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 Purpose:To investigate the role of key components of 

business intelligence in the decision-making style of 

managers of organizations in the Islamic Republic of Iran 

and tried to investigate what are the key components of 

business intelligence? What are its core objectives and to 

what extent does the establishment of a business 

intelligence process help achieve these objectives? It also 

sought to determine the effect of business intelligence on 

each of the components of managers' decision-making 

style and, based on that, to extract the role of business 

intelligence components in decision-making style.  

Materials and Methods: In a qualitative and quantitative 

combination, described the status of establishing business 

intelligence in the target community. Accordingly, the 

research was conducted in two steps. First, a series of in-

depth interviews with experts and managers were 

conducted. During the analysis of these interviews, 

business intelligence indicators, goals and decision-

making components were extracted and finally, by 

compiling a questionnaire and review in the target 

community, the model of business intelligence impact on 

decision-making was extracted and its validity and 

reliability were assessed from different angles. 

Findings: The research identified the key components of 

data sources, extraction, transmission and loading, data 

warehousing, metadata, query tools, reporting and data 

analysis for business intelligence. 

Conclusion: The study showed that the establishment of 

business intelligence pursues the basic goals of access to 

data sources, data content quality, data integrity, access 

quality and analysis capabilities. Finally, on accuracy, 

precision, cost-effectiveness of decisions, ease of 

decision making and reduction The risk of the 

organization is involved and the model is extracted. 
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 سبک در تجاری هوش کلیدی هایمولفه نقش
 ایران اسالمی جمهوری سازمانهای مدیران گیریتصمیم

 
 

 1فرد دانایی جواد
 آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد اطالعات، فناوری مدیریت گروه

 .ایران تهران، اسالمی،
 

 *2 علیقلی منصوره
 آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد بازرگانی، مدیریت گروه

 .(مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی،
 

 چکیده

 تجاری هوش کلیدی هایمولفه نقش بررسی جهت پژوهش،: هدف
 ایران اسالمی جمهوری سازمانهای مدیران گیریتصمیم سبک در

 کاروکسب هوشمندی کلیدی هایمولفه کند بررسی کوشید و انجام
 هوشمندی فرایند استقرار و است کدام آن بنیادین اهداف ؟ چیست
 همچنین،. رساندمی یاری اهداف این تحقق به حد چه تا وکار کسب

 یهامولفه از یک هر بر وکارکسب هوشمندی که بود آن دنبال به
 قشن آن، بر مبتنی و دارد تاثیری چه مدیران گیریتصمیم سبک
  .نماید استخراج را گیریتصمیم سبک در تجاری هوش هایمولفه
 توصیف به کمی، و کیفی ترکیبی صورت به: ها روش و مواد

. پرداخت هدف جامعۀ در وکارکسب هوشمندی استقرار وضعیت
 ایمجموعه ابتدا،. گرفت صورت گام دو در پژوهش اساس، این بر
 طی. گردید اجرا مدیران و نظرانصاحب با عمیق هایمصاحبه از

 اهداف ، تجاری هوش هایشاخصه ها،مصاحبه این تحلیل و تجزیه
 نامهپرسش تدوین با نهایت، در و استخراج گیریتصمیم هایمولفه و
 بر وکارکسب هوشمندی تاثیر مدل هدف، جامعۀ در بررسی و

 تلفمخ جهات از آن پایایی و اعتبار و گردید استخراج گیریتصمیم
 .گرفت قرار سنجش مورد
 انتقال استخراج، ها،داده منابع کلیدی های پژوهش،مولفه :ها یافته

 وجو،پرس ابزارهای ، هافراداده ها،داده انبار بارگذاری، و
 وکارکسب هوشمندی برای را اطالعات تحلیل و گیریگزارش
 .نمود شناسایی

 وکار،کسب هوشمندی استقرار داد نشان پژوهش: گیری نتیجه
 ها،داده محتوای کیفیت ها،داده منابع به دسترسی بنیادین اهداف

 را حلیلت قابلیت و اطالعات به دسترسی کیفیت ها،داده یکپارچگی
 یمات،تصم بودن صحت،دقت،اقتصادی بر نهایت، در کندمی پیگیری
 آن مدل و دارد نقش سازمان ریسک کاهش و گیریتصمیم سهولت

 .نمود استخراج را
 

 گیریتصمیم تجاری، هوش وکار،کسب هوشمندی :ها واژه کلید
 

 17/06/1400تاریخ دریافت: 
 23/03/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول m.aligholi@yahoo.com   

_________________________________ 
1 Buisiness Inteligent (BI) 

 مقدمه
های موثر و کارآمد هستند؛ زیرا جهت ان نیازمند اتخاذ تصمیمرمدی

ها باید تدابیری اندیشیده شود ها و اجرای صحیح آنپیشبرد برنامه
و راهکارهایی انتخاب گردد تا نیل به اهداف تعیین شده، با حداقل 

 .پذیر گرددنابه خوبی امک ،زماندر حداقل استفاده از منابع مادی و 
وکارها برای موفقیت نیازمند دسترسی سریع و کسب[.1].یافسر

ها، آسان به اطالعاتی درباره مشتریانشان، امور مالی داخلی آن
شان و صنعتی های تجاریشرایط بازار خارجی و درستی فعالیت

اطالعات، خون زندگی اند که های امروزی پی بردهسازمان. هستند
 [.2یوسفی.]. اقتصاد دیجیتال است

 .کمبود اطالعات استگیری، در تصمیمیکی از مشکالت مدیران 
یفیت بلکه به ک ؛این کمبود البته مربوط به کمیت اطالعات نیست

د شوسبب می شود. کیفیت نامناسب اطالعات،میاطالعات مربوط 
 .گیری استفاده کنندیند تصمیمدر فرآ هاآنکه مدیران قادر نباشند از 

  [.3زارع و محمودی.]
و علمی  مئنچه مدیران به آن نیازمندند، ابزار راحت، مطآن

برای یاری آنان در اتخاذ تصمیمات است تا بتوانند به آسانی و 
زارع و . گیری کنندسریع و با اطمینان بیشتر تصمیم

  [.3محمودی.]
غیرمنطقی و نادرست، به تصمیمنادیده گرفتن اطالعات و انتظارات 

شود و مانع رسیدن سازمان به اهداف گیری نادرست منجر می
 [. 4شیخ عطار.] .گردداش میاصلی

های پیشرفته و فناوری هاها تنها از طریق تکنولوژیاین ویژگی
از منظر معماری . تواند تحقق یابدمی 1مانند هوش تجاری ،اطالعات
به هوش تجاری به عنوان یک چارچوب که عامل افزایش  ،و فرایند

نهایتا بر فرایندهای  است وکارایی سازمان و یکپارچگی فرایندها 
یسته ، نگرگرددمییری در سطوح مختلف سازمانی متمرکز گتصمیم

 [.5توتونیا.] .شودمی
گیرندگان به با فراهم کردن دسترسی سریع تصمیم ،هوش تجاری

دهد تصمیمات را بهتر اتخاذ ها اجازه میکه به آناطالعات مرتبط 
این امر بر این اصل استوار است  کند.ها کمک میکنند، به سازمان

آتر کار ،اگر با اطالعات صحیح تقویت شوند ،گیرندگانتصمیم که
 [.6پاوکوف و دیگران.] .ثرتر خواهند بودوو م
های هوش به شناسایی دقیق قابلیت ،سازی هوش تجاریپیادهاما 

و اجزای هم راستای  سازمانعملیاتی هر  یمتناسب با حوزه ،تجاری
رود، با باالترین سطح هایی که از آن انتظار میمزیتدارد تا آن نیاز 

 [.7اسدزاده.]. محقق شود ،یی و اثربخشی سازمانیآکار
ه و بدون زدرا شتاب هوش تجاریهای ها، سیستمبسیاری از شرکت

توجه به مفاهیم اساسی، به منظور سازگاری با مقاصد و راهبردهای 
زده، این رویکرد شتاب ۀکنند. نتیجسازی میهپیاد ،سازمانی

های ضعیفی است که موجودیت های شکست خورده یا سیستمپروژه
  [.8.]فتحیان و زنجانی.آنها در تضاد با اهداف سازمانی است 

اندازی فرایند هوش تجاری در یک سازمان، به بر این اساس، راه
گیری در آن سازمان نخواهد شد؛ خودی خود منجر به بهبود تصمیم

های هوش بلکه باید با دقت بررسی کرد که کدام یک از مولفه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 19

https://islamiclifej.com/article-1-861-fa.html


 429...  سبک در تجاری هوش کلیدی هایمولفه نقش 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

گیری سازمان اثرگذار بوده است و میزان این تاثیر تجاری بر تصمیم
های این مبنا، این پژوهش پاسخ به پرسشبر تا چه حدی بوده است. 

 گیردزیر را به عنوان مساله پی می
وکار در جامعۀ پژوهش ( وضعیت استقرار هوشمندی کسب1

 چگونه است؟
وکار در جامعۀ هدف ( وضعیت تحقق اهداف هوشمندی کسب2

 چگونه است؟
گیری در جامعۀ هدف، متاثر از استقرار ( وضعیت تصمیم3

 ار چگونه است؟وکهوشمندی کسب
گیری های کلیدی هوش تجاری در تصمیم( مدل نقش مولفه4

 سازمانی چگونه است؟
نیمه  اکتشافی این پژوهش به صورت کیفی و کمی و با ابزار مصاحبه

آماری خبرگان  و پرسشنامه در جامعه محورمساله یافته وساخت
زمان و مدیران سازمانهای بخش خصوصی و مدیران ارشد و میانی سا

مکران صورت گرفت. در زمینۀ حجم نمونه، در بخش کیفی، اشباع 
گیری بود. ی مبنای داوری دربارۀ زمان توقف نمونهنظری، مقوله

استفاده شود، تا  1با حداکثر نوسان همچنین، کوشش شد از نمونه
[. 9بدین وسیله دامنۀ نوسان و تفاوت در میدان آشکار شود. فلیک.]

