل هیتجز .است رهیچند متغ لیوتحل هیتجز میدانی، قاتیدر تحق لیتحل و هیتجز يها روش

 صورت گرفته است. LISREL يآمده با استفاده از نرم افزار آمار

 ها وتحلیل داده تجزیه -4
 یاعتبارسنج ياستفاده شده است. براهاي هوش تجاري  سنجش زیرساخت ياس براین مطالعه از دو مقیدر ا

، از مدیریتیهاي  زیرساختاس سنجش یو مق هاي سنجش زیرساختاس یشده مق یشناسائ يها هیابعاد و گو
گیري و مدل  مرتبه دوم شامل مدل اندازه يدیتائ یل عاملیتحلاستفاده شده است.  يدیل عامل تائیک تحلیتکن

 را نشان (متغیرهاي پنهان) ها با سازه پذیر) (متغیرهاي مشاهده ها هیگوارتباط  گیري مدل اندازه مسیر است.
  دهد. ه اصلی را نشان میهاي فرعی با ساز مدل مسیر نیز رابطه سازه دهد. یم

برخوردار است:  يادیار زیت بسیچند نکته از اهم يمعادالت ساختار یابی مدلتحلیل عاملی تاییدي و در 
 بطورکلی ک است.ین صفر و یب يمقدار یشود. بار عامل ینشان داده م یله بار عاملیبوس متغیرهان یقدرت رابطه ب

تا  3/0ن یب یشود. بارعامل ینظر م ف درنظر گرفته شده و از آن صرفیباشد رابطه ضع 3/0کمتر از  یاگر بار عامل
د یگرد یرها شناسائیمتغ یکه همبستگیمطلوب است. زمان یلیباشد خ 6/0قابل قبول است و اگر بزرگتر از  6/0
 t-valueمشاهده شده از آماره  یبارعامل يمعنادار یبررس يبرابا این وجود رد. یصورت گ يد آزمون معناداریبا

مشاهده شده  یبارعاملباشد  96/1بزرگتر از  t-value% اگر مقدار آماره 5نان یشود. در سطح اطم یاستفاده م
 )2011؛ کالین، 2006(فوستر و همکاران،  معنادار است.

ارائه شده است.  2جدول در ي هوش تجار یفن يها رساختیزسنجش  مقیاس ی تاییديل عاملیج تحلینتا
 ارائه شده است.  3جدول در  مدیریتی يها رساختیزسنجش  مقیاس تاییدي یل عاملیج تحلینتا

 

 يهوش تجار یفن يها رساختیسنجش زمقیاس  يدیتائ یل عاملیتحل -2جدول 
 آلفاي کرونباخ t AVE CRآماره  بارعاملی بعد فنی -1

AHS 1-1- افزاري مناسب بستر سخت 
  0.546 0.825 0.774 

AHS1 10.81 0.84 داخلی سازمانها از طریق شبکه  برنامه امکان ارتباط      
AHS2 9.27 0.63 مناسب جهت اجراي نرم افزارهاي موجود در سازمان سخت افزار      
AHS3 8.72 0.64 ها مناسب جهت نرم افزارهاي تجمیع داده سخت افزار      
AHS4 11.16 0.82 مناسب جهت بانکهاي اطالعاتی تجمیع شده و بزرگ سخت افزار      
ASS 1-2- 0.783 0.855 0.597     افزاري مناسب بستر نرم 

ASS1  14.44 0.88 اطالعاتی هاي ذخیره اطالعات موجود در سازمان در بانک    
ASS2 12.43 0.77 گسترده اطالعات موجود در سازمان در فایلهاي صفحه  ذخیره    
ASS3 6.15 0.72 مختلف هاي برنامه  افزاري مناسب جهت ارتباط زیرساخت نرم    
ASS4 7.48 0.71 عملیاتی مکانیزه گردآوري اطالعات هاي سیستم    
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 يهوش تجار مدیریتی يها رساختیسنجش زمقیاس  يدیتائ یل عاملیتحل -3جدول 
 آلفاي کرونباخ t AVE CRآماره  بارعاملی (غیرتکنیکال) مدیریتی بعد -

