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 چکیده

هوش تجاری یک چارچوب شامل فرآیندها، ابزارها و تکنولوژیهای مختلف است که برای تبدیل داده به اطالعات و اطالعات به دانش مورد نیاز 

ای هتصمیم گیری کنند و با طرح برنامه های عملی برای سازمان، فعالیت هستند. با استفاده از دانش به دست آمده، مدیران سازمان میتوانند بهتر

 . هوششودی ها محسوب م سازمان تیدر موفق یاتیو عامل ح یرقابت تیمز کیبه عنوان  یتجار هوشتجاری را به صورت موثرتری انجام دهند. 

 یراب ییمبنا و فراهم کرده رانیمد یسازمان را برا یدیکل یندهایفرا یابیکرده و امکان کنترل و ره کپارچهیو اطالعات سازمان را  دادههای جارت

 امروزیپرداخته می های سازمان در تجاری هوش بنابراین با توجه به موارد فوق در این مقاله به بررسی اهمیت . باشدی اثربخش م ماتیاخذ تصم

 شود 
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 مقدمه

 و گردد احساس پیش از بیش کار و کسب به اطالعات آمد کار و موقع به نیاز که است شده موجب کار و کسب محیط سریع تغییرات امروزه

تصمیم گیری است  بر تجاری هوش تمرکز است حیاتی نیاز یک ها آن بقای برای بلکه است الزم ها موفقیت سازمان برای تنها نه هوشمندی این

 رنامهب رقبا؛ با مشترک گذاری سرمایه یا و چون قابلیت های رقبا ، تحلیل ایجاد موضوعاتی پیرامون پژوهش و است تر گسترده آن قلمرو . ولی

 حال در. گیرد می بر در نیز را سازمانی ارتباطات و اطالعات تسهیل و مشتریان شناخت خطوط تولید خاص با بازار راهبردهای رقبا؛ آتی های

 الحف و )هاشمی گیرند می بهره رقابتی هوش حاصل از مزایای از نیز چک کو کارهای و کسب از بسیاری بلکه بزرگ های شرکت تنها نه حاضر

 شود می امروزی پرداخته های سازمان در تجاری هوش اهمیت بررسی به مقاله این در فوق موارد به توجه با بنابراین ( 1831 آزاد،

 مفهوم هوش تجاری
 هوش. حفظ آن بیش از هر چیزی نیازمند اطالعات است و رقابتی توان از برخورداری و است ها توان رقابتی اساس بقای  شرکتامروزه داشتن 

 راهبرد و گذاری سرمایه توسعه؛ و تحقیق تصمیمات آگاهانه ای را پیرامون همه امور خود از جمله بازاریابی؛ تا کند می کمک ها شرکت به رقابتی

 هدف. گذارد تصمیم گیرندگان می اختیار در را ای استفاده قابل اطالعات که است مداومی فرایند رقابتی هوش . اتخاذ کنند کار و کسب های

بازار است . از این رو هوش رقابتی موثر  نه تنها نیازمند اطالعات  و رقبا محیط مورد در اطالعاتی و ها داده به دستیابی رقابتی هوش اصلی

است بلکه اطالعاتی درباره سایر  تمایالت محیطی از قبیل  تمایالت صنعت ، تمایالت بین المللی ، تحوالت فن آوری و شرایط پیرامون  رقبا 

 ( .1831اقتصادی نیز نیاز دارد ) فالح آزاد ، 

 این به برای بقای خود نیز اه شرکت و ها سازمان و است رشد حال در سرعت به جهان سراسر در آوری اطالعات فن اینکه به توجه با بنابراین

 سازمانی اهداف به رسیدن برای اطالعات آوری فن به موضوع دچار افول خواهد شد توجه این گرفتن نادیده با سازمانی هر و دارند نیاز آوری فن

 اطالعات باید ها آن. دارند نیاز تامین رضایت مشتریان در هر زمینه ای اطالعات و باالتر ارزشی ارائه برای ها شرکت. بود ضروری خواهد امری

 مهم ماقال از یکی عنوان به اطالعات. کنند می فعالیت بازار در که باشند داشته عواملی و شرکت های رقیب واسطه ای و نیروها از زیادی بسیار

 (1832 آمسترانگ، و )کاتلر آید می شمار به بازاریابی های ابزار و استراتژیک های دارایی

شرکت های رقیب  از بتواند شرکت قدر در تدوین استراتژی ها نقش حیاتی دارد هر شرکت های رقیب  به مربوط اطالعات ارزیابی و گردآوری

