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 چكيده

 در بانك ملت استان تهران QFDشناسائي راهكار مناسب بكارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل پژوهش حاضر با هدف 
و الزامات عملكردي ) نداي مشتري(هاي مشتريان  از جنبه نيازمنديهوش تجاري بنابراين در ابتدا ابعاد . صورت گرفته است

هاي مشتريان و الزامات عملكردي در قالب يك مدل گسترش كاركرد كيفي  شناسائي شده و سپس روابط بين جنبه نيازمندي
وش تجاري عبارت است از  نتايج اين تحقيق نشان داد مهمترين نيازمندي .استارائه گرديده  سرعت، هاي مشتريان ه

از . سهولت كار، كاهش هزينه، عدم تقلب، انعطاف، توان ارتباط با مشتري، طراحي و قالب، راهنماي سايتسادگي و پشتيباني، 
وي ديگر  استخراج ، ها دستكاري داده، سازي اطالعات يكپارچه، ذخيره اطالعات، دقت اطالعات خروجي، امنيت سيستمس

و  سخت افزاري بروزرساني، بروزرساني نرم افزاري، پايگاه داده، پردازش تحليل آنالين    سيستمنويسي،  ، زبان برنامهاطالعات
وش تجاري هستند ساعته 24 سرويس دهي يان از هاي مشتر بندي نيازمندي جهت اولويت .مهمترين الزامات عملكردي ه

معيار توان ارتباط با و براين اساس معيار كاهش تقلب . استفاده شده است) AHP(مراتبي  تكنيك فرايند تحليل سلسله
والت براساس  .مشتريان است هاي نيازمندي مهمترينمشتري  وليد محص ويت مهمترين الزامات فني در ت براي تعيين اول
پس از تشكيل ماتريس ارتباطات بين معيارهاي . استفاده شده است QFDهاي اصلي شناسائي شده از تكنيك  نيازمندي

 زانيم نهايتدر  .هاي مشتريان شناسائي گرديده است گيري و الزامات فني در گام بعد روابط بين الزامات و نيازمندي تصميم
در  يهوش تجار يالزامات فنوضعيت موجود منظور  نيبد. بررسي گرديدآمادگي بانك ملت جهت بكارگيري هوش تجاري 

پس  تيدر نها .ديگرد مقايسه QFD كرديبا رو انيمشتر يبند تياز الزامات بر اساس اولو كيهر  تياهم با ميزانبانك ملت 
وان   سيستمستم، يس تياطالعات، امن رهيذخ اي حاصل شد كه جهيعملكرد نت-اهميت لياز تحل پردازش تحليل آنالين و ت

. است طلوبموارد در بانك ملت م نيا تياست و وضع تيبا اهم اريدر بانك ملت بس يهوش تجار يريبكارگ ياستخراج برا
 .موجود حفظ شود تيموارد بهتر است كوشش شود تا وضع نيدر ا نيبنابرا

 هوش تجاري، نداي مشتري، الزامات عملكردي، گسترش كاركرد كيفي :واژگان كليدي
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This research has been conducted with the aim of identifying suitable approach for using 
business intelligence by QFD model in Tehran mellat bank. therefore at first the business 
intelligence dimensions has been identified from the customer requirements and performance 
obligations and then the relationship between customer requirement aspects and performance 
requirement in a quality spread model has been provided . The results show that the main 
important requirement of customers for business intelligence is speed, support and easiness 
and cost reduction, not faking ,flexibility ,capability for relationship with the customer , 
designing and site guidance. On the other hand system security, external information 
accuracy information storing information integration, data manipulation ,information 
extraction ,updating, sensitivity and browser accuracy, database, software updating, hardware 
upda ting and 24 hour servicing is the main performance requirement for business intelligence 
In order to prioritize the customer requirements, the AHP techniques have been used. The 
fake reduction criteria and capability for relationship with the customer is the most important 
requirement of customers. In order to determine the most important technical requirement in 
production of products based on identified major requirement. , the QFD technique has been 
used. After creating the relationship matrix between making decision measures and technical 
requirement in the next step the relationship between requirement and customer obligations 
has been identified.  Finally after analysis of performance importance it is resulted that 
information storing, system security ,browser accuracy and extraction capability for using 
business intelligence in mellat bank is very important and the status is desirable. therefore in 
this cases we should attempt to maintain status que. 
 

Keyword: business intelligence , customer orientation, performance requirement, 
quality performance spread 

 

 

 

 

0Bمقدمه 

ولد فناوري ويژه تكن امروزه با ت وح مختلف سخت افزاري و نرم افزاري و ب وين در سط لوژيهاي ن وشمند به مانند  و هاي ه
كند  ها را فراموش مي هاي هوش تجاري  كمتر مديري استفاده از اين تكنولوژي و سيستم هاي پردازش تحليلي برخط سيستم

به شكلي كه جهت گيري به سوي برقراري هوش تجاري در هر بنگاه و هر زنجيره تاميني به عنوان استراتژي اصلي مديران در 
اي سيستمهاي اطالعاتي مديريت مي باشد چرا در واقع مفهوم هوش تجاري به دنبال نارسائي ه ]1[ .شود عصر حاضر تلقي مي

وده اند وفقيت همراه نب ود در عمل چندان با م وريكي خ واره بر خالف رشد تئ هوش . كه سيستم هاي اطالعات مديريت هم
تجاري مجموعه تواناييها ، تكنولوژي ها، ابزارها و راهكارهايي است كه به درك بهتر مديران از شرايط كسب و كار كمك مي 

 .ايدنم

 هوش. دارند وجود سازمان وپيرامون درون در كه است وكار كسب اطالعات جريان و منابع كنترل به كمك تجاري هوش هدف
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 به بزرگي كمك ناب، هوشمندي و دانش به متفاوت و انبوه و  اطالعات ها داده پردازش و شناسايي با اطالعات قرن در تجاري
وش  تجاري ،. ميكند سازمانها توانايي  و نمايد مي ارائه استفاده براي مناسب صورت به و موقع به را وكار كسب اطالعات ه
 بيان لونكويست، و جالونن) 2008وانگ و شوهانگ، . (نمايد مي تأمين را وكار كسب اطالعات در پنهان معاني فهم و استدالل

