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Abstract 
When deciding on strategic issues related to the organization, administrators of 

large corporations rely on data of various sources which can be either organization’s 

divisions and offices or all of its agencies in other cities or countries. In most cases, 

data in an organization are connected to a data warehouse system and organizations 

are constantly seeking to expand data warehouses. On the other hand, developing 

data warehouses from sources with primarily heterogeneous and often intricate and 

sophisticated technical infrastructure is arduous, requiring an explicit 

comprehension of organization’s divisions and units. Majority of data warehouse 

developers do not possess a clear and comprehensive understanding of the goals of 

the organization and its units as they are not acquainted with all of its departments 

and even topics. The aim of this article is to elucidate how data warehouses in an 

organization is developed using soft systems methodology.In the current research, 

human recourses and information technology experts’ opinions were acquired using 

soft systems methodology and using the triaxial model, the elements impacting the 

formation of data warehouse in the human resources unit concerning three 

contextual, structural and behavioral dimensions have been identified. After the 

identification of these dimensions, a conceptual model of data warehouse creation 

and implementation has been designed in the human resources department 
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 20/07/8931: تاریخ دریافت

 02/80/8931: تاریخ پذیرش

 چکیده
هایی از منابع گیری در مورد امور راهبردی مرتبط با سازمان، به دادههنگام تصمیمهای بزرگ مدیران سازمان

های آن در شهرها یا کشورهای توانند ادارات زیرمجموعه سازمان یا تمامی نمایندگیمختلف متکی هستند که این منابع می

ها پیوسته به دنبال توسعه انبار اند و سازمانهامتصلها در یک سازمان به سیستم انبار دادهبه طور معمول داده. دیگر باشند

های فنی ناهمگون و بعضاً پیچیده و تخصصی، امری ها از منابعی عمدتاً با زیرساختاز طرفی توسعه انبار داده. ها هستندداده

ر داده درک کامل و دهندگان انبااغلب توسعه. باشددشوار بوده که این امر مستلزم درک روشنی از واحدهای سازمان می

هدف از این . ها و حتی موضوعات آن آشنا نیستندروشنی از اهداف سازمان و واحدهای آن ندارند چرا که با همه بخش

پژوهش ضمن  نیدر ا. های نرم استشناسی سیستمها در سازمان با استفاده از روشمقاله تبیین چگونگی توسعه انبار داده

از مدل سه  یریگ نرم و بهره یهاستمیس یشناساطالعات با استفاده از روش یو فناور یانسان نظران منابعاخذ آراء صاحب

شده  ییشناسا یو رفتار یساختار ،یانهیدر سه بعد زم یانبار داده در واحد منابع انسان لیعوامل موثر بر تشک ،یشاخگ

ی طراحی گردیده انبار داده در واحد منابع انسان یساز ادهیو پ لیتشک یمفهوم یالگودر ادامه با شناسایی این ابعاد،  .است

 .است
 های نرمشناسی سیستم، روش(OLAP) انبار داده، سیستم پردازش تحلیل برخط: کلیدی کلمات
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 بیان مسئله - 

وابسته و تحقق اهداف سازمان به کیفیت آن  است مدیریت وظایفترین از مهم گیریتصمیم

گیری جوهر تصمیم، حوزهاین نظران ، یکی از صاحب8هربرت سایمونبه طوری که از نگاه . است

البته گیری هستند، ی افراد مجبور به تصمیمدر سازمان، همه(. 8912الوانی، )اصلی مدیریت است

ها و گیرند که بر فعالیتتصمیماتی می کارکنـان عـادی نیـز. حیطه مدیران نیست گیری تنها درتصمیم

های ممکن انتخابی است که از میان گزینه ،تصمیم بدیهی است،. گذارنداثر میامور سازمان خود 

گذاری، تعیین راهبرد، تدوین قوانین، مقررات و راه و گذاری، سیاستاگر هدف. گیردصورت می

های مرئوسین و همچنین کار، گزینش و استخدام نیروی انسانی، تعیین وظایف و مسئولیتروش

ها، ی همه اینالزمه رزیابی عملکرد آنها را از جمله وظایف مدیر به شمار آوریم،سرپرستی، کنترل و ا

 (.8379، 9و یتان 2به نقل از ورام 8918آقایی و دیگران،نجف)گیری استتصمیم

برای اجرای  صحیح و داشتن قاطعیت گیری سریع وتوان تصمیمبه معنی  گیریقدرت تصمیم

و  دقیق را موجب سـعادت انسـان شـمرده گیریتصمیم( ع)علی، میرالمومنینا. باشدمی تصمیمات

 (. ق550غررالحکم، )دشوسعادت کامل می همراه گردید، با دقت هنگامی که تصمیم: ندفرمای می

گیری بایستی همراه با دقت باال مشهود است تصمیم( ع)طور که در این کالم امیر المومنینهمان

گیری را شاهد خواهیم و صراحت همراه شود، اقتدار در تصمیم انجام شود و این دقت اگر با سرعت

گیری، عنصر اطالعات است هر چه قدر این اطالعات ترین عنصر در تصمیمدر این میان، اصلی. بود

های مدیر که منجر به بندی شده در دسترس مدیر قرار بگیرد، قضاوتصحیح، به موقع و اولویت

اما در یک سازمان . شودو سرعت و صراحت باالتری برخوردار میشود، از دقت گیری او میتصمیم

ای هایی که از منابع دادهداده. های آن سازمان استدهد، دادهآنچه که پایه اطالعات را تشکیل می

و  کندایجاد میهای بسیاری حیاتش، داده یک سازمان در طول .اندمتنوع و متفاوتی استخراج شده

ها و عنصر یک سازمان، نیروی انسانی آن است که حجم بسیار انبوهی از داده توان گفت مهمترینمی

ها طول ها گاهی آن قدر وسیع است که شاید سالاین داده. دهداطالعات را به خود اختصاص می
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های مربوط به نیروی انسانی سازمان داده .بکشد تا بتوان اطالعات تولیدی ماهانه آن را بازخوانی کرد

 : های زیر استحوزه پیرامون

سازمان،  ندهیکارکنان آ افتنیبکار گرفته شوند،  دیکه با یدرباره نوع کارکنان یریگ میتصم

 یآورها، فراهم دستمزدها و حقوق تیریمد د،یانتخاب و استخدام کارکنان، آموزش کارکنان جد

تعهد در  جادیآموزش و توسعه، ا ،یعملکرد، ارتباطات انسان یابیارز ،یزشیانگ یها محرک

 .(8930 ان،یدسلر به نقل از موسو)انکارکن

سازمان ذکر  یمنابع انسان تیریشکل دهنده مد یرا به عنوان هسته اصل لیذ یها تیفعال استون

 :کند یم

عملکرد  یابیکارمند، ارز نشیگز ،یابیکارمند ،یمنابع انسان یزیر شغل، برنامه لیو تحل هیتجز

کارکنان،  زشیو ارتقا کارکنان، انگ یشغل ریمس یزیربرنامه کارکنان،آموزش و توسعه  کارکنان،

و  یطراح ،یارتباطات صنعت تیریو مد جادیبه کارکنان، ا یرسانجبران خدمات کارکنان، منفعت

 .(8930 ان،یاستون به نقل از موسو)تنوع و تضادها تیریو بهداشت، مد یسالمت یها برنامه یاجرا

-می آوریجمع را خود به مرتبط هایداده و داده انجام جدا وظیفه یک بخش در هر سازمان، هر

ها، ها را ملزم به جستجوی ابزارهایی برای تسهیل فرایند کسب اثربخش دادهسازمان ،حقیقت این. کند

 .ای را برای کشف دانش جدید بنا نهندپایه ،پردازش و تحلیل وسیع آنها کرده است تا براساس آن

 اما این، شداستفاده میMIS,DSS  های اطالعات مدیریت موجود مانندمتوالی از سیستمرای سالیان ب

مناسب وابستگی های  های پراکنده و ناهمگن و شناساییها قادر به ایجاد یکپارچگی میان دادهسیستم

اصل حی هابا داده یاطالعات یهاستمیبزرگ، س یدر عصر داده ها .های جدید نبودندموجود میان داده

 دهدیم شیبهتر را افزا یریگمیتصم یبرا یاز هوش تجار استفاده ازین یاجتماع یهااز رسانه

 (.2083،  8جنهانی)

هوش تجاری نه بعنوان یک ابزار و یک محصول و یا حتی یک سیستم، بلکه به عنوان یک 

تصمیمات  معماری سازمانی براساس سرعت در تحلیل اطالعات به منظور اتخاذ رویکرد جدید در

، به نقل از احمدی و 8932شاکری و حسنی آهنگر، )ه استحداقل زمان ممکن مطرح شد دقیق در

 

1 - Ferdaous Jenhani et al. 
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های کاربردی است که برای ها و سیستمها، فناوریای از مهارتمجموعه 8،هوش تجاری(. روحانی

ها زمانسازی، تحلیل و ایجاد دسترسی کارآمد به انبارهای داده جهت کمک به ساآوری، ذخیرهجمع

و  2ها در انبارهای دادهپس از آن که داده. دگیرگیری صحیح مورد استفاده قرار میبرای تصمیم

 .های آتی به کار گرفتها را برای تحلیلتوان آندهی شدند، میبازارهای داده گردآوری و سازمان

های منابع داده تواندگیری پدیدار شده است که میانبار داده به عنوان یک فنّاوری پشتیبان تصمیم

ها به سازماندهی و ارائة داده گیری خاصی را در طریقةگوناگون و متمایز را با هم ادغام کند و جهت

 (.8932فرنقی و دیگران، )دآوردوجو

سازی دهی و یکپارچهاند که گردآوری، سازمانها به این باور رسیدهبسیاری از سازمانامروزه 

خصوصاً در حوزه منابع انسانی ه برای مدیریت بهینه و اتخاذ تصمیمات کالن ها در یک مخزن دادداده

احساس نیاز به وجود یک سیستم هوش تجاری در سازمان برای اولین بار در . باشدیک ضرورت می

-های زیرین منتقل میشود و از باالی هرم ساختار سازمانی به بخشسطوح باالی مدیریتی احساس می

در دسترس بودن اطالعات  شیافزا: جلب کرده است اردمو نیتوجه خود را به ا یهوش تجار .گردد

 قیاز طر یرقابت جهان شیپردازش اطالعات و ارتباطات، افزا کسب، ،یکیالکترون لیوسا قیاز طر

 ایمنابع دادهدر مرحله اول (. 2083، 9کاسیرو و کولهو)یآورفن عیسر راتییتر و تغیرقابت تهاجم

 های انواع پایگاه داده یا اطالعات نرم افزارهای موجودتواند دادهاین منابع می. شوندآوری میجمع

  آوری شده طی فراینداطالعات جمع. باشند
 
ETLدر پایگاه داده تحلیلی یا همان انبار داده 

5گاههای مجزایی به نام دادهداده در پایگاه داده تحلیلی در بخشسپس  .ندشوبارگذاری می
-میقرار  