ها استفاده شد، بندی مصاحبهروشی که جهت کدگذاری و مقوله
ها نیز از روش هفت برای تحلیل داده روش کدگذاری نظری بود.

 ای کالیزی استفاده شد. مرحله
ها بر و تاثیر آنهای کلیدی هوش تجاری پس از تعیین مولفه

ها بر گیری سازمانی، اثرگذاری هریک از این مولفهتصمیم
نامه گیری در بخش کمی پژوهش و با استفاده از ابزار پرسشتصمیم

صورت گرفت. در این مرحله، از مدل استخراجی بخش کیفی، 
 جهت ساخت پرسشنامه استفاده استفاده گردید. 

ی بخش خصوصی و مدیران خبرگان و مدیران سازمانهاتعداد کل 
گیری نفر است. لذا نیازی به نمونه 54ارشد و میانی شرکت مکران، 

 شمار اجرا گشت. نبود و بخش کمی پژوهش به صورت تمام
 

 مبانی نظری تحقیق
 گیریسبک تصمیم

اند از میان راهکارهایی دانسته کارگزیدن یک راه ،گیری راتصمیم
 [.10هژبرالساداتی.] شودارایه میریزی سازمان که در مرکز برنامه

ها و وقایع محیطی های ما به پدیدهپاسخ ، در واقع،تصمیمات
 . باشندمی

های پدیدآوردن فرض ،گیریبا توجه به این که در فرایند تصمیم
نخستین یا راهکارهای ممکن و این که تا چه میزان این راهکارها 

ز محیط داخلی و خارجی نیاز به اطالعات دقیق ا ،انجام شدنی باشند
د، ها دارو فرصت تهدیدهاسازمان و تعیین نقاط قوت، ضعف، 

ها قابلیت عملی شدن آن و بسته به نوع تصمیم ،راهکارهای ممکن
تر و کامل ،به این مفهوم که هرچه شناخت محیط هستند؛متفاوت 

 های مختلف،راهکارپیشنهاد تر باشند روشن ،عوامل اثرگذار
ولی این  خواهد بود.تر ساده ،و انتخاب راهکار برتر تربینانهواقع

_________________________________ 
1 Maximal Variation 

 د،ندقیق نیست ،ناشناخته و اطالعات ،در مواردی که محیط وضعیت،
 .شودمیتر مشکل

های آشکار عوامل ملموس و غیرملموس و محدودیت ،از سوی دیگر
ها و انتظاری که برای دستیابی گرا بودن آنهدف ،هاو نهان تصمیم

عوامل کیفی  که شودسطحی بهینه از نتایج وجود دارد، سبب میبه 
گیران برای . تصمیمداشته باشند گستردهها دخالت نیز در تصمیم

هایی مانند موارد زیر، باید دست به انتخاب بزنند: پاسخ به پرسش
؛ دنای تبدیل شود؛ چه اطالعاتی گزینش شولهاچه چیزی به چه مس

انتخاب شود؛ اهداف و ابزارها چیست؛ اجرا کدام راهبرد و سیاست 
  ؛ و ....و ارزیابی چگونه باشد

با خود به همراه  راها و مالحظاتی ، ویژگینیز شرایط خاص بحرانی
اثر بگذارد. برخی از گیران های تصمیمتواند بر انتخابدارد که می
  ها عبارتند از:این ویژگی

 گیرانفشار شدید بر تصمیم (1

 گیریهای تصمیمودن هزینهباال ب (2

 نیاز به اجماع و قاطعیت (3

  گیریهای تصمیممحدودیت (4
غیرساختارمند یا نیمه ،ساختارمند ،صرف نظر از این که تصمیمات

 یا در چه سطحی از اثرگذاری قرار داشته باشند، دنساختارمند باش
 .ها به اطالعات دقیق، صحیح و به موقع نیاز استگیریبرای تصمیم

 .باشدفراهم کردن این اطالعات می ، در واقع،نقش نظام اطالعاتی
  [.11.]دهکردی فروزنده

آوری و ها و محفوظات را ایجاد، جمعیک نظام اطالعاتی، داده
آنها را پردازش می ،کند و برای تولید اطالعات مفیدنگهداری می

به  وت ها و پردازش استابعی از داده ،اطالعات ،نماید. بنابراین
  [. 12. آگوئینیس.]شودزیر بیان می یصورت رابطه

اطالعات = 𝑓(داده ها، پردازش) 
در تمامی مراحل مختلف اخذ تصمیم، به اطالعات  ،گیرندهصمیمت

به عنوان منبع اساسی جهت اخذ تصمیمات مناسب و درست نیازمند 
 است.

 
 گیریاطالعات و تصمیم

که کند، بلگیری نقشی اساسی ایفا میاطالعات، نه تنها در تصمیم
گیری و اصوال سبک مدیریت یک نهاد یا سازمان را سبک تصمیم

های آن، گیریتوان بر اساس نوع کاربرد اطالعات در تصمیممی
 تحلیلگیری را با دو بعد های تصمیمسبکتشریح کرد. بر این اساس، 

 :کنندمی
  .کنندیران از اطالعات استفاده میروشی که مد (1
 شوند. ها متمرکز میحلچگونه بر راه( این امر که مدیران 2

که عمدتا در  ها معموال دو طرف وجود داردگیریدر تصمیم
بخشی از منفعت طرف مقابل  یکی، ۀتعارض منافع هستند و هزین

ها گیریاساسی در تصمیم یاطالعات نقش . در این وضعیت،است
ها دارد. نقص و ناتمامی اطالعات در تعامالت آنمیان و ارتباط 

ها مینااطمینانی ا، منشو یا با مشتری با یکدیگر هامیان سازمان
ها و تصمیمات بدون این نااطمینانیباشد و معموال برآیند 
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 گردد.سنگینی میهای هزینه اطالعات کافی، برای سازمان موجد
زیادی برای جستجوی  یانگیره هاسازمان ،به همین دلیل
  .اطالعات دارند

های طرفین، پیامد از آنجایی که هر ترکیب از اعمال استراتژی
 پیامدهای ممکن بازی ۀاطالعات در زمین ،خاصی دارد، در این حالت

شناخت مجموعه اعمال ممکن طرف مقابل و عوامل دیگر  و
 1که خارج از کنترل طرفین است و اصطالحا محیط یثیرگذارات

ثر خواهد بود. وشود، در حصول به قواعد تصمیم بهینه منامیده می
 پس با دو حالت متفاوت مواجهیم:

به حالتی که مجموعه پیامدهای ممکن برای : 2اطالعات تمامحالت  (1
 شود.، گفته میمعلوم باشد یا سازمانی هر فرد

به حالتی که مجموعه پیامدهای ممکن  :3ناتماماطالعات ( حالت 2
  شود.، گفته میباشدنمعلوم برای طرفین 

در  4ازیب یپیشینه ،لذا دانستن انتخاب بازیکنان قبلی و به عبارتی
د، بار آوره که حداکثر پاداش ممکن را ب سازمان ۀانتخاب عمل بهین
 رد:در این شرایط، دو وضعیت امکان رخداد دا مهم خواهد بود.

  است.بازی معلوم  ۀشرایطی که پیشین :5اطالعات کامل الف(
نیست. بازی معلوم  ۀشرایطی که پیشین: 6اطالعات ناقصب( 

 [.13باوی.]
گیری، از میان الگوهای جهت فهم بیشتر رابطۀ اطالعات و تصمیم

گیری، با مفروض قرار دادن الگوی سایمون، مینتزبرگ فرایند تصمیم
 به تحلیل زیر دست یافت:توان و هیوبر می

هر  8مدیران ارشد ،به مدد نظام اطالعاتی: 7هوشمندی ( مرحله1
این های جدید هستند. له و فرصتام مسیعال ۀروز منتظر مشاهد

همواره به  ،ل غیرتکراریینامند، زیرا مسامرحله را هوشمندی می
 ،به طور آشکار ،ها نیزراحتی قابل مشاهده نیستند و حتی فرصت

 شوند.نمیمشخص 
کارهای مختلف حل فعالیت طراحی، ایجاد راه: 9طراحی ( مرحله2

توان فرایند طراحی را می ۀمرحل بنابراین، گیرد.له را دربر میامس
کارها به هوشمندی برخی از راهخالقیت و ایجاد تباین دانست. 

له و بررسی امس ۀآوری اطالعات بیشتر درباربیشتر، یعنی جمع
ای میان بنابراین، با چرخههای اجرایی آن نیاز دارند. جنبه

 هوشمندی و طراحی مواجهیم.
کار، غالبا در محیطی که با انتخاب یک راه: 10انتخاب ( مرحله3

در چنین گیرد. صورت می ،مخاطره و عدم اطمینان همراه است
اساسی  ۀجنب 11«شود اگرچه می»مواقعی، ساختار تحلیل مبتنی بر 

 .مستقیما نقش دارد ،در انتخاب ونظام پشتیبانی تصمیم است 
 [.14پور.]قلی
 

_________________________________ 
1 Nature 
2 Complete Information 
3 InComplete Information 
4 History 
5 Perfect Information 
6 Imperfect Information  
7 Intelligence 

 
 [.15گیری مبتنی بر اطالعات ویکسوم.]: الگوی تصمیم1نمودار 

 ،دنباشبرخی تصمیمات، موردی و بدون ساختار میاز جهتی دیگر، 
از نیازهای اطالعاتی  ،گیریتصمیم ۀتا لحظ ، در این مواقع،لذا مدیران

ی دسترس نبرای ساده نمود ،خود کامال آگاه نیستند. به همین لحاظ
ها به کمک های مورد نیاز و پردازش و تجزیه و تحلیل آنبه داده

که  ته اسایجاد گردید گیری، نظام پشتیبانی تصمیمهای تصمیممدل
 [.16. داونپورت.]کندمیگیری کمک به مدیران در فرایند تصمیم

با ، گیریبرای تصمیم هوشمندیمنجر به افزایش اهمیت  ،این امر
 آندار از هدف یو استفاده اطالعاتاستفاده از ذخیره و اشتراک 

