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 چکیده

ه ب .هستند شدن منحصربفرد جهت راهبردی نیازمند رقابت، میدان در ها سازمان خدمات و محصول پیشبرد برای مدیران امروز، رقابتی شدت به دنیای در

 مدیران و ارشد مدیران گر حمایت ابزارهای و ها تکنیک از محصوالتشان و رقبا از محصوالت و سازمان سازی متمایز جهت ابزاری داشتن دیگر، سخنی

 پژوهش این از هدف .است (BI) تجاری هوش سیستم گوناگون، های داده و اطالعات انبوه میان در سریع و موقع به تصمیم اخذ جهت ، سازمان منطقه ازاد

 آوری جمع ابزار. باشد می توصیفی تحلیلی و بوده کاربردی نوع از حاضر پژوهش. باشد میسازمان منطقه ازاد  عملکرد بر تجاری هوشتاثیر بررسی و ارزیابی

در .پاسخ داده می شود تجاری هوش ابزارهای طریق از مدیران نیازهایبا مقایسه ی مطالعات قبلی می توان استنباط نمود که . است ای کتابخانه اطالعات

سازمان  مدیران به دانش، به ها آن تبدیل و اطالعات وسیع حجم سریع بینی پیش و تحلیل جهت در سازمان یک در تجاری هوش سیستم بکارگیری،  نتیجه

که  دهد می را صحیح و بهنگام گیری تصمیم و مستمر و مثبت عملکردی حفظ رقابتی، مزیت داشتن نظیر سازمان اهداف به دستیابی امکانمنطقه ازاد 

 .نماید تضمین رقابت ی عرصه در را آن موفقیت تواند می سازمان در موقع به و صحیح تصمیمات گرفتن

 کلیدی های واژه

 منطقه ازادعملکرد ،  ، تجاری، هوش

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

2 
 

 

 مقدمه

 های فرصت و عملیاتی بازده کارایی، که است سازمان تعالی به رو ای پنجره همانند نیز تجاری هوش هستند، روح های پنجره مثابه به ها چشم که طور همان

 سطوح تمام در افراد به که است فرآیندهایی و ها فناوری از ای مجموعه BI Intelligence) ، (Business یا تجاری هوش .کند می آشکار را نشده استفاده

 اساس بر سازی تصمیم و گیری تصمیم تسهیل تجاری هوش هدف . دهد می را دقیق های گیری تصمیم نهایت در و داده تحلیل و دسترسی اجازه سازمان،

 (2931)شاکری،. باشد می سازمانی حقایق

 هوش .کند سازماندهی اثربخش، صورتی به و ممکن زمان حداقل در را مدیران نیاز مورد اطالعات بتواند تا دارند سیستمی به نیاز ازاد منطقه سازمان واقع در

 (تجاری عملکرد از موجود اطالعات صحیح بکارگیری با منطق ازاد سازمان تا شود موجب نقش این ایفای بر عالوه تواند می سیستم یک عنوان به تجاری

 به هستند، پیشرفت حال در آور سرسام سرعتی با که اطالعات فناوری افزون روز گسترش با .شود مند بهره رقابتی مزیت و مطلوب )مالی غیر و عملکردمالی

 ومتالطم آشفته عرصه این در را بقایشان که گردند می هایی روش دنبال به ناپذیر وصف شتابی با خاص صورت به بازار و عام صورت به جوامع که طوری

 تواند نمی مداوم سوددهی وضعیت به رسیدن معنای به بودن زنده دیگر و است کرده تغییر حیاتشان فلسفه که بپذیرند باید ازاد منطق سازمان .کنند تضمین

 وضرورتی الزام یک کارها و کسب در تجاری هوش مانند جدیدی های مقوله بر تسلط بنابراین باشند، آنها وابزار عملکرد بهبود ، رقابت دنبال به باید و باشد

 (Olivera Marjanovic،1003).شود می قیتل ناپذیر اجتناب

این  میشود باعث که باشد، می هوش به نسبت خود اهداف هدایت جهت در سازمان منطقه ازاد به کمک برای عملی چارچوب معرفی مقاله این از هدف

 آورند. دست به خود عملکرد و ازوضعیت موقعی به و صحیح درک سازمان

 مبانی نظری تحقیق

 BIهوش تجاری 

 