بندی شده تجزیه و تحلیل مرحله بعد هوش تجاری وارد عمل شده و روی اطالعات طبقهدر  .گیرد

 هوش گروه)شوددر نهایت اطالعات جهت انتشار به ابزارهای سطح باال تحویل داده می .دهدانجام می

 (. 8931پژوهشیار،  تجاری

 یبرا یتوانند به راحتینم تنهاییبهها هشده در سازمان، دادانباشته یهاداده میبا توجه به حجم عظ
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 رهیذخ یانبار داده برا کیکار،  نیا یبرا. رندیمورد استفاده قرار گ لیو تحل هیاهداف گزارش و تجز

از  یبانیپشت یبرا گرید یهاانباشته شده بدست آمده از منابع مختلف سازمان که در آن برنامه یهاداده

ارل ون و  دیگران، ) شود، الزم استیساخته م تیریمد ماتیتصم ییجهت راهنما یریگمیتصم

آوری و ای جمعشوند، زمانی است که منابع دادهها با آن بسیار مواجه میمشکلی که سازمان. 8(2081

برای ساختن انبار داده باید داده را از یک . اند و قرار است در انبار داده بارگذاری شودشناسایی شده

دیگر اینکه زمانی که . سازی زیادی داردی منتقل کنیم که نیاز به فضای ذخیرهمحل به محل دیگر

های موجود در انبار داده، قدیمی شده و ممکن شوند، دادهها از یک محل به محل دیگر کپی میداده

 (. 80.، ص8932فریدنیا، )است متناقض با منابع اصلی باشد

شوند اگر روز میر داده به صورت متناوبی بهها در انبامسئله دیگر این است که چون داده

تواند از طریق انبار داده به این اطالعات روز داشته باشد، نمیکاربری نیاز به اطالعات تحلیلی به

شود باید از قبل تعیین شود که ای که به انبار داده فرستاده مینکته بعدی اینکه داده. دسترسی پیدا کند

. ای را که قرار است به انبار داده فرستاده شود تشخیص دهندنتوانند دادهممکن است کاربران نهایی 

 .شودتر میای کامالً متمایز بیاید وخیماین مسئله زمانی که داده از منابع داده

ها و دشواری یکپارچگی و گستردگی و تنوع مسائل منابع انسانی، گستردگی و تنوع در داده

  .ی را به همراه داردابرقراری ارتباط موضوعات داده

هایی وجود دارد، اینکه از دیتامارت به سمت در مورد طراحی انبار داده نیز اختالف دیدگاه

-از اجزای اتمیک کار و ریزکار شروع مییا ( به پایین روش باال)اجزای اتمیک طراحی را شروع کنیم

اختالف دیدگاه دیگر در (. ه باالروش پایین ب)ها برسیمدهیم تا به دیتامارتکنیم و آن را گسترش می

شوند و در انتها وارد انبار داده  9و تمیز 2ها، ابتدا مجتمعاست اینکه آیا داده ETL انجام عملیاتروش 

ها بر روی  سازی و پاکسازی دادهمراحل مجتمعها ابتدا وارد انبار داده شوند و سپس شوند یا اینکه داده

ی حائز اهمیتی که عموماً واحد منابع انسانی سازمان با آن نکته. شود انبار داده انجام ها در خود داده

 راهکار دو داده انبار سازیپیاده برای مشاور انتخاب سازی انبار داده است؛ دردرگیر است، در پیاده

 

1 - Earl Von F. Lapura et al 

2 - Integrate 
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سازمان مورد استفاده قرار گیرند و برخی  از بیرون ای معتقدند باید مشاورانعده: داریم رو پیش

  .کنندسازی انبار داده را پیشنهاد میدائمی برای پیاده مشاور استخدام

. همه این موارد، مسائلی است که سازمان مورد مطالعه ما در این پژوهش با آن روبرو شده است

سازی انبار داده به آن تفاوت باشیم و تشکیل و پیادهدر صورتی که نسبت به مسائل مطرح شده بی

های کالن، یک سیستم ها از عمر یک سازمان بگذرد و با صرف هزینهلتوجه نکنیم ممکن است سا

این موضوع باعث دلسردی . برداری نرسدها یاری کند، به بهرهگیریانبار داده که مدیران را در تصمیم

لذا در این مقاله  .شود... ها وها، عقب ماندن سازمان از دیگر سازمانمدیران عالی سازمان، توقف پروژه

های مختلف مدیران و های نرم و بررسی دیدگاهشناسی سیستمگیری از روشدنبال آنیم که با بهرهبه 

-ادهیو پ لیتشککارشناسان فناوری اطالعات و منابع انسانی به ارائه مدلی برای الگوی مفهومی برای 

 .دست یابیمانبار داده  یساز

 

 مبانی نظری پژوهش- 
 مفهوم انبار داده

پایگاه  دلوین. مطرح شد 8311 انبار داده اولین بار توسط دلوین و مارفی در سال مفهوم فنّاوری

شود و در واقع می های عملیاتی سازمان استخراجهای آن از سیستمای را پیشنهاد داد که دادهداده

 افزارهایی مانند تحلیل بر خط، نرم های حال و گذشتة سازمان است و با استفاده ازمخزن اصلی داده

گیری بهتر قرار در اختیار مدیران برای تصمیم شود وها تحلیل و ارتباطات آنها استخراج میاین داده

 است جدیدی ابزارهای و مفاهیم از ای مجموعه شامل ها داده انبار تکنولوژی(. 8917ادیبی، )گیردمی

گیری تصمیم در( گرتحلیل و مدیر کارکنان اجرایی،)دانشگران از اطالعات آوردنفراهم با که

 در درک قابل صورتی به که هاست داده این از مخزنی DWH یا ها داده انبار. نماید پشتیبانی می

 یداده سنت یانبارهاامروزه (. 9.، ص8932فریدنیا،)گیرد می قرار کار و کسب نهایی کاربران دسترس

از  یاگسترده فیط لیو تحل هیادغام و تجز یبرا سازمانرو به رشد  یازهایبه ن ییقادر به پاسخگو

 (.2083، 8سندا و دیگران)ستندین هاو حسگر های همراهتلفن، یشده توسط منابع اجتماع دیتول یهاداده

 
1 - Senda Bouaziz et al 
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 :های متعددی مطرح استدر مورد انبار داده تعاریف و دیدگاه

 تواندمحور که میای غیرفرّار، متغیر زمانی، یکپارچه و موضوعیک پایگاه دادهانبار داده به 

 امکان که است و در واقع، یک فناوری( 8331 اینمون،)شوداطالق می پشتیبانی از تصمیم را انجام دهد

 را اندشده استخراج پراکنده و مختلف از منابع و دارند قرار مختلف هایمکان در که هاداده تبدیل

(. 8337کارکیت، )قرار گیرد استفاده مورد تصمیم از حمایت هدف با تا کندمی فراهم کاربران برای

اکاکتورک، )شودمی ترساده گیریتصمیم نتیجه در و است عملکردی اطالعات از کپی یک داده انبار

2085 .) 

 مشترک توابع چندین یا تجاری واحدهای از که است تصمیم پشتیبانی داده ها، پایگاهانبار داده

های ای از دادهانبار داده عبارت است از مجموعه(. 8333کاریج، ویرونا و برکویچ، )کندمی پشتیبانی

های مرتبط را از و داده آوری شدهجمع یکپارچه، که توسط صفحات وب از منابع داخلی و خارجی

بخصوص برای مدیران و ، انبار داده .کندتجمیع می گیری موجود است،مخزنی که برای تصمیم

ها ای از دادهانبار داده به مجموعه(.  208دیگران، گل و )استس دستر گران تجارت بسیار قابلتحلیل

در . شودبندی و ذخیره میآوری، دستهشود که از منابع اطالعاتی مختلف سازمان جمعگفته می

باشد که برای های حال و گذشته یک سازمان میحقیقت یک انبار داده، مخزن اصلی کلیه داده

 (. 8932فریدنیا، )باشدیز در دسترس مدیران میگیری و آنالهای گزارشهمیشه جهت عملیات

شود که از منابع مختلف اطالعاتی سازمان  هــا گفـتـه می ای از داده انـبـار داده بـه مجـموعـه

گیری و تحلیل  ای است که برای گزارش پایگاه داده انبار داده. شود بندی و ذخیره می آوری، دسته جمع

به عبارت دیگر . آید به شمار می هوش تجاری هسته اصلی یک سیستمرود و بعنوان  داده به کار می

ها و منابع مختلف سازمان  های تجمیع شده است که از سیستم انبار داده یک مخزن داده مرکزی از داده

های حال و  ای غیرنرمال است که داده انبار داده یک بانک اطالعاتی رابطه. آوری شده است جمع

گیری و نیازهای  واحد تجمیع کرده است و هدف اصلی آن پوشش گزارش گذشته را در یک مکان

 (Integration) بالیه دارد که به ترتیانبار داده سه. شود تحلیلی یک سازمان به کار گرفته می

,(Staging) و(Presentation) آوری شده های خام از منابع اطالعاتی مختلفی جمع داده. نام دارد

پایگاه داده یک برنامه  ERP سیستم تواند یک منبع داده خام می. شوند ارد میو staging الیه در و
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های وارد شده به انبار در دومین الیه  ایجاد یکنواختی بین داده. باشد Excel کاربردی و یا یک فایل

، ها سازی دادهوردهای تکراری و یا نرمالکبه عنوان مثال حذف ر. شود انجام می integration یعنی

 افزارهای تهیه گزارش مانند نرم. گیرد ها در دسترس کاربران قرار می داده Presentation الیه در

Cognos Business Object,SAP توانند اطالعات مورد نیاز مدیران  با دسترسی به این الیه می

 (.8932فریدنیا، )عرضه نمایند Dashboard گران را استخراج و در قالب گزارش یاو تحلیل

 

 
 الیه های انباره داده -1شکل 

 های انبار دادهویژگی 

 :ویژگی اصلی زیر هستند  دارای  Inmon نگاه از DW های داده

نخواهد شد و  Update ایداده هیچ رکوردی و یا:  (Non-Volatile)غیرفرار و ماندگار

 .خواهند شدها هستند، به سیستم اضافه  صرفاً رکوردهایی که محتوای مقادیر جدید داده
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های اساسی یک کسب و کار  پایه” موضوع“منظور از : (Subject-Oriented)  گراموضوع

به بیان . ها، شاید ماهیت آن کسب و کار تغییر یابد است، به شکلی که با حذف یکی از این پایه

ها  ه کند که این دادهای مرتبط با یک موضوع خاص را نگهداری می دیگر هر انبار داده، داده

