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 چکیده 

سرعت  باو بازار  های مختلفجامعه که صورتی، بهکنندمیپيشرفت  زیادیهای نوین با سرعت فناوری

یکی از . به باقی ماندنشان در عرصه رقابت کمک کندکه  یی هستندهاروشدر جستجوی  باالیی

ی جدید در معماری سازمانی که بر پایه سرعت و دقت در پردازش اطالعات بنا نهاده شده هوش کردهایرو

وکار در حداقل زمان ممکن شمند کسبمنظور اتخاذ تصميمات دقيق و هوکه به تجاری نام دارد

این .کالن سازمانی داردسطوح  عمده و  هدف هایبر  زیادی آثار مثبت شده است. هوش تجاریمطرح

 مقاله به مطالعه مروری بررسی تاثير هوش تجاری بر هدف ها و سطوح کالن سازمانی می پردازد.

 

 سيستم های اطالعاتی.عات،هوش تجاری، فناوری اطالعات، مدیریت اطال واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1

، را بيابندرقابت های مختلف روشباید نباید تنها در فکر سودآوری باال باشند بلکه که  قبول کنندها باید سازماندر جوامع امروز 

های جدید روشبه  ها بایدزمانبنابراین سا؛ توان در ميان رقبای سرسخت امروز دوام آوردهای سنتی نمیبا روشچراکه امروزه 

روند بر  در این مقاله سعی شده. با یک ابتکار از رقبای خود پيشی بگيرند ندتا شاید روزی بتوان باشندکاماًل مسلط  وکارکسب

ری این روند مستمر و رو به رشد فناو ؛تأکيد شودوکارها نوآوری در فناوری و دگرگونی در نحوه کسب ریناپذروبه رشد و توقف

ها، فرایند کسب اثربخش داده سازیآسانجستجوی ابزارهایی برای  باعث شده است که آنها به دنبالمعاصر،  یهاسازمان در

، در گذشته .های جدید بپردازنداین پایه بتوانند به کشف روشتا بر  باشندها از منابع مختلف پردازش و تحليل وسيع آن

های اطالعات سيستمیک از ولی هيچ ؛کردندها در انجام کارهای خود کمک میمانبه سازاطالعات مدیریت،  یهادستگاه

در موارد زیر برآورده  یژهوسازمانی را، به گيرندگانيمنتوانسته است انتظارات تصم EISو  MIS ،DSS، ES مدیریت موجود مانند

 :سازد

 زمان کمگرفتن تصميمات در  -

 ابترق به حد باال رساندن سازمان در بازار -

 متفاوت نظراتنقطهبا  گوناگوندست آوردن اطالعات به -

 نمربوط به عملکرد سازما گوناگونو مالحظه متغيرهای  هاتعداد زیادی از داده یرو مستمر بر هایبررسیبرای انجام  -

را ه و ناهمگن مختلف، پراکند یهادادهایجاد یکپارچگی ميان  توانایی، ذکر شدههای اطالعات مدیریت طورکلی، سيستمبه

توانند نمیو  نيستنداثربخش  یاگونههای وسيع موجود، بهها را با توجه به زمينهدادهتفسير  قادر بهها و همچنين آن ندارند

موارد ذکر شده . ((Etienne Dube,2007را تشخيص دهند  جدید یهاهای موجود ميان دادهوابستگی طور مناسبیبه

بتوانند ها . برای اینکه سازماناستها داده مناسب برای دستيابی، تحليل، کشف و تفسير هایکيوجود تکندهنده عدم نشان

های اطالعات مدیریتی دارند که بتوانند از سازمان و محيط آن ، نياز به سيستمنشان دهندبه تغييرات بازار واکنش سریع نسبت 

 .های علت و معلولی مختلف را انجام دهندتحليل

 وش تجاریتعریف ه. 2

درست  تصميمات اتخاذ جهت کاربران سایر و مدیران به کمک و هاداده تحليل برایتجاری مبتنی بر فناوری است که  هوش

از  هاداده یآورجمعاست که با  هایمتدولوژکاربردی و  یهابرنامهاز ابزارها،  یامجموعهشامل  تجاری هوش. شودیم کاربردهبه