 و استدالل توانایی و کند می عرضه کافی و اطمینان قابل آمد، روز بصورت را تجاری اطالعات (BI) تجاری هوش

 )منفرد، حقیقت از نقل به 1002وچارلزورث آزوف(سازد می پذیر امکان اطالعات تحلیل و تجزیه و کشف طریق از را تجاری اطالعات در نهفته مفاهیم درک

 های سیستم و  برخط تحلیلی پردازش های سیستم مانند به هوشمند های تکنولوژی ویژه به مختلف سطوح در نوین های آوری فن تولد با امروزه 2930

 عنوان به هربنگاه در تجاری هوش از استفاده سوی به گیری جهت که طوری به کند می فراموش را ها تکنولوژی این از استفاده مدیری کمتر تجاری، هوش

 .بخشد می سازمان یک استراتژی به تازه جانی تجاری، هوش کاربردهای2932) پور، رحیمی و الجوردی(شود می تلقی حاضر عصر در مدیران اصلی استراتژی

 فضای وجود به توجه با 2939) شوشتری، حاجیپور از نقل به 1009 راگالسکی،(کنند می گیری اندازه را شرکت مقاصد و اهداف موفقیت و دقت ها آن

 با تصمیمات این .نمایند اتخاذ را موثر های تصمیم ،)ریسک(اطمینان عدم و تعارض اطمینان، شرایط در بتوانند باید ها سازمان مدیران وشلوغ، پیچیده رقابتی

 در تجاری هوش سیستم های تکنیک و ابزارها از استفاده لذا .باشد می مشکل رقابت افزون روز سرعت و اطالعات و ها داده بسیار حجم و گستردگی به توجه

این BIهدف اصلی  .رساند می یاری مناسب تصمیم یک تسریع جهت در را سازمان صحیح، اطالعات و به دانش ارزش با و مناسب های داده پردازش جهت

 اتخاذ برای بازرگانی سازمان منطقه ازاد مدیران اکنون هم ومزیت رقابتی خود را دربازار ارتقا دهدکرد خود رابهبود ببخشدعملاست که به سازمان کمک کند 

 داده عظیم حجم و بازرگانی مدیران نیاز مورد اطالعات بین عمیقی شکاف و فاصله اغلب اما دارند، نیاز دستشان دم مرتبط و مفید حقایق به بهتر، تصمیمات

  .دارد وجود کند می گردآوری اش زه رو هر عملیات در تجاری واحد که هایی

 به را شده ثبت خام های داده تا دهند می انجامBIهای  سیستم رشد و برای توسعه کافی گذاری سرمایه شکاف، این کردن پر برای تجاری واحدهای

 به مرتبط، های مجموعه زیر تحویل و ها داده از عظیمی حجم پردازش و ها ی دسترس امکان تدارک BIسیستم کار مؤثرترین . نندک تبدیل مفید اطالعات

 حال درBIواقعیت بر مبتنی تحلیل و گیری تصمیم . کنند بازگو راحتی به توانند می آنها که  شکلی در هم آن است تجاری مدیران به آنی و صورت

 و است اطالعات از شدن اشباع حال در ای فزاینده طور به که کنیم می زندگی جهانی در ما که چرا است، اساسی طور به و ها سازمان تمامی در اثرگذاری

 .است دسترس در نیز امر این تسهیل برای فناوری
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 تجاری هوش های مؤلفه

 

 : میدهد ارائه دانش سمت به آن هدایت و اطالعات به داده تبدیل زیر های مؤلفه طریق از تجاری هوش

  داده انبار .2

 خارجی و داخلی منابع از وب صفحات توسط که یکپارچه، های داده از ای مجموعه از است عبارت داده انبار

 تحلیلگران و مدیران برای خصوص داده به انبار.کند می تجمیع است، موجود گیری تصمیم برای که مخزنی از را مرتبط های داده و است شده آوری جمع

 است.  دسترس قابل بسیار تجارت

  کاوی داده  .1

 تکنولوژی.است شده ذخیره در انبار که است اطالعاتی از وسیعی حجم بررسی طریق از تمایالت و ها داده بین روابط الگوها، کشف فرآیند کاوی داده

 شوند.  استفاده می کاوی داده تکنولوژی در معموال ریاضی های تکنیک و آمار تشخیص،

ETL(Extraction Transformation Load 9 ( .  

