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 هايپروژه موفقيت حياتي عوامل بنديدسته و شناسايي
 ايران دروکار کسب هوش يهاسامانه سازيپياده

 
 رواساناحد زارع 
 ساوجی سوگل ربیعی

 چكیده

هوش  يهاگيري خود از سامانهها جهت بهبود کيفيت تصميمامروزه تعداد زيادي از سازمان
 يهاها به استقرار و استفاده از سامانه. اگرچه بسياري از سازمانکنندیوکار استفاده مکسب

اند. هدف اين زي آن موفق نبودهساها در پيادهاند، اما همه آنوکار روي آوردههوش کسب
 يهاوکار در سازمانهوش کسب يهاشناسايی عوامل حياتی موفقيت اجراي سامانه ،پژوهش

عامل حياتی موفقيت در  62هاي گذشته، در ابتدا با مرور پژوهش است. بدين منظور، رانيا
هرکدام از عوامل  تياهم زانيوکار شناسايی شده است. مهوش کسب يهااجراي موفق سامانه

که عبارت از مديران و  قيتحق يجامعه آمار ياز اعضا رسشنامهمذکور در قالب ابزار پ
 يهاسازي سامانهساله در زمينه مشاوره و يا پياده 3کارشناسان داراي سابقه کاري حداقل 

ی به شده است. در ادامه با استفاده از تحليل عاملی اکتشاف دهيپرس رانيوکار در اهوش کسب
. بر مبناي نتايج حاصل از آن، عوامل سازمانی، ستشناسايی عوامل مکنون پرداخته شده ا

هاي اصلی عوامل حياتی موفقيت اجراي عنوان گروهپروژه و فنی به انسانی، مديريت
تواند به اند. نتايج حاصل از اين تحقيق میوکار در ايران شناسايی شدههوش کسب يهاسامانه

هاي موجود بهتر مسائل و چالش کوکار در درهوش کسب يهااالن حوزه سامانهمحققين و فع
 ها ياري رساند.سازي و استقرار اين سامانهدر ايران بر سر راه پياده

وکار، عوامل حياتی موفقيت، تحليل سازي هوش کسبوکار، پيادههوش کسب کلیدی: واژگان
 عاملی اکتشافی
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 مقدمه

 هايبنگاه و شده تبديل هاسازمان اصلی ثروت به سوم رههزا در دانش و اطالعات 
 از بيشتر چه هر استفاده دنبال به رقابتی مزيت کسب براي توليدي واحدهاي و تجاري

 يريکارگبه با. هستند امروز پوياي محيط در خود خطير تصميمات در ثروت اين
 افزارهاينرم وها سامانه نيز و  وکارارکان کسب یتمام در ارتباطات و اطالعات فناوري
 براي نوينی مخزن به تبديل و داده شکل راوکار کسب هايفعاليت بستر، سازمانی

به  نياز و سازمان در گيريتصميم اهميت به توجه با لذا. اندشده سازمانی هايداده
 با گيريتصميم پشتيبانی يکپارچگی اهميتوکار، کسب هوش طريق از تصميم پشتيبانی

 .شودمی نمايان ازپيشيش( بسازمان ايداده و فرايندي بستر) سازمانی يهاسامانه
و  1گيريي پشتيبانی تصميمهاسامانهگيري مفهوم ها از شکلسال باگذشتامروزه 

ها و جوامع و سطوح استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در تمام سازمان
ها و تحليل ين و تجميع دادهتأمدر  هاسامانههاي اوليه اين عملياتی و مديريتی، هدف

به وجود آمده است که آيا هنوز مفهوم  سؤالاطالعات برآورده شده است. اکنون اين 
مشخص  کامالًگيري همان کاربرد گذشته را دارد؟ آنچه ي پشتيبانی تصميمهاسامانه

هزاره سوم، با يا بدون  وکارکسبهاي امروزي و است به دليل نيازهاي حياتی سازمان
ي زيادي در هاپروژهگيري، تحقيقات و ي پشتيبانی تصميمهاسامانهاستفاده از عنوان 

، انباره داده، OLAPگيري مانند جهت توسعه ابزارهاي مرتبط با پشتيبانی تصميم
. اين استهاي هوشمند و غيره در حال انجام ي خبره، عاملهاسامانهکاوي، داده
يا  2(BI) وکارکسبها در قالب چتر جديدي به نام هوش ها و ويژگیريفناو

 3فرانسواز و رين اشميت عقيده اند. بهگيري، گردآمدهيمتصمهاي پشتيبان محيط
 وها فناوري ابزار، از يکپارچه يامجموعه»وکار کسب هوش سيستم (،6222)

 و تحليل ،سازيارچهيکپ گردآوري، براي که است ايشدهيزيربرنامه محصوالت
 اصلی وظايف ،ترساده عبارت به. «گيردمی قرارها مورداستفاده داده کردندسترس قابل

 تحليل و هوشمندانه انباشت وسازي يکپارچه کاوش،» شامل وکارکسبهوش  سيستم
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(. 6222، 1است )السزاک و زيمبا «مختلف اطالعاتی منابع از برگرفته يهاداده يچندبعد
 بسيار جمعی يك منبععنوان ها بهداده با که است شدهيانب ضمنیطور به تعريف اين در

، 2دهد )وانگ و وانگمی شکل تغيير کيفيت به کميت از و شده است رفتار ارزشمند
 شکلی به و صحيح مکان در صحيح، زمان در توانندمیبامعنا  اطالعات (. لذا،6222

 يا وها بخش ادارات، افراد، به تا (6222 ،4و نگاش 6222، 3)بوزشوند  ارائه صحيح
کند  کمك يافتهگيري بهبودتصميم تسهيل جهت درتر بزرگ واحدهاي حتی