، سازدیمرا مهيا  وجوپرس اجرای امکان ،کندیم آماده ليوتحلهیتجز برای را هاداده ی،سازمانرونب و یسازماندرونمنابع 

 قرار BPMS کارکنان طورنيهمگيران و در اختيار تصميم هاگزارشاین  کهینحوبه کندیمو داشبوردها را ایجاد  هاگزارش

 (.Vince Leat,2007)گيرد 

 یر اشاره نمود:به موارد ز توانیماز مزایای استفاده از هوش تجاری 

 یريگميتصمو بهبود فرایند  سرعت بخشيدن 

 فرایندهای داخلی سازیبهينه 

 جدید یهافرصت ختشنا 
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  رقابتی جدید ایایمزدستيابی به 

 

قرار  موردتوجهدر شناسایی روندهای بازار و مشکالتی که باید  هاشرکتبه  توانندیم نيچنهمهوش تجاری  یهاستميس

 (.Andres Dorado,2008)بگيرند، کمک نمایند 

 

 هاضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمان.2-1

 توانیطور اعم متصميمات هوشمند و دقيق است و به گرفتنهوش تجاری به دنبال افزایش سودآوری سازمان با استفاده از 

 اهداف زیر را برای این رویکرد نوین عنوان کرد:

تا سازمان بدون اتالف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسيرها به  شودیم تجاری سازمان که موجب یهاشین گراتعيي -9

 دنبال اهداف کالن و اساسی خود متمرکز شود.

 تحليل عميق بازار -2

 استانداردسازی و ایجاد سازگاری بين ساختارهای سازمان -3

وجود آمده در بازار را جدید بهقبل از اینکه رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند، منافع  تواندیبازار که م ینيبشيپ -4

 عاید سازمان کند.

وکار باشد و از دست دادن این اعتماد و موجبات استمرار کسب تواندیباال بردن سطح رضایتمندی مشتریان که م -8

 رضایتمندی مراتبی را برای بنگاه به همراه دارد.

 کالن و استراتژیک را انجام داد. یهایريگ، جهتبا پيگيری رفتار آنان توانیشناسایی مشتریان دائمی که وفادارند، م -6

 مشتریان و متعاقبًا ایجاد تنوع درروش برخورد با هر گروه از مشتریان یبندميتقس -7

 رویه فرایندهای کليدی یسازافزایش کارایی سازمان در امور داخلی و شفاف -5

 شود.که جزء اهداف اساسی هوش تجاری محسوب می یريگميسهيل در تصمت -1

وکار قبل کسب یهايص زودهنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را به مخاطرات جدی بکشاند و شناسایی فرصتتشخ -91

وجود هوش تجاری در گفت که احساس نياز به توانیاز اینکه رقبا آن را تصاحب کنند. با توجه به موارد فوق م

زیرین  یهاسازمانی به بخشباالی هرم ساختار  و از شودیسازمان برای اولين بار در سطوح باالی مدیریتی احساس م

 (.Dan Vlamis,2005)شروع کرد  هاهیترین سطوح و البایست از پایين، ولی برای ایجاد آن میشودیمنتقل م

 هاسازمانسازی هوش تجاری در های پیادهگام.2-2

 د:جام داترتيب باید انپنج مرحله زیر را به سازی هوش تجاری در سازمانبرای پياده

 شناسایی منابع داده .9

 هااستخراج، تبدیل و بارگذاری داده .2

 تجميع داده .3

 آوری شدههای جمعتحليل داده .4

 .ارائه اطالعات .8
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 شناسایی منابع داده.2-2-1

ای است. سوابق امالک، اصناف، وجود دارد اولين قدم شناسایی منابع داده ی بزرگهاسازمانمنابع اطالعاتی بسياری در 

های ها بخشی از دادهها، ضوابط و مقررات و بخشنامهها و نقشهمالی، دستورالعمل ها، اسنادها، قراردادها، پژوهشها، طرحپروژه

دهی به صورت مکانيزه در حال سرویسهای عملياتی که بههای موجود در سيستمباشند. همچنين دادهمیها سازمان کاغذی

خوبی شناسایی و مورد این منابع در اولين قدم باید بهباشند. می سازمانای در م دادههستند نيز منابع بسيار مه مشتریان