 و كند مي توليد سازمان دروني مسائل و وكار كسب محيط روندهاي مورد گزارشهايي در و ها تحليل تجاري هوش كه اند نموده
 محتواي با مرتبط و تهيه  شوند ويژه شرايط يا درخواست اساس بر  سيستماتيك يا و خودكار صورت به تواند ها مي تحليل اين
 جالونن( .شود مي گرفته كار به سازمان مختلف سطوح گيرنده در تصميم بوسيله آمده دست به دانش و باشند خاص تصميم يك

در حقيقت ابزارهاي هوش تجاري با فراهم نمودن ديدگاه ها نسبت به شرايط گذشته با كنون كمك به  )2009لونكويست،  و
بهود پياده سازي راهكارهاي هوش تجاري مي نمايد چرا كه فاصله موجود بين مديران مياني و ارشد از ميان خواهد رفت و 

اختيار آنان قرار خواهد گرفت در واقع، چنين فرايندي شرايط تصميم سازي را براي مديران و اطالعات مديران در لحظه در 
اما سوال اينجاست كه آيا همه سازمانها به سيستمهاي گزارشگيري هوشمند نياز دارند؟ يا اينكه آيا  .سازمان بهبود مي بخشد

ورت پياده سازي سيستمهاي هوش تجاري در سازمانها همه آنها توانايي پياده سازي هوش تجاري را دارند؟ همچنين در ص
سوالي كه عموما براي مديران مطرح مي شود اينست كه آيا در سازمان آنها آمادگي طراحي و پياده سازي هوش تجاري وجود 

رد كه بتوان دارد يا خير؟ و اينكه چه زير ساختهايي جهت پياده سازي هوش تجاري نياز است و يا اينكه آيا معيارهايي وجوددا
 بر اساس آنها آمادگي سازمان را جهت پياده سازي هوش تجاري برآورد نمود؟

كه استقرار هوش تجاري  نشان داده است تمامي مطالعات پيرامون هوش تجاريتنها پاسخي كه مي توان داد، اينست كه، 
محوري است  ي گامي در جهت مشترياز آنجا كه استقرار هوش تجار و ]3[، ]2[محوري است  گامي اساسي در جهت مشتري

مدل . به شناسائي راهكاري جهت استقرار هوش تجاري پرداخت QFDبنابراين در اين مطالعه كوشش شده با استفاده از مدل 
QFD  با دريافت صداي مشتريان  و انعكاس آن در الزامات فني، راهكاري مناسب را براي استقرار هوش تجاري به دست مي

  .دهد

هاي مشتريان در تمامي مراحل  مند جهت شناسائي، درك و بكارگيري نيازها و خواسته فرايندي نظام QFDرويكرد چرا كه 
به عنوان  QFDدر اين مطالعه از مدل گسترش كاركرد كيفي يا همان  ]4[. طراحي، توسعه و ساخت محصول يا خدمت است

 .جاري استفاده شده استكار استقرار هوش ت گيري جهت انتخاب بهترين راه مدل تصميم

1Bادبيات موضوع 

اين پيشرفتها در . امروزه به دليل پيشرفت و گسترش علم در هر شاخه اي از دانش، هر نوع تجارت با رقابت شديد مواجه هست
انواع مختلف از فن آوري هاي، انتقال تجارتها از محيط محلي به جهاني، بيشتر شدن آگاهي مشتري، انتظارات باالي مشتري از 

پرواضح است كه هر سازماني بايستي فعاليتهاي تجارتي . آنها و عوامل ديگر مي شودمحصوالت و خدمات و با كيفيت بودن 
سازماني كه . خود را گسترش دهد، چرا كه در غير اينصورت بتدريج در عرصه رقابت سهم بازار خود را از دست خواهد داد

واهد شد واجه خ واند اين تغييرات را درك نمايد با تهديدات جدي م ود و رشد و لذا ساز ]5[. نت مانها جهت تداوم حيات خ
وان مزيتي رقابتي مي باشند وفايي بدنبال استفاده از دانش جديد و كاربردهاي آن بعن وش تجاري نيز يكي از همين . شك ه

هوش تجاري امكان و توانايي بهبود «. مفاهيم علمي جديد مي باشد كه بعنوان مزيت رقابتي در دوره حاضر مطرح مي باشد
با كمك هوش تجاري يك . ات را فراهم مي كند و مي تواند برنامه ريزي و تصميم گيري را نيز تسهيل نمايندكيفيت خدم

. سازمان مي تواند فعاليتهاي را خيلي خوب نظارت كند واستراتژيها يي براي مقابله با فعاليتهاي نامشروع و نادرست تدوين كند
در اين محيط ها افراد و مديران با . گيري در سازمان وابسته است گرف به محيط هاي تصميمموفقيت هوش تجاري بطور ش

با نگرشهاي متفاوت در تصميمات سازمان دخيل هستند و تاثيرات متفاوتي بر ... ويژگيها خلقي، شخصيتي، بومي، جغرافيايي و 
 ]6[. آن ميگذارند
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وش تجاري در اواخر سالهاي  وم ه وسط هاروارد دريسنر يكي از كا 1980مفه . رشناسان گروه تحقيق گارتنر معرفي شدت
ودند كه تصميم گيري هاي  وسعه سريع تقاضا در سيستمها و نرم افزارهايي ب وش تجاري شاهد ت سيستم هاي اطالعاتي ه

ابزارهاي تجزيه و تحليل اطالعات جديد، تكنولوژي ذخيره سازي اطالعات، اطالعات استخراجي . مديريتي را حمايت مي كردند
ها مي بايست  سازمان. ها در بازار به وسيله فروشندگان هوش تجاري در حال رشد است و بسياري از ابزارها و تكنيكشبكه اي 

با وجود اين كه بسياري از . رونده تجاري امروز برآورده كنند انتظارات مشتريان خود را به منظور بقاي خود در بازار رقابتي پيش
مجريان و پژوهشگران در . هاي هوش تجاري موفق نبوده اند زمينه د، هنوز در تمام پيشها هوش تجاري را اجرا نمودن سازمان