 (.6223و همکاران،  5)جاجيلسکا
 يهااولويت به يکی از وکارکسب هوش يهاسامانهسازي و استقرار پياده يراًاخ 

شده است )يئو و  ها تبديلسازمان (ها CIO) 2اطالعات ارشد اصلی مديران
 يك عملکرد روي بر معناداري اثر تواندمی وکارکسب (. هوش6212، 7کورونيوس

. رودمی شمار بهها شرکت از بسياري براي مهم اولويتی يجهدرنت و باشد داشته شرکت
 که دريافتند شرکت، 126 روي ( بر6223) 8کاتر کنسرسيوم توسطشده انجام تحقيق در
 (6222) 9گارتنراند. کردهسازي پياده را  BIو داده انباره ،دهندهپاسخ يهاشرکت از 22%
 10522 روي بر جهان سراسر در پژوهشی است،وکار کسب تحليل در پيشرو شرکتی که

 شناسايی يفنّاور اول اولويتعنوان به را  BI حوزه و داد انجام اطالعات ارشد مدير
 يك دروکار کسب هوش سيستم يكسازي پياده (،6222) 10شيف بر طبق گفته. کرد

سازمان  يابد، بهبود سازمان کلی اثربخشی و يوربهرهکند تا می کمك سازمان
 دهد، داشتهي که در شرايط استثنايی رخ میابالقوهبهتري در مورد مسائل گيري تصميم

 را خود سازمان نتايج وها برنامه تا دهدمی اجازهوکار کسب کاربران به باشد و همچنين
 کنند. درک بهتر و وتحليليهتجز
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 درها شرکت از یتوجهقابل تعداد که دارد وجود شواهدي شودمی حال گفتهينباا 
حتی  و اندخورده شکستوکار کسب از هوش انتظار مورد مزاياي تحقق بخشيدن

 خوديخودوکار بهکسب هوش اقدامات پروژه که کنندمی فکر اوقات برخی افراد گاهی
؛ وانگ و 6222، 2؛ جانسون6222و همکاران،  1است )چنوت شکست يك

 6222 ازنيمی  از بيش که داد هشدار همچنين گارتنر گروه(. 6225، 3هانگجيانگ
 و شدندرو روبه با شکستوکار کسب هوش يهاقابليت تحقق در جهانی شرکت

 موفقيت باوکار کسب هوش سيستم از که يیهاشرکت نسبت به را بازار سهم روينازا
 126 مورد درشده انجام پژوهش .(6226، 4دهند )دريزنراز دست می کردند، استفاده
 را BI پروژه شکست بارحداقل يكدهندگان پاسخ از %21 که دهدنشان می شرکت
 موفقيتیها آن BI اقدامات که بودند معتقددهندگان پاسخ از %15 تنها واند کرده تجربه
 %22 که دادند ( نشان6223) 6اتر و (. ماس6212، 5است )هاوکينگ و سليتو ودهب عظيم

نيازهاي  ضعيف و پروژه مديريت ناشايست،ريزي برنامه دليل به BI يهاپروژه از
 شدهسازي پياده که هم يیهاآن يااند خورده شکستوکار کسب تحويل داده نشده

 اند.داشته ضعيفی کيفيت بودند،
 به BI يهاسامانه اهميت و رسدمی نظر و رو به رشد به پويا بازاري BI بازار ينکهباا 
رغم نرخ شکست باالي آن، علی اما است، گرفته قرار استقبال مورد تريگسترده طرز

 هاسامانهاين  سازييا شکست پياده موفقيت حياتی به بررسی عوامل کیاند مطالعات
 زمينه در عملی تحقيقات انجام بنابراين. (6223اند )جاجيلسکا و همکاران، پرداخته
ها  CSF درکاست. ضروري  ،ها(CSF) 7موفقيت حياتی عوامل ساختن ترروشن

که  یمهم عوامل روي بر تمرکز طريق از را محدود منابع تا سازدمی قادر را BI ذينفعان
سازند )يئو و  بهينه کنند،می کمك سيستم موفق سازيپياده به بيشتراحتمال به

ي هاسامانهي گذشته، استفاده از هامهرومومبا توجه به اينکه طی  .(6212کورونيوس، 
ها ماهيتاً در ايران نيز فراگير شده است و اين حقيقت که اين پروژه وکارکسبهوش 
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هايی چنين پروژه با نرخ شکست بااليی همراه هستند، شناسايی عوامل حياتی موفقيت
و کاهش  هاسامانهسازي بهتر اين يادهپتواند نقش مهم و ارزشمندي در در کشور می

ي عوامل حياتی بنددستهنرخ شکست آن داشته باشد. لذا هدف اين تحقيق، شناسايی و 
در ابتدا با  بدين منظور،. استدر ايران  هاسامانهسازي اين يادهپهاي موفقيت پروژه

ي هوش هاسامانهعامل حياتی موفقيت در اجراي موفق  62هاي گذشته، وهشمرور پژ
ي هاپاسخشناسايی شده و سپس با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی روي  وکارکسب

خبرگان به پرسشنامه تحقيق، به شناسايی عوامل مکنون پرداخته شده است که شرح آن 
 در ادامه آمده است.

 پیشینه پژوهش

طور به توانندمی که هستند متغيرهايی يا و شرايط ،هاويژگی موفقيت، حياتی عوامل 
 باشند؛ داشته اثر خاصی صنعت در رقابت حال در شرکت موفقيت يك در یتوجهقابل

 مديريت يا و نگهداري حفظ، یخوبها بهويژگی و شرايط متغيرها، که شرط اين با
بزرگ  اطالعاتی سيستم هر توسعه براي که موفقيت حياتی عوامل از ايمجموعه شوند.