 .شوند های خاص به کار گرفته می جهت استخراج تحلیل

های عملیاتی وجود دارند و  باید تمامی کدهایی که در سیستم: (Integrated) یکپارچه

به یک روش ذخیره و   Datawarehouseمعانی یکسانی دارند، برای مثال کد جنسیت، در

 ،گردند وری میآ جمع و منابع مختلف ها ها از سیستم با توجه به اینکه داده. نمایش داده شوند

ها به منظور تامین یکپارچگی داده  سازی و تجمیع داده های مختلف عملیات یکپارچهتکنیک

 .شود بکار گرفته می

هر رکورد باید حاوی فیلد و یا کلیدی باشد که نمایانگر این : (Time Variant) گرازمان

های  از آنجا که داده. راج و ذخیره شده استباشد که این رکورد در چه زمانی ایجاد، استخ

باشد، نیازی به وجود چنین  ترین داده هر سیستم می های عملیاتی آخرین و بروز درون سیستم

های نسخ  تمام داده DW در گردد، ولی چون احساس نمی OLTP هایسیستمعنصری در

ای  خص گردد که هر دادهباشد، باید حتماً مش های عملیاتی موجود می های سیستم داده قدیمی

در  ها،انبار داده .(8331اینمون، )های عملیاتی در چه زمانی، چه مقادیری داشته است در سیستم

 ایمزا نیا. کندیخود فراهم م کاربران یرا برا یمهم یایمزا یبرخورد با مشکالت سازمان

شده در  رهیاطالعات ذخ بیبه منظور ترک یراهکار عموم کیانبار داده،  -8: عبارتند از

در  هیاول یهاتوانند با استفاده از دادهیها مسازمان. کندیکار ناهمگن را فراهم م یهاستمیس

انبار  گریمهم د تیمز -2. و درک کنند لیو تحل هیتوابع مختلف را تجز نیانبار داده، ارتباط ب

-رهیمهم ذخ یهایژگیاز و گرید یکی -9. باشدیم میتصم یبانیپشت درآن  یسازنهیها، بهداده

( متعلق به گذشته یداده ها)یخیتار یهاداده یآن برا یسازرهیذخ یژگیها، ودهدا یساز
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 .(2085و دیگران،  8اوکاترک)است

 ایجاد انبار داده در سازمان

ها، بهبود کیفیت اطالعات در سازمان است، در واقع دلیل اصلی ساخت انبار داده

شوند و به ها از منابع داخلی و خارجی تهیه میاز هر جا درون سازمان داده هاداده دسترسی به

های متنی یا های ساخت نیافته مانند فایلهای ساختاری تا دادهداده اشکال گوناگون از

توان مراحل زیر را می(.  893لو و صباغی، رجب)شوندای، در مخزنی مجتمع میچندرسانه

 :سازمان در نظر گرفت برای ایجاد انبار داده در

 هر برای اول گام: های داده به یک مخزن واحدهای تراکنشی از پایگاهاستخراج داده -8

-شناخت منابع داده. باشدآن می پاکسازی و داده استخراج شامل و سازی استآماده منبعی

انبار داده  ترین مراحل ایجادها یکی از اصلیهای ارزشمند از آنهای سازمان و استخراج داده

 . باشدمی

-می هاآن سازییکپارچه ها وداده تطبیق دادن شامل دوم گام: هاداده تبدیل -2

های کاربردی یک های اطالعاتی و برنامه سیستم به دلیل این که(. چند منبعه پاکسازی)باشد

نیـازهای های مختلف به مـرور زمان در مواجهـه با سازمان غالبا توسط افراد و پروژه

در  .باشدمی ها امری ضروریآن سـازییکسـان شـوند،جدیدسـاخته یا تغییر شـکل داده می

 Microsoftهای اطالعاتی در بسترهای مختلف پایگاه داده مانند بسیاری از موارد نیز سیستم

SQL Server ،Oracle  Sybase ،  Microsoft Access بررسی . اندو غیره طراحی گردیده

 .پذیردها در این مرحله صورت میسازی دادهجداول، برقراری ارتباط بین فیلدها و یک شکل

برخالف پایگاه داده : های تبدیل شده به یک پایگاه داده چندبعدیارگذاری دادهب -9

کنند، باشند و از اصول نرمالیزه استفاده میمی  2ایهای عملیاتی که دارای معماری رابطهسیستم

 

1 - Ahmet Uçaktürka 

2- Relational Architecture 
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 ،درانبار داده. باشدگیری از اصول نرمالیزاسیون میانبار داده به شکلی ویژه بدون بهرهطراحی 

علت . خورندشوند و روابط بین جداول کمتر به چشم میفیلدها در جاهای مختلفی تکرار می

 گام در .باشدآن هم افزایش سرعت پردازش اطالعات هنگام گزارشات و عملیات آماری می

 .گیردمی صورت( پارامترهای تحلیلی ایجاد)پایه دیدهای از تحلیلی هایدید محاسبه سوم

مـقادیر از : گیریتولید مقادیر از پیش محاسبه شده جهت افزایش سرعت گزارش - 

 Microsoftهایی نظــیر توســط سیستـم گامایـن  .نامـندپیـش محاسـبه شده را تراکـم نیـز مـی

SQL  Server  Analysis  Services ها کـه در ابـعاد مختلـف انبار تراکم ایـن. است شده ترساده بسیار

گیری به شکل محسوسی شوند که سرعت انجام عملیات گزارششوند، موجب میداده سـاخته می

گیر بوده و نیازمند حافظه توجه داشت که عملیات ساخت این مقادیر بسیار زمان باید. افزایش یابد

-داده انبار ایجاد)سازی اطالعاتخصوصی و استخراج شامل چهارم گام .است سرورزیادی بر روی 

 .باشدجهت افزایش سرعت می( خاص های

توانـید پس از انجام مراحل فوق، شـما می: گیرییک ابزار گزارش( یا خرید)ساخت  -5

(. 8932فریدنیا، )گیری نماییدگیـری تصمیمافزار گزارشنسبـت به ساخت یا خـرید یـک نرم

داده  یانبارها یبرا یروش طراح .البته مراحل دیگری نیز برای طراحی انبار داده مطرح است

و  هیتجز: وجود دارد یروش چهار مرحله اصل نیدر ا. است مبالیشود روش کیاستفاده م

 (.2081، 8کورنیا)و اجرا و کنترل یزیر، برنامهی، طراحلیتحل

 پایگاه دادهتفاوت انبار داده و 

های روزانه سازمان هستند، شوند محصول پردازشهایی که در یک سازمان تولید میداده

ها مقدارهای گویند و دائم در حال تغییر هستند، این دادههای عملیاتی میها را دادهاین داده

حالی است  این در. کنندجاری در سازمان هستند و قابلیت تجزیه و تحلیل را برای ما ایجاد نمی

در واقع تفاوت .ها به راحتی از طریق جداول میسر نیستکه در انباره داده، دسترسی به داده

 

1 - Parama Fadli Kurnia et al 
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برای ثبت ( بانک اطالعاتی)پایگاه داده .گیردانبار داده و پایگاه داده از همین نقطه نشأت می

ی داده ها که از انباره درصورتی ،شود های یک سیستم استفاده می درنگ تراکنش سریع و بی

های  روابط بین جداول در بانک .شود های کالن استفاده می گیری برای آنالیز و تصمیم

ند و برای باال بردن رای ندا های داده روابط پیچیده که انباره باشند درحالی اطالعاتی پیچیده می

چیزهایی که )محور هستبانک اطالعاتی موجودیت. شوند سازی نمی سرعت تقریباً نرمال

یعنی در طراحی آن  (هاستکند و تاکیدش بر روی آندارند را در خود نگهداری می وجود

ای  های داده این مدل، که در انباره داده درحالی ،کنند ها نقش اصلی را بازی می موجودیت

  .کنند در طراحی ایفا میا هستند که نقش اصلی ر

های داده بیشترین  انباره که شوند درحالی های اطالعاتی جهت درج داده طراحی می بانک

هایی جهت آنالیز  سرعت بانک اطالعاتی در گزارش .داده دارند سریع تمرکز را در خواندن

یک انباره داده  .اطالعات بسیار پایین است اما سرعت آنالیزها در انباره داده بیشتر هست

باره داده از است و همچنین ممکن است یک ان (بانک اطالعاتی)ایپایگاه داده معموالً یک

گراست اما پایگاه انباره داده موضوع .داده دریافت کند (بانک اطالعاتی)ایپایگاه دادهچند 

امکان بروزرسانی در مورد انبار داده وجود ندارد، اما پایگاه داده باید بروز . گراستداده برنامه

که ر هستند، درحالیمحوهای داده تراکنشرسانی شود و نکته پایانی و اساسی این که پایگاه

گیری موضوعی که کمک بسیاری به تصمیم. محور هستندانبارهای داده تجزیه و تحلیل

های داده خارج است و به کند، کاری که از عهده پایگاهمدیران میانی و راهبردی سازمان می

های داده اهها در پایگثبت سریع  و بالدرنگ داده. کندمدیران سازمان تنها انبار داده کمک می

8های پردازش تراکنش آنالین سیستمبا استفاده از 
 (OLTP)وتحلیل شود و در تجزیهانجام می

 .شودبرداری میبهره (OLAP)  2نآنالیتحلیل های پردازش سیستمها از داده

 

1 - Online Transaction Processing 

2 -Online Analytical Processing 
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 (OLAP) های تحلیلی سیستم

هستند که امکان ی یهاهای عملیاتی، سیستمهای اطالعاتی تحلیلی در مقابل سیستمسیستم

-سطوح کاربران فراهم می یهمههای عملیاتی را برای های انبوه حاصل از سیستمتحلیل داده

معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری های بزرگی مانند های عملیاتی در سازمانسیستم. کنند

العات های اطالعاتی فراوانی را به انجام رسانده و به تولید اطبه صورت روزانه پردازش

تواند در تولید تحلیل و پردازش درست و دقیق اطالعات عملیاتی می .پردازندگوناگون می

کالن مدیریتی موثر بوده و به مدیران کمک کند تا  هایگیرینتایج آماری در جهت تصمیم

برای آنالیز و پردازش این اطالعات و . ای برای موفقیت سازمان خود بگیرندتصمیمات بهینه

های متنوع به جای تحلیل  جو وگیری و پرسو سرعت بخشیدن به عملیات گزارشتسهیل 

-های تحلیلی استفاده میها و پایگاه دادههای عملیاتی، از سیستمها از درون سیستممستقیم داده

پایگاه . های عملیاتی قرار داشته و سرعت بسیار باالیی دارندشود که خارج از حوزه سیستم

های تراکنشی را به صورت اختصاصی برای پرس و های متنوعی از دادهتحلیلی نسخههای داده

به این ترتیب کاربرانی مانند مدیران سازمان که  .کننددهی میسازمان گیری،جوها و گزارش

های مورد نظر خود  وجوها و پرستوانند گزارشیاتی قرار دارند میلهای عمخارج از سیستم

و یا حتی   ای متفاوت یک سازمان از منابع داده OLAP های تحلیلییگاه دادهپا .را تهیه کنند