دانش که در  شده استموجب  موضوعاین  ،شده است. در نتیجه
محیط »دیدگاه از  ،محیط اطالعاتی ۀتوسعمدیریت، در حوزۀ 

 تحول صورت گیرد.« محیط هوشمند»نظرگاه  سمت به« ممنظ
  [.17میدلتون.]و  تیفنساس

 

 هوش تجاری
یا هوش  وکارهوش کسب 12، هاروارد دریسنر1989در سال 

های مفاهیم و روشمجموعۀ را چتری توصیف نمود که  13تجاری
های پشتیبانی مبنی بر سیستم ۀکار را به وسیلوگیری کسبتصمیم

 [. 18پوپوویچ.] گیرددربر می ،واقعیت
بدین صورت  14اولین تعریف علمی هوش تجاری را گوشال و کیم

جهت کمک به  ،مدیریتی و ابزاری ییک فلسفه :ندبیان کرد
با هدف  ،کارواطالعات کسب ۀها برای مدیریت و تصفیسازمان

 [.19گاوتام.] .کارواتخاذ تصمیمات کارا در محیط کسب
هایی مانند قابلیت هوش تجاری شامل ویژگیبنا بر تعریف فوق، 

آوری، پردازش و انباشتن اطالعات است؛ به نحوی که تمامی جمع
دسترسی داشته  به آن ،با توجه به نیاز خود ،دنسطوح سازمان بتوان

8 Executive Information System (EIS) 
9 Design 
10 Choice 
11 What-If 
12 Howard Dresner 
13 Business Intelligence (BI) 
14 Ghoshal and Kim 

 هوشمندی

 طراحی

 انتخاب

 اجرا
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ها در برابر از آن ،ها کمک رساندهدهی آینده به آند و در شکلنباش
  [.20آمیز و دیگران.] .حفاظت نمایدرفتارهای رقابتی 

شامل فرایندها،  ،یک چارچوب کاری ،هوش تجاریدر واقع، 
های مختلف است که برای حرکت از داده به ابزار و فناوری

و موجب است طراحی شده  ،اطالعات و از اطالعات به دانش
به  [.21چن و دیگران.]شود ارزش افزوده برای سازمان می

توان کاوش اطالعات، آنالیز و تحلیل می ،کمک هوش تجاری
سازمان این  ۀگیرندگان در هر ردآنها را ساده نمود و به تصمیم

به آسانی به آن اطالعات  یاجازه را داد تا در هر کجا و هر زمان
 .ها را بهتر درک نموده و تحلیل نماینددسترسی داشته باشند و آن

 [.22ویلیامز.]

نه یک سیستم، بلکه یک معماری  نه یک محصول و ،هوش تجاری
های به همراه سیستم ،های عملیاتی یکپارچهای از سیستمو مجموعه

های داده است که دسترسی آسان کاربران پشتیبان تصمیم و پایگاه
ای از مجموعه ،هوش تجاری سازد.را مهیا می هاکار به دادهوکسب
ها، ابزارها و راهکارهایی است که امکان بررسی ها، فناوریتوانایی

برای مدیران فراهم آورده و به درک را شرایط گذشته، حال و آینده 
  [.23موس و هابرمن.] .کندکار کمک میوبهتر از فضای کسب

بینی سریعی استفاده تحلیل و پیش ۀاز ابزار پیشرفت هوش تجاری
د رای دستیابی به مقاصب تاکند کمک می سازمانکند که به یک می

  [.24گوپتا.] .نمایدتصمیمات بهنگام و عاجل اتخاذ  ،سازمانی
 یها همچون منبع جمعی بسیار ارزشمندبا داده در هوش تجاری،

 کیفیعناصر کمی به عناصر از  هاطی فرایندی، داده شود ورفتار می
توانند می ،اطالعات با معنادر هوش تجاری،  ند.دهتغییر شکل می

ه شوند تا به یدر زمان صحیح، مکان صحیح و به شکل صحیح ارا
برای تسهیل تصمیم ،ها و حتی واحدهای بزرگتربخش ،هاافراد، اداره

  [.25اس.]ب.کمک کنند  ،گیری بهبود یافته
ساختارهای متفاوت توان مبتنی بر تعاریف هوش تجاری را می

، جاری در سازمانو جایگاه استفاده از هوش ت مدیریتیگیری تصمیم
  :بندی کردطبقهبه شرح زیر 

این رویکرد، هوش تجاری را فرایندی در نظر می :رویکرد مدیریتی( 1
آوری شده از منابع داخلی و خارجی، به های جمعداده، آن طیگیرد که 

گیری، یکپارچه و ادغام منظور تولید اطالعات مرتبط با فرایند تصمیم
 شوند. می
ای از در رویکرد فنی، هوش تجاری مجموعهرویکرد فنی: ( 2

شود که از فرایند رویکرد افزارهایی توصیف میابزارها و نرم
 کند. پشتیبانی می در بخش باال مدیریتی مطرح شده

 ،های سازمانی: در این رویکردرویکرد توانمندسازی سیستم( 3
شود که در نظر گرفته می یعامل اثربخش ،های هوش تجاریویژگی
و  کائو. دهدها را افزایش میهای اطالعاتی سیستمقابلیت

  [.26دیگران.]

مانند سیستم ایهای سازمانیها که امروزه سیستمبسیاری از سازمان
اند، هنوز از سازی نمودهریزی منابع سازمان را پیادههای برنامه

 برند.خود رنج می گیریکمبود هوش تجاری در فرآیندهای تصمیم
های ارزیابی و سنجش هوش ها و روشمدل در چنین وضعیتی،

_________________________________ 
1 Customer Analysis 

تواند در تشخیص سطح هوش می ،های سازمانیتجاری در سیستم
 .مفید باشند ،گیریها و ایجاد فضای مناسب پشتیبانی تصمیمسیستم
  [.27آلتر.]

هوش تجاری، نه به عنوان یک توان گفت که در مجموع، می
نه به عنوان یک سیستم، بلکه به عنوان یک معماری و محصول و 

های ای از برنامهنظر است که شامل مجموعه رویکردی جدید مورد
 عملیاتی و یهای دادهبه استناد پایگاه وکاربردی و تحلیلی است 

وهای هوشمند تجاری و کسبگیری برای فعالیتبه تصمیم ،تحلیلی
ری برای برتری رقابتی و کند  هوش تجاری ابزاکار کمک می

  [.28ادلمان و دیگران.] است.پایشگر و تحلیلگر بازار و مشتریان 

 اهداف و کاربرد هوش تجاری 2-4
کمک کند که  هاسازماناین است که به  هوش تجاری،هدف اصلی 

د و مزیت رقابتی خود را در بازار ارتقا نعملکرد خود را بهبود بخش
ها به واقع از طریق این ارزیابی که آیا فعالیت هوش تجاری،د. نده

مدیران  ،شود یا خیربه سوی اهدافشان می سازمانمنجر به پیشروی 
 [. 29محقر و دیگران.] .ددهیاری می ،در اتخاذ تصمیمات بهتررا 

با به  ،محوربه مثابه نظام پشتیبانی تصمیم داده ،هوش تجاری
ری بهتر، شکاف ناشی از کمبود گیها به منظور تصمیمکارگیری داده

اطالعات را در زمینه تحلیل مالی، تحلیل انتظارات مشتریان و بازار 
و  نایی.کند تحلیل سازمان، جبران می ،خاص و به طور کلی

  [.30].دیگران

  به دو شکل به کار آید: تواندیم هوش تجاری
 تواند بهیم کیاستراتژهوش تجاری  ( هوش تجاری استراتژیک:1

ها روندها و فرصت؛ از شرکت بدهد یکل دید کیارشد،  رانیمد
ر د ،نظارت بر شرکت یبرا و کند ییرا شناسا یرشد و ترق یبرا

 اش به کار رود. یعملکرد کل یهامورد شاخص
 یاتواند بر یم یکیاکتهوش تجاری ت ( هوش تجاری تاکتیکی:2

که  ییجاها یعنی ؛کار روده ب یمناطق حساس و دچار مشکل تجار
ه تواند بیم هوش تجاریالزم دارد که فقط  یشتریب نشیدانش و ب
 .وردایهمراه ب ی، آن دانش و بینش را بهفیک جیو با نتا عیطور سر

 [.31.]نسیواست
از  سازمانتمام اعضای که شود هوش تجاری سبب می ،همچنین

 در حل آن سهیم شوند و عملکرد و ،خبر شده مشکالت پیش رو با
  [.32هاوسون.] .بهبود یابد در سازمان گیریفرایند تصمیم در نتیجه،
هوش تجاری در یک توان اهداف زیر را برای می کلی،به طور 
 عنوان کرد:  سازمان

  سازمانهای تجاری تعیین گرایش (1

 1تحلیل مشتریان (2
 بینی بازار پیش (3

 باالبردن سطح رضایتمندی مشتریان  (4

 شناسایی مشتریان دائمی  (5

 های مختلف.بر اساس شاخصبندی مشتریان تقسیم (6
 افزایش کارایی سازمان در امور داخلی (7
 استانداردسازی ساختارهای سازمان (8
 گیری تسهیل در تصمیم( 9
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 [.33بانان.] 1.تحلیل ریسک (10

های زیر توسعه دهی سنتی را با راهگزارش هوش تجاری، همچنین،
 :دهدمی

  کردن آنتعاملی الف( 
 کردن آنسلسله مراتبی ب( 

 [.31استیونس.].کردن آن  چندبعدیج( 

 ،اطالعات یهیبا ارا ،هوش تجاریتوان بیان کرد که در نهایت، می
را  های مختلفهای موجود در حوزهتواند بسیاری از چالشمی

 :عبارتند از هاحوزهترین این . مهمهدپوشش د
  2ارتباط با مشتریمدیریت ( 1
  3مدیریت عملکرد( 2
  4مدیریت ریسک( 3
 [.34.]یوبیپریویچ و داکویچ 5.مدیریت دارایی و بدهی( 4

های صحیح، یکپارچه داده یهیاز اهداف مهم هوش تجاری، ارا
شود. ها حاصل میسازی دادهو سازگار است که با فرایند پاک

 عبارتند از: هادادهمعیارهای مهم در انتخاب در هوش تجاری، 
 هایکپارچگی داده 
 هادقت داده  
 هاصحت داده  
 هاقابلیت اطمینان داده 
 [.35ریتمن.].ها فرمت داده 

 

 ها و موانع هوش تجاریفرضپیش 2-5
کار زمانی در سازمان موفق هستند که وهای هوشمندی کسبسیستم

 های زیر را پیاده کنند:شرطبتوانند پیش
 مدل کردن دانش( تشخیص و 1
 های اطالعات( مشاهده کردن و تغییردادن ذخیره2
 ( ایجاد تجزیه و تحلیل و گزارش3
 ( یادگیری برای روشن کردن اطالعات و پرسیدن سواالت4
های جاری گیری بر مبنای کارکار و تصمیموکسب ی( توسعه5
 [.36کادایام.].