 دقيق و انجام کارهاي از ايمجموعه به معنی است،آمده  دستبه BIمانند يك سيستم 
 مورداستفاده است که بايستی براي حصول اطمينان از تکميل پروژه ايپيوسته هم به

 از اطمينان حصول صرف رو،ينازا(. 6222، 2و يئو 6222، 1يست )دابينزنقرار گيرند، 
 تضمين را پروژه سازيپياده موفقيت موفقيت، حياتی عوامل آميزيتموفق اجراي

 (.6222، 3داشت )وداپالی خواهد پی در را پروژه اجراي افزايش زمان قطعاً اما کند،نمی
 وسازي پياده با رابطه در ،اندگرفتهنشأت  ادبيات از که موفقيت عوامل از بسياري
 اين از نيستند. بسياريوکار کسب هوش فضاي مختص ،وکارکسب هوش موفقيت
گرفت  کار به نيز ي اطالعاتیهاسامانهي هاپروژه ديگر براي توانمی را موفقيت عوامل

سازي پياده در هاآنبسياري از  و (6221، 5؛ پون و واگنر6222و همکاران،  4)کارلسن
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، 3؛ منکوف6226و همکاران،  2ري )کيممشت با ارتباط مديريت (،6222، 1پورتال )رموز
و همکاران،  5ين )گايتأم زنجيره ( و مديريت6225، 4دانش )ونگ مديريت (،6221
خاص،  صورتبه ،وکارکسب هوش يهاسامانه زمينه در .اند( نيز برشمرده شده6222

منظور به کهها روش و وظايف از ياعنوان مجموعهبه توانندمی موفقيت حياتی عوامل
حساب به گيرند، قرارموردتوجه  بايدوکار کسب هوش يهاسامانه دستاوردهاي تضمين

 هوش موفقيت عوامل روي بر مطالعاتی حاضر حال (. در6216آيند) السزاک و زيمبا، 
 خالصه در ادامه آمده است. صورتبه هاآنين ترمهمانجام شده که وکار کسب

 رضايت که دريافتند نهايی کاربر 26 از نظرسنجی يك ( در6222همکاران ) و 6چن
( 6222) 7فينيگان و است. سامون مهم بسيارها داده انباره موفقيت به رسيدن براي کاربر

 موفقسازي پياده براي را سازمانی نيازهاييشپ موردي، مطالعه رويکرد با اتخاذ يك
 با مرتبط سازمانی عوامل که دريافتندها . آنکردند شناسايی شرکت يك يهاداده انباره

 منابع مديريت، پشتيبانی محور،وکار کسب رويکرد يك اتخاذ ،BIسازي موفقيت پياده
 نظارت ير،پذانعطاف سازمانی يهامدل ،هاداده کيفيت ،هامهارت و بودجهازجمله  کافی

 انباره ادغام ،هاداده خودکار استخراج ها يا ابزارهايروش براي استراتژي ،هاداده بر
 .است افزارنرم /افزارسختي طرح ريپذامکان و موجود يهاسامانه باها داده
 دادند نشان و دادند قرار مطالعه مورد را سازمان 111(، 6221) 8واتسون و ويکسوم 

 همچنينها آنگذارند. داده اثر می انباره ها موفقيتکه بر کيفيت سيستم و کيفيت داده
 و کاربر مشارکت کافی، منابع مديريت، پشتيبانی يرتأث تحت سيستم کيفيت که دريافتند

 هوشسازي پياده عوامل ( هم6221واتسون ) و ويکسوم. است ماهر پروژهگروه  يك
 بررسی کردند. با يريگوکار را اندازهکسب هوش موفقيت عوامل و هموکار کسب

 با کارشناسان مصاحبه و داده انباره يیفراهما درکنندگان شرکت نظرسنجی از سوابق،
 توسعه ،هاداده انباره موفقيت براي پژوهش، و تحقيق مدل يك نويسندگان، داده، انباره
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عوامل حياتی همچون پشتيبانی به  BIدر مدلی تحت عنوان مدل موفقيت  هااند. آنداده
ها، پروژه ماهر، کيفيت سيستم، کيفيت داده گروهمديريت، منابع کافی، مشارکت کاربر، 

 موفقيت مدل يهاجنبه از يکی اند.هاي پيشرفته اشاره کردهيفنّاوري منبع و هاسامانه
بر  که است استراتژيك عوامل فقدان (،6221واتسون ) و ويکسوموکار کسب هوش

 ضمنیطور به مدل اين در. اگرچه گذارداثر می راوکار کسب هوش پروژه يك موفقيت
سوئی سازمان )چنوت و همکاران، هم اهميت بر ديگر نويسندگاناما  است، شده اشاره
وانگ و ) وکارکسبشده يفتعر هاي(، هدف6212، 1؛ ويليامز و ويليامز6222

سازمانی )ليتل و  رويکردي و (6222و همکاران،  2؛ واتسون6225هانگجيانگ، 
 در موفقيت مهمحياتی و  عواملعنوان به ،(6222فينيگان،  و ؛ سامون6223، 3گيبسون

که  موفقيت عوامل از يکی حال،ينباا .اندکرده يدتأک وکارکسب هوش پروژه يك
 ازها دادهسازي يکپارچه به نياز است،فرد وکار منحصربهکسب هوش برايخصوص به

 يهاسامانه نوع و تعداد به وابستهها داده موفق است. ادغام مختلف ياداده يهاسامانه
 هوش توانايی و ابرداده سيستم، هر درها داده صحت و دقت ،هاسامانه اين کيفيت منبع،
 افزايش. (6222فينيگان،  و )سامون استها سامانه اين با ارتباط ايجاد برايوکار کسب

 وسبورگ. دارد موفقيت عامل اين روي بر مستقيم اثر منبع، يهاسامانه تنوع و تعداد در
 منابع ادغام داده، منابع کيفيت بهبود يهاراه از يکی که دهندمی ( نشان6221) 4کومار و