این پایگاه داده بستر مناسبی را فراهم . شود وابسته به هم تهیه می  چندین سازمان و ارگان

سازمان، به صورت  رهای عملیاتی و مستقل از ههای بایگانی شده در سیستم آورد که داده می

و یکپارچه و سازمان یافته درآمده و برای استخراج مناسب اطالعات در مجتمع، خالصه شده، 

 گیری از محاسبات پیچیده بهبا بهره  OLAPتکنولوژی(. 8932فریدنیا، ) دسترس مدیران باشند

 .دهد که حجم وسیعی از اطالعات را جستجو و آنالیز کنندکاربران این امکان را می

های پردازش است، که نتایج ترکیبی از رابط کاربری گرافیکی و روش  OLAPابزارهای

 (.2088چادوری و دیگران، )کندبصری متفاوتی را در دیدگاه کاربران ایجاد می
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های تحلیلی است تا در اختیار  این سیستم شامل تاریخچه اطالعات به منظور ایجاد گزارش

های  ها معموالً کندتر از سیستم باالیی از دادهبه دلیل تحلیل حجم . مدیران سازمان قرار گیرد

گیرندگان سازمان ها معموالً مدیران و تصمیم کنندگان این سیستماستفاده .باشند عملیاتی می

های مورد عالقه ارائه  صرف نظر از منابع داده یک مدل داده مشترک برای تمام داده .باشند می

 .ای غیرنرمال است معموال بانک اطالعاتی رابطه ها ساختار پایگاه داده این سیستم. دهد می

بلکه یک . های اطالعاتی یک سیستم یا محصول نیستند که بتوان آنها را خریداری کرد سیستم

باشد  رویکرد هستند و در حقیقت هر رویکردی مربوط به یک نوع کسب و کار و سازمان می

های مشابه، ارائه  را برای حتی سازمانها راهبرد واحدی  توان با استفاده از این سیستم و نمی

 .نمود

 (OLTP)های عملیاتی سیستم

 معموال، گویند های پردازش تراکنش آنالین نیز می ها سیستم که به آن  OLTPهای سیستم

 :های زیر هستند دارای ویژگی

 .های روزانه کسب و کار هستند ها و فعالیت محیطی برای ورود داده -8

حذف، تغییر و ویرایش اطالعات دارای سرعت قابل توجهی به دلیل کوتاهی عملیات  -2

 .باشند می

 .ها، عموما اپراتورها هستند کاربران این سیستم -9

به طور . کند سازی استفاده می ها از فرم سوم نرمال الگو و ساختار پایگاه داده این سیستم

در  و گردد می ها ذخیره روی این سیستم معمول هر تراکنش کاربر در کمترین زمان ممکن بر

های  این پایگاه. شود روی آنها انجام می بر  (Insert/Update/Delete) دستوراتها  طول روز بار

 .باشند ها می   Source Systemها یا  Main Data داده، همان
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   فرا داده/ هامرکز داده/مرکز تبادل داده/گاهداده

ها است که در مورد یک موضوع واحد از قبیل  یک فرم ساده از یک انبار داده

یک Data Mart   در واقع یک. متمرکز است خدمات رفاهییا  کارگزینی، سازماندهی

 برای موضوعات از ایمجموعه دارای که باشدمی DW  محدود از و کوچک زیرمجموعه

یک بخش از سازمان ساخته و کنترل اغلب توسط گاه داده. کاربران است از بخش یک

ها تعداد محدودی از  بر روی یک موضوع، معموال داده گاهداده با توجه به تمرکز. شود می

های عملیاتی داخلی، یک انبار داده مرکزی،  توانند سیستماین منابع می. کند منابع را ترسیم می

 منطقی واحدهای در را اطالعات از عظیمی حجم هاداده انبار .های خارجی باشند و یا داده

 از کوچکی هاینمونه ها Data Mart کندمی نگهداری Data Mart نام تری بهکوچک

 خاص موارد در که هستند هاییداده از ثابت هاییکپی حاوی آنها همانند و بوده هاانبارداده

 هاداده ،Data Mart هر. باشند هم از مستقل یا وابسته توانندمی ها Data Mart .شوندمی استفاده

 تواندمی داده تبادل مرکز .بگذارد اشتراک به بقیه با تواندمی که دارد را خود خاص ابعاد و

 کمتری هایتحلیل و کمتر هایداده که ترکوچک هایسازمان برای داده انبار جایگزین

 (.8939غنوء، )شود دارند

 

1 -Data Mart 
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 داده گاه - شکل 

 

 بارگذاری -انتقال -ابزار استخراج
 

که در طی آن داده ها از سیستمهای پرادزش تراکنش  ETLدر انبار داده فرآیندی داریم به نام 

ای و سپس در قالب داده( T)گیردهای الزم در آن صورت می، تغییر فرمت(E)استخراج می شود

هایی زمکاوی و مکانیپس از آن از طریق داده( L)شود گیری آماده میجدید مناسب برای گزارش

 .شودها ایجاد و گزارشات مورد نیاز تهیه می وجوپرس OLAPمانند 

 هاداده انبار به اطالعات انتقال هایروش
 :از عبارتند داریم که روش 5 هاداده انبار به اطالعات انتقال رای 

 قرار بررسی مورد وقایع ثبت جداول خاصی هایزمان در متناوب بطور روش این در :زمان .8

 اولیه بارگذاری مرحله در که تغییراتی همان)شد انجام رویشان بر تغییرات اینکه از پس گیرند،می

اطالعات حقوقی ( سازمان مورد مطالعه)در معاونت منابع انسانی .شوندمی منتقل هاداده انبار به (داشتیم

ماه در انبار داده های عملیاتی ثبت شده و در پایان هر نیروی انسانی در طول یک ماه در سیستم

 .شودبارگذاری می

 

1  - Extract-Transform-Load (ETL)  
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 از شودمی حقایق به مربوط که اصلی جدول در تغییرات حجم گاه هر روش این در :حجم .2

-می منتقل هاداده انبار به شد، انجام رویشان بر تغییرات اینکه از پس باشد، شده بیشتر خاصی تعداد

این موضوع زمانی که تعداد معینی از پرونده پرسنلی در یکی از موضوعات نیروی انسانی مورد  .شوند

های عملیاتی ثبت شده باشد در انبار داده بارگذاری های آن در سیستمبررسی قرار گرفته باشد و داده

 .شودمی

 برسد، غییراتت انتقال برای درخواستی گاه هر که داریم متغیر یک روش این در :درخواست .9

 اینکه از پس بود 8 اگر کنیممی چک را آن. است صفر آن ارزش عادی حالت در و شودمی 8 با برابر

 .شوندمی منتقل هاداده انبار به شد، انجام یافته تغییر رکوردهای روی بر تغییرات

 از پس( شد ثبت وقایع ثبت جدول در)یافت تغییر رکوردی زمان هر روش این در :برخط . 

 .شودمی منتقل هاداده انبار به شد، انجام رویش بر تغییرات اینکه

 حجم به حجم، اگر یا باشد، رسیده ما نظر مورد زمان به زمان، اگر روش این در :حجم و زمان .5

-می منتقل ها داده انبار به شد، انجام رکوردها روی بر تغییرات اینکه از پس باشد، رسیده نظر مورد

 (.8932فریدنیا، )شوند

 داده پایگاه ابتدا گیرد، صورت هاداده انبار از گیریگزارش بخواهد گاه هر فوق حاالت تمام در

 آن از پس و شودمی انجام هاداده انبار به انتقال ابتدا بود، شده اضافه اگر و شودمی بررسی وقایع ثبت

 اگر واقع در داشتیم، نوشتن و خواندن درخواست زمانهم اگر .گیردمی صورت گیریگزارش

 داده روزرسانی به ابتدا برسند، زمانهم آن داده روزرسانیبه و هاداده انبار از گیریگزارش درخواست

 .شودمی انجام گیریگزارش آن از پس و گیردمی صورت

 انتخاب تیم پیاده سازی انبار داده
این که از مشاوران بیرونی . را باید در نظر داشت سازی انبار داده دو مبحثدر انتخاب تیم پیاده

سازی هایی برای پروژه پیادهدوم این که چه تخصص. استفاده کنیم یا یک مشاور دائمی استخدام کنیم

مشاوران ، رو داریم داده دو راهکار پیش سازی انباردر انتخاب مشاور برای پیاده .نیاز داریم انبار داده

سازی انبار داده مشاوران بیرون سازمانی معموال در پیاده. ستخدام مشاور دائمیبیرون از سازمان و ا

ای قوی در زمینه انبار ولی واقعیت این است که حتی امروزه یافتن افرادی که پیشینه. مجرب هستند
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ترین راه آسان، با این توصیف وقتی نیاز به تشکیل سریع یک تیم باشد. داده داشته باشند، مشکل است

به این  یتوان مواردمیرا دالیل استفاده از مشاور دائمی  .بکارگیری مشاوران بیرون سازمانی است

پس از لحاظ اقتصادی به . توان بکار گرفتاین دسته از مشاوران را با هزینه کمتری می: شرح دانست

 .حتمال ترک این مشاوران کمتر استو ا تر هستندصرفه

 سازی انبار دادهپیادههای مورد نیاز در تیم نقش

 : سازی انبار داده مورد نیاز استهای زیر برای پیادهنقش

کند و مسئول موفقیت یا مدیر پروژه کسی است که بر پیشرفت پروژه را نظارت می: مدیر پروژه

 .شکست پروژه انبار داده است

  DBA دیگر وظایف این . مسئول اجرا و کارکرد روان پایگاه داده است: مدیر پایگاه دادهیا

 .گیری، بازیابی و تنظیم عملکردریزی، پشتیبانبرنامه: از نقش عبارتند

سازی معماری فنی انبار این نقش مسئول توسعه و پیاده:  Technical Architectمعمار فنی یا

 .داده را بر عهده دارد

رآیند استخراج، ریزی، توسعه و استقرار روتین فاین نقش مسئول برنامه:  ETL دهندهتوسعه

 .تبدیل و بارگذاری است

 .این نقش مسئول توسعه ابزارهای سمت کاربر است:  front end دهندهتوسعه

 .های پردازش تحلیل آنالین استاین نقش مسئول توسعه سیستم: OLAP  توسعه دهنده

یک نفر از تیم  ،سازی انبار دادهپس از پیاده. دهنده بسیار مهم استموزشآنقش : دهندهآموزش

آشنا کند تا بتوانند  front end ها را با چگونگی تنظیمانبار داده باید با کاربران نهایی کار کند تا آن

 .حداکثر بهره ممکن را از سیستم انبار داده ببرند

سازی داده ها و مدل سازمانسازی ساختار داده موجود در این نقش مسئول مدل: ساز دادهمدل