 و رقبا درک و ردیابی موفقیت آمیزی تدوین کند بیشتر است . بنابراین و تر اثربخش های استراتژی آنکه اطالعات بیشتری بدست آورد احتمال

 را تیرقاب هوشمندی نام به اثربخش برنامه یک ها شرکت که است الزم و بازاریابی مطرح فعالیات از یک جنبه ویژه  عنوان به ها آن به واکنش

 ( .1838،  1درآورند )دیوید اجرا به

 کار و اهمیت هوش در کسب

 و گردد احساس پیش از بیش کار و کسب به اطالعات آمد کار و موقع به نیاز که است شده موجب کار و کسب محیط سریع تغییرات امروزه

 مفاهیم صورت مختصر به بخش این در . است حیاتی نیاز یک ها آن بقای برای بلکه است الزم ها موفقیت سازمان برای تنها نه هوشمندی این

 پاالیش و مدیریت در ها سازمان به که دارد اشاره مدیریتی ابزار و یک فلسفه به کار و کسب هوش .شود می تشریح کار و کسب هوش موضوع و

 (.1333، 2کند )قوشال و همکاران می کمک اثربخش تصمیمات اخذ منظور به ، اطالعات

                                                           
1 david 
2 Ghoshal, S. et al 



 به بوط مر دانش و (. اطالعات1،2222)لونکویست و همکاران  شود گرفته کار به موارد این به اشاره در تواند کار می و هوش کسب اصطالح

 و سیستمی فرایند یک .کند می تشریح را اقتصادی مالحظات و رقبا ، مشتریان، بازار وضعیت و سازمان خود ، کار و کسب محیط که سازمان

 تحلیل کسب، بیرونی و منابع درونی از ، کار و کسب های فعالیت در گیری تصمیم جهت در را اطالعات ها سازمان آن که توسط یافته سازمان

 سازمان پیرامون و درون در است که کار و کسب اطالعات جریان و منابع کنترل به کمک تجاری کار و کسب هوش هدف .کنند می توزیع و

 نیاز مورد ناب هوشمندی و دانش به متفاوت و انبوه اطالعات و ها داده پردازش شناسایی و با اطالعات قرن در کار و کسب هوش . دارند وجود

 م ارائه استفاده برای مناسب به صورت و موقع به را ر کا و کسب اطالعات ، کار و کسب هوش .کند می ها ن سازما به بزرگی ، کمک مدیریت

 (.2،2221کند )آزوف و همکاران می تامین را کار و اطالعات کسب در پنهان معانی فهم و استدالل توانایی و دهد ی

 های رسیستم ساختا بدون و باساختار های ه داد از استفاده لذا است، سازمان در گیری تصمیم به در کمک ، کار و کسب هوش اصلی کاربرد

 ( . 8،2223)باراس و کیمپر آید می حساب به سازمان در کار و کسب هوش مبنای سازمانی،

 های سیستم در کار و کسب هوش استفاده از توان می بیشتری مزایای که است شده اشاره نکته این به کار و کسب هوش موضوع ادبیات در

 (.1831پور،  کرد)اسداهلل کسب سازمانی

 .1،2223)باراس و کیمپردارند را سازمان در کار و کسب هوش گیری اندازه های شاخص و معیارها ها سازمان از معدودی که است حالی در این

 مزایای سازمانی های سیستم در کار و هوش کسب استفاده از توان می که است شده اشاره نکته این به کار و کسب هوش موضوع ادبیات

و  کسب هوش گیری اندازه های شاخص و معیارها دارای ها سازمان از معدودی که است حالی در این (.1831پور،  نمود)اسداهلل کسب بیشتری

 (.1831پور،  هستند)اسداهلل خود سازمانی های سیستم و خود سازمان در کار

 سازمان ها  در تجاری هوش از استفاده ضرورت

 تصمیمات اتخاذ از استفاده با سازمان افزایش سودآوری دنبال به تعریفی، هر قالب در تجاری، هوش شود، می استنباط متعدد تعاریف از که همانطور

 :کرد عنوان نوین رویکرد این را برای زیر اهداف توان می اعم طور به و است دقیق و هوشمند

 خود اساسی و کالن اهداف دنبال به مسیرها سایر در وانرژی هزینه و وقت اتالف بدون سازمان تا شود می موجب شرکتها تجاری گرایشهای تعیین .1