STM 2-1- 0.854 0.804 0.509     ارشد سازمان مدیریت پشتیبانی 
STM1 7.88 0.68 گیري روند حرکت سازمان هاي قابل اندازه به سنجه نیاز مدیریت       
STM2 9.19 0.77 مدیریت ارشد سازمان گیري تصمیمو جامع به عنوان ابزارهاي  گزارشات صحیح       
STM3 9.53 0.78 به اهداف استراتژیکارشد به اطالعات صحیح جهت رسیدن  اعتقاد مدیریت       
STM4 7.09 0.61 ارشد به گردش اطالعات به صورت مکانیزه اعتقاد مدیریت       
DIC 2-2- 0.731 0.862 0.610     نیاز به شفاف سازي اطالعات احساس 
DIC1 9.88 0.71 بهتر گیري تصمیمشفاف سازي اطالعات در سازمان جهت  اعتقاد به       
DIC2 11.31 0.83 به اطالعات سازمان نگاه چند بعدي       
DIC3 11.60 0.80 جهت مقایسه برنامه و عملکرد اطالعات صحیح       
DIC4 10.57 0.78 خود را با سایر واحدها به اشتراك اطالعات موجود در واحد تمایل مدیران       
PDM 2-3- 0.769 0.800 0.502      فرآیندهاي سازمانی تولید داده 

PDM1 11.09 0.82 سازمان در بخش صف براي تولید داده انبوه فرایندهاي       
PDM2 7.46 0.62 سازمان در بخش ستاد براي تولید داده انبوه فرایندهاي       
PDM3 9.05 0.68 سازمانی جهت گردش اطالعات تولید شده فرآیندهاي       
PDM4 8.74 0.70 شده توسط فرآیندهاي مختلف از یکدیگر هاي تولید داده استفاده از       

SPI 2-4- 0.812 0.897 0.687      استانداردهاي یکپارچگی فرآیندها 
SPI1 11.33 0.77 سازمانی جهت یکپارچه کردن فرآیندها ارتباطات درون       
SPI2 13.45 0.86 مانند ایزو جهت ساماندهی و مستند سازي فرایندها استانداردهایی       
SPI3 14.35 0.89 از مفاهیم رایج در سازمان تعاریف یکسان       
SPI4  14.25 0.79 اطالعات یکپارچه تعریف سطوح دسترسی سازمانی جهت دسترسی به       
FIT 2-5- 0.744 0.880 0.649      مدیران و ذینفعان با تکنولوژي اطالعات آشنائی 

FIT1 11.95 0.82 از نرم افزار سابقه استفاده     
FIT2 13.01 0.84 هاي عمومی تکنولوژي اطالعات مهارت آشنائی با     
FIT3 8.88 0.68 هاي خود در ارتباط با تکنولوژي اطالعات افزایش مهارت تمایل به     
FIT4 12.75 0.87 هاي آشنائی با تکنولوژي اطالعات در سازمان برگزاري دوره امکانات     

 هاي فنی هوش تجاري تحلیل عاملی تاییدي مقیاس سنجش زیرساخت -2شکل 
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 هاي مدیریتی هوش تجاري تحلیل عاملی تاییدي مقیاس سنجش زیرساخت -3شکل 

 

 
را فراهم  رواییها دو شاخص مهم  يریگ اندازه نیا نیب یشوند همبستگ يریگ اندازه صهیچند خص ای کی هرگاه

همگرا  ییروا يبرا باشد. یهمگرا م روایی يباال باشد، پرسشنامه دارا بارهاي عاملی نیب یسازد. اگر همبستگ یم
شود. زمانی روایی همگرا وجود  محاسبه می (CR)مرکب  پایاییو  (AVE)شده  استخراج انسیوار نیانگیمباید 

 باشد:برقرار رابطه زیر  دارد که

�
CR   >  0.7
CR >  AVE
AVE >  0.5

 

 )1981(فورنل و الرکر، 
 5/0آمده است مقدار میانگین واریانس استخراج شده در تمامی موارد از  3جدول و  2جدول  همانطور که در

< CR بزرگتر است. همچنین شرط  7/0بزرگتر است و مقدار روایی مرکب نیز از   AVE نیز در تمامی موارد برقرار
 است.