هاي هوش تجاري و  تحقيقاتي در خصوص قابليت. مورد علل موفقيت و شكست آن به طور گسترده بحث و گفتگو كرده اند
ه مي توان به نتايج تحقيقاتي در از آن جمل .هاي موفقيت هوش تجاري انجام شده است گيري به عنوان زمينه محيط تصميم

 . اين زمينه اشاره نمود

0Fتوسط اولزاك سلينا) 2009(» رويكردي به ساخت و پياده سازي سيستم هوش تجاري«مقاله ي 

در اين مقاله . اشاره نمود1
ه اند تا تشريح گردد و نويسندگان آن تالش نمودو تالش مي شود تا فرايندهاي ساخت سيستم هاي هوش تجاري بكار رفته 

تاثير محيط «همچنين مقاله . متدلوژي ويژه اي براي ايجاد و بكارگيري اين گونه سيستمها در سازمان پيشنهاد كنندبتوانند 
كه در آن محقق تالش دارد با بررسي شاخصهاي مختلف هوش ) 1390(» تصميم گيري در موفقيت هو ش تجاري در ايران

وفقيت سازمانها بپردازدتجاري به بررسي اهميت نقش اين عامل ح » هوش تجاري براي مديران«مقاله . ياتي در كسب م
كاربرد هوش «و مقاالت خارجي بسياري نظير  .نيز در همين راستا و افزايش آگاهي مديران تنظيم گرديده است) 1388(

راي سيستمهاي هوش تجاري مبتني بر هستي شناسي در يك سيستم مديريت دانش مالي، ايجاد يك مدل ارزيابي عملكرد ب
تجاري، طراحي و توسعه سيستم مبتني بر عامل تدارك و تامين به منظور ارتقاء هوش تجاري، رويكرد هوش تجاري به حمايت 

نشان دهنده وسعت و اهميت ابعاد اين  كه اين امر كه هنوز ترجمه نشده اند » ....و  ISP از ايجاد استراتژي مديريت خدمات
 . ين استتكنولوژي اجتماعي نو

بديهي ست كه يكي از داليلي كه سازمانها هوش تجاري را به خدمت مي گيرند، حمايت و پشتيباني آن از سيستم تصميم 
قاطعيت قوانين و مقررات و ثبات در يك كشور و همچنين فرايندهاي تجاري در يك سازمان، موجب حمايت  ]7[. گيري است

چرا كه با استفاده از اطالعات جمع آوري شده هوش تجاري را مي توان . شود هوش تجاري در تصميم گيري هاي سازماني مي
گسترش داده و با كمك آن استفاده كنندگان در سازمان مي توانند تصميماتي مبتني بر بهترين داده ها اتخاذ نمود زيرا هوش 

ارجي و تبديل آن به اطالعات مفيد عبارتست از فرايند جمع آوري داده هاي در دسترس داخلي و داده هاي مرتبط ختجاري 
هوش تجاري را مي توان بعنوان رويكردي براي مديريت « ]8[. جهت پشتيباني از كاربران تجاري در انجام تصميم گيري ها

  ] :9[از ويژگيهاي آن مي توان به موارد زير اشاره كرد . داده ها و يك ديدگاه سازماني تعريف كرد
 .ني كمي قابل سنجش در مورد تجارت مورد نظرجستجو براي يافتن حقايق عي -1
 .استفاده از فن آوري ها و روشه هاي سامان يافته براي تحلل اين حقايق -2
ابداع و به اشتراك گذاشتن مدلهايي كه به شرح روابط علت و معلولي موجود بين فعاليتهاي عملياتي و تاثير آنها بر  -3

 .اهداف تجاري مورد نظر مي پردازد
 .رويكرد مختلف و بررسي بازخورد نتايج آنهاآزمودن چند  -4
 .تصميم گيري و اقدام به عمل بر اساس همه اين ويژگي ها -5

گاتنر، هوش مصنوعي را . اما در عين حال اتكا به سيستمهاي اطالعاتي مديريت خود مي تواند چالش هايي را نيز سبب شود
چرا كه اين سيستم ها طوري بر پروژه هاي متمركز مي شوند كه كاربران . بعنوان داغ ترين بحث تكنولوژي معرفي نموده است

ا به نحو بسيار خوبي ع در حقيقت مي توان بيان داشت  ]10[. ملكرد مالي و تجاري را تحت تاثير قرار دهندرا قادر مي سازد ت
هوش تجاري، هوش تجاري افراد را براي . كه هوش تجاري تاثير بسياري بر كيفيت تصميمات مديريت در سازمان مي گذارد

                                                 
1 Olszak, Celina 
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اري امكان درك بهتر تقاضا ها و هوش تج ]11[. تصميم گيري در همه عوامل موثر بر سازمان و شكرتها توانمند مي سازد
 . نيازمندي هاي مشتريان، رقبا، شركاي تجاري، محيط اقتصادي، و كاركنان داخلي را فراهم مي آورد

. هوش تجاري در حقيقت چنانچه گفته شد از تصميمات پشتيباني مي كند. و تعاملي است هوش تجاري يك فرايند پويافرايند 
وح باالتر باشند . از ارزش و اهميت يكساني برخوردار نيستند چرا كه تمامي تصميمات سازماني و هرچه تصميمات در سط
اين در حاليست كه جريان اطالعات حاصل از تجارت جهت پشتيباني از تصميمات سازماني، . اهميت و ارزش بيشتري مي يابند

طحي بر اطالعات سطح پايين تر استوار لذا روند بكارگيري هوش تجاري در هر س. عموما از سطح پايين به سمت باال است
كنند كه براساس آن  مي را فراهم يابزار يهوش تجار يستمهايس ]12[. است وماهيت آن نيز از نظر محتوا غني تر مي باشد

 مورد توجه قرار يهوش تجار يستمهايكه توسط س يف اصليوظا. پاسخ داده شود يسازمان به شكل مناسب ياطالعات يازهاين
است كه از منابع  ييداده ها يل چند بعديع آنها و تحلي، تجمياطالعات يها هوشمندانه داده ييشناسا: ، شامل رديگ مي