 ( .1831)کاظمی و همکاران،   شود متمرکز

 .مشتریان و بازار عمیق تحلیل .2

 .کند سازمان عاید را بازار در وجود آمده به جدید منافع دهند، توسعه را خود بازار سهم رقبا اینکه از قبل تواند می که بازار بینی پیش .8

 برای را مراتبی رضایتمندی و اعتماد این دادن از دست چون باشد، کار و کسب استمرار موجبات تواند می که مشتریان رضایتمندی سطح باالبردن .1

 .داشت خواهد همراه به بنگاه

 .داد انجام راهبردى را و کالن های جهت گیری آنان، رفتار پیگیری با توان می .وفادارند که دائمی مشتریان شناسایی .5

  (.181:  2223،  5)بانان مشتریان از هرگروه با برخورد روش در تنوع ایجاد متعاقباً و مشتریان بندی تقسیم .6

 .کلیدی فرایندهای رویه سازی شفاف و داخلی امور در سازمان کارایی افزایش .1

 .سازمان ساختارهای بین سازگاری ایجاد و سازی استاندارد .3

 .شود می محسوب تجاری هوش اساسی اهداف جزء که گیری تصمیم در تسهیل .3

                                                           
1 Lönnquist 
2 AZoff, M. etal 
3 Baars, H & Kemper 
4 Baars, H & Kemper 
5 Banan 



 تصاحب را آن رقبا اینکه از قبل کار و فرصت های کسب شناسایی و بکشاند جدی مخاطرات به را سازمان اینکه از قبل خطرات هنگام زود تشخیص .12

 (.165:  1833)حسن زاده و همکاران،  کنند

 اهداف زیرساختی هوش تجاری
است این است که تمام سیستم های استفاده شده در سازمان ها  هر کدام دالیلی به وجود آمده و برای رسیدن به اهدافی طراحی آنچه مسلم 

شده اند . سیستم های هوشمندی کسب و کار  نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و با اهداف خاصی به وجود امده اند . برخی اهداف مهم 

ر سازمان مربوط به  ایجاد یک بستر ، چارچوب با معماری با ثبات ، قابل گسترش ، تعامل پذیر و منعطف است که زیرساختی هوش تجاری د

ک یامکان بکارگیری  فناوری های نوین تجاری را در سازمان فراهم می کنند . با توجه به موارد فوق ، می توان گفت که احساس نیاز  به وجود 

بار در سطوح باالی مدیریتی احساس می شود و از بخش های باالی سازمانی به بخش های زیرین منتقل می سیستم هوش تجاری برای اولین 

 شود و مهمترین عملکرد یک مدیر تصمیم گیری است  . فرایند تصمیم گیری می تواند به سه بخش کلی تقسیم شود :

 دسترسی، جمع آوری و پاالیش داده و اطالعات مورد نیاز  -1

 ل و نتیجه گیری بر اساس دانشپردازش، تحلی -2

 (2221، 1اعمال نتیجه و نظارت بر پیامدهای اجرای آن )اولسزاک و زیمبا -8

در هر یک از موارد فوق ، سازمان های قدیمی که از هوش تجاری استفاده نمی کنند، دارای مشکالتی هستند که  اغلب به دلیل حجیم بودن 

داده ها ، پیچیدگی تحلیل ها  با کمک به حل مشکالت فوق، بدلیل ساختاری که در سازمان اعمال می کند ،فرصت های جدید را برای سازمان 

 (.1831پور،  )اسداهللرد بوجود می آو

 سازمان تجاری هوش بر موثر عوامل
 از اریبسی بگذارد، زیادی تاثیرات سازمان عملکرد و کارایی بر تواند می تجاری هوش مانند روز به و دقیق سیستمی رویکرد یک که همانطور

 و اقتصادی محیط تجاری، شرکا رقبا، مشتریان، به توان می عوامل این جمله از گذارند، تاثیر سازمان تجاری هوش کارایی میزان بر نیز عوامل

 آنان ساییشنا مخصوصا و مشتریان رفتار پایش ندارد، معنا مشتری بدون کاری و کسب هیچ که نکته این به توجه با. کرد اشاره داخلی کارکنان

 هایکنیکت بنابراین. شود واقع کارامد بسیار تقاضا میزان تنظیم و عرضه دقیق میزان بینی پیش در تواند می بودن موقتی یا دائمی حیث از

 حرکت روند توانند می است، نهفته تجاری هوش معماری متن در که مشتری با ارتباط مدیریت و هوشمند گیریتصمیم حمایت های سیستم