 (.An Esri,2006)سازی هوش تجاری به دقت انتخاب شوند بررسی قرارگرفته و منابع مورد نياز برای پياده

 

  (ETL)ها استخراج، تبدیل و بارگذاری داده2-2-2

های مورد خاصی طراحی الم مورد نياز از هر منبع را مشخص نمود و سپس آنها در قالب فرمهای کاغذی باید اقبرای منابع داده

های مورد نياز برای استخراج ها از منابع کاغذی تهيه و تنظيم شود، تيمهای الزم برای برداشت دادهنمود، سپس دستورالعمل

های شده به بانکم به آنها داده شود، سپس اطالعات استخراجهای الزدهی و آموزشباید سازمان سازمانهای ها از بایگانیداده

های شده باید انجام شوند و اعتبار داده یآورهای جمعهای الزم برای پاالیش دادهنهایت کنترلدر اطالعاتی وارد شوند و 

 (.Buyya and Venugopal,2008)آوری شده باید مورد برسی و تائيد قرار گيرد جمع

 

 دادهتجمیع .2-2-3

 در و شده یبنددسته بایدهای عملياتی و منابع کاغذی و سایر منابع آوری شده از منابع مختلف اعم از سيستمهای جمعداده

 (.Dibbern, T. Goles,2008)دهی شوند آوری و سازمانای تحليلی جمعایگاه دادهپ یک

 

 آوری شدههای جمعتحلیل داده.2-2-4

گيری آنها مشخص هایی را برای اندازههای کليدی عملکرد را شناسایی نموده و متریکشاخص سازماندر این مرحله باید 

ها بر سازیهای موضوعی و مدلهای تحليلی برخط انواع تحليلکاوی و پردازشهای دادهآورینماید، سپس با استفاده از فن

 .Hirschheimet.al,2004 )) شودوجود آمده انجام میروی اطالعات موجود در پایگاه اطالعاتی به

 

 ارائه اطالعات.2-2-5

ترین شکل گيری به سادههای امتياز متوازن و ابزارهای گزارشهای داشبورد، کارتآوریهای انجام شده با استفاده از فنتحليل

سازی هوش پيادههای اساسی گامزیر قرار خواهد گرفت. در شکل  سازمانگذاران سياستدر اختيار کارشناسان، مدیران و 

 .((Horakh and Kemper,2008 کنيد را مشاهده می یک سازمانتجاری در 
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 یک سازمانسازی هوش تجاری در های اساسی پیادهگام(:1شکل )

 

 های هوش تجاریشناسی ساخت سیستمروش.3

های آن اطالعات و فناوری هایی است که فرهنگ کار در آنها باهای هوش تجاری، مستلزم سازمانساخت و اجرای سيستم

 :توان اشاره کردهماهنگی داشته باشد. در این رابطه به موارد زیر می

 (تحقيق مداوم و مستمر درباره نيازهای اطالعاتی سازمان )نيازهای فعلی و آتی 

 هایخشگيرندگان و کارکنان عملياتی سازمان( با بگيران سازمانی مانند: )تصميمکاری توأم با اعتماد بهرههم IT  و

 مراکز مدیریت دانش

 گذاری اطالعاتبه اشتراک 

 ها و استفاده از آنها برای مدیریت مناسبوانایی در انجام فراتحليلت ( Korol and Korodi,2010). 

 

 

 

 ها برای سیستم هوش تجاریسازی دادهشناسایی و آماده.3-1

ه که قرار است از نيازهای تجاری پشتيبانی کند، ازجمله اقدامات ها، تعيين منابع دادسازی دادهدر مرحله شناسایی و آماده

ضروری است. تعيين و تشخيص منابع، مستلزم شناسایی منابع درونی )منابع دانش و اطالعات، منابع فناوری اطالعات، 

( همراه با بررسی ميزان قابليت رهيداران و غسهامهای کاغذی و...( و منابع بيرونی )متمرکز بر مشتریان، فروشندگان، بایگانی

تحقق این مرحله،  .(LaValle,2009) افتدهایی است که در منابع مورد بحث اتفاق میاعتماد منابع و بررسی تغيير شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9814 

 

های مدیریت دانش و مشتریان های فناوری اطالعات، دپارتمانگيرندگان، کارکنان اجرایی، بخشنيازمند کمک چشمگير تصميم