 .مناسب باشد OLAP ت که برای تحلیلبه شمایی اس

این . های انبار داده استاین نقش مسئول تصحیح و اطمینان از صحت داده: گروه تضمین کیفیت

ها، بیش از هر دلیل دیگری باعث تر است، زیرا کیفیت بد دادهبا اهمیت ،رسدنقش از آنچه به نظر می

کند و ضروری نیست که هر کس ها را بیان میلیست فوق نقش .شوددورکردن کاربران از سیستم می
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بسیار معمول است که یک نفر چند  در حقیقت در تیم انبار داده. یک نقش را بر عهده داشته باشد

 .نفر در تیم انبار داده وجود دارد 1تا  5برای یک پروژه متعارف انبار داده . ه داشته باشددبرعه نقش را

 

 پیشینه پژوهش-3
 بین رقابت با ارتباط در استراتژیک مزیت ارائه داده، انبار یک ایجاد ها برایسازمان اصلی دلیل

مفهوم فنّاوری انبار داده اولین بار توسط دلوین و مارفی در سال از این رو  .ها استسازمان

ن های عملیاتی سازماهای آن از سیستمای را پیشنهاد داد که دادهپایگاه داده دلوین. مطرح شد1988

-نرم های حال و گذشتة سازمان است و با استفاده ازشود و در واقع مخزن اصلی دادهمی استخراج

در اختیار مدیران  شود وها تحلیل و ارتباطات آنها استخراج میافزارهایی مانند تحلیل بر خط، این داده

 (.8917 ادیبی،)گیردگیری بهتر قرار میبرای تصمیم

یک : کندمی انبار داده را چنین تعریف ،پدر انبار داده معروف است که به( 8331)اینمونبیل

پشتیبانی از تصمیم را انجام  تواندمحور که میای غیرفرّار، متغیر زمانی، یکپارچه و موضوعپایگاه داده

اطالعات و تبدیل  بندی سیلمیالدی شاهد پیدایش انبار داده به عنوان راهی برای زمان90 دهة . دهد

های گوناگون جزئیات، تجزیه و سطح انبار داده برای جستجو در. به منطق و هوش تجاری بودآن 

به توصیف انبار و   (8333، دستفانو)داده طراحی شد تحلیل و تفکیک برای دریافت سطوح مختلف

 . پردازدبرای پشتیبانی از تصمیم می داده به عنوان یک منبع مناسب

هایی بررسی چالش نقش انبار داده در آموزش عالی، به در خصوص( 2002)و همکارانگان 

گیری با آن ریزی و تصمیمبرنامه ها در مدیریت اطالعات برایها و دانشکدهپردازند که دانشگاهمی

های دانشگاهی روشی برای مدیریت دانش در محیط آنها انبار داده را به عنوان شوند؛ سپسمواجه می

اجرای  کنند که استفاده از فنّاوری و سطوح مختلفمی عنوان( 8331)جرمسی و ویل. کنندمعرفی می

تواند و می مضاعف است پذیریها و انعطافوریفنّاوری، دارای تأثیراتی برای بهسازی کیفیت، بهره

های ها و سیستمبه بررسی انبار داده(  893)لو و صباغیرجب. ها باشدمنبعی برای محدودسازی هزینه

گیری لیل آنالین پرداخته و انبار داده را به عنوان ابزاری توانمند در کمک به تصمیمپردازش تح

 . داندمیبهبود کیفیت اطالعات در سازمان  را هادلیل اصلی ساخت انبار دادهکند و مدیران معرفی می
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-ایران میای به بررسی کاربرد انبار داده در حوزه سالمت در در مقاله(  893)حبیبی و همکاران

و دسترسی یکپارچه به  دانندمیای به صورت پراکنده و جزیرهرا ها در نظام سالمت دادهآنها . پردازند

تواند در حل انبار داده میو معتقدند  کنندقلمداد میمشکل  را بسیار گیری و تحلیلها برای گزارشآن

هایی مانند انبار داده سیستمرگیری رسند که بکاآنها به این نتیجه می. کمک کننده باشدمشکل این 

. باشدهدف اصلی نظام سالمت بایستی برای پیشگیری از پیشرفت یا ظهور بیماری و سالمت جامعه، 

خود هدف پژوهش آنها  .پردازندبه نقش انبار داده در نظام آموزش عالی می( 8932)فرنقی و همکاران

شده توسط انبار  های ارائهوزش عالی و مقایسة دادهگیری در آمتصمیم بررسی کاربرد انبار داده در را

که در مراکز  دهدنشان میآنها نتایج پژوهش . کنندمعرفی می های مراکز آموزش عالی متفاوتداده

متفاوت  هایهای گوناگونی با دادهشان، دیتامارتکاربران آموزش عالی بدلیل نیازهای اطالعاتی

 .شده نقاط اشتراکی نیز دارند فراهم ی از فیلدهایشود؛ اما آنها در برخاستفاده می

 

 شناسی پژوهشروش -4
و نوع روش تحقیق مورد استفاده، از نوع روش کیفی  این پژوهش، از نظر نوع هدف کاربردی

ها در معاونت منابع انسانی یک سازی انبار دادهاساس روش انجام این تحقیق جهت بررسی پیاده .است

یافته های نرم، روشی سازمانشناسی سیستمروش. است( SSM)های نرمسیستمشناسی سازمان، روش

این . طراحی شده است« پیتر چکلند»زاست که توسط های اجتماعی مسئلهبرای برخورد با موقعیت

کند که هایی را به نحوی ساماندهی میاست، شیوة تفکر دربارة چنین موقعیت« اقدام محور»سیستم که 

 قدرک عمی قدهی به مسئله از طریبرای ساخت SSMجوهر . ی در جهت بهبود انجام دادبتوان اقدامات

 .مدل است کمشکالت مربوط به یک پدیده بوسیله ی

-های مرسوم برای حل مسائل انسانی و مدیریتی، روششناسیمیالدی، روش 70یتا پیش از دهه

 مدارهای مسئلهی، که مرتبط با موقعیتبرای حل مسائل انسانی و مدیریت .اندبوده  های سخت،شناسی

 این. شوندهای نرم نامیده میشناسیها، روشاین نوع روش. شناسی متفاوتی استاست، نیاز به روش

های محور بوده و هدف آن مواجهه با موقعیتنگر، تفسیری، سیستمیک و مسئلهکل، روشی روش

یکی از . های متناقض و اقدامات هدفمند، شکل گرفته استبینیبراساس جهان مداری است کهمسئله
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شناسی، از رویکرد این روش .استهای نرم شناسی سیستمهای نرم، روششناسیترین روشموفق

کند که عالوه بر پیچیدگی، با مسائل دنیای واقعی یکپارچه می هایی استفادهپژوهی در سیستماقدام

کنند و سعی در انجام می نفعان، در موقعیت مسئله، مداخلهر و ذیپژوهی، پژوهشگدر اقدام .اندشده

انتخاب این (.  893توالیی، صباغی، )گرددمی اقداماتی دارند که منجر به بهبود موقعیت مسئله

محور بودن این رویکرد، قابلیت کاربرد در موضوعات محور و اقداممتدولوژی به دلیل مسئله

اقبالیان، )سازی بوده استهای تحقیق و مدلنعطاف باالی آن در شیوهفرهنگی و همچنین ا -اجتماعی

 (.8935آذر، 

شناسی دارای هفت مرحله است؛ بررسی و پاسخگویی به هر یک از سؤاالت تحقیق، این روش

. های نرم که تناسب بیشتری با آن سؤال دارد، صورت گرفته استشناسی سیستمای از روشدر مرحله

های نرم و ابعادی از مسئله تحقیق حاضر که در هر یک از مراحل شناسی سیستمتوضیح مراحل روش

 .ها پرداخته خواهد شد، در ادامه بیان شده استبه آن

ی درک عنمرحله اول ی رود دارای چالش باشد؛تعریف موقعیتی که گمان می در مرحله اول،

گی و دیچساختار، دارای پی بدونی ستمدرک در مورد مشکالت سی نیا. مشکالت بدون ساختار است

های آماری، داده لو تحلی همطالعه، تجزی اتادبی قدرک مسئله از طری. انداز گسترده استچشم

 (. 2081، 8تری نورانی و دیگران)شودها انجام میی و بحث با آندانمشاهده می

؛ (... از طریق نگاشت، تصویر غنی شده و)گرانبیان موقعیت توسط کنش در مرحله دوم،

بدین منظور در این تحقیق از روشی به نام . شودموقعیت، افراد درگیر موقعیت و ساختار مسئله تبیین می

سازی در این گام ضمن بررسی پیاده. فن تصویر غنی استفاده شده که توضیح آن در ادامه خواهد آمد

های اصلی در تحقیق ز مفاهیم و سازهها، برای تعریف و تبیین مسئله، ابتدا تعاریف مورد نیاز اانبار داده

ی انبار داده به عنوان عناصر مؤثر در مسئله، شناسایی و کنندهسپس اجزاء توصیف. گردندارائه می

ها  پس از آن، مسائل و مشکالت ناشی از وضع موجود در تشکیل انبار داده. شوندبندی میدسته

از وضعیت موجود انبار داده در سازمان مورد مطالعه  نهایتاً تصویر غنی. گردندبندی میاحصاء و دسته

 .شودارائه می

 

1 - T.W. Nurani et al. 
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انتخاب مفاهیمی که ممکن است با فعالیت سیستم مرتبط )ایمرحله سوم؛ توسعه تعاریف ریشه

در این مرحله از دنیای واقعی خارج شده و با ورود به دنیای مفهومی و سیستمی، تعریفی  ؛(باشند

 . شوده ارائه میاز مسئل( ایریشه)بنیادین

منظور ؛ (های مفهومی در یک ساختار ذهنیآوری مدلجمع)مرحله چهارم؛ ساخت مدل مفهومی

ها با ارتباطات مربوط به آنهاست نموداری از فعالیت، های نرمشناسی سیستماز مدل مفهومی در روش

اساس مفاهیم شکل  مدل مفهومی بر. سازدکه فرآیند حل مسئله یا دستیابی به اهداف را مشخص می

در مرحله ساخت مدل مفهومی این پژوهش، فرآیند . شودای ساخته میگرفته در توسعه تعاریف ریشه

ها و نقش گیری انبار دادهواقع، این فرآیند چگونگی شکل در. شودها طراحی میسازی انبار دادهپیاده

 . کندگیری در سازمان را مشخص میآن در کمک به تصمیم

این ساختار برای کشف موقعیت در  بکارگیری)پنجم؛ مقایسه مدل مفهومی با دنیای واقعیمرحله 

 2در این مرحله مدل ساخته شده در مرحله قبل با آنچه در عالم واقع است و در مرحله  ؛(دنیای واقعی

 .دشواین کار مـــوجب ورود مدل مفهومی به دنیای حقیقی می. شودنشان داده شده است، مقایسه می