 می انتقال نظر مورد فرمت به شود، استخراج می سیستم و داده پایگاه چندین از داده آن در که است عملیات از ای مجموعه بارگذاری انتقال، کردن، خالصه

 شود. می بارگذاری هدف داده پایگاه در و یابد

 

 

 

OLAP(On-line Analytical Processing) 2 .  

 OLAP ابزارهای.کنند آنالیز و جستجو را اطالعات از وسیعی حجم که دهد می را امکان این کاربران به پیچیده محاسبات از گیری بهره با OLAP تکنولوژی

 . کند می ایجاد کاربران دیدگاه در را متفاوتی بصری نتایج که است، پردازش های روش و گرافیکی کاربری رابط از ترکیبی

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                             

 

 ؟یاز دارد(نBIهوش تجاری) بهچرا سازمان منطقه ازاد 

 

 ابتدا، .دارند هوش از استفاده به نیاز اصلی مقصود دو برایسازمان منطقه ازاد  گسترده، نگاه یک در
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 و بشناسند را فروش روندهای که کند می کمک آنها به وتحلیل تجزیه . کند کمک بهتر گیری تصمیم در آنها به تواند می که تحلیل و تجزیه انجام برای

  .کند می بازار تقاضای و مشتری رفتار آینده بینی پیش به زیادی کمک دوم، . آورند فراهم مهم شکایات و مشتریان برای را ها مراقبت

  : عبارتند دیگر دالیل از رخیب

 را سازمان غیره، و درآمدها افزایش ،مشتریان  خدمات توسعه محصول، توسعه وری، بهره بهبود ها، هزینه کاهش مانند سازمان اساسی اهداف به رسیدن در

 .کند کمک سازمان را کافی مقدار به اهداف این به رسیدن به تواند می خروجی و ورودی های داده تحلیل و تجزیه طریق ازBIمیدهد یاری

BIبه اطالعات بزرگ مقادیر از اطالعات تحلیل طریق از که دهد می را امکان وبه سازمان اینآورد می فراهم گیرندگان تصمیم برای را استراتژیک اطالعات 

 و ها برنامه مناسب، ای گونه به که کند کمک سازمان یک به کافی مقدار به تواند می این . کنند برداری بهره رقبا و مشتریان رفتاری الگوهای یافتن منظور

 در را ش های نقشه

 تصمیم به تواند می اطالعاتی چنین بهonline دسترسی. دهد تغییر ظرفیت ریزی برنامه و گذاری قیمت توزیع، تولید، مثل تجاری گوناگون های جنبه

 با . معامالت رفتار شناسایی ، تواند می معامله های مدل از تحلیلی رساند یاری عملکرد سازمان  بهبود به که کند فراهم را پویایی وتغییرات کند کمک گیری

 ارزیابی برای توانند می معامالت و پرداخت الگوی مشتری، رفتار . بدهد شرکت به مشتری رفتار از مهم بینشی تحلیلی از مدلهای معاملهBIابزار از استفاده

  . گیرند قرار استفاده مورد مشتریان
 

 BIبرای تواند می همچنین . کند شناسایی را ترقی و رشد برای ها فرصت و ها روند تواند ومی بدهدسازمان  از کلی دید یک ارشد، مدیران به تواند می 

 که جاهایی یعنی . رود بکار تجاری مشکل دچار و حساس مناطق برای تاکتیکیBI رود کار به اش کلی عملکرد های شاخص مورد در سازمان بر نظارت

 اولیه تجربه اگر است شروع برای خوبی موقعیت همچنینBI بیاورد همراه کیفی نتایج با و سریع بطور تواند میBI که فقطبیشتری نیاز دارد بینش و دانش

 کار و کسب یک تا باشد داشته وجود ، شود یافته دست آن به است درنظر آنچه از روشنی ف اهدا باید سرمایه بازگشت بمنظور . باشد نداشته وجود درآن

 . شود داده بهبود بعدا و شده ایجاد روشن و شفاف

 