پذیر باشند، به کار باید بسیار انعطافوهای هوشمندی کسبسیستم
بایستی ها نیز میکار، سازمانوطوری که با تغییرات کسب

 های خود را تغییر دهند.سیستم

 
 فرایند هوش تجاری 2-6

کار، چارچوبی است که اجزای مختلف ومعماری هوشمندی کسب
ها، افراد، فرایندها، فناوری و مدیریت( کار )دادهوهوشمندی کسب

ها را برای اطمینان از عملکرد روان آن ی گرد هم آمدنو نحوه
کند. اگر معماری سیستم به درستی طراحی نشود، سیستم تبیین می

آید، ممکن است منجر به هایی که بین اجزا به وجود میناسازگاری
مشکالتی نظیر عدم توانایی در اشتراک اطالعات بین اجزا، عدم 

کار وضعیف کسبکار و عملکرد وتوانایی در تحقق نیازهای کسب
_________________________________ 

1 Risk Analysis 
2 Customer Relationship Management (CRM) 
3 Performance Management (PM) 
4 Risk Management (RM) 

ی یهتواند منجر به اراشود و در بدترین حالت، معماری غلط می
 .اطالعات اشتباه به افراد اشتباه و در زمان نامناسب شود

 [.37ورچلیس.]
به شرح معماری سیستم هوش تجاری شامل چندین الیه است که 

 شود:میتوضیح داده  زیر
 
 6منابع داده ی( الیه1

های ذخیره شده در منابع اولیه سازی دادهیکپارچهی اول، در مرحله
و ثانویه، که در نوع و ریشه ناهمگون هستند، ضروری است. کار 
اصلی در این بخش، یکنواخت کردن و یکپارچه کردن منابع داده 

 مختلف است.
 به طور کلی، داده ها از دو نوع منبع قابل دریافت هستند:

 هایهای مرتبط با سیستمبه دادهالف( منابع داخلی: منابع داخلی، 
 عملیاتی داخلی سازمان اشاره دارند. 

منابع داده خارجی، به منابعی اشاره دارد که از  :خارجی منابع( ب
ها اغلب به رقبا، بازار، گیرند. این دادهخارج از سازمان نشات می
 [.38شوند.توربان و دیگران.]محیط و فناوری مرتبط می

 7استخراج، انتقال و بارگذاری یالیه( 2
و خارجی به یک داخلی منابع  هایشامل فرآیند تبدیل دادهاین الیه، 

. این داده است انباردر هاآن سازیذخیره و و مشترک فرم مناسب
 فرایند، شامل مراحل زیر است:

های ی استخراج: این مرحله، شامل دسترسی به دادهالف( مرحله
های خوان و متفاوت است که در پلتفرمهمحاصل از منابع اغلب نا

 متفاوتی وجود دارند. 
های ها به فرمتی تبدیل: فرایند تبدیل، تبدیل دادهب( مرحله

 ای ازگیری و تحلیل، با استفاده از مجموعهسازگار برای گزارش
کار، همانند تجمیع است. همچنین این مرحله، شامل وقواعد کسب
ها قبل از استقرار دادهل است. لذا الزم است سازی و تبدیفرایند پاک

 ،های غیرعادیتا داده کردپردازش ها را پیشها، آندر مخزن داده
  گردند. حذف، ند منجر به نتایج مبهم شوندنتواکه می

های تبدیل شده، ی بارگذاری، دادهج( مرحله بارگذاری: در مرحله
شوند تجمیعی و فیلتر شده، در انبار داده بارگذاری می

 [.37ورچلیس.].
 
  :8هاانبار داده یالیه( 3

تحلیلی است که به عنوان مبنایی  ییک پایگاه دادهها، انبار داده
شود و برای حجم های هوش تجاری از آن استفاده میبرای سیستم

ها را داده یای که امکان مدیریت کارآمد و سادهزیاد داده، به شیوه
گیری فراهم با هدف ایجاد اطالعات مورد نیاز در فرآیند تصمیم

 [.39].رایزادا.شود میکند، طراحی 

5 Asset liability Management (ALM) 
6 Data Source Layer 

7 Extract Transform and Load (ETL) 
8 Data Warehouse (DW) 
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ها به کار میهایی که برای توصیف دادهبه داده :1دادهفرا یالیه( 3
کند که منبع داده شود. فراداده، توصیف میمی روند، فراداده گفته

کجاست؛ چه تغییراتی در آن صورت گرفته است؛ کجا استفاده و 
اطالعات مرتبط  یشوند و یک جزو داده چگونه با بقیهذخیره می

ها، استفاده، توسعه و پشتیبانی سیستم را بهتر و است. وجود فراداده
سازد. در این وضعیت، کاربران برای کاربردهای مدلتر میسریع

سازی، نیازی به طراحی مجدد ساختارهای داده، مثل نام جداول، 
اولساک و .ها در فراداده وجود دارند ندارند؛ زیرا این داده

 [.40.]زیمبا
 2( الیه کاربر نهایی4

کاربر نهایی، شامل ابزارهایی برای نمایش اطالعات، به یالیه
های مختلف، به کاربران متفاوت است. در باالترین سطح، شکل

ابزارهای تحلیلی قرار دارند که توسط مدیران عالی سازمان مورد 
جو وسپرترین سطح نیز، ابزارهای گیرند و در پاییناستفاده قرار می

گیری قرار دارند که در سطوح مدیریت عملیاتی سازمان و گزارش
 [.40اولساک و زیمبا.] .شونداستفاده می

گیرند، شامل موارد ابزارهایی که در این بخش مورد بررسی قرار می
 زیر هستند:

این ابزارها، دسترسی : 3گیریجو و گزارشوالف( ابزارهای پرس
هایی برای اهداف ها و ایجاد گزارشدادهجو از وسریع و پرس

 کنند..گیری را برای کاربران فراهم میمدیریتی و تصمیم
با استفاده از  ،پردازش تحلیلی آنالین :4برخطپردازش تحلیلی ب( 

توانایی انجام محاسبات پیچیده، تجزیه و  ،افزارهاای از نرممجموعه
را فراهم میهای پیچیده سازی دادهها و مدلتحلیل رویه

 [.41کاتسوکیس.].کند

 
 :5کاویدادهج( 
به منظور  ،هافرایند تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از دادهکاوی، داده

، فرایند کاوی. در واقع، دادهباشددار میکشف الگوها و قوانین معنی
 ستا هاهای دادهخودکار استخراج اطالعات و دانش پنهان از بانک

 [.29دیگران.]محقر و .
ی گرافیکی : این ابزارها به دنبال ارایه6د( ابزارهای تصویرسازی

اطالعات، با هدف ایجاد امکان درک کیفی محتوای اطالعات 
 هستند.

افزارهای تحلیلی، کارکردهایی : نرم7های کاربردی تحلیلیه( برنامه
چه »های فروش و سناریوهای بینی، تحلیلسازی، پیشهمانند مدل

 [.42زارعی و زارعی.].کنند را ارایه می« شود اگرمی
 گیریهوش تجاری و تصمیم 2-7

تواند بر افزایش سرعت و کارایی هوش تجاری می ،به عبارت دیگر
به طوری که از ؛ مستقیم بگذارد ثیراها تگیری در سازمانتصمیم

طرح گیری تصمیمیاور در ترین ابزار به عنوان مهم 21اوایل قرن 
دهد برخی تحقیقات انجام شده نشان می [.43].مساروس شده است

درصد، موجب  95اطمینان سطح با  ،که به کارگیری هوش تجاری
 [.44خدیور و دیگران.] .ها شده استعملکرد بهتر سازمان

های پشتیبانی های مورد نیاز سیستماساس مرور ادبیات ویژگیبر 
هوش های های مورد نیاز سیستمتوان ویژگیگیری، میتصمیم

را به صورت  سازمان گیریتصمیماز نظام جهت پشتیبانی تجاری، 
  :استخراج نمود زیرجدول 

 

 
 گیریتصمیماز سبک جهت پشتیبانی هوش تجاری، های های مورد نیاز سیستمویژگی: 1جدول 

 سال نظرصاحب شاخص ویژگی
 2016 8اپل و وینستونهولس پردازش دانشگیرنده در افزایش توان تصمیم پردازش بهتر دانش

 1016 اپل و وینستونهولس گیرنده برای اداره مسایل بزرگ یا پیچیدهافزایش توان تصمیم کنار آمدن با مسایل پیچیده
 2014 9اودو و گیومارائیس گیریکاهش زمان تصمیم کاهش زمان
 2016 اپل و وینستونهولس گیریی تصمیمکاهش هزینه کاهش هزینه

 2014 اودو و گیومارائیس های اکتشافیگیرنده به انجام تحلیلتشویق تصمیم قدرت اکتشاف
 2013 10توربان و آرونسون های جدید تفکر نسبت به مسالهایجاد گزینه ایجاد رویکرد جدید

 2014 11هایتاور مجهز نمودن فرضیات به شواهد و مدارک تجسم
 2015 12اپل و سنابهولس های تصمیمفرایند و خروجیافزایش اعتبار  قابلیت اعتماد

 ارتباطات بهتر

بهبود ارتباطات میان افرادی که در اخذ یک تصمیم شرکت 
 2017 13دیسنکتیس و گالوپه دارند.