 .است ERP سيستم يك اجراي طريق از ناهمگن
 دروکار کسب هوش را براي موفقيت حياتی عوامل نويسندگان، از برخی رو،ينازا 
ها آن خصوص. بهکنندمی شناسايی پروژهريزي و برنامه محيطی سازمانی، ابعاد

و همکاران،  5اند )وانگيافتهدر سازمانی نيز عوامل براي را رتمندقد ضرورت پشتيبانی
 براي موفقيت حياتی عوامل تحليلوتجزيه با (،6222) 6واتسون و آرياچندرا. (6222
فرآيند  عملکرد: شمارندبرمی را کليدي دو بعد ،وکارکسب هوش سازيپياده
 و( رودمی پيش چگونهوکار کسب هوش سيستمسازي پياده روند ،مثالعنوان)به

                                                                                                                  
1. Williams & Williams 

6. Watson 
3. Little & Gibson 

2. Vosbur and Kumar 

5. Hwang 

2. Ariyachandra & Watson 
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 خروجی(. عملکرد استاندارد و سيستم کيفيت ،مثالعنوان)به هازيرساخت عملکرد
 .شود ارزيابی بودجه مالحظات و شدهيزيربرنامه زمان شرايط در تواندمی فرآيند
 اين از استفاده همچنين و اطالعات و سيستم يفيتباک ،هازيرساخت عملکرد کهیدرحال

 را موفقيت حياتی عوامل (،6212کورونيوس ) و يئوبر اساس  ت.اس مرتبط سيستم
 بُعد. فناوري و فرآيند کرد: سازمان، يبندطبقه بُعد سه به گستردهطور به توانمی

 ازياندچشم مديريت متعهد، حمايت از و پشتيبانی قبيل از عناصري شامل سازمانی
 شامل فرآيند بُعد خود،نوبه بهاست.  باشد، شدهيتتثب یخوببه که يوکارکسب و روشن
توسعه تعاملی و مبتنی  رويکرد متعادل،تيمی  ترکيب و وکارکسب هاي مبتنی بررقابت

همچون  عناصري فناوري نيز است. بُعد کاربرگرا تغييرات مديريت ووکار کسب بر
 يکپارچگی و يفيتک و يرپذانعطافو  پذيرياسمق فنی چارچوب ،وکارکسب مبتنی بر

حياتی موفقيت مستخرج از مرور  عامل 62 دهد. ليستقرار می موردتوجهرا ها داده
 آورده شده است. 1جدول مطالعات پيشين در 
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 شده از مرور ادبیات موضوع تحقیقییشناسا. عوامل حیاتی موفقیت 6جدول 
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6. Mukherjee & D'Souz 

3. Eckerson 

2. Olbrich 



 39بهار  ،7، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   77

ف
دي

ر
 

   

ت
قي

وف
 م

ي
يات

ح
ل 

ام
عو

 

ئو
ي

 و 
س 

يو
ون

ور
ک

(
02

02
) 

ن )
را

کا
هم

و 
ت 

نو
چ

02
22

) 

ن
سا

او
ه

0  (
02

22
) 

و )
ليت

 س
 و

گ
کين

او
ه

02
02

) 

زا
سو

ي 
 د

 و
ي

ج
خر

مو
0  (

02
22

) 

ن
مو

سا
 و 

ن
گا

يني
ف

 (
02

22
) 

ن
سو

وات
و 

م 
سو

يک
و

 (
02

20
) 

ن
سو

گيب
و 

ل 
ليت

 (
02

22
) 

ن
سو

کر
ا

2  (
02

22
) 

ن
را

کا
هم

و 
ن 

سو
وات

 (
02

22
) 

ن
را

کا
هم

و 
و 

يئ
 (

02
22

) 

چ
ري

الب
2  

ن )
را

کا
هم

و 
02

00
) 

             کاربران آموزش 20

             مناسب ابزارهاي انتخاب 21

 يهانيازمندي با مطابقت توانايي 22

 وکارکسب

            

 و پذيريانعطاف براي آمادگي 23

 پاسخگويي به تغييرات

            

             انتظارات کاربران مديريت 24

 بين قوي مشارکت و همکاري 25

 IT و وکارکسب افراد

            

 بر مبتني يهااستفاده از روش 26

 پروژه مديريت و وکارکسب

            

 شده از مرور ادبیات موضوع تحقیق )ادامه(ییشناسا. عوامل حیاتی موفقیت 6جدول 

ف
دي

ر
 

   

ت
قي

وف
 م

ي
يات

ح
ل 

ام
عو

 

ن
رو

لم
سا

 و 
رو

هر
0 (

02
22

) 

ک
زا

لس
ا

 و 
با)

يم
ز

02
00

)  

ن
کا

فين
0 (

02
02

)  

ن
ريا

کا
ار

م
2  

ن )
را

کا
هم

و 
02

22
)  

ي
سک

چو
ال

 گ
 و

ي
ون

چم
2 (

02
22

)  

ن)
را

کا
هم

و 
ن 

چ
02

22
)  

ل
گاي

2 (
02

22
)  

ي
.س

ي
.س

س
ي.ا

ا
2 (

02
22

)  

(  
ي

پال
دا

و
02

22
)  

ج
ري

زب
ايت

ن
2 (

02
22

)  

ت
وس

2 (
02

22
)  

تر
يس

م
2 (

02
22

)  

 و اهداف روشن ازاندوجود چشم 1

 وکارکسب سيستم و

            

             پروژه قوي مديريت 2

 کافي وجود و تخصيص منابع 3

 نيروي انساني و بودجه شامل

            