 های سازمان ای بر . دارد سازمان اندازه به بستگی پاسخ خیر؟ یا بماندزنده BI استفاده بدون تواند می سازمان یک آیا که شود می مطرح سؤال این اکنون

 ماهانه، فروش مانند معمول گزارشات و شده گردآوری منبع چندین از تواند می ها داده . است مثبت پاسخ است، کوچک هایشان فعالیت دامه که کوچک

 دارد را این ارزشسازمان منطقه ازاد مانند بزرگ سازمان یک برای اما . شود ایجادolTPبه کمک سیستم های  موجودی سطح و جدید مشتریان تعداد و سود

 شوند؟ تطبیق و تلفیق شات گزار و ها برگه تا شود تالش که

 اطالعات به همچنین گیرندگان تصمیم . است سخت مور این در بازار پتانسیل درک و ثابت رشد دارای های بخش رفتاری، تغییرات و الگوها ردیابی

 از انفجارگونه رشد یک که بینند می کار و کسب رؤسای . دارند نیاز ها بینی پیش و پیش و ها تحلیل ها، استراتژی ایجاد برای متقاطع های صورتحساب

 و محصول ومسئولین شوند می ایجاد گوناگون های مکان و واحدها در بازرگانی متعدد مراحل در گزارشات . دارد وجود ها سیستم سراسر در ها داده

 های بینی پیش و ها استراتژی ساختن برای که مرتبطی اطالعات استخراج که یابند می در بازرگانی

 و طوالنی ها گزارش طبیعت یابد، می افزایش آن جغرافیایی گسترش و کند می رشدسازمان  اندازه وقتی این، بر عالوه . است دشوار دارند الزم تجاری

 (1009گوپتا،)شود نمی فراهم کالنی تصویر اما بیند می را آنها چشم کره بگوییم تر ساده .شود می پیچیده
 

  تجاری هوش سیستم یك اجرای مراحل

 

 اطالعاتی مختلف منابع شود ایجادمی سازمان در اطالعات آوری جمع برای شده بندی زمان و مدون های برنام مرحله این در: ریزی برنامه و تنظیم -2

 گیرد قرار بررسی و تحقیق مورد

 برای مناسب و کاربردی اطالعات   باید قسمت این در.  دارد وجود سازمان هر برای اطالعات و ها داده کسب برای زیادی منابع:  اطالعات آوری جمع .1

 از استفاده یا فعلی داده پایگاه به ها داده افزودن ها، داده پایگاه ایجاد صورت به تواند کارمی این. شود می تبدیل باشند، داشته را تحلیل قابلیت کهل  سوا

  .نامند می نیز بارگذاری یا دگرگونی استخراج، مرحله اصطالح به را مرحله این. باشد می ها گراف و نمودارها
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 پایگاه ایجاد صورت به تواند کارمی این .شود می تبدیل باشند، داشته را تحلیل قابلیت شکلی که به خام های داده قسمت این در :ها داده پردازش-9

 نیز بارگذاری یا دگرگونی استخراج، مرحله اصطالح به را مرحله این .باشد ها گراف و نمودارها از استفاده یا فعلی داده پایگاه به ها داده افزودن ا، ه داده

 .نامند می

 و ها داده بندی دسته برای ( برخط تراکنشی و تحلیلی پردازش کاوی، داده)  اطالعات کاوش ابزارهای و افزارها نرم از مرحله این در : تولید و تحلیل-2

 .شود می ارائه منظوره چند و دقیق گزارشات شکل به ونتیجه استفاده شده آنها تحلیل

 اطالعاتی داشبورد یک شکل به غالبا نتایج ارایه . شود می ارائه کننده درخواست به بعدی وچند تحلیلی گزارشات شکل به نتایج مرحله این در :انتشار-5

 (1000 باردلی،) .شود می منعکس

 

  منطقه ازاد سازمان در تجاری هوش بر موثرعوامل  

 از بسیاری بگذارد، بسیاری تاثیراتمنطقه ازاد سازمان عملکرد و کارایی بر تواند می تجاری هوش مانند روز به و دقیق سیستمی رویکرد یک که طور همان  

 :نمود اشاره زیر عوامل به توان می ها آن ی جمله از که باشند اثرگذار تجاری هوش کارایی میزان بر توانند می نیز عوامل

 مشتریان 2.