سازي معادالت ساختاري و تحلیل عاملی تاییدي است.  یکی از مهمترین مباحث مدلنیز نیکویی برازش مدل 
کند مدل در حالت کلی از برازندگی الزم برخوردار است. دو شاخص اصلی  هایی وجود دارد که مشخص می شاخص

هاي عمومی براي به حساب آوردن  دو بهنجار یکی از شاخص-براي برازندگی مدل استفاده شده است. خی
دو بر درجه آزادي مدل -هاي برازش شاخص است که از تقسیم ساده خی پارامترهاي آزاد در محاسبه شاخص
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شتر یدر ب RMSEAشاخص باشد مطلوب است. همچنین  2شود. چنانچه این مقدار کوچکتر از  حاسبه میم
اگر  .شود میستفاده ا ي به عنوان یک شاخص برازش اصلیدالت ساختارامع يها و مدل يدیتائ یعامل يها لیتحل

 9/0نیز باید از  NFI, NNFI, CFI, GFIهایی مانند  باشد مطلوب است. شاخص 05/0این شاخص کوچکتر از 
 )2004(شوماخر و لومکس،  بزرگتر باشند.

شاخص  بدست آمده است. 46/1و براي مقیاس مدیریتی  26/1دو بهنجار براي مقیاس فنی -شاخص خی
RMSEA  جهت برازش مدل از تعدادبدست آمده است.  034/0 و براي مقیاس مدیریتی 026/0براي مقیاس فنی 

 يها شاخص سایرارائه شده است.  4جدول استفاده شده است که در نیز برازش  یکوئین يها از شاخص دیگري
 اند. ز در بازه مورد قبول قرار گرفتهیبرازش ن یکوئین

 قیتحق یه اصلیفرض يبرازش مدل ساختار یکوئین يها شاخص -4جدول 
 χ2/df RMSEA RMR GFI AGFI NFI NNFI IFI یشاخص برازندگ

 1 - 0 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.05> 0.05> 5-1 ر قابل قبولیمقاد
 1.00 1.00 0.99 0.97 1.00 0.014 0.026 1.26 نتایج مقیاس فنی

 0.99 0.98 0.96 0.92 0.95 0.034 0.034 1.46 نتایج مقیاس مدیریتی

 
 نیمرحله مرحله اشباع شده است. به هم چنددر  صورت گرفته يدیتائ یعامل لیتحلالزم به توضیح است 

 يها انسیآن وار یاست که ط يا پروسه يساز اشباع. دهند یرا نشان م یمطلوب ریبرازش مقاد يها خاطر شاخص
و با  شوند یمتصل م گریکدیبه  رندیپذ یم ریمشترك خارج از مدل تاث یاز عامل نشده خطا که احتماالً نییتب

 نی. اابندی یبهبود م یاند، مدل نهائ سنجش که در مدل لحاظ نشده يها هیگو انیم کسانی یعل شهیر یشناسائ
 يو بارها بیبرازش قابل مشاهده است. در مدل اشباع ضرا یکوئین يها تر شدن شاخص نهیهبهبود در مدل با ب

 .شود یم تر کینزد یو به مقدار واقع ابدی یبهبود م زین رهایمتغ انیم یعامل
 يشده است. بارهانیز محاسبه  فنی و مدیریتیک از ابعاد یسنجش هر یعامل ين مدل بارهایادر همچنین 

آماره  بدست آمده است. همچنین 6/0رابطه هریک از ابعاد فنی و مدیریتی با سازه مربوط به خود بزرگتر از  یعامل
t-value آمادگی فنی سنجش  يموردنظر برادهد ابعاد  یکه نشان م بزرگتر بوده است 96/1در تمامی موارد از ز ین

 شود.  ید میدرست انتخاب شده است و مدل تائ و مدیریتی

 گیري و پیشنهادات پژوهشی خالصه، نتیجه -5
ها نیز  در زمینه هوش تجاري مطالعات متعددي در جوامع آکادمیک صورت گرفته است. از سوي دیگر سازمان

رسد هوش تجاري در زمینه  اند. با این وجود به نظر می داده گذاري زیادي در زمینه هوش تجاري انجام سرمایه
علمی و عملی دو مسیر جداگانه را پیموده است. بیشتر مطالعات انجام شده علمی، به توصیف هوش تجاري و 

سازي هوش تجاري مطرح شده است. همچنین  اند و کمتر راهکار علمی براي پیاده مزایاي بکارگیري آن پرداخته
افزار هوش تجاري، تاکید  هاي ارائه کننده نرم هاي هزینه و منفعت و مشاوره شرکت نیز بیشتر بر تحلیل ها سازمان