را با  يدرون سازمان ياطالعات يستمهايمربوط به سهاي  ، دادهيهوش تجار يها ستميس. مختلف به دست آمده است ياطالعات
 يها گاهيپا، تواند شامل آمارها ي ميطيمحهاي  ن دادهيا. كنند مي عيتجم، ديآ مي ط سازمان به دستيكه از مح ييها داده

و واسط  ها به عنوان رابط ييها ستمين سيچن.  باشند داده متفرقههاي  گاهيو پا يو مال يه گذاريمربوط به مراكز سرما ياطالعات
 .كنند يم مختلف شركت عملهاي  تي، نسبت به فعالينان و كافيقابل اطم، اطالعات روزآمد كسب يهستند كه برا ييگرها

 ياطالعات يانهايجر ياصالح و شفاف ساز مورد بحث در يهوش تجار يها ستميدهند كه س يج حاصل از پژوهشها نشان مينتا
 :سازند مي ر توانمنديموارد ز يرا برا ت دانش مشاركت كرده، سازمانهايريو مد

 از فروش محصوالت، ياستمرار سودده -
 ،ها  نهيل هزيتحل -
 ط اطراف،ينظارت بر مح -
 ]13[.ها يها و قانون شكنيكشف كالهبردار -

 ، رندگان آنهايم گيسازمانها و تصم. رنديگ ل قراريمختلف مورد تحلهاي  دگاهي، از د يهوش تجار يها ستميممكن است س
وژ يستم هوش تجاريس ياجرا يستيبا مي و  ن فلسفهيا. انجام دهند ژه سازمانيو يدر سازمان را براساس فلسفه و متدول

 يندهايفرا يبرا يليكرد كل نگر و تحليبا رو اشتراك دانش همراه، بر اطالعات و دانش، ارتباطات گسترده يمتك يمتدولوژ
دانش  هستند كه مسئول فراهم ساختن اطالعات و ييراه حلهاي، هوش تجار يستمهايس فرض شده كه. سازمان است يتجار

 . ك در سازمانها هستند ياقدام استراتژ ، تفكر و اثربخش يريم گيتصم يبرا يطيف به خلق محها بوده، موظ از داده

 را ارائه ي، اطالعاتييها ستمين سيت داللت دارد كه چنين واقعيتجارت به طور عمده برا در يهوش تجار يها ستميارزش س
توان به  ياز جمله م.  ك شركت خاص به كار رونديدر  يرات اساسييجاد و تغيا يبرااي  هيدهند كه ممكن است به عنوان پا مي

والتيجد يبازارها ييشناسا، ديان جدي، كسب مشتر يهمكار يبرا ديجد يها نهيزم يبرقرار  يد برايجد د و ارائه محص
 ]13[.ان اشاره كرديمشتر

هوش . سازند مي تحقق آنها را فراهم يريگيپ ها و ق هدفيم دقيامكان تنظي، هوش تجار يها ستمي، سيراهبرد يدر سطح
 ياثربخش خاص، يشنهادهايپ ي، سودمنديخيتار يها يج حاصل از بررسيمختلف مانند نتااي  سهيمقا يارائه گزارشهاي، تجار
 ش فرضها را ممكنيپ يه برخينده بر پايآ ينيش بيپ ج مربوط به توسعه وينتا يه سازيع اطالعات همراه با شبيتوز يمجار

 .دساز مي

ت يريمد، ت بازاريريمنطبق با مد يريگ ميتصم يرا برااي  هي، ممكن است پايهوش تجار يها ستمي، سيكيتاكت يدر سطح
اش  يآت دهند كه شركت نسبت به اقدامات يها اجازه م ستمين سيا. به وجود آورندú  ه ويت سرمايريمدي، ت ماليريمد، فروش
شتر آن، يب يشركت و اثربخش يراهبرد يها تحقق هدف ش را در جهتيا سازمانيو  ي، مال يكين بوده و عملكرد تكنولوژيخوشب

 .اصالح كند
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ات مداوم يمرتبط با عمل يبه پرسشها و پاسخ يمورد يها ليانجام تحل يبرا يهوش تجار يها ستميسي، اتيدر سطح عمل
 .رنديگ مي مورد استفاده قرار... ان و يمشتر، با فروشندگان يفروش و همكار، به روز شده يمال يبرآوردها، بخشها

2Bروش تحقيق 

با ) BI( يراهكار استقرار هوش تجار نيدر انتخاب بهتر يبيمدل ترك كيارائه  قيتحق نياز انجام ا يهدف اصل نكهينظر به ا
گفت پژوهش  توان يدر بانك ملت استان تهران است، م) QFD( يفيو گسترش كاركرد ك ارهيچندمع يريگ ميتصم كرديرو

و بر اساس ماهيت و روش، يك پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي  اشدب-يم يكاربرد قاتيتحق طهيحاضر از نظر هدف در ح
در  QFDبا استفاده از مدل  يهوش تجار يريراهكار مناسب بكارگ يپژوهش با هدف شناسائ نيا ياجرائ تميالگورو . است

 يعلم قيبر روش تحق ينظامند و مبتن يمراحل يپژوهش حاضر ط ياجرائ تميگورال. شده است يبانك ملت استان تهران طراح
 :آمده است 1در شكل  قيبه هدف تحق لين ياز مراحل انجام شده در راستا كيهر. شده است يطراح

 الگوريتم اجراي تحقيق -1شكل 
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- 3Bجامعه و نمونه مورد بررسي 

در مطالعه حاضر چون از رويكردهاي مهندسي صنايع و تحقيق در عمليات استفاده شده است بنابراين جامعه مورد بررسي     
ز گروه خبرگان براساس در هريك از فازهاي مطالعه ني. را خبرگان و كارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشكيل مي دهند

 .تكنيك مورد استفاده تعيين شده است

هاي اصلي مشتريان و نيز الزامات عملكردي هوش تجاري از تكنيك دلفي  در فاز اول و دوم براي شناسائي و غربال نيازمندي -
 .نفر استفاده شده است 12استفاده شده است در اين مطالعه از گروهي متشكل از 