 .ستراهبردی ا

 

های داده مورد استفاده یک شرکت معين تشخيص داده های اطالعاتی و بانکدر این مرحله، ضروری است که همه سيستم

 :شوند. هنگام انجام چنين تشخيصی، ضروری است که چند دستور مهم را در نظر داشته باشيم

 اهميت انجام گرفته، بیتاکنون هایی که يلهای اطالعاتی وجود دارند و از دیدگاه تحلهایی که در سيستمیافتن داده

 .اندشناخته شده

 های اطالعاتی مختلفها در سيستمیافتن روابط بين داده 

 شوند. نه تنها باید به ساختار آنها توجه زیادی هایی که در سيستم اطالعاتی یافت میشریح ساختار منطقی دادهت

 .ز باید توجه کردشود، بلکه به رابطه آنها با فرایندهای تجاری ني

 ( هاکنند )مثالً احتمال تناقض بين دادهها ایجاد خطا میهایی که در دادهها یا وضعيتیافتن مکان(Liautaud 

and. Hammond,2000.) 

 ها به علت منطق نادرست پایگاه منبع های اطالعاتی )اینکه دادههای مربوط به کاربرد سيستمیافتن محدودیت

 .(ز سيستم اطالعات تعریف و بازشناسی شوندتوانند خارج انمی

 

 طراحی و اجرای سیستم هوش تجاری.3-2

باره صورت پذیرد. ميزان تالشی که دراینها انجام میای از فعاليتدر مرحله طراحی و اجرای سيستم هوش تجاری، دامنه

اکثر موارد، خلق یک برنامه کاربردی گيرد، ارتباط مستقيم با پيچيدگی سيستم و سطح محبوبيت آن دارد؛ هرچند در می

های اختصاصی برای برقراری مربوط به هوش تجاری، نيازمند زمان زیادی است. این مدت زمان، نه تنها صرف طراحی واسط

شود، بلکه شامل اطمينان یافتن از ميزان منطقی بودن و های اطالعاتی دیگر میارتباط بين سيستم هوش تجاری و پایگاه

 (.Rosca,2009) شودبرنامه کاربردی هوش تجاری نيز میسازگاری 

ای است که دو وظيفه مهم را وجود دارد، ساختن پایگاه دادهمرحله مهم دیگری که در ارتباط با طراحی سيستم هوش تجاری 

سازی پایگاهی برای شود و فراهمهای آتی از آن بهره گرفته میها که برای تحليلبر عهده دارد: فراهم ساختن مخزنی از داده

های های حاصل از سيستمطور منظم بر اساس دادهرای اطمينان یافتن از اینکه یک پایگاه داده به. بسيستم هوش تجاری

ها را هایی باید امکان ورود همه دادههای ورود داده ایجاد شود. چنين مکانيزمضروری است، مکانيزم ؟شود یا نهروز میانتقالی به

تر شوند های منبع از این راه به مرور غنیهای اضافی را بدهند تا سيستمکاربران اجازه ورود داده ه، بهفراهم کرد

(Thompson,2010). های منبع، بار اضافی تحميل ها و مکانيزمهای اضافی، به سيستمگونه نيست که ورود دادههرگز این

ها سازی دادهای در جهت همسانکنترل آن را بر عهده دارند که وظيفه زمان وظيفهطور همهای انتقال داده به. مکانيزمکند

پایگاه داده  .کنندها و خطاها را در مرحله اجرا، فراهم میهای مورد بحث زمينه یافتن ناسازگاریاست. در موارد زیادی، مکانيزم

ها، ضروری است. پيش از این باید گروه از گزارش کم دوها باشد. تهيه چند یا دستای برای طراحی گزارشایجاد شده، باید پایه

. چنين گروهی، همچنين باید اند، مشخص شوندروزرسانی شدهاصلی به وسيله کاربرانای منظم بههایی که به گونهگزارش

وع ن .(Thompson,2010)کنند هایی را بر اساس نيازهای خاص، فراهم میبينی کند که گزارشکاربران متخصصی را پيش

ها است. ها شامل گروهی است که منتج از نيازهای ویژه دور از انتظار است که مربوط به جزیيات یافته شده در دادهدوم گزارش