 هستند؟ یکسان چه واقعی مشتریان: اینکه مانند مشتریان با رابطه در کافی اطالعات نداشتن. کنند همگام مشتریان عالیق و عقاید با را سازمان

 وفاداری میزان توانمی چگونه کرد؟ استخراج را مشتری خرید الگوهای توان می چگونه خرند؟می زمانی چه در و کاالهایی چه مشتریان این

 (.1836)گلستانی، آورد خواهد بار به نوینی رویکردهای چنین اجرای در را فراوانی معضالت برد؟، باال را مشتری

 یابیارز قابل هرگز آن خروجی شود، وارد اشتباه یا ناقص اطالعات سازمان، یا سیستم قالب در تحلیلگری هر به اگر که منطق این به توجه با

 وجهیت قابل کارایی آنها، کاری مفید عمر کاهش ضمن مطمئنا گیرد، قرار مناسب نا افراد اختیار در کارها و ساز بهترین اگر و بود نخواهد مطلوب

 مطالعه تجاری هوش بر سازمان خارجی و داخلی متعدد عوامل تاثیرات بر باید سازمان بر تجاری هوش آثار به توجه با پس داشت، نخواهند هم

 تصمیمات چراکه نشود؛ ناپذیری جبران خسارات دچار خروجی در کلی، تغییرات ایجاد برای هنگفت زمان و هزینه صرف باوجود سازمان تا کرد

 لک به را سازمان حرکت و تفکر روند استراتژیک تصمیمات این. است متفاوت بسیار آن از قسمتی بهبود با ها سازمان در استراتژیک و اساسی

 نگرش و یسازمان فرهنگ تغییر زیرا نیست، پذیر امکان جدید تغییر یا اشتباهات اصالح و اول نقطه به رجوع شکست، صورت در و دهندمی تغییر

                                                           
1 Olszak & Ziemba, 



 یک ایانپ تواند می کوچک نظر به عوامل تاثیرات زدن تخمین کم بنابراین. است شده ریزیبرنامه و مدت طوالنی گامهای برداشتن مستلزم افراد

 و ندباش نداشته یکسانی عملکرد دقیقا هرگز ولی باشند، مشابه مواردی در هاسازمان است ممکن. کند تار و تیره را روشن و امیدوارکننده راه

 بنیادین یهایمعمار اینگونه باید موارد سایر به توجه با و باشد خاص یا متفاوت فعالیت محیط باشد، مشابه هم به بسیار نیز عملکردشان اگر حتی

 (.1836)گلستانی،  کرد سازی پیاده و ریزیبرنامه طراحی، سازمان، هایویژگی و هازیرساخت طبق را

 اطالعات و هوش تجاریسیستم های 

 محیط و سازمان از بتواند که دارند مدیریتی اطالعات هایسیستم به نیاز بازار باشند تغییرات برابر در سریع واکنش به قادر سازمانها اینکه برای

 باشند می موجود اطالعاتی سیستمهای ترین جزء پیچیده که تجاری هوش سیستمهای . دهند انجام را مختلف معلولی و علت هایآن تحلیل

 آمد، روز صورت به را تجاری BI شود داده پاسخ مناسبی شکل به سازمان اطالعاتی نیازهای آن اساس .بر اطالعات که کنند می فراهم را ابزاری

 تحلیل و و تجزیه کشف فرایند طریق از را تجاری اطالعات در نهفته مفاهیم درک و توانایی استدالل و کند می عرضه کافی و اطمینان قابل

 ای پایه عنوان به است ممکن که دهند می ارائه را اطالعاتی هایی، چنین سیستم (.2221چارلزورث، و )آزوف سازد می پذیر امکان اطالعات

 مشتریان کسب همکاری، برای جدیدی های زمینه برقراری به توان می جمله از . روند کار به خاص شرکت یک در اساسی تغییرات و ایجاد برای

 تجاری هوش جدید اهمیت رویکرد و ارزش بیانگر همگی که کرد اشاره مشتریان برای جدید ت محصوال ارائه و جدید بازارهای شناسایی جدید،

 آن موثر درک از اقتصادی اغلب تشکیالت و  در وانگ نظر اساس بر وجود این با است آغازین مراحل در هنوز BI کاربرد  حاضر حال . است

 (.2225 )وانگ، هستند عاجز

 انقالب صاحبنظران از بسیاری نظر از نیز امروزه .کردند آوری می گرد را رقبایشان به مربوط اطالعات داری، سرمایه عصر طلوع سازمان ها از