وم مطال - هاي اصلي مشتريان استفاده شده  بندي نيازمندي مراتبي براي اولويت عه از تكنيك فرايند تحليل سلسلهدر فاز س
 .نفر از خبرگان به عنوان نمونه مورد بررسي در فاز دوم مطالعه استفاده شده اند 10در نتيجه تعداد . است

هاي موثر بر بكارگيري هوش  شناسائي مهمترين معيارها و شاخص
 ادبيات پژوهش و ديدگاه اساتيد و خبرگان تجاري مبتني بر

 گيري هاي تصميم شناسائي شاخص: گام اول

 ها با تكنيك دلفي غربال شاخص: گام دوم

 يريبكارگ و الزامات فني ها يازمندينبندي  غربال، تلخيص و دسته
 ي با تكنيك دلفيهوش تجار

 AHPنيك با تك نيازمنديهاي مشتريان بندي  اولويت: گام سوم

هاي بكارگيري هوش تجاري به صورت ساختار  نمايش نيازمندي
 مراتبي و تعيين اولويت معيارها فرايند تحليل سلسله

  QFDبا رويكرد  اولويت الزامات فني هوش تجاري: گام چهارم

با  بكارگيري هوش تجاري تعيين اولويت الزامات فني و عملكردي
 (QFD)اركرد كيفي استفاده از رويكرد گسترش ك

ارائه راهكار بكارگيري هوش تجاري در بانك ملت با استفاده از 
 عملكرد-تحليل اهميت

 عملكرد براي بكارگيري هوش تجاري-تحليل اهميت: گام پنجم
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كارشناس خبره براي بررسي  10يز از ديدگاه صورت گرفته است ن QFDدر فاز نهائي كار كه براساس ماتريس ارتباطات  -
 .روابط استفاده شده است

4Bهاي پژوهش وتحليل داده تجزيه 

 شناسائي و غربان شاخص ها با تكنيك دلفي -

وش تجاري بر اساس ادبيات پژوهش و  براي شناسائي اركان و عناصر مهمترين نيازمنديهاي مشتريان جهت بكارگيزي ه
 ران بانك مجموعه اي از آيتم ها شناسائي گرديد مصاحبه هاي با اساتيد و مدي

هاي مشتريان  هاي اصلي نيازمندي در فاز اول اين مطالعه با استفاده از تكنيك دلفي اقدام به پااليش، تركيب و شناسائي معيار
اي به حجم  نمونههاي گوناگون تعيين گرديد و از  پنل مورد نظر براساس تركيبي از خبرگان با تخصص. استفاده گرديده است

 .نفر استفاده شده است 12

سادگي و سرعت، پشتيباني، : هاي مشتريان هوش تجاري شناسائي شده اند بنابراين عناصر زير به عنوان مهمترين نيازمندي
 .سهولت كار، كاهش هزينه، عدم تقلب، انعطاف، توان ارتباط با مشتري، طراحي و قالب، راهنماي سايت

سازي  يكپارچه، ذخيره اطالعات، دقت اطالعات خروجي، امنيت سيستم تكنيك دلفي براي الزمات فني شاملنتايج راند نهائي 
بروزرساني نرم ، پايگاه داده، پردازش تحليل آنالين  سيستمنويسي،  ، زبان برنامهاستخراج اطالعات، ها دستكاري داده، اطالعات

 .عتهسا 24 سرويس دهيو  سخت افزاري بروز رساني، افزاري

- 5B اولويت بندي معيارهاي اصلي با تكنيكAHP 
 يها يازمنديمطالعه ن نيدر ا ياصل يارهايمع. استفاده شده است AHPدر اين مطالعه براي تعيين وزن معيارها از تكنيك 

 ليتحل نديفرا كيمطالعه با استفاده از تكن نيدر فاز دوم ا نيبنابرا نشان داده شده است، 2كه در شكل  .هستند انيمشتر
از  يبيپنل مورد نظر براساس ترك. است دهيگرد يهوش تجار انيمشتر ياصل يها يازمندين يبند تياقدام به اولو يمراتب سلسله

 . نفر استفاده شده است 10به حجم  يا و از نمونه ديگرد نييتع ونگوناگ يها خبرگان با تخصص

 .استفاده شده است) AHP( يمراتب سلسله ليتحل نديفرا كياز تكن انيمشتر يها يازمندين يبند تياولو جهت

مطالعه  نيدر ا) 2002،يساعت. (خبرگان استوار است دگاهيبراساس د يزوج يها سهيبرمقا يمراتب سلسله ليتحل ندياساس فرا 
 .  شود ياستفاده م)  2007 كرتيل(  ينه درجه ساعت فينظرات خبرگان از ط يزوج سهيمقا يبرا

انجام  يزوج يها اسيمق. است ازين يزوج سهيمقا 36 نياست بنابرا اريمع 9مطالعه  نيدر ا سهيموردمقا يارهايتعداد مع چون
 ساتيمقا جينتا. انجام گرفته است  Super Decisionافزار  در نرم يسلسله مراتب ليتحل نديشده با استفاده از روش فرآ

 اريمع.است يهوش تجار انيمشتر يازمندين نيمهمتر 0,127با وزن نرمال  تقلبكاهش  ارياساس مع نيصورت گرفته است برا
سوم  تيدر اولو 0,119با وزن  نهيكاهش هز اريمع.است انيمهم مشتر يازمندين نيدوم 0,123با وزن  يتوان ارتباط با مشتر

 .باشد يم

انعطاف با وزن  اريمع.قرار دارند  يبعد يها تيدر اولو 0,115و  0,116و سهولت با وزن مشابه  يسادگ اريسرعت و مع اريمع
 گريد يسو از.است تيدر رتبه هفتم اهم 0,111با وزن نرمال  يبانيپشت اريمع.است تيدر رتبه ششم اهم 0,113نرمال 

 037/0 زيمحاسبات انجام شده ن ينرخ ناسازگار.برخوردار هستند تيارجح نياز كمتر تيسا يقالب و راهنما يطراح يارهايمع
برخوردار بوده و  يمناسب يصورت گرفته از سازگار يها سهيمقا دهد ياست نشان م 1/0محاسبه شده است كه چون كمتر از 