دارند. در این مطالعه به شکاف میان علم و عمل پل زده شده است. یعنی با رعایت اصول روش تحقیق علمی، 
 سازي هوش تجاري ارایه شده است. مقیاسی عملیاتی براي پیاده

زده عمل کنند و آن را نوشداروي هم مشکالت بدانند. قبل از  ي بکارگیري هوش تجاري نباید شتابمدیران برا
هاي آن به درستی مورد بررسی قرار گیرد. براي امکان سنجی  برپایی هوش تجاري در سازمان باید زیرساخت
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سی قرار گیرد. مانند هر هاي سازمان از جنبه فنی و مدیریتی مورد برر سازي هوش تجاري باید زیرساخت پیاده

پروژه دیگر سازمانی، نخستین و مهمترین شرط موفقیت بکارگیري هوش تجاري، پشتیبانی مدیریت ارشد است. 
دو عامل تعیین کننده میزان  اطالعات يبه شفاف سازمیزان آشنایی مدیران با فناوري اطالعات و احساس نیاز 

 پشتیبانی مدیریت از پروژه هوش تجاري است.
اند در زمینه بکارگیري هوش تجاري  هایی که قبالً از روندهاي استانداردسازي فرایندها استفاده کرده ازمانس

توانند پیشگام باشند. یکی از این روندها وجود استاندارهایی مانند ایزو در سازمان است. مستندسازي، تولید و  می
باید از ها  هوش تجاري در سازمان است. داده ذخیره داده در حجم وسیع مهمترین زیرساخت قبل از برپایی

هاي ذخیره داده مانند صفحات گسترده اکسل و پایگاه داده ساده  هاي مختلف سازمان گردآوري و در فایل بخش
اکسس و مانند آن ذخیره شود. این مستلزم آن است که تعاریف یکسان از مفاهیم رایج در سازمان وجود داشته 

ها تعریف شده باشد و مشخص  ها در سازمان است. یعنی سطوح دسترسی به داده میت دادهباشد. مساله بعدي حاک
 تواند دسترسی داشته باشد. باشد که هر فرد به چه سطحی از داده می

هاي هوش تجاري در  زیرساختسنجش  يا برایاس معتبر(روا) و پایه مقیدستاورد پژوهش حاضر ته مهمترین
ارتباط  بستر سخت افزاري موجود باید به سازمان این امکان را بدهد تا  دهد یان مق نشیج تحقیاست. نتاسازمان 

 موجود ينرم افزارها يافزار مناسب جهت اجرا سختفراهم آید. همچنین  سازمان یشبکه داخل قیها از طر برنامه
تواند انتظار  وجود داشته باشد. در صورت وجود چنین شرایطی می ها در سازمان داده عیتجم ينرم افزارهامانند 

گذاري در این  اي پایین صورت گیرد و ریسک سرمایه سازي هوش تجاري در زمانی کوتاه و با هزینه داشت پیاده
 زمینه پایین خواهد بود.

 ها پیشنهادها و محدودیت-
هاي بکارگیري هوش تجاري مبتنی  زیرساخت سنجشعوامل حیاتی موفقیت و این نخستین مطالعه در زمینه 

هایی داشته باشد.  تواند کاستی هاي شناسایی شده و روند تحقیق می بر روش تحقیق علمی است. بنابراین شاخص
تواند در بهبود  هاي تخصصی براي توسعه مقیاس شناسایی شده می هاي تحقیق کیفی و مصاحبه استفاده از روش

هاي متوسط و بزرگ ایران را مورد مطالعه  ید باشد. همچنین این تحقیق فقط سازماننتایج و مدل ارایه شده مف
توان  قرار داده است که خود محدودیتی دیگري براي پژوهشگران بوده است. براي توسعه یک مقیاس جهانی می

 مدل موجود را در کشورهاي دیگر آزمون کرد.
هوش تجاري  (KPI) عملکردبررسی عوامل کلیدي پیشنهاد اساسی به پژوهشگران آینده آن است که به 

تواند یک هدف نهایی باشد.  اعتقاد نویسندگان این پژوهش آن است که تنها توسعه مقیاس موجود نمی .بپردازند
یک شکاف اساسی در تحقیقات آکادمیک پیرامون هوش تجاري آن است که هیچ تحقیق مستقلی در زمینه 

صورت نگرفته است. این در حالی است که در صنایع و مدیریت سازمان هوش تجاري  عملکردعوامل کلیدي 
 هوش تجاري موضوع بسیار مهمی است.عملکرد عوامل کلیدي 