 رقبا 1.

 (2393 شوشتری، حاجیپور از نقل به 1225 ،دیمیتریادوسانسانی) نیروی.9

 فنی های زیرساخت 2.

 (2393 شوشتری، حاجیپور از نقل به 1221 کارل،) کنندگان تأمین با ارتباط برقراری 5.

 

 ای به کار گیری هوش تجاری در منطقه ازادمزای

 تعیین گزارش های تجاری سازمان-2

 خطرات و فرصت هاتشخیص زود هنگام -1

 افزایش کارایی سازمان  -9

 شناسایی و تقسیم بندی مشتریان -2

 تحلیل عمق بازار-5

 پیش بینی  بازار-6

 باال بردن سطح رضایتمندی مشتریان  -7
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 تصمیم گیری سریع وموثر-9

  زمان در جویی صرفه-3

  اعتماد ایجاد-20 

  ها برنامه و راهکارها بهبود-22

 تاکتیکی تصمیمات بهبود-21

  فرآیندها کارایی افزایش-29

  ها ینه کاهش هز-22

  صحیح و سریع گزارشات-25

  گیری تصمیم بهبود-26

  مشتریان به خدمات بهبود-27

  درآمد افزایش-29

 

 

 بر عملکرد سازمان منطقه ازاد ی تجار هوش اثربخشی

 تا کند می کمکمنطقه ازاد  سازمان گیرندگان تصمیم به که گردد می اطالق مدیریتی و تجاری اطالعات به خام های داده تبدیل فرایند به ی تجار هوش

 پردازش مورد ، تجاری هوش سیستم به ورود با ها داده(.  1003 ، کوهن) نمایند عمل صحیح، اطالعات اساس بر و گرفته سریعتر و بهتر را خود تصمیمات

 و گرفته بهره خود گیری تصمیم در مدیران ، آن تحلیلی نتایج از و گرفته قرار تحلیل مورد آمده دست به دانش سپس شوند، می دانش به تبدیل و گرفته قرار

 نظر د مور اهداف به سیستم این که دهد می نشان تجاری هوش سیستم اثربخشی (2339 راکارت،) دهند می انجام سازمان عملکرد بهبود جهت را اقداماتی

 هوش شده تعیین پیش از اهداف با شده حاصل نتایج مقایسه حاصل تجاری هوش اثربخشی. کند می برآورده را سازمان اطالعاتی نیازهای و یافته دست خود

  .) 1003 شینگ،) است سازمان در تجاری

 روش تحقیق

مقایسه ی مطالعات قبلی می توان استنباط با . است ای کتابخانه اطالعات آوری جمع ابزار. باشد می توصیفی تحلیلی و بوده کاربردی نوع از حاضر پژوهش

 پاسخ داده می شود تجاری هوش ابزارهای از طریق نمود که نیازهای مدیران

  نتیجه گیری
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 : کرد خالصه زیر شرح به توان می تجاری هوش سیستم بنیادین و کامل اجرای از حاصل منافع

 استراتژیک تصمیمات از اطمینان قابلیت افزایش 2.

 سازمان در جانبه چند ارتباطات اصالح 1.

 بازار دانش افزایش 9.

 زمان به دستیابی جدید، رقابتی فرصت های آوردن دست به درآمد، افزایش جمله از دارد دنبال به مفیدی بسیار مزایای تجاری، هوش تولید های هزینه

 تصمیم و ها هزینه سازمان،کاهش چابکی و سرعت افزایش دستی، فرایندهایاتوماسیون  ، CRM طریق از مشتریان رضایت افزایش بازاریابی، برای بیشتر

 .سازمان برای گیری

 هوش های سیستم که هنگامی .سازمان منطقه ازاد است  برای مهمی ثروت منزله به موقع، به و دقیق اطالعات به دسترسی که شود ذکرباید  پایان در

 ایجاد با و دهد بهبود را خود عملکرد تواند می سازمان دارند، تصمیم سازی توانایی اطالعات، دیگر سوی از شوندو می طراحی صحیح و درستی به تجاری