 .اتكا كرد جيبه نتا توان يم نيبنابرا
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6Bمراتبي تحقيق حاضر ساختار سلسله - 2شكل 

 

 

 7B تعيين اولويت الزامات فني با استفاده از تكنيكQFD 

 QFD كيشده از تكن يشناسائ ياصل يها يازمنديمحصوالت براساس ن ديدر تول يالزامات فن نيمهمتر تياولو نييتع يبرا
از الزامات  كيهر يابيبه ارز سيماتر نيا. استفاده شده است تيفيارتباطات خانه ك سيدر وهله اول از ماتر. استفاده شده است

كه در گام دوم  انيمشتر يها يازمندين تياولو..شده است يطراح ارهايمع نيشده و وزن ا يشناسائ يها يازمنديبراساس ن يفن
ارتباطات مورد  سيماتر. شود يوارد م QFD سيدر ستون مربوط در ماتر زيصورت گرفته است ن AHP كيبا استفاده از تكن
در گام بعد  يو الزامات فن يريگ ميتصم يارهايمع نيارتباطات ب سيماتر ليپس از تشك:ارائه شده است -3نظر در جدول 

 يزمان. شود ياستفاده م QFD مياز ت QFD ليتحل يبرا. است دهيگرد يشناسائ انيمشتر يها يازمنديالزامات و ن نيروابط ب
 انيمشتر يها يازمنديبا ن) HOWs( يفن اتياز خصوص كيرابطه هر  زانيم ديبا ديگرد ليارتباطات تشك سيكه ماتر

)WHATs (است ريز جدول دردر بانك ملت  يهوش تجار يالزامات فن تيبدست آمده اولو جيبراساس نتا. گردد نييتع: 
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8B 

9B 
 

 

 

 

 

 رتبه ميزان اهميت  الزامات فني

 6 6,132 امنيت سيستم
 10 4,911 دقت اطالعات خروجي

 7 5,930 ذخيره اطالعات
 5 6,205 سازي اطالعات يكپارچه

 9 5,549 ها دستكاري داده
 1 7,193 استخراج اطالعات
 12 2,384 زبان برنامه نويسي

 3 6,515 پردازش تحليل آنالين    سيستم
 2 7,019 پايگاه داده
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 8 5,822 بروزرساني نرم افزاري
 11 3,011 بروز رساني سخت افزاري

 4 6,436 ساعته 24سرويس دهي 
 

10Bها و نتايج يافته 

- 11Bيهوش تجار يريبانك ملت جهت بكارگ يسنجش آمادگ 

12Bنيانگيو با آزمون م يكارشناسان بررس دگاهياز د كرتيل فيبا ط يهوش تجار يريبكارگ يموجود دوازده شاخص فن تيوضع )t 
به  قيتحق يها هيفرض يآمار انيب نينه درجه استفاده شده است بنابرا كرتيل اسيچون از مق. ديگرد يبند رتبه) تك نمونه
 گرياست به عبارت د 05/0 يمقدار بحران نيصورت گرفته است بنابرا% 95 نانيآزمون در سطح اطم نيا: خواهد بود ريصورت ز

5=%سطح خطا 
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17B2- نرم  يداده بروزرسان گاهيپا،  يسينو برنامه، ها  داده يدستكار، اطالعات  يساز كپارچه، ي يدقت اطالعات خروج تيوضع
بدست آمده است كه بزرگتر از   يمقدار معنادار. ستيمناسب ن يهوش تجار يريبكارگ يساعته برا 24 يده سيسرو،  يافزار

 .است يمنف زين نانيفاصله اطم يو باال نيسطح خطا است و كران پائ

18B3-ياظهارنظر كامل توان ينم يهوش تجار يريبكارگ و بروز رساني سخت افزاري براي استخراج اطالعات تيوضع نهيدر زم 
 . داشت

19B- عملكرد-تحليل اهميت 

عملكرد -از تحليل اهميت ست؟يدر بانك ملت استان تهران چ BIراهكار مناسب استقرار در نهايت براي پاسخ به پرسش 
. رديگ يمورد سنجش قرار م» عملكرد«و  »تياهم«هر مولفه از دو بعد  IPAدر مدل . استفاده شده است IPAموسوم به مدل 

. سازمان است يآمادگ يابياز عوامل ضعف ارز يكي ياستقرار هوش تجار ياز ابعاد فن كيهر يبرا يقائل شدن به اوزان مساو
 تيدرجه اهم توانند ي، م)پاسخ دهندگان(موجود و نظر كارشناسان  طيشرا يها، به اقتضا از شاخص كيهر  IPAدر مدل 

از . شكاف برخوردار ساخته است يابيارز يبرا يباالئ تيو مز يريپذ از انعطاف ار IPAمدل  يژگيو نيا. كنند اريرا اخت يمتفاوت
 دهد، يرا نشان م يژگيآن و تيآن اهم يو محور افق يژگيآن عملكرد هر و يكه محور عمود يدوبعد سيماتر ليتشك قيطر

 .نامند يعملكرد م-تياهم سيررا مات يدو بعد سيماتر نيا. ارائه كرد رانيمد يرا برا يمؤثر يشنهادهايتوان پ يم

از  زيهر بعد ن يجار تيوضع يبررس يبرا. محاسبه شده است QFD كرديبا رو يهر شاخص عملكرد تياهم قيتحق نيا در
 :است ميقابل ترس -2عملكرد بصورت شكل -تياهم سياساس ماتر نيبرا. استفاده شده است نيانگيآزمون م

 اهميت̊ ماتريس عملكرد  -2شكل 
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 :توان بيان كرد مي IPAبراساس تحليل مدل 

بكارگيري هوش تجاري در بانك ملت  پردازش تحليل آنالين   و توان استخراج براي  ذخيره اطالعات، امنيت سيستم، سيستم -
بنابراين در اين موارد بهتر است كوشش شود تا وضعيت . بسيار با اهميت است و وضعيت اين موارد در بانك ملت مطلوب است