                                                                                                                  
1. Salmeron & Herrero 

6. Finucane 

3. Markarian 

2. Chamoni & Gluchowski 

5. Gile 

2. ESCC 

2. Knightsbridge 

2. Vesset  

2. Meister 
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هاي يرنده عوامل حاصل از مرور پژوهشدربرگکه  سؤال 62اي شامل پرسشنامه 
را با استفاده از  شدهمطرحميزان اهميت عوامل  دهندگانپاسخ، تهيه شد تا استگذشته 
)اهميت خيلی زياد(  5)اهميت خيلی کم( تا  1يرنده بازه دربرگگانه ليکرت که  5طيف 
، بيان کنند. جهت سنجش روايی از روش روايی محتوا و روايی صوري استفاده است

در تحقيق از مرور ادبيات موضوع  مورداشارهشد. با توجه به اينکه عوامل حياتی 
ين شده است. در خصوص روايی تأميی محتوايی پرسشنامه است، روا شدهحاصل

داراي سابقه پژوهش در  هاآننفر از  2نفر از خبرگان که  2متشکل از  صوري نيز تيمی
، به وکارکسبسال در زمينه هوش  5کاري بيش از  باسابقهنفر  3علوم رفتاري بودند و 

، چينش و سؤاالتپرسش  بازنگري پرسشنامه پرداختند و نکاتی را در خصوص نحوه
باز مطرح کردند که در پرسشنامه اعمال شد. جهت سنجش پايايی از روش  هاآنطول 

سال در زمينه  5کاري بيش از  باسابقهخبره  16صورت که از ينبديی استفاده شد. آزما
 12پرسشنامه در دو بازه زمانی  سؤاالتخواسته شد که به  وکارکسبي هوش هاسامانه
ها به محاسبه آلفاي کرونباخ پرداخته ي پرسشنامهآورجمعيند. پس از گوخپاسروزه 

آمد. بر مبناي عدد حاصله،  به دست 2025 سؤاالتشده است که ميزان ضريب براي 
 دليلی بر رد پايايی پرسشنامه وجود ندارد.

جامعه آماري اين پژوهش، شامل مديران و کارشناسانی است که در زمينه مشاوره و يا  
 باساله هستند.  3داراي سابقه کاري حداقل  وکارکسبي هوش هاسامانهسازي پياده

ي فعال در اين حوزه، تعداد کل اعضاي جامعه آماري در هاشرکتو بررسی  مطالعه
نفر برآورد شد. در تحقيق و پژوهش حاضر با توجه به حجم و نوع جامعه  322حدود 
 بر اساسياز موردنانتخاب شد. حجم نمونه  گيري تصادفی، روش نمونهموردنظرآماري 

درصد، حجم  22نفر تعيين شده است. با در نظر گرفتن نرخ پاسخ  23فرمول کوکران، 
 166عدد تعيين شد. بر اين اساس، تعداد  166نمونه نهايی جهت ارسال پرسشنامه 

مورد  22الکترونيکی و يا حضوري ارسال شد که از اين ميان تعداد  صورتبهپرسشنامه 
 .استدرصد  25و معتبر تکميل شد. نرخ پاسخ نيز  استفادهقابل

 نتایج

تحليل عامل  است. شدهاستفاده تحليل عاملی اکتشافیدر اين تحقيق، از روش  
اکتشافی روشی است که به دنبال کاهش حجم متغيرها و تشکيل ساختار جديدي براي 

تعيين  منظوربه هاعامل. اين روش، سعی در شناسايی متغيرهاي اساسی يا است هاآن
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را دارد و با استفاده از متغيرهاي  شدهمشاهدهالگوي همبستگی بين متغيرهاي 
پردازد. در تحليل عامل اکتشافی، یمبه شناسايی متغيرهاي مکنون  شدهمشاهده

بزرگی از متغيرها است و  نسبتاًيربنايی مجموعه زکشف ساختار  درصددپژوهشگر 
فرض اوليه پژوهشگر آن است که هر متغير ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته يشپ

 .فرض خاصی در مورد نحوه ارتباط متغيرها با عوامل ندارديشپباشد و 
گيري درونی و جزئی متغيرها براي کفايت نمونهبررسی کم بودن وابستگی  منظوربه  

 آزمونارتلت قبل از شروع تحليل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتيجه ب 𝜒2و KMOآزمون 
KMO  و مقدار  20223به ميزانP-value  دهنده کفايت آزمون بارتلت نشان 2025کمتر از

نمونه و شايستگی جهت انجام تحليل عاملی در اين تحقيق است. در ادامه با استفاده از 
صورت پذيرفت. با توجه به نتايج اشتراکات روش اجزاي اساسی، تحليل عاملی اکتشافی 

بود از پژوهش حذف  2052از  ترکوچك هاآنمتغيرهايی که مقدار اشتراک استخراجی 
 63عامل حذف شد و محاسبات تحليل عاملی اکتشافی مجدداً با  3بين، ينازاشدند که 

شده است  ها به بررسی مقادير ويژه پرداختهمتغير صورت پذيرفت. جهت استخراج عامل
بوده است، عواملی هستند که منجر به تبيين  1ها بيشتر از و عواملی که مقادير ويژه آن

شوند از ليست شوند و مقادير کمتر از يك چون به تبيين واريانس منجر نمیواريانس می
ي هاعاملجهت تفسير بارهاي عاملی و تخصيص متغيرهاي به شوند. ها حذف میعامل

افزايش يابد. چرخش  هاآنچرخيده شده تا قابليت تفسير  هاعاملتا  مرتبط نياز است
و نتايج حاصل از آن در جدول توسط چرخش واريماکس صورت پذيرفته است  هاعامل

عامل، مقدار ويژه باالتر از يك داشته و  2که مشخص است  طورهمانآمده است.  6
درصد  61022کنند. بديهی است که درصد حجم متغيرهاي موجود را تفسير می 22053

جز متغيرهاي از واريانس متغير وابسته است که توسط ساير متغيرها، بهباقيمانده، سهمی 
 .استشود يا واريانس خطا تحقيق، تفسير می موردتوجه