بهبود ارتباطات میان افرادی که در اخذ تصمیمات به هم وابسته 
 2014 اودو و گیومارائیس شرکت دارند.

_________________________________ 
1 Meta Data 
2 End User Layer 
3 Query and Reporting Tools 
4 Online Analytical Processing (OLAP) 
5 Data Mining (DM) 
6 Visualization Tools 
7 Analytics Applications 

8 Holsapple & Whinston 
9 Udo & Guimaraes 
10 Turban & Aronson 
11 Hightower 
12 Holsapple & Senab 
13 Desanctis & Gallupe  
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میان افرادی که در اخذ تصمیمات بین سازمانی بهبود ارتباطات 
 2016 اپل و وینستونهولس شرکت دارند.

 هماهنگی بهتر

 2017 دیسنکتیس و گالوپه گیرندههای فرد تصمیمبهبود هماهنگی فعالیت
 2016 اپل و وینستونهولس رند.گیبهبود هماهنگی افرادی که به صورت مشترک تصمیم می

سازمانی تصمیم افرادی که به صورت برونبهبود هماهنگی 
 2016 اپل و وینستونهولس گیرند.می

 رضایت بیشتر
 2015 اپل و سنابهولس ارتقای رضایت از فرایند تصمیم

 2015 اپل و سنابهولس ی تصمیمارتقای رضایت از نتیجه
 2014 اودو و گیومارائیس گیری غیرمتمرکز و مشارکت کارکنانایجاد سیستم تصمیم گیریتقویت تصمیم

 2014 اودو و گیومارائیس حفظ مزیت رقابتی سازمان مزیت رقابتی

کارگیری یک سیستم هوشمندی ترین مزیت ناشی از پذیرش و بهمهم
گیری است که به بهبود کار، افزایش اثر بخشی فرایند تصمیموکسب

نمودار زیر، [. 45شود. آزوف و چارلزوورث.]مزیت رقابتی منجر می

ود گیری و در نتیجه، بهبوکار بر سبک تصمیمتاثیر هوشمندی کسب
 دهدمزیت رقابتی را نشان می

 
 گیری و بهبود مزیت رقابتیوکار بر سبک تصمیمالگوی تاثیر هوشمندی کسب. 2نمودار 

 

 

 پیشینه پژوهش 
 ی پژوهش در جدول زیر ذکر شده است:ی پیشینهخالصه

 

 : پیشینه پژوهش2جدول 
 نتایج محل انتشار سال انتشار عنوان پژوهشگران

 علی محقر و دیگران
 به تجاری، هوش کاربرد

 تکنولوژی یک عنوان

 اطالعات استراتژیک
 اطالعات فناوری مدیریت فصلنامه 1397

هوش تجاری نه تنها باعث 
ود، شگیری میبهبود تصمیم

تواند در پایش بلکه می
سیستم و کشف خطاهای 
منجر به تقلب هم کاربرد 

 داشته باشد.

 هاداده اطالعات دانش هاتصمیم

گردآوری و 

 هادادهسازی یکپارچه
 گیریتحلیل و گزارش هاکاوش در داده

 (DWها )انبار داده

 (ELTفرایندهای استخراج )

 پردازش تحلیلی برخط

(OLAP) 

 کاویداده

 (DM) 

 هوش تجاری

 بهبود مزیت رقابتی
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سعید روحانی و هما 
 حمیدی

ماژول ارزیابی چارچوب
حاکمیت  سیستم های

بر ویژگی شرکتی، مبتنی
 تجاری هوش های

 اطالعات فناوری مدیریت فصلنامه 1397

ترین ریسک مهم مدیریت
ویژگی کاربردی هوش 

 هایگیریتجاری در تصمیم
 .شرکتی است

 کمال مهرانی

بررسی میزان استفاده از 
هوش تجاری توسط 
مدیران مالی در تصمیم
 گیری و عوامل موثر آن

 فصلنامه مطالعات مدیریت 1396

مدیران از  یمیزان استفاده
بسیار کم  هوش تجاری،

ضعف این امر، است. علت 
هوشمندی های سیستم

 هادر سازمان کسب و کار
 است.

مهدی غضنفری و 
 دیگران

 ارزیابی هاینیازمندی

 سیستم در تجاری هوش
 ریزی منابع سازمانبرنامه

 فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین 1397

های هوش تجاری در زمینه
زیر به یاری مدیران 

 انجام در آید: کمکمی

 و اکتشافی هایتحلیل
گذشته،  روندهای تحلیل
جدید،  هایگزینه ایجاد

 در مشارکت سیستم ایجاد

 ، ارتقایگیریتصمیم

تصمیم از رضایت مدیران
 اعتبار ، افزایشگیری

 هزینه تصمیمات، کاهش

 گیری، بهبودتصمیم

، گیرانتصمیم هماهنگی
 گیریتصمیم زمان کاهش

 نصرتی شیرین
 بر تجاری هوش نقش

صنعت  گیری درتصمیم
 خودرو ایران

 اقتصاد مدیریت، المللیبین کنفرانس 1396

 دوبی مالی سیستم و

تصمیمهوش تجاری بر 
از  گیری تحلیلی مدیران

جهات سرعت و دقت 
تاثیر مستقیم و مثبت دارد 

افزایش رضایت و موجب
دیران از فرایند مندی م
 شود.گیری میتصمیم

 دالوری و دیگران
تجزیه و تحلیل اکتشافی 
اجرای هوش تجاری در 
 وزارت جوانان و ورزش

فصلنامه علوم مدیریت، کارآفرینی و  1394
 آموزش ایران

سیستم هوش تجاری ایده
آل، امکان دسترسی آسان 

به اطالعات حیاتی و 
اثربخش را به مدیران می

در اتخاذ ها دهد و به آن
تصمیمات صحیح یاری 

 .رساندمی

 آزرویال و تیل

ثیرات استفاده از سیستمات
های هوش تجاری بر 

مدیریت تعالی و فرایند 
گیری توسط شرکتتصمیم

 های نوپا

2018 

International Journal of 

Management Science 

and Business 

Administration 

وکار میهوشمندی کسب
تواند روندهای تجاری را 

مشتری و ساده کند؛ روابط 
شریک را بهبود بخشد؛ 

ها را کاهش دهد؛ هزینه
ریسک را به حداقل 

برساند؛ فرآیندها را کوتاه 
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کند و مزیت رقابتی ایجاد 
 نماید.

 لیالواتی و دیگران
وکار نقش هوشمندی کسب

های گیریدر تصمیم
 تجارت و بازرگانی

2016 International Journal  
Chem Science 

به  وکار،کسبهوشمندی 
عنوان نرم افزار پشتیبانی 

تصمیم، الگوهای فروش را 
 و کندتجزیه و تحلیل می

گذاری و رفتار قیمت روند
برای کمک به را مشتری 

به  گیری در تجارتتصمیم
 دهد.دست می

 هوانگ و دیگران

ثیر استفاده از سیستم ات
مدیریت هوش تجاری در 

ریسک در صنایع 
 کشاورزی

2014 Journal of Decision 

Support Systems, 

استفاده از فناوری هوش 
توانند با ارزیابی تجاری می

مدیریت ریسک، بررسی 
ن، اوضعیت اعتباری مشتری

کنترل رقبا و سنجش 
سودآوری  تغییرات بازار،

فروش میزان  حصوالت وم
 خود را افزایش دهند.

 اسکریلتز

اثرات هوش تجاری بر 
ها، بانکگیری در تصمیم
گران و واحدهای بیمه

 تجاری غیرمالی

2016 
Journal of Information 

Management. 

ها و نگریدقت پیش
کاهش ریسک تصمیمات، 

سازی ترین اثرات پیادهمهم
فناوری هوش تجاری در 

 سازمان بوده است.

و  چپووییپاربییو
 چدارکوی

کاربرد هوش تجاری در 
گیری در صنعت تصمیم

 الکترونیک
2018 

Journal of Management 

Information System, 

تواند در هوش تجاری می
ر د افزایش توانایی مدیریت

برداری و بهره گیریتصمیم
 ،از اطالعات در دسترس

مدیریت ارتباط با بهبود 
افزایش کیفیت مشتری، 

مدیریت عملکرد، مدیریت 
مدیریت  و ریسکبهتر 

ها ها و بدهیداراییکارآتر 
 ثر باشد.وم

 مورو و دیگران
هوش تجاری در مدیریت 

داری: تجزیه و بانک
 2015تا  2002تحلیل از 

2016 
Journal of Expert 

Systems with 

Applications 

هوشمندی کسب و کار 
تواند موجب تغییراتی می

ساختاری در جهت بهبود 
گیری در فرایند تصمیم

سازمان به شکلی مطلوب 
 گردد.

 و دیگران بتسی

ثیر استفاده از سیستم ات
هوش تجاری در تصمیم

گیری و عملکرد 
 های هواپیماییسازمان

2015 
International Journal of 

Sustainable Strategic 

Management 

استفاده از اطالعات سیستم 
هوش تجاری در تصمیم

ه بنه تنها  ،گیری مدیریت
مزایای عملکرد سازمانی 

، بلکه منجر شده است
سطح رضایت کارکنان را 

 نیز افزایش داده است.
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 اشمید و دیگران
هوشمندی کسب و کار در 

گیری سازمانی تصمیم
 موسسات تجاری

2019 
International Journal of 

Sustainable Strategic 

Management 

گرچه هوشمندی کسب و 
تواند صحت و کار می

دقت تصمیمات را افزایش 
توان نتیجه نمیدهد، اما 

گرفت که بر کارآیی و 
بهبود تصمیمات مدیران 

 تاثیر دارد..