 .موجود حفظ شود

اين . ارندزبان برنامه نويسي مورد استفاده و بروزرساني سخت افزاري چندان اهميتي در زمينه بكارگيري هوش تجاري ند - 
. درحالي است كه وضعيت عملكردي بروزرساني سخت افزاري ميانگين نسبتاً باالئي دارد و در ربع اتالف منابع قرار گرفته است

 .اهميت قرار گرفته است نويسي مورد استفاده در ربع بي تنها زبان برنامه

ها براي بكارگيري هوش تجاري در بانك  تكاري دادهساعته و توان دس 24يكپارچه سازي اطالعات، پايگاه داده، سرويس دهي  -
بنابراين در اين موارد بهتر است كوشش شود تا . ملت بسيار با اهميت است و وضعيت اين موارد در بانك ملت مطلوب نيست

 .هاي بهبود و توسعه عملكرد در پيش گرفته شود برنامه

بعالوه . نويسي متعددي براي طراحي سامانه هوش تجاري استفاده كرد هاي برنامه توان از زبان رسد مي براين اساس به نظر مي
بعالوه در زمينه ذخيره . افزاري است افزار مناسب در سازمان وجود دارد و مساله اصلي بكارگيري صحيح از توان سخت سخت

ي هستند عملكرد سازمان در پردازش تحليل آنالين كه موارد بسيار با اهميت  اطالعات، توان استخراج، امنيت سيستم وسيستم
البته در اين موارد نيز رابطه متعادل نيست براي نمونه عملكرد فعلي در زمينه استخراج اطالعات كه اهميت . حد مطلوبي است

همچنين يكپارچه سازي اطالعات، پايگاه . تر است بسيار باالئي دارد نسبت به ذخيره اطالعات كه اهميت كمتري دارد، پائين
ها براي بكارگيري هوش تجاري بسيار با اهميت است و عملكرد بانك ملت  ساعته و توان دستكاري داده 24رويس دهي داده، س

 .ها مناسب نيست در اين زمينه

20Bجمع بندي 

جهت  انيمشتر يها يازمنديناي از  هاي ساخت يافته و نيم ساخت يافته مجموعه در ابتدا براساس ادبيات پژوهش، مصاحبه
پس از اجراي اين مرحله . ها با تكنيك دلفي پرداخته شد بندي و غربال شاخص سپس به دسته. تهيه شد ياستقرار هوش تجار
سرعت، پشتيباني، سهولت كار، كاهش هزينه، رضايتمندي، : هاي مشتريان مشخص گرديد كه عبارتند از مهمترين نيازمندي
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همانطور كه در ادبيات پژوهش به  .، طراحي و قالب، راهنماي سايت و پاسخگوييعدم تقلب، انعطاف، توان ارتباط با مشتري
وجه مشترك تمامي مطالعات پيرامون هوش تجاري در آن است كه استقرار هوش تجاري گامي روشني مشخص شده است 

بايد در دستور كار هاي شناسائي شده براي بكارگيري هوش تجاري  بنابراين نيازمندي. محوري است اساسي در جهت مشتري
در اين مطالعه از . هاي شناسائي شده است يك گام بسيار مهم در اين زمينه تعيين وزن و اهميت هريك از نيازمندي. قرار گيرد

 .مراتبي براي اين منظور استفاده شده است تكنيك فرايند تحليل سلسله

بندي هر يك ازمعيارهاي شناسائي  تكنيك دلفي، به اولويتپس از تعيين مهمترين معيارهاي موضوع موردمطالعه با استفاده از 
اساس فرايند . استفاده شده است (AHP)مراتبي  بندي معيارها از تكنيك فرايند تحليل سلسله جهت اولويت.شده، پرداخته شد

وار است مراتبي بر مقايسه تحليل سلسله وان مه اريمع 9چون . هاي زوجي براساس ديدگاه خبرگان است مترين به عن
نظرات خبرگان از طيف . است ازين يزوج سهيمقا 36 نياست بنابراهاي مشتريان  نيازمندي در اين مطالعه براي مقايسه زوجي 

براين اساس معيار افزار سوپردسيژن نشان داد كه  هاي مشتريان در نرم برونداد اولويت نيازمندي. نه درجه ساعتي استفاده شد
 0,123معيار توان ارتباط با مشتري با وزن  .مهمترين نيازمندي مشتريان هوش تجاري است 0,127كاهش تقلب با وزن نرمال 

ولت با وزن و  0,119معيار كاهش هزينه با وزن  .دومين نيازمندي مهم مشتريان است معيار سرعت و معيار سادگي و سه
از  0,111و  0,113يار پشتيباني با وزن نرمال مع و معيار انعطاف .قرار دارند ميانيهاي  در اولويت 0,115و  0,116مشابه 

از كمترين  78/0با وزن  و راهنماي سايت 99/0با امتياز  معيارهاي طراحي قالب در نهايت .پائينتري برخوردار هستنداهميت 
ست ا 1/0محاسبه شده است كه چون كمتر از  037/0نرخ ناسازگاري محاسبات انجام شده نيز   .ارجحيت برخوردار هستند

همچنين نرخ  .توان به نتايج اتكا كرد هاي صورت گرفته از سازگاري مناسبي برخوردار بوده و بنابراين مي دهد مقايسه نشان مي
 .هاي صورت گرفته از سازگاري مناسبي برخوردار بوده است نشان داد كه مقايسه 0,037ناسازگاري 

هاي تخصصي و  ي نيز مانند قبل از ادبيات پژوهش، مصاحبهتجار در استقرار هوش يالزامات عملكرد نيمهمتربراي شناسائي 
وش  .در نهايت تكنيك دلفي استفاده شده است وجه به نتايج راند نهائي تكنيك دلفي مهمترين الزمات فني استقرار ه با ت

استخراج ، ها ري دادهدستكا، سازي اطالعات يكپارچه، ذخيره اطالعات، دقت اطالعات خروجي، امنيت سيستم: تجاري عبارتند از
سرويس و  سخت افزاري بروز رساني، بروزرساني نرم افزاري، پايگاه داده، پردازش تحليل آنالين  سيستم، بروز رساني، اطالعات

 .هستند ساعته 24 دهي

 