 شدهداده. نتایج تحلیل عاملی چرخش 9جدول 

 عامل

 

 
 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس تبیین شده
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گذاري براي نشان دادن معناي عوامل، بايد عوامل بر اساس محتواي متغيرها برچسب
يافته با ساختتا طی يك مصاحبه غير  خبره دانشگاهی دعوت شد 2شوند. لذا از 

ين مقاله، عنوانی را براي عوامل مکنون انتخاب کنند. بر اساس نوع متغيرهاي مؤلف
مديريت "، "انسانی"، "سازمانی"هاي عوامل و تشخيص مفهوم زيربنايی عوامل، نام

 مفهوم با عوامل اين اثرگذاري و ارتباط ميزانتعيين شد.  "فنی"، و "پروژه
 بوده متفاوت است وکارکسبي هوش هاسامانهاجراي موفق  همان که يريگمورداندازه

 از درصد 61035 انسانی عامل سهم و درصد 65022 سازمانی عامل سهممثال عنوانبه و
 2رکدام از براي ه شدهمحاسبه کرونباخ آلفايمقادير بار عاملی و  است.موفقيت پروژه 

 اند.ارائه شده 3عامل اصلی مدل در جدول 

 شدهاستخراج. نام و متغیرهای مرتبط با هر عامل 9جدول 

بار 
 عاملی

آلفای 
 کرونباخ

 عامل نام عامل نام معیار

2021 
2025 
2022 
2023 

 ارشد مديريت پشتيبانی از اطمينان حصول 2022
 وکارکسب سيستم و اهداف روشنو  ازاندوجود چشم

 نيروي انسانی و بودجه شامل کافی وجود و تخصيص منابع
 سازمانوکار کسب با BI استراتژي همسويی

 F1 سازمانی

2022 
2025 
2021 
2022 
2022 

 پشتيبانی کاربران 2022
 نهايی دادن کاربران مشارکت

 تغييرات مديريت
 کاربران آموزش

 انتظارات کاربران مديريت

 F2 انسانی

2025 
2022 
2022 
2022 
2023 
2022 
2021 

 پروژه قوي مديريت 2022
 پروژه اوليه اهداف از انحراف از اجتناب

 پروژه ريسك مديريت
 پروژهگروه  مديريت

 پاسخگويی به تغييرات و يريپذانعطاف براي آمادگی
 IT ووکار کسب افراد بين قوي مشارکت و همکاري

 پروژه گروه فنی توانايی و IT وجود دانش

مدیریت 
 پروژه

F3 

2022 
2022 
2022 
2022 
2026 

 سازمان داده ايجاد انباره 2022
 هامديريت داده

 ي کاربردي در سازمانهابرنامه قوي مديريت
 کاربران هايدقيق نيازمندي شناسايی

 فناوري با سازمان تناسب

 F4 فنی
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بار 
 عاملی

آلفای 
 کرونباخ

 عامل نام عامل نام معیار

2022 
2022 

 يناناطمقابلمعماري فنی مناسب و 
 مناسب ابزارهاي انتخاب

 
 مباحثه

در مطالعات  شدهانجامبندي تا حدودي با دسته در اين تحقيق شدهانجامبندي دسته 
سازگار  وکارکسبي هوش هاسامانهسازي پيشين براي عوامل حياتی موفقيت پياده

گروه  3ي، عوامل حياتی موفقيت را به امطالعه(، طی 6222، يئو )مثالعنوانبهاست. 
بندي کرده است که در اين تحقيق، بعد سازمانی، فرآيندي و فناوري دستهاصلی 

 پروژه و انسانی تفکيك شده است. به دو بعد مجزاي مديريت مورداشارهفرايندي 
سازي ين عامل بحرانی موفقيت در پيادهترمهمطبق نتايج تحقيق، عامل سازمانی  

ي پشتيبانی مديران عالی سازمان هاکه در برگيرنده متغير است وکارکسبسيستم هوش 
. استها، باور و اعتقاد مديريتی به پروژه و تخصيص درست منابع مالی از پروژه

يکی از  عنوانبههاي متعددي ها در پژوهشپشتيبانی مديران عالی سازمان از پروژه
 .ها ذکر شده استدر سازمان وکارکسببر اجراي موفق سيستم هوش  مؤثرمتغيرهاي 

-هاي سازمان گره خورده و همبا استراتژي وکارکسبچه اجراي سيستم هوش چنان

جهت باشد، حمايت مديران ارشد را به همراه خواهد داشت و چنين حمايتی عالوه بر 
افزارها و مغزافزارها را افزارها، نرمين بودجه موردنياز جهت تهيه سختتأم کهآن

هاي اجرايی در جهت کاهش مقاومت گروهاي براي سهولت خواهد بخشيد، پشتوانه
بر موفقيت پروژه  تواند اثر اهرمیمی مسئلهو افراد سازمان خواهد شد. اين  کارکنان

يت سيستم موردنظر، جايگاهی راهبردي در سازمان خواهد يافت. درنهاداشته باشد و 
توان گفت حمايت و پشتيبانی مديريت نتايج تحليل عاملی می بر اساسهمچنين، 

ي در استقرار موفق سيستم بر عهده دارد. بديهی است که مؤثرشد، نقش بسيار ار
اعتقاد و باور الزم به مزايا و منافع ناشی از استقرار که مديريت ارشد سازمان، یدرصورت

ها نداشته باشد، حمايت و پشتيبانی الزم را از پروژه به عمل نياورده و در اين چارچوب
 منظوربهياز به پروژه نيز دچار ترديد خواهد شد. موردنانی تخصيص منابع مالی و انس

هاي تقويت باور و اعتقاد مديريتی به پروژه، الزم است تا از طريق برگزاري دوره
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سازي مناسب در مديران هاي آموزشی مناسب، فرهنگها و کارگاهيشیاندهم آموزشی،
شود. چنانچه تخصيص منابع به  افزايش آگاهی و درک ايشان انجام منظوربه هاسازمان