عدی هستند، بدین معنی که پيشنهادها های چندبُگيری از تحليلها نيازمند بهرهشرکت -دیر یا زود  -دهد که تجربه نشان می

ها و که به کاربران اجازه کاوش داده (OLAP) نگامههای پردازش تحليلی بهاید در جهت طرحدر جهت اجرای هوش تجاری ب

کاوی که به درک بهتر سالیق و ترجيحات مشتریان و ماهيت چنين دهد و دادههای مختلف را میها از جنبهبازبينی داده

 .کند، باشدسالیقی، زنجيره تأمين، اثرهای جغرافيایی و ... کمک می
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 :کار روندها ممکن است برای مواردی مانند آنچه در پی آمده، به، تحليلهاها و نيازهای سازمانبسته به نوع ویژگی

 بررسی قابليت سود بخشی مشتریان و ميزان ارزشمندی دوره سودرسانی آنها 

 هاتعيين ميزان اهميت شاخص 

 بندیبخش 

 نظارت و بررسی ميزان وفاداری مشتریان 

 ن حمایت مشتریانبررسی ميزا 

  هاشباهتیافتن 

 هابرداریها یا کالهبررسی تقلب 

 (.Olszak, Celina,2007) های مربوط به بازاریابیبررسی رقابت

 

 کارگیری سیستم هوش تجاریمرحله به.3-3

های مورد نظر ا و گزارشه، کاربران باید تحليلاین مرحله، نيازمند کاربرانی با قوه ابتکار زیاد است. منطبق با نيازهای موجود

 .دست آمده را تفسير کنندبانيان سيستم هوش تجاری را فراهم کرده، بتوانند موضوعات مناسب را پيگيری کرده، نتایج به

سازی ای را در حل مسائل مهم و بهينههای چندگانهگيرد، ممکن است روشهایی که از وقایع مختلف صورت میتحليل

 .گيرندگان سازمانی استهر سازد و اتخاذ تصميم پایانی مستلزم مشاوره مکرر با دیگر کارکنان و تصميمشمار ظاهای بیفعاليت

دهنده همکاری و ارتباط همه کسانی باشد که در تر اشاره شد، باید پوششهایی که پيشها و پاسخهای حاصل از پرسشتحليل

ها، امکان ایجاد ا اطالعات و ابزارها برای تحليل و شناسایی دادهکار مداوم ب .کنندگيری شرکت، مشارکت میفرایند تصميم

های کند. ازجمله تغييرات در عملکرد شرکت، شامل: جستجوی شکلگيری را فراهم میتغييرات اساسی در چرخه تصميم

مرحله پایانی چرخه  شود. اجرایجدیدی از همکاری با منابع خارج از شرکت، بازارهای جدید و همکاران تجاری جدید و... می

هوش تجاری، ویژه یک شرکت های هوش تجاری، بدین معنی نيست که همه مشکالت مربوط به کارگيری سيستمساخت و به

گونه که گفته شد، چرخه مورد بحث، ماهيتی تکراری دارد، بنابراین ازجمله دالیل تحليل بيشتر نيازهای معين است. همان

 ,Olszak)باشد سازی و تعدیل آنها میهای پيشين و تفسير و تبدیل آنها، بهينهحلاطالعاتی، ارزشيابی مجدد راه

Celina,2007). 
 

 

 گیرینتیجه.4

ویژه در بهآن های مزیتدر این مقاله سعی بر آن شده است تا با ارائه توان فناوری جدید هوش تجاری و معرفی برخی 

کرد تا  بررسیوکار امروز را کسب مشکالتبتوان  ،شودمی اتخاذ سازمانارشد که توسط مدیران مهم  تصميمات و هاسازمان

و باعث کاهش  ی قرار دهدجدمورد تهدید سازمان را  خطریاین فناوری جدید هوشمند، قبل از اینکه  کارهایراهتوسط 

 قبل از تشخيصد و همچنين کر حلی برای رفع آنها پيداراهو کرده بينی شود، آنها را پيشو صدمات اقتصادی کيفيت عملکرد 

موقع و استفاده بهو  انهتصميمات دقيق و هوشمند گرفتنبا  تنهادست آورد که البته این اهداف ها توسط، آنها را بهفرصت

 درست از این فناوری ميسر خواهد بود.
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