هاي مشتريان تاكيد  لزوم بكارگيري هوش تجاري توجيه شد و مشخص گرديد براي استقرار هوش تجاري بايد بر رفع نيازمندي
چه بنابراين پژوهش مبتني بر اينكه . اند بندي شده ها در گام نخست پژوهش مشخص شده و سپس اولويت اين نيازمندي. شود
تكنيك گسترش كاركرد كيفي كليد پاسخ . شود ؟ مطرح ميوجود دارد انيمشتر يها يازمنديو ن يالزامات عملكرد نيب يروابط

 QFDهاي اصلي شناسائي شده از تكنيك  براي تعيين اولويت مهمترين الزامات فني براساس نيازمندي. به اين پرسش است
م بعد روابط بين الزامات و گيري و الزامات فني در گا پس از تشكيل ماتريس ارتباطات بين معيارهاي تصميم .استفاده شد

در نهايت نتايج بدست آمده اولويت الزامات فني هوش تجاري در بانك ملت به صورت . هاي مشتريان شناسائي گرديد نيازمندي
 :زير به دست آمد

  سيستم. دارد قرار دوم تيدر اولو 7,019 ازيپايگاه داده با امت .قرار دارد نخست تيدر اولو 7,193 ازياستخراج اطالعات با امت
از اولويت چهارم  6,436با امتياز  ساعته 24سرويس دهي . قرار دارد سوم تيدر اولو 6,515 ازيپردازش تحليل آنالين   با امت

 تيدر اولو 6,132 ازيامنيت سيستم با امت. قرار دارد پنجم تيدر اولو 6,205 ازيسازي اطالعات با امت يكپارچه. برخوردار است
لو 5,930 ازيذخيره اطالعات با امت. قرار دارد ششم  تيدر اولو 5,822 ازيافزاري با امت مبروزرساني نر. قرار دارد هفتم تيدر او
 تيدر اولو 4,911 ازيدقت اطالعات خروجي با امت. قرار دارد نهم تيدر اولو 5,549 ازيها با امت دستكاري داده .قرار دارد هشتم

در  2,384 ازيبا امت يسيزبان برنامه نو .قرار دارد پائيني تيدر اولو 3,011 ازيي سخت افزاري با امتبروز رسان .قرار دارد دهم
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 .قرار دارد ترين اولويت پائين

براي اين منظور از . شد يكارشناسان بررس دگاهياز د يهوش تجار يريبكارگ يموجود دوازده شاخص فن تيوضعدر گام چهارم 
بدست  جينتا براساس. ديگرد استفاده%  95 نانيدر سطح اطم )تك نمونه t( نيانگيآزمون ماي با طيف ليكرت و  پرسشنامه

قابل  كرديرو كي نيانگياستناد به ماز آنجاكه اما . است كرتيل فيموارد كوچكتر از حد وسط ط شتريدر ب نيانگيمقدار م امده
 :توان گفت براين اساس مي. ي و فاصله اطمينان استفاده شده استاز مقدار معنادار نيبنابرا ستين يآمار ياتكا

مناسب  يهوش تجار يريبكارگ يبرا نيآنال ليپردازش تحل  ستمي، س ستمياطالعات س رهي، ذخ ستميس تيامن تيوضع -1
 .مثبت است زين نانيفاصله اطم يو باال نيبدست آمده است كه كوچكتر از سطح خطا است و كران پائ  يمقدار معنادار. است

نرم  يداده بروزرسان گاهي، پا يسينو ها ، برنامه داده ياطالعات ، دستكار يساز كپارچهي،  يدقت اطالعات خروج تيوضع -2
بدست آمده است كه بزرگتر از   يمقدار معنادار. ستيسب نمنا يهوش تجار يريبكارگ يساعته برا 24 يده سي، سرو يافزار

 .است يمنف زين نانيفاصله اطم يو باال نيسطح خطا است و كران پائ

 ياظهارنظر كامل توان ينم يهوش تجار يريبكارگ يبرا يسخت افزار ياستخراج اطالعات و بروز رسان تيوضع نهيدر زم-3
 .داشت

پردازش تحليل   اي حاصل شد كه ذخيره اطالعات، امنيت سيستم، سيستم عملكرد نتيجه-اهميت در نهايت پس از تحليل
آنالين وتوان استخراج براي بكارگيري هوش تجاري در بانك ملت بسيار با اهميت است و وضعيت اين موارد در بانك ملت 

مورد استفاده و  يسيزبان برنامه نو. شود بنابراين در اين موارد بهتر است كوشش شود تا وضعيت موجود حفظ. مطلوب است
 يعملكرد تياست كه وضع يدرحال نيا. ندارند يهوش تجار يريبكارگ نهيدر زم يتيچندان اهم يسخت افزار يبروزرسان
 دهمورد استفا يسينو تنها زبان برنامه. دارد و در ربع اتالف منابع قرار گرفته است ينسبتاً باالئ نيانگيم يسخت افزار يبروزرسان
سيستم، وضعيت  ذخيره اطالعاتدست آمده وضعيت امنيت سيستم،  بر اساس نتايج به .قرار گرفته است تياهم يدر ربع ب
، وضعيت دقت اطالعات خروجيهمچنين وضعيت .براي بكارگيري هوش تجاري مناسب است پردازش تحليل آنالين    سيستم

، بروزرساني نرم افزاري، وضعيت پايگاه داده، وضعيت بروز رساني، وضعيت ها ادهدستكاري د، وضعيت سازي اطالعات يكپارچه
وش تجاري مناسب نيست ساعته 24سرويس دهي وضعيت  و  استخراج اطالعاتو در زمينه وضعيت . براي بكارگيري ه

داد كه وضعيت ان اين تحقيق نش. توان اظهارنظر كاملي داشت براي بكارگيري هوش تجاري نمي بروزرساني سخت افزاري
. براي بكارگيري هوش تجاري مناسب استپردازش تحليل آنالين   سيستمسيستم، وضعيت  ذخيره اطالعاتامنيت سيستم، 

 .توان با قرار دادن اين سه مولفه جهت استقرار هوش تجاري به نتايج قابل اتكائي رسيد بنابراين مي
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