 سازمانها اینکه برای (1336، 1)گیالرد کند می یابی موقعیت را اطالعاتی هایفعالیت که است نهفته تالشهایی در کار کسب و عرصه در واقعی

 علت آن تحلیل های محیط و سازمان از بتواند که دارند مدیریتی اطالعات سیستمهای به نیاز بازار باشند تغییرات برابر در سریع واکنش به قادر

 می فراهم را ابزاری باشند می موجود اطالعاتی سیستمهای ترین جزء پیچیده که تجاری هوش سیستمهای . دهند انجام را مختلف معلولی و

 و اطمینان قابل آمد، روز صورت به را شود تجاری داده پاسخ مناسبی شکل به سازمان اطالعاتی نیازهای آن اساس BI اطالعات بر که کنند

 پذیر امکان اطالعات تحلیل و و تجزیه کشف فرایند طریق از را تجاری اطالعات در نهفته مفاهیم درک و توانایی استدالل و کند می عرضه کافی

 تغییرات و برای ایجاد ای پایه عنوان به است ممکن که دهند می ارائه را اطالعاتی هایی، چنین سیستم (.2221چارلزورث، و 2)آزوف سازد می

شناسایی  جدید، مشتریان کسب همکاری، برای جدیدی های زمینه به برقراری توان می جمله از . روند کار به خاص شرکت یک در اساسی

 وجود این با. است تجاری هوش جدید رویکرد اهمیت و ارزش همگی بیانگر که کرد اشاره مشتریان برای جدید محصوالت ارائه و جدید بازارهای

 )وانگ، هستند عاجز آن موثر درک از اقتصادی کاربرد تشکیالت حاضر حال در وانگ نظر  BI اغلب و است آغازین مراحل در اساس هنوز بر

2225.) 

  تجاری هوش اثربخشی
 تا کند می کمک سازمان گیرندگان تصمیم به گردد که می اطالق مدیریتی و تجاری اطالعات به خام های تبدیل داده فرایند به تجاری هوش 

 ، تجاری سیستم هوش به ورود با ها ( داده2223 ،8)کوهن نمایند صحیح، عمل اطالعات اساس بر و گرفته سریعتر و بهتر را تصمیمات خود
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 در مدیران ، آن تحلیلی نتایج از و قرار گرفته تحلیل مورد آمده دست به دانش سپس شوند، دانش می به تبدیل و گرفته قرار پردازش مورد

 (1333 ،1)راکارت دهند انجام می سازمان عملکرد بهبود جهت را اقداماتی و گرفته خود بهره گیری تصمیم

 می برآورده را سازمان نیازهای اطالعاتی و یافته دست خود نظر د مور اهداف به این سیستم که دهد می نشان تجاری هوش سیستم اثربخشی

 ( .2223 ینگ،س) است سازمان در تجاری هوش تعیین شده پیش از اهداف با شده حاصل نتایج مقایسه تجاری حاصل هوش اثربخشی کند.

 و کسب این در هوشمندی شود، استفاده نیز ، تحلیلی و عملیاتی راهبردی، کاربردی، های برنامه و استانداردها شرکتها از BIبستر  در چنانچه

 در سازی فرهنگ و شود ارزیابی دقت به عملکرد که گیرد می عهده به کار و در کسب را اهرمی نقش هوشمندی زمانی بود. خواهد اثربخش کار

  ( .2221و همکاران، )بونینگ شده باشد آغاز کاربران بین

 

 

 نتیجه گیری

 یامروزه سازمان ها باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است. با اطمینان کامل می توان ادعا کرد که استفاده از راه حل هوش تجار

ا هاین راه حل این امکان را به سازمان)کسب و کار( می تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها متمایز نماید. 

ریان تمی دهد تا با بکارگیری اطالعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره برداری نمایند و درک بهتری از تقاضاها و نیازمندی های مش

رل نمایند. امروزه اهمیت سرمایه های مبتنی بر و مدیریت ارتباط با آنان را میسر می سازد و سازمان ها میتوانند تغییرات مثبت یا منفی را کنت

 یدانش با توجه چالش های مدیریتی جدید افزایش یافته است که این امر منجر به پدیدارشدن ابزارها و مفاهیم مدیریتی جدید مانند هوش تجار

 ید به آنها توجه ویژه ای شود.شده است. این مفاهیم جهت توسعه عملکرد سازمان ها مدنظر قرار گرفته می شود و در سازمان با
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