ها در اجراي پروژه ينی آنآفرارزشهريك از واحدهاي فعال در پروژه با توجه به 
تواند نقش بسيار مناسبی در کاهش تضادها داشته باشد و مانع از صورت پذيرد، می

ينی آفرارزشسرخوردگی واحدهاي فعال شود. تخصيص درست منابع مالی بر اساس 
سازد. زيرا گذاري در حوزه فناوري اطالعات را آشکار میيهسرمات واحدها اهمي

هايی ي فناوري اطالعات در سازمان را هزينههاسامانهبسياري از مديران بکارگيري 
يی اقتصادي را براي سازمان به جوصرفهشود و دانند که به سازمان تحميل میمی

ي است که اجراي آن اگونهبه وکارکسبي هوش هاسامانه آورند. ماهيتارمغان نمی
 باآنکه. اين موضوع استهاي متنوع هاي گوناگون افراد با مهارتنيازمند درگيري طيف

تواند منجر به ايجاد باشد اما از سوي ديگر می مثمر ثمرتواند ها میبراي سازمان
يدگاه خود هاي گوناگونی شود که هرکدام بر موضع خويش استمرار ورزيده و دديدگاه

تواند منجر به ايجاد تضاد درون سازمان شود که مديريت ارشد شمارد و میرا برتر می
منابع در  موقعبهبايستی با مديريت تضاد و تعارض و همچنين تخصيص درست و 

ديگر در عامل سازمانی، متغير  مؤثردسترسی به پروژه، اين چالش را رفع کند. متغير 
ي فناوري هاسامانه. يکی از مشکالتی که در است وکارکسببا  BI همسوئی استراتژي

ی خوببهتوانند اطالعات وجود دارد آن است که واحدهاي فناوري اطالعات نمی
چالشی در جهت موفقيت  عنوانبهرا پاسخ دهند و همواره  وکارکسبالزامات 

قابتی پايدار شوند. لذا جهت دستيابی به مزيت ري فناوري اطالعات مطرح میهاسامانه
 وکارکسبي هوش هاسامانهعام و  صورتبهبايستی همسوئی بين فناوري اطالعات 

 وکارکسبصورت پذيرد. همسوئی فناوري اطالعات و  وکارکسبخاص با  صورتبه
موجب رشد و توسعه فناوري  وکارکسبهاي گردد که تنها استراتژيباعث می

هاي فناوري اطالعات نيز موجب ستراتژيها نشود و همزمان ااطالعات در سازمان
 شود. وکارکسبهاي ی به استراتژيدهجهتتغيير و 

ها، در سازمان وکارکسبي هوش هاسامانهسازي ديگر بر موفقيت پياده مؤثرعامل  
. استکارکنان يکی از موارد مهم در حصول موفقيت پروژه  آگاهی عامل انسانی است.

و همچنين ضرورت اجراي آن را در  سيستمند اهميت توازيرا آگاهی کارکنان می
موجب همسو شدن سطوح  کهآنها آشکار کند. چنين عاملی عالوه بر سازمان براي آن

شود، ها میمختلف سازمانی اعم از عملياتی و مديريتی با اجراي سيستم در سازمان
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ها با رويارويی آنمقاومت کارکنان در برابر اجراي آن را کاهش داده و همچنين 
سازد. آگاهی کارکنان از طريق آموزش کارکنان هاي موجود را نيز تسهيل میچالش

مداوم انجام پذيرد. با توجه به  صورتبهلذا آموزش کارکنان بايستی  شود،حاصل می
خاص نيازمند برخی  طوربه وکارکسبي هوش هاسامانهسازي هاي پيادهپروژه کهآن

ی تفاوتی و مقاومت کارکنان همراه باب، معموالً در حين اجرا استها مانتغييرات در ساز
، عالوه شود که شناسايی الگوهاي مخالفت کارکنان و درگير کردن کارکنان در پروژهمی
تواند احتمال موفقيت پروژه را نيز دهد میميزان مخالفت کارکنان را کاهش می کهآنبر 

ان در فرايند توسعه و استقرار سيستم و همچنين افزايش دهد. مشارکت دادن کاربر
پشتيبانی ايشان پس از نصب سيستم، در اين ميان بسيار کارگشا خواهد بود. بايستی 

متمرکز باشد اما بايد همه کاربران بالقوه در  صورتبه BIسازي سيستم مديريت پياده
کاربران قادر به انطباق سازي آن مشارکت داشته باشند. زيرا تنها در چنين شرايطی پياده

سازي و يجه اين امر، از پيادهدرنتبا نيازهاي خود خواهند بود و  BIهاي سيستم قابليت
اطمينان حاصل خواهند کرد. همچنين بايد توجه داشت که  BIآميز يتموفقاجراي 

انتظارات خالف واقع و دور از دسترس نبايستی در ذهن کاربران سيستم ايجاد کرد، 
هاي اندازي سيستم، کاربران با مشاهده قابليتاين صورت پس از نصب و راه زيرا در

واقعی سيستم دچار شکست توقع شده و به دليل محقق نشدن انتظارات خود، در برابر 
 آن مقاومت و کارشکنی خواهند کرد.

، عامل مديريت وکارکسبي هوش هاسامانهسازي موفق ينه پيادهزم درعامل ديگر  
. يکی از عوامل مهم در اين خصوص، مديريت پروژه قوي در سازمان تاسپروژه 
الزم است که از تغيير  انجام پروژه در قالب هزينه و زمان مصوب شده، منظوربهاست. 