هاي  نیز آن است که قبل از بکارگیري و استقرار هوش تجاري، زیرساختها  پیشنهاد اساسی به مدیران سازمان
دهند. برپایی هوش تجاري در سازمان نیازمند  آن را براساس مقیاس ارائه شده فوق مورد سنجش قرار

گذاري قابل توجهی است که با توجه به منافع هوش تجاري مقرون به صرفه است. اما نرخ شکست این  سرمایه
هی نرم افزاري  هاي ارائه کننده بسته نیز بسیار باال است. بنابراین جدا از اتکا به نظرات کارشناسان شرکتها  پروژه

 هاي سازمانی مورد سنجش قرار گیرد. باید زیرساختهوش تجاري، 
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توان گفت پروژه هوش تجاري نیز مانند هر پروژه دیگري سه مرحله اساسی دارد: سنجش  بطور خالصه می
 (CSF)هاي هوش تجاري  سازي و ارزیابی عملکرد. در این مطالعه به سنجش زیرساخت ها، پیاده زیرساخت

هوش تجاري  (KPI) عملکردتوان مطالعاتی گسترده در زمینه عوامل کلیدي  یم سازي پرداخته شد. براي پیاده
و رویکرد کارت  (TAM)هاي ارزیابی فناوري  توان از مدل می پرداخت. براي ارزیابی عملکرد هوش تجاري نیز

 استفاده کرد. (BSC)امتیازي متوازن 

 هرست منابعف
1. Ahmad Khan, Rafi; S.M. K. Quadri. (2012), Business intelligence: an integrated approach, Business 

Intelligence Journal, Vol. 5, No.1, pp. 64-70. 

2. Alpar, Paul; Tobias, Engler; Schulz, Michael. (2015), Influence of social software features on the 
reuse of Business Intelligence reports, Information Processing & Management, Vol. 51, No. 3, pp. 
235-251. 

3. Alter, Steven. (2004), A work system view of DSS in its forth decade, Decision Support Systems, 
Vol. 38, No. 3, pp. 319–327. 

4. Anandarajan, Asokan; Srinivasan, Ca; Anandarajan, Murugan. (2004), Business Intelligence 
Techniques, Springer, Berlin, 1-19, 10.1007/978-3-540-24700-5. 

5. Arnott, David; Pervan, Graham. (2008), Eight Key Issues for the Decision Support Systems 
Discipline. Decision Support Systems, vol. 44, no. 3, pp. 657–672 

6. Aufaure, Marie-Aude; Raja, Chiky; Olivier, Curé; Houda, Khrouf; Gabriel, Kepeklian. (2015), From 
Business Intelligence to semantic data stream management, Future Generation Computer 
Systems, Available online: http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2015.11.015. 

7. Bose, Ranjit. (2009), Advanced analytics: opportunities and challenges, Industrial Management & 
Data Systems, Vol. 109, No. 2, pp. 155–172. 

8. Brooks, Patti; El-Gayar, Omar; Sarnikar, Surendra. (2015), A framework for developing a domain 
specific business intelligence maturity model: Application to healthcare, International Journal of 
Information Management, Vol. 35, No. 3, pp. 337-345. 

9. Cheung C.F; Li, F.L. (2012), A quantitative correlation coefficient mining method for business 
intelligence in small and medium enterprises of trading business, Expert Systems with 
Applications, Vol. 39, no. 7, pp. 6279–6291. 

10. Chou, David; Tripuramallu, Hima; Chou, Amy. (2005), BI and ERP integration. Information 
Management & Computer Security, Vol. 13, No. 5, pp. 340–349. 

11. Davenport, Thomas. (2010), Business intelligence and organizational decisions. International 
Journal of Business Intelligence Research, Vol. 1, No. 1, pp. 1-12. 

12. Elbashir, M; Collier, P; & Davern, M. (2008), Measuring the effects of business intelligence 
systems: The relationship between business process and organizational performance. 
International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 9, No. 3, pp. 135-153. 

13. Fornell, Claes; Larcker, David. (1981), Evaluating Structural equation models with unobservable 
variables and measurement error, Journal of Marketing Research, Vol. 18, No. 3, pp. 39-50. 

14. Foster, Jeremy; Barkus, Emma; Christian, Yavorsky, (2006) .Understanding and using advanced 
statistics, London: SAGE, ISBN: 141290014X, 9781412900140. 