تحلیل عملی و مطلوب برای موقعیت )مرحله ششم؛ شناسایی و تعیین تغییرات موردنیاز

-پذیر در روند پیادهمند تغییرات مطلوب امکاناین مرحله شامل شناسایی سامان؛ ((حل مسئله)موردنظر

اولیه به  برای انجام مراحل پنجم و ششم در این مطالعه که منجر به اصالح نتایج. هاستسازی انبار داده

 .شوددست آمده در مراحل قبل شده است، از مصاحبه با خبرگان استفاده می

-تغییرات شناسایی شده جهت بهبود سیستم به اجرا در می مرحله هفتم؛ اجرای فرایندهای تغییر؛

گیرد که در با توجه به شرایط این پژوهش، مرحله هفتم در اختیار سازمان مورد مطالعه قرار می. آید

 .دید آن را انجام خواهد دادرت صالحصو

 :در شکل زیر نشان داده شده است SSMمراحل هفتگانه روش 
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 (2 : 111 چکلند و اشولز، )ای چکلند مدل هفت مرحله - شکل

 

نظران و خبرگان حوزه فناوری اطالعات و ی آماری انتخاب شده پژوهش، شامل صاحبجامعه

خصص باال در یکی از دو حوزه فناوری اطالعات یا  منابع انسانی، با منابع انسانی هستند که با وجود ت

نفر از خبرگان  1نمونه آماری پژوهش نیز، شامل . حوزه دیگر نیز ناآشنا نبوده و تسلط کافی دارند

نظران حوزه صاحب نفر از 1. گیری قضاوتی با شرایط ذکر شده، استمورد نظر به صورت نمونه

هایی است که هدف، رسیدن به ایده. فر از خبرگان حوزه منابع انسانی هستندن 2فناوری اطالعات و 

ی به ایجاد نوعی تغییر در موقعیت بپردازد که همهیعنی  .باشند های فکری مطلوببرای تمامی جناح

های متفاوت، آن را پذیرا بوده و عالوه بر آن، نوعی یادگیری گروهی افراد، به رغم وجود دیدگاه

 (. 893توالیی، صباغی، )گرددحاصل 

 

 یافته های پژوهش -5
های ناشی از ها، پیچیدگیمسئله اصلی ما در اینجا این است که در واحد منابع انسانی سازمان

اینکه با استفاده از چه منابعی، چه . فقدان تفکر واحد در مورد چگونگی تشکیل انبار داده وجود دارد
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این مسئله خصوصاً در حوزه منابع انسانی بسیار . کار را انجام دهیمنیروی انسانی و با چه روشی این 

های نرم را شناسی سیستمنظران نیاز ما را به استفاده از روشهای صاحبتنوع دیدگاه. پررنگ است

های مختلف سازش ایجاد شده و با تغییر در واقع با استفاده از این روش بین دیدگاه. سازدضروری می

ها و خورد، تغییرات صورت گرفته در ساختار، فعالیتنوعی یادگیری گروهی رقم میدر موقعیت، 

 .شناسی پژوهش مراحل زیر را پیش روی خود داریملذا با توجه به روش. افتدنگرش اتفاق می

های شناسی سیستمروشدر  رود دارای چالش باشد؛تعریف موقعیتی که گمان می مرحله اول،

شود و فضای عمومی دنیای واقعی کشف شده؛ و موقعیت آن در نظر گرفته مینرم، یک مسئله در 

 . گرددمسئله ترسیم می

-های زیادی برای آنها میهای مختلف معموالً حامل سوالمسئله تشکیل انبار داده در سازمان

تشکیل هایی از این قبیل که آیا نیروی انسانی ما، توانایی، مهارت و تخصص کافی برای سوال. باشد

گیرد تا آنچه را انبار داده را دارد؟ آیا اصوالً تشکیل انبار داده مورد پذیرش کارکنان سازمان قرار می

اند را به اشتراک بگذارند و بعضاً مورد نظارت دقیق قرار بگیرند؟ که تا امروز برآن حس مالکیت داشته

سازی توانند انبار داده سازمان را پیادهیآیا مشاوران بیرونی که با حوزه منابع انسانی آشنا نیستند، م

تواند توسط نیروی داخلی سازمان صورت بگیرد؟ آیا استفاده از مشاوران کنند؟ پشتیبانی از سیستم می

های آن و مسائل امنیتی سیستم قابل توجیه است؟ آیا سپردن این مأموریت به بیرونی با توجه به هزینه

سازد؟ آیا تشکیل انبار داده به سیستم منابع انسانی را برآورده می های واحد فناوری سازمان، خواسته

ها و های متعدد معقول است یا بایستی یک مرکز با ساختار سازمانی و پستصورت تعریف پروژه

از دیتامارت به )وظایف مشخص نیاز است؟ در تشکیل انبار داده باید از روش باال به پایین بهره جست

ها سواالتی است که برای ما یک موقعیت ؟ این(از اجزا اتمیک به دیتامارت)ه باالیا پایین ب( اتمیک

 . زندپیچیده در تشکیل و پیاده سازی انبار داده رقم می

؛ موقعیت، (...شده واز طریق نگاشت، تصویر غنی)بیان موقعیت توسط کنشگران مرحله دوم،

-میدر اینجا له، ئمنظور درک بهتر موقعیت مس به .شودافراد درگیر موقعیت و ساختار مسئله تبیین می

خودمداخله،  در تحلیل. استفاده کردتوان از تحلیل خودمداخله، تحلیل اجتماعی و تحلیل سیاسی، 

پردازد و برای رسیدن به این هدف، به به شناسایی کارفرمایان، مجریان و صاحبان موضوع می محقق
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له پرداخته ئحلیل اجتماعی، به واقعیت اجتماعی موقعیت مسدر ت. پردازدهای سازمانی میبررسی نقش

های انسانی منطقی نیست و ریشه در هنجارهای فرهنگی و محرک فعالیت زیرا بیشتر. شودمی

بر . تواند بر اجرا یا اجرا نشدن یک تصمیم، تاثیر بگذاردسیاسی می همچنین، تحلیل. احساسات دارند

تا با اتکا بر آن ارکان قدرت و توزیع قدرت به درستی شناسایی  استاین اساس، به تحلیل سیاسی نیاز 

 (.8932حنفی زاده و محرابیون، )دگرد

بنابراین جهت روشن شدن مسئله در سه دسته تحلیل خودمداخله، تحلیل اجتماعی، تحلیل سیاسی 

بودند، پرداختیم، در سازی انبار داده نفر از افرادی که دارای تخصص و تجربه در پیاده  1به مصاحبه با 

 :توان به صورت زیر روایت کردبندی به دست آمده را مینتیجه جمع

ناپذیر است، خصوصاً این های بزرگ، یک ضرورت اجتنابامروزه تشکیل انبار داده در سازمان»

م ، دارای الزا(که با انسان  به عنوان یک موجود پیچیده سر و کار دارد)موضوع در حوزه منابع انسانی

در این راه مدیران عالی . سازی انبار داده هستندها در پی تشکیل و پیادهاز این رو سازمان. بیشتری است

سازی در این زمینه کمک سازمان باید نسبت به این موضوع متقاعد و توجیه شوند و خود به فرهنگ

-گیری انبار داده بیگذاری و تدوین اهداف و راهبردهای سازمان در شکلنمایند، نسبت به سرمایه

در تشکیل انباره داده بایستی ترکیبی از مشاوران بیرون و درونی را بکار گرفت، به این . تفاوت نباشند

توانند صورت که مشاوران درونی با شناختی که از دو حوزه منابع انسانی و فناوری اطالعات دارند، می

سازی اولیه، پشتیبانی، نسانی، در پیادههای تخصصی منابع اضمن کمک به مشاوران بیرونی و بخش

البته در استفاده از مشاوران . آموزش و حتی در آینده نزدیک توسعه سیستم را نیز بر عهده بگیرند

ها و اطالعات نیروی انسانی در میان است، محرمانه بودن و بیرونی خصوصاً زمانی که بحث مشخصه

الشعاع قرار دهد، بعالوه استفاده از مشاوران بیرونی ا تحتتواند بسیاری از مباحث ما رنکات امنیتی می

دهد، اما از برد و در بلندمدت سرعت تشکیل انبار داده را کاهش میسازی را باال میهزینه مالی پیاده

سازی از مزایای استفاده از طرف دیگر دسترسی به مرزهای دانش و تخصص باال و دقت در پیاده

 .مشاوران بیرون است

سازی انبار داده در ابتدای کار که هنوز حجم فرایندها گسترده نشده و حجم داده کیل و پیادهتش

تواند چند نقش را به یک نفر محور باشد، زیرا در این مسیر میبه اندازه کافی نرسیده، بهتر است پروژه
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ها افزایش ادهواگذار نمود و از طرف دیگر ابتدا و انتهای پروژه مشخص است ولی زمانی که حجم د

شود؛ در این شرایط بایستی با یک ساختار یابد، فرایندها به طور مستمر ایجاد یا دچار تغییر میمی

گیری انبار داده در سازمان در شکل. محور پیش رفت تا بتوانیم به خوبی سیستم را پشتیبانی کنیموظیفه

( از اجزا اتمیک به دیتامارت)ایین به باالیا پ( از دیتامارت به اتمیک)توان از روش باال به پایینمی

گیری آن در این زمینه زمانی که ساختارهای حوزه منابع انسانی سالیان طوالنی از شکل. استفاده کرد

گذشته باشد و به یک ثبات رسیده و بر روی آن تجزیه و تحلیل کافی صورت گرفته باشد، از روش 

شود، اما زمانی که بخواهیم بالدرنگ یک انبار ره گرفته میباال به پایین یعنی دیتامارت به اتمیک به

با این حال در . گیریمداده را در حوزه منابع انسانی شکل دهیم مسلماً از روش پایین به باال بهره می

 . «توان تلفیقی از دو روش را به کار گرفتتشکیل انبار داده می

برای تعریف و تبیین مسئله تصویر غنی از  ها،سازی انبار دادهدر این گام ضمن بررسی پیاده

بدین منظور در این تحقیق تصویر غنی . شودوضعیت موجود انبار داده در سازمان مورد مطالعه ارائه می

 .به صورت زیر جهت تبیین غیررسمی و عامیانه، وضعیت موجود مسئله نمایش داده شده است
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فاهیمی که ممکن است با فعالیت سیستم مرتبط انتخاب م)ایمرحله سوم؛ توسعه تعاریف ریشه

در این مرحله از دنیای واقعی خارج شده و با ورود به دنیای مفهومی و سیستمی، تعریفی  ؛(باشند

ای است که ضمن توصیف سیستم ای، جملهتعریف ریشه. شوداز مسئله ارائه می( ایریشه)بنیادین

. کندافراد تحت تأثیر و تأثیرگذار را معرفی می آل، اهداف آن، اشخاص درگیر در موقعیت،ایده