شود، اجتناب کرد. یممديران و کارکنان در اهداف اوليه پروژه که موجب سردرگمی 
ي فناوري اطالعات به دليل هاسامانهزي ساهاي پيادههمچنين با توجه به اينکه پروژه

مديريت ريسك قوي در  ماهيت خاص خود عموماً با ريسك بااليی همراه هستند،
واقع شود. عامل ديگري که  مؤثرتواند در پيشبرد اهداف سازمان و سيستم سازمان، می

 و پروژه قوي است. دانش گروهدر اين ميان حائز اهميت فراوان است استفاده از يك 
 به اهميت داراي BI سيستم موفقسازي پياده براي کاربران، و پروژهگروه  مهارت
 متخصصان و کارکنان مديران، از متشکل شايسته، پروژهگروه  يك. هستند سزايی
پروژه بايستی هم دانش  گروه . اعضاياست ضروري BI اجراي در اطالعات فناوري

هاي مختلف در مناسبی داشته باشند. وجود چنين ديدگاه وکارکسبفنی و هم دانش 
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هاي خاص جلوگيري به و توجه صرف به جنبه يبعد نگرپروژه، از تك  گروهيك 
پروژه بهتر است که براي تمرکز بيشتر بر روي  گروهآورد. همچنين اعضاي عمل می

ه بر اين بايد پروژه عالو گروهفعاليت داشته باشند. اعضاي  وقتتمام صورتبهپروژه 
تغييرات احتمالی در طی پروژه و حتی از انعطاف و آمادگی الزم براي پاسخگويی به 

 پس از استقرار سيستم برخوردار باشند.
ها، در سازمان وکارکسبي هوش هاسامانهسازي موفق بر پياده مؤثرآخرين عامل  

ها به لحاظ فنی نيز در سازمان وکارکسبي هوش هاسامانه. استقرار استعامل فنی 
 داده ياز و استقرار انبارهموردنين زيرساخت فنی تأمنيازمند  چراکه. استچالشی اساسی 

ها است. همچنين کيفيت داده برزمانينه و به لحاظ فنی، پيچيده و پرهزکه امري  است
ترل ها کناطالعات و سازگاري داده بودن دقت، کامل الزم است تا به لحاظ صحت،

عام و  صورتبهي اطالعاتی هاسامانهشود. يکی از عوامل مهم و کليدي در توسعه 
هاي کاربران و خاص، شناسايی دقيق نيازمندي صورتبه وکارکسبي هوش هاسامانه

ها در سيستم است. به لحاظ معماري نيز، معماري فنی لحاظ کردن اين نيازمندي
ير بوده و قابليت توسعه و پذامکانسازي، پيادهپيشنهادي براي سيستم بايستی به لحاظ 

پذيري و سازگاري با معماري موجود را داشته و متناسب با وضعيت فنی و ياسمق
 زيرساختی سازمان باشد.

 گیرینتیجه

 کمبود ها،و افزونگی داده ازدحام مانند مسائلی بامعموالً  سنتی هايسازمان 
 يجه. درنتهستندرو روبههاي موردنياز ارشعدم کيفيت گز دانش و کمبود اطالعات،

 ارشد، معموالً مديريت توسط ممکن زمان کمترين درموقع به گيريتصميم براي
 باال باعث خودنوبه به نيز اين شود کهايشان اتخاذ می تجربيات اساس بر تصميمات

. شودمیها آن گيريتصميم خروجی آمدن پايين حتی يا و گيريتصميم ريسك رفتن
 تحليل و آوريجمع جهت هاسازمان توسطاستفاده قابل ابزار يكوکار کسب هوش

هاي است که پاسخی مناسب به چالش ساختار بدون و يافتهساخت اطالعات و هاداده
ها براي سازمان وکارکسب ي هوشهاسامانهمزايايی که رغم تمامی یعل. استمذکور 

احتمال شکست نه  دهندهنشانها، آورد، نرخ اجراي موفق آن در سازمانبه همراه می
که باعث شده برخی پژوهشگران به دنبال چرايی شکست  استآن  اندچندان

سازي آن و همچنين شناسايی عوامل حياتی موفقيت اجراي آن باشند. اين پژوهش پياده
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سازي موفق عوامل حياتی پياده»که  سؤالاسخ به اين نيز در همين راستا و در پ
است و به دنبال اين است  گرفتهشکل «در ايران چيست؟ وکارکسب هوشي هاسامانه

ي اين عوامل بپردازد. جهت تحقق اين هدف، پس از مطالعه بنددستهکه به شناسايی و 
سازي موفق اين سيستم تواند منجر به پيادهادبيات موضوع و استخراج متغيرهايی که می

شود، در گام بعد با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی، عوامل و مفاهيم دربرگيرنده 
است. نتايج حاصل از تحليل عاملی اکتشافی مبين آن  شده استخراجهريك از متغيرها 

عامل سازمانی، انسانی، مديريت پروژه و فنی بر اجراي موفق اين سيستم  2است که 
ها در تواند به سازمانمی کهآنداري دارند. دستاوردهاي اين پژوهش عالوه بر اثر معنی

کمك فراوانی کند، به پژوهشگران نيز در وکار کسب هوش يهاسامانهاجراي موفق 
هاي کند. نويسندگان، جهت پژوهشزمينه انجام تحقيقات آتی در اين حوزه کمك می

بخصوص مطالعات موردي و همچنين  ي تحقيق کيفی وهاروشآينده، استفاده از 
ي هوش هاسامانهبررسی چگونگی اثر هريك از عوامل کليدي موفقيت بر اجراي موفق 

ها را پيشنهاد سازي پروژه و روابط درونی ميان آنطی فازهاي مختلف پياده وکارکسب
رد کنند. شناسايی ارتباط هريك از عوامل و اثر تعاملی عوامل با استفاده از رويکمی

تواند در گيري نيز میيش سطح تصميمبرافزاها وار آنو اثر زنجيره هاسامانهپويايی 
 هاي آينده لحاظ شود.پژوهش
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