15. Garver, Michael; Mentzer, John. (1999), Logistics research methods: Employing structural 
equation modeling to test for construct validity, Journal of Business Logistics, Vol. 20, No, 1, pp. 
33-57. 

16. Golfarelli, Matteo; Rizzi, Stefano; Cella, Iuris. (2004), Beyond data warehousing: what’s next in 
business intelligence? , Proceedings of DOLAP-04, Washington, pp. 1-6.  



  
 14 الهعنوان مق

 
17. Hoe, Siu-Loon. (2008), Issues and procedures in adopting structural equation modeling 

technique, journal of applied quantitative methods, Vol. 3, No. 1, pp 76-83. 

18. Hoelter, JON. (1983), The analysis of covariance structures: Goodness-of-fit indices, Sociological 
Methods and Research, Vol. 11, No. 3, pp. 325–344. 

19. Hou, C. K; & Papamichail, K. N. (2010), The impact of integrating enterprise resource planning 
systems with business intelligence systems on decision-making performance: An empirical study 
of the semiconductor industry International Journal of Technology, Policy and Management, Vol. 
10, No. 3, pp. 201–226. 

20. Howson, Cindi. (2007), Successful business intelligence: Secrets to making BI a killer app, The 
McGraw-Hill Companies. 

21. Kline, Rex. (2011), Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Methodology in the 
Social Sciences), New York: Guilford Press, 3rd Edition. ISBN-13: 978-1606238769. 

22. Kudyba, Stephan; Hoptroff, Richard. (2001), Data Mining and Business Intelligence: A Guide to 
Productivity, Idea Group Publishing, ISBN: 1-930708-03-3. 

23. Kulkarni, Uday; Power, Daniel; Sharda, Ramesh. (2007), Decision Support for Global Enterprises: 
Annals of Information Systems, Publisher: Springer; ISBN-10: 0387481362. 

24. Lin, Yu-Hsin; Tsai, Kune-Muh; Shiang, Wei-Jung; Kuo, Tsai-Chi; Tsai, Chih-Hung. (2009), Research 
on using ANP to establish a performance assessment model for business intelligence systems, 
Expert Systems with Applications, Vol. 36, No. 2, pp. 4135–4146. 

25. Martin, Kowalczyk; Buxmann, Peter. (2015), An ambidextrous perspective on business 
intelligence and analytics support in decision processes: Insights from a multiple case study, 
Decision Support Systems, Vo. 80, No. 1, pp. 1-13. 

26. McQuitty, Shaun. (2004), Statistical power and structural equation models in business research, 
Journal of Business Research, Vol. 57, No. 2, pp. 175-183. 

27. Mikroyannidis, Alexander; Theodoulidis, Babis. (2010), Ontology management and evolution for 
business intelligence. International Journal of Information Management, Vol. 30, No. 6, pp. 559–
566. 

28. Moss, Larissa; Atre, S. (2003), Business Intelligence Roadmap: The Complete Lifecycle for 
Decision-Support Applications, Addison-Wesley, Boston, MA. 

29. Moss, Larissa; Hoberman, Steve. (2005), The Importance of Data Modeling as a Foundation for 
Business Insight, Teradata. 

30. Mwilu, Odette Sangupamba; Comyn-Wattiau, Isabelle; Prat, Nicolas. (2015), Design science 
research contribution to business intelligence in the cloud — A systematic literature review, 
Future Generation Computer Systems, ISSN 0167-739X, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2015.11.014. 

31. Negash, Solomon. (2004), Business Intelligence. Communications of the Association for 
Information Systems, Vol. 13, No. 1, pp. 177–195. 

32. Oracle 2007, Oracle Business Intelligence and Enterprise Performance Management, viewed 12 
Nov 2007, http://www.oracle.com/solutions/business_intelligence/index.html 

33. Petrini, Maira; Pozzebon, Marlei. (2009), Managing sustainability with the support of business 
intelligence: Integrating socio-environmental, indicators and organizational context, Journal of 
Strategic Information Systems, Vol. 18, No. 1, pp. 178–191. 

34. Pirttimäki, Virpi; Lönnqvist, Antti; Karjaluoto, Antti. (2006), Measurement of business intelligence 
in a Finnish telecommunications company, Electron J Knowledge Management, Vol. 4, No. 1, pp. 
83–90. 