 قرا از طری P ی کهستمسی: کندمی فتعری نگونهای را ایشهری فچکلند با ارائه ساختاری ساده، تعری

Q  ی بهاببرای دستی R فتعری نبر اساس ای. دهدانجام می: 

P  سازی ادهو پی لکیالگوی مفهومی تش: می که بدنبال انجام آن هستیزعبارت است از آن چی

 انبار داده در واحد منابع انسانی

Q  به دنچگونگی رسی P گاهجای نسازی و تعییشفاف: کندمی فموجود تعری طرا در شرای 

 .ی انبار دادهرگیاجزا و عناصر اصلی و مؤثر بر شکل

R ها و کمک بهداده لو تحلی هتجزی: مخواستار به دست آوردن آن هستی تی که در نهایزچی 

های سنجه، های نرمشناسی سیستمهمچنین در این مرحله از روش. عالی سازمان رانی مدیرگیمتصمی

-شود، معین میها در خصوص عملیات سیستم مورد بررسی قضاوت میعملکردی که از طریق آن

  :شوندم موارد زیر تبیین میهای نرشناسی سیستمدر طی این مرحله از روش(. 2008، 8ویلسون)شود

 مدیران میانی و عالی سازمان: یا ذی نفعان مشتریان یا مخاطبین

 کاربران متخصص فناوری اطالعات و کاربران متخصص منابع انسانی :آفرینان یا بازیگراننقش 

 و مشاوران درونی و بیرونی سازمان

یه و تحلیل بندی شده با قابلیت تجزهای عملیاتی و ابتدایی به اطالعات دستهداده: فرآیند تبدیل 

 .شوندتبدیل می

مشی سازمان را تواند خطهای ذهنی حاکم بر ذهن مدیران عالی سازمان میپارادایم: بینیجهان

تواند مالک مشخص کند، میزان اعتقاد و اعتمادی که به هوش تجاری در اخذ تصمیمات دارند، می

 . تعیین کننده است زندگی شخصی و سازمانی آحاد جامعه در ضریب نفوذ تکنولوژی. باشد

 .شوندمدیران عالی و  هیئت رئیسه سازمان به عنوان مالک سیستم قلمداد می :مالکان

 

1 - Wilson 
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-می. ..عوامل تکنولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و :های محیطیو عوامل و محدودیت

نبود بودجه الزم سازی انبار داده، مانند فقدان زیرساخت علمی الزم برای پیاده. توانند تأثیرگذار باشند

فرآیند )هاهمچنین کارکردهای انبار داده.. .برای خرید تجهیزات، مقاومت مدیران در برابر تغییرات و

  .شودمعین می( تبدیل سیستم

 :گونه تعریف نمودتوان اینای توسعه یافته را میبر این اساس تعریف ریشه

آفرینان فعال در انبار داده، روابط بین اجزای اصلی و نقش یسازادهیو پ لیتشک یمفهوم یالگو

گیری انبار داده سازمان را تبیین نموده و از این طریق به شناسایی عوامل موثر بر تشکیل انبار داده شکل

گیری انبار داده، باعث این الگو با کمک به فهم صحیح و کاملی از عوامل موثر بر شکل. پردازدمی

-گیری و جلوگیری از اتالف منابع مادی و معنوی شده و نهایتاً منجر به تصمیمشکلافزایش سرعت 

 .شودگیری درست و به موقع مدیران عالی سازمان می

؛ منظور (ساختار ذهنی کهای مفهومی در یآوری مدلجمع)مرحله چهارم؛ ساخت مدل مفهومی

هاست ها با ارتباطات مربوط به آنالیتهای نرم، نموداری از فعشناسی سیستماز مدل مفهومی در روش

 لمدل مفهومی بر اساس مفاهیم شک. سازدکه فرآیند حل مسئله یا دستیابی به اهداف را مشخص می

در مرحله ساخت مدل مفهومی این پژوهش، فرآیند . شودای ساخته میگرفته در توسعه تعاریف ریشه

ها و نقش ی انبار دادهرگی، این فرآیند چگونگی شکلدر واقع. شودها طراحی میسازی انبار دادهپیاده

 مآوری مفاهیمرحله، جهت جمع ندر ای. کندی در سازمان را مشخص میرگیمآن در کمک به تصمی

 ،به طور کلی. بکار گرفته شده است هاولی فهروش ساخت مدل اجماع وظی ،ساختار ذهنی کدر ی

های متفاوتی موضوع واحد، برداشت که نسبت به ینفعانی هستند کنرم، متشکل از ذی هایستمسی

و مشابه  کافرادی که دارای ادراکات نزدی ان،یم ندر ای. و مشروع است رپذیدارند که معموالً دفاع

های فکری و گاهی حتی جناح ردیگشده و جناح فکری شکل می کنزدی گریکدهستند، به ی

-دگاهاز دی کهر ی. ندینمانزاع و مجادله می گریکدشان، با یهای متفاوتناخودآگاه، به علت برداشت

که  دینمامی جادی منحصر به فردی را اینانسا هایتفعالی ستمسی کمتفاوت نسبت به مسئله، ی های

حصول  ندفرآی جه،در نتی. های فکری استاز جناح کاجتماعی هری ستمو سی هاتفعالی ستمناشی از سی

انسانی منحصر به فرد را در طی تکرارهای محدودی،  هایتفعالی ستم،سی ناجماع در نظر دارد که ای
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 ،توالیی)دنمای لهای فکری مختلف، تبدیاحتوسط جن رشانسانی قابل پذی تفعالی ستمسی کبه ی

 (. 893 ،صباغی

مدل واحد،  کبه ی توانندهای مفهومی در هر تعدادی که باشند، میروش، مدل نای سازیادهبا پی

 توانمربوطه می رانتعامل با مدی قکه از طری ابندهای فکری باشد، کاهش یکه مورد قبول تمامی جناح

به  خصوصی اجتماعی منهسازمان خاص، در زمی کمرتبط با ی هاولی فهمدل اجماع وظی کبه عنوان ی

، ابتدا هاولی فهع وظیدر این پژوهش، به منظور ساخت مدل اجما. باشد رخود آن سازمان، دفاع پذی

 انی اجماع نظر میدهندهبرخوردار بودند و نشان شتریبی تافعال از اهمی گرمواردی که نسبت به دی

مثالً در مورد ضرورت تشکیل انبار داده در . مهای فکری گوناگون هستند، مشخص نمودیجناح

، "خنثی هاولی فهوظی ستمسی"، شده هارای فبه تعاری جهبا تو ،سازمان، شاهد یک اجماع سراسری بودیم

خود را به عنوان  تآنها را انجام دهد تا بتواند ماهی ستیباکه سازمان می هاستتای از فعالیمجموعه

یی رزاشاخگی دکتر میهای اصلی در مدل سهابعاد و مؤلفه. سازمان خاص حفظ کند کی

اجماع سراسری در مورد آنها وجود  ای که، به عنوان مجموعه(ساختار و محتوا نه،شامل زمی)اهرنجانی

که در مورد آنها اجماع صد درصدی  مینامهایی را میدوم ابعاد مسئله، آن دسته .انددارد، انتخاب شده

مفهوم برای سازمان در  ککه به عنوان ی دهندمی لای از ابعاد تشکیدسته را مجموعه نای. وجود دارد

های نگرشی گوناگون، در مورد آنها اجماع می افراد در گروهتما گر،به عبارت دی. شوندنظر گرفته می

سازی انبار داده مثالً در مورد آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی جهت تشکیل و پیاده. نظر دارند

دو  ،های نگرشیکه گروه دهندمی لیی تشکیهاتدسته سوم را فعالی. اجماع صد درصدی وجود دارد

را با نام افعالی که در مورد آنها  هاتمجموعه از فعالی نای. انددهبه دو در مورد آنها به اجماع رسی

-مثالً در مورد بکارگیری مشاوران بیرونی جهت پیاده. میکنوجود دارد، نامگذاری می "اجماع محلی"

اهد ایجاد دو جناح در مجموع در این بررسی، ش. سازی و حمایت از سیستم اجماع محلی حاصل شد

-فکری مشتمل بر مدیران با تجربه منابع انسانی و متخصصان فناوری اطالعات بودیم که هر دو در پیاده

 .اندسازی انبار داده نقش بسزایی داشته

در  تساختار برای کشف موقعی نای ریبکارگی)مرحله پنجم؛ مقایسه مدل مفهومی با دنیای واقعی

له مدل ساخته شده در مرحله قبل با آنچه در عالم واقع است و در مرحله ؛ در این مرح(واقعی ایدنی
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-می یقیاین کار مـــوجب ورود مدل مفهومی به دنیای حق. شوددوم نشان داده شده است، مقایسه می

ساختار به دست آمده، برای کشف  رینرم، بکارگی هایستمشناسی سیاز روش مرحلهاین . شود

انجام  دبای ستمبه آنچه که سی"ی قبل، مرحله جگر با استفاده از نتایحله، تحلیلمر ندر ای. است تموقعی

در مدل آزمون  ستیبامی ه،اولی فهمرحله، برای ساخت مدل اجماع وظی ندر ای. پردازدمی "دهد

های فکری مختلف برگزار شد، موضوعات منظور، جلساتی با جناح نبدی. انسجام الزم برقرار گردد

 قکه برای این تحقیق مسئله نبود، حذف شد و موضوعات مکمل مورد اجماع، به تحقی رضروریغی

 .اضافه گردید

-قعمی وندهای فکری پیجناح ه،اولی فهشروع به ساخت مدل اجماع وظی زپس ا گر،از طرف دی

 انمی شتریموضوع منجر به برقراری ارتباط بی ناحساس کردند که ای گریکدی هایدگاهدی انرا می تری

های شدن نگرشکموضوع خصوصاً در نزدی نای. دهای موجود در الگو گردیتموضوعات و فعالی

 ای،ژهوی تباتجربه منابع انسانی و متخصصان فناوری اطالعات از اهمی رانموجود در هرکدام از مدی

ی در جلسه گروهی خبرگان مطرح لتعدادی از ابعاد تکمی نمرحله همچنی ندر ای. برخوردار است

طور  توسعه آنها را به هایتو محدودی هادگاهدی ناعمال ای جو به مدل اضافه شد که نتای دردیگ

های ها و شاخصاساس، پس از طی مراحل مذکور، ابعاد، مؤلفه نبر همی. دادتری انعکاس میواضح

با تجربه  رانسازی انبار داده در واحد منابع انسانی سازمان با پیوند نظرات مدیالگوی تشکیل و پیاده

 .نهایی و استخراج شده است ربه شکل زی ،منابع انسانی و متخصصان فناوری اطالعات
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نظر  مورد تیو مطلوب برای موقع یعمل لیتحل)مرحله ششم؛ شناسایی و تعیین تغییرات موردنیاز

انبار  یسازادهیمند تغییرات مطلوب امکانپذیر در روند پاین مرحله شامل شناسایی سامان ؛((لهئحل مس)