 هایافته
ها مورد کدگذاری باز ها، کلیۀ مصاحبهپس از انجام کامل مصاحبه

و محوری قرار گرفتند. که در نهایت، مفاهیم و محورها مطابق 
 جدول زیر استخراج گردیدند.

 

 

 : نتایج کدگذاری محوری3جدول 
CVR محور مفهوم 

 هاگستره داده 83/0
 هامنابع داده

ب
کس

ی 
مند

وش
ر ه

قرا
است

ت 
ضعی

و
کار

و
 

 هامنابع داخلی و خارجی داده 1
 هاسازی دادهیکپارچه 1

 استخراج، انتقال، بارگذاری
 هاکیفیت داده 83/0
 منابع سیاست جامع تجمیع 1
 سیاست جامع راستی آزمایی منابع 1
 هاسازی دادهآوری و یکسانجمع 1
 جامعیت اطالعات 83/0

 هاانبار داده
 حافظه سازمانی 83/0
 مراقبت از اطالعات 83/0
 روزآمدسازی اطالعات 66/0
 هابندی دادهطبقه 83/0

 هاسازی دادهقابل فهم 66/0 هافراداده
 هاانتظام داده 1
 گستردگی ابزار تحلیل 1

 های متنوعگزارش 1 گیری و تحلیل اطالعاتوجو، گزارشابزارهای پرس
 پردازش اطالعات 1
 یکپارچگی منابع سازمان 1

 هایکپارچگی داده

ب
کس

ی 
مند

وش
ف ه

هدا
ق ا

حق
ت ت

ضعی
و

کار
و

 

 های موازیاطالعات متمرکز بخش 83/0
 تحلیالتصحت  1

 قابلیت تحلیل
 قدرت و سرعت تحلیل 1
 اطالعات صحیح 1

 هاکیفیت محتوای داده
 اطالعات کافی 1
 هابررسی انبوه داده 1

 هادسترسی به منابع داده
 سیاست جامع دستیابی به منابع 1
 ارایه اطالعات به فرد صحیح 1

 در زمان مناسبارایه اطالعات  83/0 کیفیت دسترسی به اطالعات
 تسهیم دانش 1
 اجماع تصمیمات 1

 صحت تصمیمات

ار 
قر

است
یر 

تاث
ی 

مند
وش

ه
ب

کس
بر 

ار 
وک میم

تص
ری

گی
 

 اطالعات به روز 1
 تصمیمات مبتنی بر دانش 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 19

https://islamiclifej.com/article-1-861-fa.html


 و همکاران  فرد دانایی جواد  438

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 اطالعات کامل 1
 دقت تصمیمات

 های دقیقتحلیل 66/0
 های مختلف سازمانتنظیم اقدامات بخش 83/0

 تصمیماتبهنگامی 
 گیریسرعت تصمیم 1
 گیریتصمیم هزینه 1

 اقتصادی بودن تصمیمات
 ایجاد مزیت رقابتی 1
 تولید ارزش افزوده 1
 وری اقتصادیبهره 1
 قاطعیت تصمیم 1

 گیریسهولت تصمیم
 گیریسازی تصمیمساده 83/0
 گیریکاهش ریسک تصمیم 1

 کاهش ریسک سازمان
 گیریفشار روانی تصمیمکاهش  1

منطبق بر محورها و مفاهیم استخراج شده، پرسشنامه پژوهش طراحی 
های پرسشنامه در اختیار گویهجهت سنجش روایی محتوایی،  گردید.

دوازده نفر از اساتید و متخصصان قرار گرفت تا در مورد تناسب یا 
خواهند بسنجند، اعالم رای کنند ها با آن چیزی که میعدم تناسب آن

و حسب مورد، پیشنهادات اصالحی ارایه نمایند. این امر چنان تکرار 
حداقل میزان قابل  هر گویه باالتر از CVRشد تا در نهایت، ضریب 

های در نهایت نیز، پس از تایید کلیۀ گویه قبول قرار گرفت.
پرسشنامه، روایی محتوای کلی پرسشنامه با کمک شاخص روایی 

به  0.94( محاسبه شد و شاخص روایی محتوا برابر با CVIمحتوا )
توان گفت که پرسشنامه از روایی محتوای بسیار دست آمد که می

پایایی آزمون نیز با آلفای کرونباخ محاسبه  ار است.مطلوبی برخورد
 باشد. استخراج گردیده است که در حد خوبی می 8735/0و ضریب 

های استخراج شده، در جامعۀ ها و شاخصهوضعیت مولفه
پژوهش مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل به شرح زیر به 

عداد کل چنان که ذکر گردید، مجموع تدست آمد. توضیح آن که 
ارشد و خبرگان و مدیران سازمانهای بخش خصوصی و مدیران 

گیری نفر است. لذا،در این پژوهش نمونه 54میانی شرکت مکران 
 گیرد.شماری صورت میوجود ندارد و پژوهش به صورت تمام

 
 
 
 

 
 هاها وشاخصه: مشخصات آماری مولفه4جدول 

 مد میانه میانگین هاها و شاخصهمولفه
انحراف 

 واریانس معیار
سطح 

 معناداری
 0 .988 .994 4 4.00 3.93 های دادهگستره

 0 .716 .846 5 4.00 4.06 هامنابع داخلی و خارجی داده

 0 .898 .948 4 4.00 3.96 هامنابع داده

 0 .517 .719 4 4.00 4.31 هاسازی دادهیکپارچه

 0 1.154 1.074 3 3.00 3.87 هاکیفیت داده

 0 1.369 1.170 4 4.00 3.67 سیاست جامع تجمیع منابع

 0 .958 .979 4 4.00 3.85 آزمایی منابعسیاست جامع راستی

 0 .872 .934 5 5.00 4.57 هاسازی دادهآوری و یکسانجمع

 0 .635 .797 4 4.00 3.85 هااستخراج، انتقال و بارگذاری داده

 0 .831 .912 4 4.00 3.70 جامعیت اطالعات

 0 1.175 1.084 4 4.00 4.04 حافظه سازمانی

 0 .852 .923 4 4.00 4.22 مراقبت از اطالعات

 0 1.627 1.275 4 4.00 3.52 روزآمدسازی اطالعات

 0 .910 .954 4 4.00 3.78 هاانبار داده

 0 1.315 1.147 4 4.00 3.98 هابندی دادهطبقه

 0 .965 .982 4 4.00 3.46 هاسازی دادهقابل فهم
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 0 1.123 1.060 4 4.00 3.81 هاانتظام داده

 0 .711 .843 4 4.00 3.80 هافراداده
 0 .738 .859 5 5.00 4.22 گستردگی ابزار تحلیل

 0 1.598 1.264 4 4.00 4.13 های متنوعگزارش
 0 .659 .834 5 5.00 4.19 پردازش اطالعات

 0 .641 .801 5 4.00 4.20 گیری و تحلیل اطالعاتگزارشوجو، ابزارهای پرس
 0 .925 .962. 4 4.00 3.85 وکاراستقرار هوشمندی کسب

 0 .923 .964 3 4.00 3.78 یکپارچگی منابع سازمان

 0 .794 .876 3 4.00 3.17 های موازیاطالعات متمرکز بخش

 0 .943 .984 4 4.00 3.48 هایکپارچگی داده

 0 .923 .964 3 5.00 4.54 تحلیالتصحت 

 0 .941 .972 3 5.00 3.39 قدرت و سرعت تحلیل

 0 .791 .842 3 4.00 3.91 قابلیت تحلیل

 0 .918 .941 3 4.00 4.11 اطالعات صحیح

 0 .964 .989 3 4.00 4.13 اطالعات کافی

 0 .915 .947 3 4.00 4.19 هاکیفیت محتوای داده

 0 .927 .982 3 5.00 4.5 هابررسی انبوه داده

 0 .861 .889 3 5.00 3.13 سیاست جامع دستیابی به منابع

 0 .749 .798 3 4.00 3.78 هادسترسی به منابع داده
 0 .738 .859 3 3.00 3.11 ارایه اطالعات به فرد صحیح

 0 1.598 1.264 3 3.00 3.13 ارایه اطالعات در زمان مناسب
 0 .695 .834 3 4.00 3.57 تسهیم دانش

 0 .816 .846 3 3.00 3.33 کیفیت دسترسی به اطالعات

 0 .916 .932 4 4.00 3.81 وکاراهداف استقرار هوشمندی کسب

 0 1.364 1.322 3 3.00 3.00 اجماع تصمیمات

 0 .824 .876 3 3.00 3.15 اطالعات به روز

 0 1.197 1.125 4 4.00 3.85 تصمیمات مبتنی بر دانش

 0 .854 .973 3 3.00 3.37 تصمیماتصحت 

 0 .846 .903 4 4.00 3.39 اطالعات کامل

 0 .821 .849 4 4.00 4.20 های دقیقتحلیل

 0 .782 .846 4 4.00 3.89 دقت تصمیمات

 0 .765 .812 4 4.00 4.00 های مختلف سازمانتنظیم اقدامات بخش

 0 .761 .798 4 4.00 4.00 گیریسرعت تصمیم

 0 .773 .817 4 4.00 4.00 تصمیمات بهنگامی

 0 .843 .926 3 3.00 2.87 گیریهزینه تصمیم

 0 1.286 1.223 3 3.00 3.02 ایجاد مزیت رقابتی

 0 .812 .864 3 3.00 2.81 تولید ارزش افزوده

 0 1.124 1.075 3 3.00 2.93 وری اقتصادیبهره

 0 .784 .823 3 3.00 2.96 اقتصادی بودن تصمیمات

 0 .791 .803 4 3.00 3.24 قاطعیت تصمیم

 0 .738 .786 4 3.00 3.02 گیریسازی تصمیمساده

 0 .773 .817 4 3.00 3.22 گیریسهولت تصمیم

 0 .841 .934 4 3.00 3.33 گیریکاهش ریسک تصمیم

 0 .759 .785 4 3.00 3.20 گیریکاهش فشار روانی تصمیم
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 0 .902 .923 4 3.00 3.30 کاهش ریسک سازمان