35. Raisinghani, Mahesh. (2004), Business Intelligence in the Digital Economy: Opportunities, 
Limitations and Risks. Hershey, PA: Idea Group Publishing.  



 15 1394، زمستان 1مدیر، شماره  فصلنامه بازاریابی پارس
 

36. Ranjan, Jayanthi. (2008), Business justification with business intelligence, Journal of Information 
andKnowledge Management Systems, Vol. 38, No. 4, pp. 461-475. 

37. Richardson, J; Schlegel, K; & Hostmann, B. (2009), Magic Quadrant for Business Intelligence 
Platforms. Core Research Note: G00163529, Gartner. 

38. Rouhani, Saeed; Ghazanfari, Mehdi; Jafari, Mostafa. (2012), Evaluation model of business 
intelligence for enterprise systems using fuzzy TOPSIS, Expert Systems with Applications, Vol. 39, 
No. 3, pp. 3764-3771. 

39. Rubin Eran; Rubin, Amir. (2013), The impact of Business Intelligence systems on stock return 
volatility, Information & Management, Vol. 50; no. 1, pp. 67–75. 

40. Schreiber, James; Nora, Amaury; Stage, Frances; Barlow, Elizabeth; King, Jamie. (2006), Reporting 
structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review, Journal of 
Educational Research, Vol. 99, No. 6, pp. 323–337. 

41. Schulz, Michael; Winter, Patrick; Sang-Kyu, Thomas Choi. (2015), On the relevance of reports—
Integrating an automated archiving component into a business intelligence systemOriginal 
Research Article, International Journal of Information Management, Vo. 35, Nol. 6, Pp. 662-671. 

42. Schumacker, Randall; Richard, Lomax. (2004), A beginner's guide to structural equation 
modeling. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 

43. Shim, J. P; Warkentin, M; Courtney, J. F; Power, D. J; Sharda, R; & Carlsson, C; (2002), Past, Present, 
and Future of Decision Support Technology, Decision Support Systems, Vol, 32, No 1, pp. 111–126. 

44. Sivo, Stephen; Fan, Xitao; Witta, Lee; Willse, John. (2006), The Search for ‘Optimal’ Cutoff 
Properties: Fit Index Criteria in Structural Equation Modeling, The Journal of Experimental 
Education, Vol. 74, No. 3, pp. 267-289. 

45. Thierauf, Robert. (2001), Effective Business Intelligence Systems,. West Port, CP: Quorum Books, 
ISBN-10: 1567203701. 

46. Thomsen, Byerik. (2003), BI’s Promised Land, Intelligent Enterprise, Intelligent Enterprise, Vol. 6, 
No. 4, pp 21-25. 

47. Turban, Efraim; Sharda, Ramesh; Dursun, Delen; King, David. (2008), Business Intelligence: A 
Managerial Approach, Prentice Hall, ISBN-13: 978-0136100669. 

48. Turban, Efraim; Sharda, Ramesh; Dursun, Delen. (2011), Decision support and business 
intelligence systems. Prentice Hall, ISBN:013610729X 9780136107293. 

49. Wang, Chih-Hsuan. (2016), A novel approach to conduct the importance-satisfaction analysis for 
acquiring typical user groups in business-intelligence systems, Computers in Human Behavior, 
Vol. 54, No. 1, pp. 673-681. 

50. Watson, Hugh. (2005), Real Time: The Next Generation of Decision-Support Data Management, 
Business Intelligence Journal, Vol. 10, No. 3, pp. 4–6. 

51. Whitehorn, Mark; Whitehorn, Mary. (1999), Business Intelligence: The IBM Solution 
Datawarehousing and OLAP, Springer-Verlag, NY, ISBN: 978-1-85233-085-9. 

52. Williams, Steve; Williams, Nancy. (2007), The Profit Impact of Business Intelligence, Morgan 
Kaufmann, San Francisco, CA. ISBN: 978-0-12-372499-1.  

 

 


	هوش تجاری: مفهوم سازی و ایجاد مقیاسی جهت سنجش زیرساختهای آن
	چکیده
	1- مقدمه
	2- پیشینه و مبانی نظری پژوهش
	3- روش پژوهش
	4- تجزیهوتحلیل دادهها
	5- خلاصه، نتیجهگیری و پیشنهادات پژوهشی
	فهرست منابع