 از ترقی و رشد فرصت و شوند شناسایی رقبا دقیق و ریزبین چشمان توسط فرصتها آنکه از پیش و خواهد داشت دنبال به را خاطر رضایت صحیح تصمیمات

 . توسط سیستم هوش تجاری امکان پذیر است هوشمند و دقیق تصمیمات اتخاذ با صرفا اهداف این البته که اورد دست به را آنها گرفته شود، سازمان

 

 

 راهکارپیشنهادی

 انبار:  قبیل از هایی سیتم در موجود داده های از بهینه استفاده امر در متفاوتی مشکالت با است ممکن متفاوت کاری های زمینه و ابعاد با مختلف سازمانهای

 ، گزارشات تحلیلی آوردن بدست برای آنها نمودن یکپارچه و قراردارند مختلفی منابع در ها داده سازمانها از بسیاری در . شوند مواجه... و حقوق ، پرسنلی ،

 این از ارشد مدیران که است شده دیده آورند؛ کمتر فراهم میانی مدیران سطح تا را گزارشاتی توانند می عملیاتی افزارهای نرم.  باشد می زمانگیر و بر هزینه

 .  نمایند استفاده سازی تصمیم منبع بعنوان سیستم
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 و منابع مراجع

 و کسب مدیریت ملی همایش ،اولین"کار و کسب فرآیندهای مدیریت و تجاری هوش میان رابطه بررسی".آهنگر،محمدرضا صادق؛حسنی شاکری،محمد.  2

 2991 کار،بهمن

 2966 شریف،شهریور صنعتی دانشگاه ،"عملکرد ارزیابی های سیستم طراحی در آن کاربرد و کار و کسب هوشمندی نامه پایان".مغرور،محمدرضا.  1

 المدیریت،س فراسوی ،"فازی شبکه تحلیل فرآیند مبنای بر تجاری هوش عملکرد ارزیابی مدل ی ارائه"،) 2392(  رضایی،آزاده و منفرد،جالل حقیقت. 9

2-33 صفحات ، 23 چهارم،شماره  

(2333همکاران، و )محقر،علی در استراتژیک اطالعات تکنولوژی یک عنوان به تجاری هوش کاربرد. 2  

21- 22 ،صفحات 93 آبان ، 22 الکتریکی،شماره کار و کسب ،"کارها و کسب در آن از استفاده های ضرورت و آثار تجاری،بررسی هوش.5   

(92دیدگاه،تابستان پور،اکرم ، بنادر، رحیمی و ) الجوردی،سیدجاللمدیریت عملکرد بر آن تاثیر و تجاری هوش.6  

تهران،صفار مدیریت، در کمی پژوهش شناسی روش ،) 2333( همکارانش و فرد،حسن دانایی [9]   

در تجاری هوش ارزیابی های نیازمندی"،) 2332(  همکاران و روحانی،سعید  ERP " نوین، تجارت و اقتصاد .7  

11 25 ،صفحات 23 شماره -  

بیمه صنعت بازاریابی در تجاری هوش بهبود برای الگویی ی ارائه" ،) 2392(  همکاران و اعظم سازور،.9  

صفحات ،3 ی شماره پنجم، سال مدیریت، بهبود ،"تهران شهر در نوین ی بیمه شعب موردی ی مطالعه( الکترونیک  

- 22 32 
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توانمندی و تجاری هوش بین رابطه بررسی"،) 2393( آشتیانی،مسعود صفاری و شوشتری،عبدالحمید حاجیپور.3  

225 299 صفحات ، 93 ،بهار 23 ،شماره 11 ،سال)تحول و بهبود(مدیریت مطالعات ،"روانشناختی -  

 2963 نی، نشر انتشارات: تهران ی.  بازرگان سیاستهای و هها نظری الملل، بین تجارت. جواد پورمقیم، 22

 و ریزی برنامه در پژوهش عالی مؤسسه: تهران فرجادی، غالمعلی ترجمة م.  سو جهان در اقتصادی توسعه. مایکل تودارو،. 21

 2977 توسعه،. 

 تجاری آزاد مناطق عالی شورای دبیرخانه. 9 ،«  99 سال طی ایران آزاد مناطق عملکرد گزارش جامع طرح – 2990»،(  .تیر29
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