 0 .907 .923 4 4.00 3.50 یریگوکار بر تصمیمتاثیر استقرار هوشمندی کسب

وکار بر آزمون همبستگی اسپیرمن، تاثیر هوشمندی کسب
 گیری را به شرح جدول زیر نشان داد: تصمیم

 
 گیریاهداف حاصله و تصمیمبا وکار هوشمندی کسب اسپیرمن: نتایج آزمون همبستگی 5جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی هامولفه

 0.000 0.177 هادسترسی به منابع داده

 0.000 0.321 هاکیفیت محتوای داده
 0.000 0.455 هایکپارچگی داده

 0.042 0.088 کیفیت دسترسی به اطالعات
 0.015 0.152 قابلیت تحلیل

 0.000 0.257 اهدافمجموعه 
 0.000 0.209 صحت تصمیمات
 0.018 0.107 دقت تصمیمات

 0.028 0.179 بهنگامی تصمیمات
 0.049 0.098 اقتصادی بودن تصمیمات

 0.000 0.262 گیریسهولت تصمیم
 0.000 0.177 کاهش ریسک سازمان

 0.005 0.132 گیریتصمیم

ی فوق تعین پیدا حدود ارتباطات چندگانهجهت تدوین مدل، باید 
شود. نتایج کنند. جهت این امر، از تحلیل رگرسیون استفاده می

 حاصل از تحلیل رگرسیون به شرح جدول زیر است:

 

 
 گیریاهداف حاصله و تصمیمبا وکار هوشمندی کسبارتباط  ونیرگرس بیضرا جدول: 6جدول 

 مدل
 شده استاندارد بیضرا نشده استاندارد بیضرا

t 
 سطح
 بتا استاندارد انحراف B یمعنادار

 .000 8.014 .267 .056 .447 هادسترسی به منابع داده

 .000 10.678 .354 .109 1.168 هاکیفیت محتوای داده

 .000 3.847 .032 .117 .451 هایکپارچگی داده

 .000 6.519 .184 .115 .752 کیفیت دسترسی به اطالعات

 .000 4.575 .163 .110 .505 قابلیت تحلیل

 .000 3.384 .846 .079 .658 مجموعه اهداف

 0.043 1.631 0.266 1.662 1.049 صحت تصمیمات

 0.037 1.975 0.304 1.118 1.059 دقت تصمیمات

 0.049 1.547 0.208 .993 .146 بهنگامی تصمیمات

 .003 3.048 .170 .081 .248 اقتصادی بودن تصمیمات

 0 5.658 .316 .069 .389 گیریسهولت تصمیم

 .027 .350 .183 .025 .259 کاهش ریسک تصمیمات

 .023 .365 .484 .021 1.259 گیریتصمیم
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-توان مدل نهایی فرایندیهای فوق، در نهایت میبا توجه به تحلیل
ری را گیکسب و کار بر تصمیمتحلیلی تاثیر استقرار هوشمندی 

 مطابق نمودار زیر حاصل نمود.

 

 
 گیریتحلیلی تاثیر استقرار هوشمندی کسب و کار بر تصمیم -: مدل نهایی فرایندی2نمودار 

 
 یجا، جهت اعتبار و پایایی مدل، الزم است که روایی سازهدر این

بررسی شود تا مشخص شود که متغیرها، مدل و پایایی ترکیبی آن 
ها و در نهایت، خود مدل از روایی کافی گیری آنسواالت اندازه

برخوردار هستند و نتایج همواره یکسانی خواهند داشت. برای 
 کنیم:های زیر استفاده میاین منظور، از روش

دهد هر گویه دقیقا همان چیزی ( تحلیل عاملی تاییدی: که نشان می1
 سنجد. که مشخص شده است را میرا 

ها که در های شاخصدهد که گویهگرا: که نشان می( روایی هم2
سنجند، از همبستگی کافی با یکدیگر ها را میمجموع مولفه
 برخوردارند. 

ها دهد مولفه(: که نشان میHTMT( روایی واگرا )شاخص 3
 ندارند.مستقل از یکدیگرند و در اعتبار و اثر دیگری دخالتی 

دهد آزمون و مدل حاصل از آن از ( پایایی ترکیبی: که نشان می4
 ثبات، همسانی و قابلیت پیشبینی کافی برخوردار است. 

 نتایج حاصل از سنجش چهار عامل فوق به شرح جدول زیر است:
 

 وکارااستقرار هوشمندی کسب

 هاانبار داده

وجو، ابزارهای پرس
گیری و تحلیل گزارش

 اطالعات

 استخراج، انتقال، بارگذاری

 منابع داده

 184. هافراداده

.032 

.354 

.267 

 وکاراهداف استقرار هوشمندی کسب

 هایکپارچگی داده

 قابلیت تحلیل

 هاکیفیت محتوای داده

 دسترسی به منابع داده

 کیفیت دسترسی به اطالعات

.864 

 کاهش ریسک سازمان

 گیریسهولت تصمیم

.208 

 گیریتصمیم

 تصمیماتبهنگامی 

 دقت تصمیمات

 صحت تصمیمات

 اقتصادی بودن تصمیمات

.484 
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 پایایی ترکیبیگرا، روایی واگرا و : نتایج تحلیل عاملی تاییدی، روایی هم7جدول 

 سواالت هامولفه
 پایایی ترکیبی گراروایی وا گراروایی هم تحلیل عاملی تاییدی

 AVE HTMT CR معناداری بار عاملی

 هامنابع داده
5 0.76 7.89 

0.67 0.77 0.81 
6 0.77 9.77 

 استخراج، انتقال، بارگذاری

7 0.82 13.45 

0.76 0.73 0.84 
8 0.77 7.39 
9 0.73 9.02 
10 0.82 13.45 
11 0.82 13.45 

 هاانبار داده

46 0.89 5.03 

0.85 0.79 0.87 
12 0.83 14.43 
47 0.83 14.43 
13 0.93 17.62 

 هافراداده
14 0.82 14.58 

0.71 0.73 0.89 15 0.73 9.02 
16 0.74 11.31 

وجو، ابزارهای پرس
 گیری و تحلیل اطالعاتگزارش

1 0.77 9.3 

0.74 0.74 0.85 

2 0.76 7.89 
3 0.77 9.77 
4 0.73 9.02 
17 0.83 14.69 
18 0.76 7.89 

 هایکپارچگی داده
19 0.82 14.58 

0.74 0.76 0.83 
20 0.81 12.17 

 قابلیت تحلیل
48 0.77 9.33 

0.68 0.76 0.8 
21 0.77 9.14 

 هاکیفیت محتوای داده
49 0.83 14.69 

0.72 0.82 0.83 
22 0.76 7.89 

 هادسترسی به منابع داده
50 0.76 7.89 

0.72 0.82 0.81 
23 0.83 14.43 

 کیفیت دسترسی به اطالعات
24 0.83 14.43 

0.76 0.77 0.84 51 0.82 14.58 
25 0.77 8.93 

 تصمیماتصحت 
52 0.83 14.43 

0.77 0.72 0.89 37 0.85 14.82 
38 0.78 8.84 

 دقت تصمیمات
39 0.82 13.45 

0.72 0.83 0.86 
40 0.77 9.3 

 بهنگامی تصمیمات
53 0.75 9.77 

0.65 0.78 0.77 
54 0.74 11.31 

 اقتصادی بودن تصمیمات
55 0.77 9.3 

0.79 0.72 0.81 41 0.89 7.34 
42 0.76 9.69 
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43 0.93 17.96 

 گیریسهولت تصمیم
56 0.77 9.3 

0.68 0.73 0.87 
57 0.77 9.77 

 کاهش ریسک سازمان
44 0.78 9.24 

0.69 0.79 0.77 
45 0.77 9.77 

بر اساس جدول فوق، مدل ساختاری به دست آمده، از تایید عاملی، 
گرا، روایی واگرا و پایایی معناداری، روایی محتوایی، روایی هم

 ی قابل قبول برخوردار است.سازه
 

 گیرینتیجه
 های پژوهش نشان داد که:یافته

واجد  ی پژوهشوکار در جامعهوضعیت استقرار هوشمندی کسب
 باشد.مطلوبیت استقرار نسبتا زیادی می

تا حد نسبتا  پژوهشی وکار در جامعهاهداف هوشمندی کسب
 زیادی تحقق یافته است.

ها، وکار بر افزایش دسترسی به منابع دادهاستقرار هوشمندی کسب
ها، کیفیت دسترسی به ها، یکپارچگی دادهکیفیت محتوای داده

 ها موثر بوده است.اطالعات و قابلیت تحلیل داده

وکار بر صحت تصمیمات، دقت تصمیمات، استقرار هوشمندی کسب
گیری بهنگامی تصمیمات، اقتصادی بودن تصمیمات، سهولت تصمیم

 و کاهش ریسک سازمان موثر است.

گیری سازمانی را در تواند تصمیموکار میاستقرار هوشمندی کسب
 جهت مستقیم و به شکل معناداری متاثر سازد.

سازی و استقرار ریزی، پیادهی هدف، مراحل برنامهدر جامعه
 ر به دقت صورت گرفته است. وکاهوشمندی کسب

وکار در سازمان در سطحی رغم تحقق اهداف هوشمندی کسبعلی
ها تحقق کامل ها و شاخصهنسبتا باال، اما در هیچ یک از مولفه

صورت نگرفته است. این امر نشانگر آن است که هوشمندی 
وکار، چون یک سیستم پویا، نیازمند بازنگری و اصالحات کسب

 مداوم است.
وکار، مربوط ترین نمرات مربوط به اهداف هوشمندی کسبپایین

های سیاست جامع دستیابی به منابع و اطالعات متمرکز به شاخصه
 های موازی است. بخش

های مختلف سبک ها و شاخصهوکار بر مولفههوشمندی کسب
ها و گیری اثرگذار است. اما این تاثیرگذاری در تمامی مولفهتصمیم

 یکسان نیست. هاشاخصه
وکار بر مواردی که مستقیما متاثر از توان و هوشمندی کسب

های صحت، دقت و بهنگامی ساختار مدیریتی سازمان هستند )مولفه
تصمیمات( اثرگذارتر بوده است تا مواردی که مستقیما به کارکرد 

ای مربوط است، یعنی نتایج مشخصا تجاری-اصلی هر سازمان تولیدی
 اقتصادی. 