نتایج اولیه  قبرای انجام مراحل پنجم و ششم در این مطالعه که منجر به اصالح و تدقی. هاستداده

 نیبه ا یستیبا گرلیتحل .شودبدست آمده در مراحل قبل شده است، از مصاحبه با خبرگان استفاده می

رخ دهد و جهت  یستیبا هت کهمان اس دهد،یرخ م یقیحق اییآنچه در دن ایمسئله توجه کند که آ

مرحله  نیا رو،نیاز ا. قرار دهد یرخدادها را مورد بررس یچگونگ دیهدف، وی با نیبه ا دنیرس

فوق را در عمل دارند، اجرا  یمدل مفهوم رییکه قصد بکارگیی هاو سازمان رانیتوسط مد یستیبا

 هیرا ارا یهای گوناگوننظران، روشصاحب سه،یمقا نیبرای انجام ا(.  893 ،یصباغ ،ییتوال) شود

و  یسیونویسنار ،یپرسش رسم ،یرسمریچون مباحثه غ ییهابه روش توانیاند که از جمله آنها مداده

 (. 8371، 8چکلند) ، اشاره کردیبا ساختاری مشابه ساختار مدل مفهوم یقیحق اییمدل دن جادیا

 تیدر موقع رییبرای تغ ،یاقدامات هیبه ارا یستیبا گرلیگام، تحل نیحاصل از ا جیتوجه به نتا با

حال  نیکه مطلوب همه ذینفعان بوده و در ع دیرا مطرح نما یاقدامات یستیبا گر،لیتحل. له بپردازدئمس

چرخه بهبود  قیطر از یستیبا ،یاقدامات نیچن. دیمسئله را لحاظ نما تیموقع یو فرهنگ یاجتماع طیشرا

 راتییتغ)در ساختار راتییرا شامل تغ رفتهیصورت پذ راتییتغ( 8330)چکلند. ردیصورت پذ

مرحله منتج  نیحاصل از ا جینتا. داندیها، مدر نگرش رییو تغ (ها هیرو) هایتیدر فعال ریی، تغ(یسازمان

شواهد مرتبط با  توانندیم تیخواهد شد که در صورت مطلوب رییبرای تغ شنهادهایپ ای ازبه مجموعه

موضوع که  نیدر هر صورت، ا .آوری کنندمورد نظر، جمع دگاهیاز د یبانیپشتحوزه را برای  نیا

 راتییجهت حصول تغ. خواهد آمد یواقعرینظر، غ ای کامل، قابل قبول باشد، بهمجموعه ینیگزیجا

-ستمیس لیبر مبنای تحل دیبا راتییتغ نینخست آنکه ا. را مدنظر قرار داد اریدو مع ستیبایقابل اجرا، م

بتوان آنها را به  معناکه نیبد. باشد ریپذامکان ،یاز نظر فرهنگ ستیبایآنکه م گریمطلوب باشد و د ها،

 سهیو مقا یسنجاز بحث هم تیفعال نیهرچند ا. داد شنهادیخاص پ یطیخاص در شرا ریمد کی

. ردیمرتبط صورت پذ رانیزمان با مشارکت مدهم تواندیم رییپذامکان یابیجداست و ارز گرلیتحل

آنها  سازیادهیاجرا و پ یچگونگ فیآوری شد، تعرقبول، جمعقابل راتییاز تغ ایمجموعه کهیهنگام

 

1- Checkland, P.B  
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 طیمنظور ارتقای شرا به راتییتغ نیاعمال ا ایکرد که آ نییتع دیبا گر،یعبارت د به. ابدییضرورت م

 "هاییچگونگ"آزمودن  ،یسنجو امکان تیمطلوب یابیدر طول ارز. ریخ ایاست  یمسئله، الزام

-ادهیدر پ توانندیم ،یو مدل مفهوم ایشهیر فیمرحله، تعر نیدر ا. صورت خواهد گرفت ن،یگزیجا

 راتییخواهد بود که توافق شود که تغ یکه وجود آنها تا زمان ابندیتوسعه  ستم،یس کیموفق  سازی

تنها در مقابل انتظارات  تواندیم سهیمقا نیوجود ندارد، ا یستمیس نیچن کهیی نجااز آ. شود سازیادهیپ

-یم فیانتظارات و باورها تعر نیبر مبنای ا ت،یو مطلوب رییپذامکان. ردیو باورهای موجود صورت گ

 (.به نقل از توالیی و صباغی 8951بهشتی، )شوند

 نیاست، ا ریناپذ ضرورت اجتناب کیبزرگ،  یهاانبار داده در سازمان لیکه تشک ییاز آنجا 

الزام  ی، دارا(سر و کار دارد دهیچیموجود پ کیبه عنوان  که با انسان)یموضوع در حوزه منابع انسان

شوند و خود  هیموضوع متقاعد و توج نینسبت به ا دیسازمان با یعال رانیراه مد نیدر ا. دارد یشتریب

 یاهداف و راهبردها نیو تدو یگذارهینسبت به سرما ند،یکمک نما نهیزم نیدر ا یسازبه فرهنگ

 .تفاوت نباشندیانبار داده ب یریگسازمان در شکل

صورت  نیرا بکار گرفت، به ا یو درون رونیاز مشاوران ب یبیترک یستیانباره داده با لیتشک در

 توانند ضمنیاطالعات دارند، م یو فناور یکه از دو حوزه منابع انسان یبا شناخت یکه مشاوران درون

و  آموزش ،یبانیپشت ه،یاول یسازادهیدر پ ،یمنابع انسان یتخصص یهاشو بخ یرونیکمک به مشاوران ب

ها با گذر زمان حجم داده نکهیتوجه به ا با. رندیبر عهده بگ زیرا ن ستمیتوسعه س کینزد ندهیدر آ یحت

 طیشرا نیشوند؛ در ایم رییدچار تغ ای جادیبه طور مستمر ا ندهایاست و فرا افتهی شیافزا ندهایو فرا

-شکل در. میکن یبانیرا پشت ستمیس یبه خوب میرفت تا بتوان شیمحور پفهیساختار وظ کیبا  یستیبا

از اجزا )به باال نییپا ای( کیبه اتم تامارتیاز د)نییاز روش باال به پا نتوایانبار داده در سازمان م یریگ

 .استفاده کرد( تامارتیبه د کیاتم

ثبات  کیآن گذشته است و به  یریگاز شکل یطوالن انیسال یحوزه منابع انسان یساختارها

 یعنی نییاز روش باال به پا نیبنابرا ،صورت گرفته است یکاف لیو تحل هیآن تجز یو بر رو دهیرس

 .شودیبهره گرفته م کیبه اتم تامارتید

-تغییرات شناسایی شده جهت بهبود سیستم به اجرا در می ر؛ییتغ یندهایفرا یمرحله هفتم؛ اجرا
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سازمان مورد باشد، ی اختیار محقق نمیحوزهپژوهش، در  موضوع اینکه این مرحله از با توجه به. آید

 .دهدآن را انجام  دیددر صورت صالح تواندمیمطالعه 

 

 یریگجهیبحث و نت -6
. کندیکاربران خود فراهم م یرا برا یمهم یایمزا یها، در برخورد با مشکالت سازمانانبار داده

شده در  رهیاطالعات ذخ بیبه منظور ترک یراهکار عموم کیانبار داده، -8: عبارتند از ایمزا نیا

در انبار داده،  هیاول یهاتوانند با استفاده از دادهیها مسازمان. کندیکار ناهمگن را فراهم م یهاستمیس

 یسازنهیها، بهانبار داده گریمهم د تیمز -2. و درک کنند لیو تحل هیتوابع مختلف را تجز نیارتباط ب

 یژگیها، ودهدا یسازرهیمهم ذخ یهایژگیاز و گرید یکی -9. باشدیم میتصم یبانیپشت درآن 

انبار  سازیدر تشکیل و پیاده. است( متعلق به گذشته یهاداده)یخیتار یهاداده یآن برا یسازرهیذخ

ها کافی نیست، سازی انبار دادهداده، داشتن دانش و تکنولوژی و دسترسی به منابع مادی جهت پیاده

تواند توجهی به هرکدام میگیری انبار داده تاثیر گذارند که بیای از عوامل در شکلبلکه مجموعه

 تیریبه داده و مد ینگرش اساس رییتغ بدون .تبعات بسیار زیادی را برای واحد منابع انسانی داشته باشد

 هیسرما کیداده به عنوان  سازمان داده محور حرکت کرد و در عمل از کیبه سمت  توان نمیآن، 

در این پژوهش ضمن اخذ آراء . داستفاده کر یامروز یرقابت یارزش در فضا دیدر جهت تول یاتیح

گیری از های نرم و بهرهشناسی سیستمنظران منابع انسانی و فناوری اطالعات با استفاده از روشصاحب

ای، ساختاری شاخگی، عوامل موثر بر تشکیل انبار داده در واحد منابع انسانی در سه بعد زمینهمدل سه

 .و رفتاری شناسایی شد

کننده، عوامل های انطباق با قوانین و مقررات، سرعت، منابع پشیبانیای شامل مؤلفهبعد زمینه

 .ها، اعتماد، امنیتسیاسی، دقت داده

تواند باعث کاهش ها، در ابتدا میدر این بین منطبق شدن با قوانین و مقررات، امنیت و دقت داده

 .کندگیری انبار داده جلوگیری میکاری و انحراف در مراحل شکلسرعت شود اما از دوباره

ه نیروی انسانی، مؤلفه  ، مؤلفه تجرب(نیروی انسانی چندمنظوره)بعد رفتاری، شامل مؤلفه  آموزش

ها، عدم باور ایجاد باور همگانی، همراهی و همکاری، حس مالکیت بر داده)فرهنگ سازمانی 
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در این (. اشرافدسترسی کم به اطالعات، عدم)، مؤلفه انگیزش، مؤلفه  شناخت، مؤلفه مهارت(مدیران

ها نیز أثیر بسزایی بر دیگر مولفهرود و ت ترین مؤلفه به شمار میبعد، مقوله فرهنگ سازمانی از مهم

 .دارد

، مؤلفه (محور، ماتریسیمحور، وظیفهپروژه)بعد ساختاری شامل مؤلفه ساختار سازمانی

پذیری، مؤلفه منابع ، مؤلفه انعطاف(تجهیزات)، مؤلفه منابع مادی(باال به پایین پایین به باال،)پیچیدگی

گیری ها، کمک به تصمیمتی، تجزیه و تحلیل دادههای عملیافعالیت)گذاریای، مؤلفه هدفداده

 (.مدیران

اگر تجهیزات و امکانات مادی برای . باشدترین موضوعات در این بعد تجهیزات مییکی از مهم

توان گفت فرایند تشکیل انبار داده تشکیل انبار متناسب با نیاز تعریف شده سازمان نباشد، عمالً می

 .شودمتوقف می
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