 

 پیشنهادات پژوهش
ها به شکل مطلوب، تنها با رسد که یکپارچگی دادهبه نظر می

یابد. بنابراین، پیشنهاد وکار تحقق نمیاستقرار هوشمندی کسب

، وکار در سازمانشود که پیش از استقرار فرایند هوشمندی کسبمی
 سازیسانآوری و همهای جمعها و شیوهنسبت به شناسایی منابع داده

های ها، قوانین و مقررات الزم ایجاد شود و کلیۀ بخشان دادهزب
سازمان موظف شوند در این زمینه، مطابق با این قوانین و مقررات 

 عمل نمایند.

ار در وکترین کارکرد استقرار هوشمندی کسبقابلیت تحلیل، مهم
وجو، سازمان است. بر این اساس، الزم است سازمان، ابزارهای پرس

ری و تحلیل اطالعات را منطبق بر نیازهای مدیران به گیگزارش
 مجریان هوش تجاری سفارش دهد.

وکار، بدون وجود یک سیاست کسب اهداف هوشمندی کسب
ها و اطالعات به شکل کاملی جامع در زمینۀ دستیابی به منابع داده

پذیر نیست. لذا، جهت موفقیت در استقرار هوشمندی امکان
برنامه مناسبی جهت دستیابی به اطالعات  وکار، الزم استکسب

 مورد نیاز هر بخش، طراحی و به اجرا گذارده شود.

وکار، یکی از ضروریات تحقق اهداف استقرار هوشمندی کسب
افزایش کیفیت دسترسی به اطالعات در سازمان است. بدین منظور، 

های مختلف و مدیران ارشد سازمان باید پس از نیازسنجی از بخش
انی، الگوی سطح دسترسی به اطالعات را طراحی و این الگو را و می

 ای مورد سنجش و بازنگری قرار دهد.به صورت دوره
ی هگیری بر مولفوکار در تصمیمبیشترین تاثیر هوشمندی کسب

ن شود تصمیمات مدیرااقتصادی بودن تصمیمات است، لذا پیشنهاد می
ی پیوست گزارشات سازمان در این حوزه، منوط شود به ارایه

هایی که تصمیمات به وکار. در برابر، در حوزهمندی کسبهوش
شوند و مسایل اجتماعی و صراحت به مسایل اقتصادی مربوط نمی

انی( ی منابع انسانسانی بیشتر دخیل هستند )مانند تصمیمات در حوزه
   وکار را دخیل قرار دادتوان کمتر هوشمندی کسبمی

 

References 
1-Afsari E, knowledge management, 

Tehran: Pendar Ghalam 

Publications.(2017).11 

2-YousefI S, 15 articles on business 

intelligence engineering,  Tehran: Golden 

Authors Publications. 2018; 41 

3-Zare  M, Mahmoudi  R, Principles of 

Business Intelligence in E-Commerce, 

Tehran: Miad Andisheh Publications. 

(2019); 33   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            17 / 19

https://islamiclifej.com/article-1-861-fa.html


 و همکاران  فرد دانایی جواد  444

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

4-Sheikh Attar M, Business intelligence 

and data mining,  Tehran: Behvaran 

Publications.(2017); 42 

5- Tutunea, Mihaela Filofteia, Business 

intelligence solutions for mobile devices an 

overview, www.sciencedirect.com.2017; 

27(1):  160-169 
6-Pavkov, Sanja & Others ,  Business 

intelligence systems yesterday, today and 

tomorrow an overview. 2016; 4(1):  97-108 

7-Asadzah M, Business economic 

intelligence, Tehran: Asadzadeh 

Publications.(2019).76.                
8-Fathian M,  Zanjani  M, Provide a model 

for selecting the appropriate enterprise 

resource planning system(ERP), Yazd: 

Yazd University.(2017); 167 

9-Flik O, An Introduction to Qualitative 

Research, Translated Hadi Jalili,  Tehran: 

Ney Publishing.(2019); 141-143 

10-Hozhabrossadati E, Principles of 

business management,  Mashhad: 

Sokhangostar Publications.(2016); 23 

11-Frouzandehdehkordi L, strategic 

Management, Tehran: Payame Noor 

University Press. (2016); 122 
12- Aguinis, Herman, Performance 

Management, translated by Alireza 

Afsharnejad et al., Tehran: Algoi 

Daneshbanian Publications. 2017; 102 

13-Bavi  H, modern management, Ahvaz: 

Khuzestan Publications. (2017).12                                         

14- Ghilipor R, Organizational decision 

making and public policy,  Tehran: Samat 

Publications.(2019); 196-19 

15-Wixom, B. & Others,  Continental 

airlines continues to soar with business 

intelligence, Information Systems 

Management. 2008; 25(2):102-112 

16-Davenport TH, Big data in action: 

destroying myths, discovering 

opportunities Translated Morteza Musa 

Khan and others,  Tehran: Atingar 

Publications. (2017); 251-257 

17-Stephens, W. & Middleton, T. Why haz 

the uptake of decision support systems been 

so poor?, Wallingford: CABI. 

18- Popovich, Ales & Others,  Towards 

business intelligence systems success: 

Effects of maturity and culture on analytical 

decision making, Decision Support 

Systems.  2012; 54(1): 729-7392016 
19-Gautam, Sangeeta  IBM cognos 

business intelligence, IBM Press; 1st 

edition (January 1, 1601). 2018: 42 

20-Amies, Alex & Others Developing and 

hosting applications on the cloud, IBM 

press. 2017: 51-53 
21-Chen, H. & Others Business intelligence 

and analytics: From big data to big impact, 

MIS quarterly. 2012;  36(4):1165-1188 

22-Williams, S. & William, N,  The profit 

impact of business intelligence, San 

Francisc: Morgan Kaufmann Publishers . 

2010: 29 

23-Moss, L. & Hoberman, S, The 

importance of data modeling as a foundation 

for business insight, http://www. 

teradata.com. . 2014 

24- Gupta, S A strategy for intelligence, 

http://www.networkmagazineindia.com. 

2013 

25-Bose, R.. Advanced analytics: 

Opportunities and challenges, Industrial 

Management & Data Systems. 2009; 

109(2):  155-172 

26-Cao, L. & OthersIntelligence,  

metasynthesis in building business 

intelligence systems, Institute of 

Automation, Chinese Academy of Science. 

2017: 187-194 

27-Alter, S.. A work system view of DSS in 

its fourth decade, Decision Support Systems, 

2015 ; 38(3):  319-327 

28-Adelman, S.. I found several definitions 

of BI. I wonder what the real meaning of BI 

is and what is its relation with CRM and 

ERP, www.dmreview.com. 2002 ;  51–71. 

29-Mohagar  A, KARYLOX, HOSINI F, 

Alimaneshi A, Application of business 

intelligence as a strategic information 

technology in banking, Information 

Technology Management 

Quarterly.(2008); 1(1):117-118  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            18 / 19

http://www.networkmagazineindia.com/
https://islamiclifej.com/article-1-861-fa.html


 445...  سبک در تجاری هوش کلیدی هایمولفه نقش 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

30-Ngai, E. & Others , The application of 

data mining techniques in financial fraud 

detection: A classification framework and an 

academic review of literature, Decision 

Support Systems. 2011; 50(3):  559-56 

31-Stephens, D. Business intelligence: The 

business case, 

http://www.bisolutions.co.uk. 2020 

32- Howson, Cindi,  Successful business 

intelligence: Secrets to making BI a killer 

app, Mcgraw-Hill. 2017:53-559 

33-Banan, M. How is e-insurance in 

developing countries?, Georgian Electronic 

Scientific Journal. 2019;  No.5: 119-123 

34-Ubiparipović, B. & Durković, E. 

Application of business intelligence in the 

banking industry, Management Information 

System, No. 2019: 24 

35-Rittman, Mark  Oracle business 

intelligence, Mcgraw-Hill.2012: 61  

36-Kadayam, S. New business intelligence: 

The promise of knowledge management, 

www.kmworld.com.  2018 

37-Vercellis, C, Business intelligence: Data 

mining and optimization for decision 

making, New York: John Wiley & Sons 

Inc. . 2009: 39,149 
38-Turban, E. & Others Business 

intelligence. A mana gerial approach, New 

Jersey: Pearson Education. 2017: 111-117\ 

39-Raizada, S The tried and true approach 

to data warehousing: The syntel solution, 

http://www.syntelinc.com. 2020 
40-Olszak, C. M. & Ziemba, E, Approach 

to building and implementing business 

intelligence systems, Information, 

Knowledge and Management. 2007; No.2: 

135-148 

41-Koutsoukis, N. S. & Others, On-Line 

analytical processing: The interaction of 

information and decision technologies, 

Brunel University. 2017: 89     
42-Zarei  B,  Zarei J, The effect of business 

intelligence on the financial performance of 

Iranian banks. {2018);7(25): 115-116   

43-Mesaros, P & Others, Model of key 

success factors for Business Intelligence 

implementation. 2016;  7(3): 3-15 
44-khadiver , Amina and others, Presenting 

a model to analyze the barriers to the use of 

business intelligence in the Iranian tourism 

industry with mixed methods, modern 

recearches indecisionmaking.(2016) ; 

1(1):72   
45-Azoff, M. & Charlesworth, I. The new 

business intelligence. A european 

perspective, Butler Group. 2016: 67 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            19 / 19

http://www.kmworld.com/
http://www.syntelinc.com/
https://islamiclifej.com/article-1-861-fa.html
http://www.tcpdf.org

