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ر ی  و  ز   

بازار دچار تغییر  هک طورهمانتغییر کرده  هاسازمانروزافزونی دارد و ماهیت  رشدفناوری  دیدانیکه م طورهمان
توانند فقط به کسب نمی هاشرکتچون بازار هم دچار تغییر و تحول شده در نتیجه در بازار امروز  ،و تحول شده

بر همین اساس  .مزیت نسبی نسبت به سایر رقبا داشته باشداین بازار به شدت رقابتی و کنند؛ بلکه در سود توجه 
  .مورد توجه قرار گیرد تواندیمهوش تجاری امروزه بسیار 

  

  :تعریف هوش تجاری
تا درک  کنندیمو ادارات کمک  هاسازمانکه به مدیران  راهکارهاو  ابزارهاو  هایتکنولوژو  هاییتوانااز  یامجموعه

  .داشته باشند وکارکسببهتری نسبت به شرایط 

کامپیوتری و  ییهاستمیاز ساستفاده  هزمانی ک. میالدی مورد توجه قرار گرفت ۱۹۸۰از  اساساً هوش تجاری 
ها یا اطالعات خام و اطالعات و اینفورمیشن تاهایدآمدند تا بتوانند  هاسازمانبه کمک مدیران  افزارهانرم

  .را ذخیره کنند آمدهدستبهبتوانند اطالعات  طورنیهمداشته باشند و  وکارکسبدر زمینه  شدهیبنددسته

  .های خود را جلب بکندهر سازمانی برای اینکه بتواند بقا داشته باشد باید رضایت مشتری اساساً 

  

ر دو زمینه    کار کند  تواندیمهوش تجاری 
  تکنولوژیکی )الف

(با استفاده از  آنها را باال ببرد یهاتیقابلکمک کند و  رندهیگمیتصم به آن تیم یریگمیتصمدر زمان  تواندیم
  .را انتخاب کند هانیبهتر کمک کند که  سازانمیتصممدیران و  تواندیم )اطالعات تجاری

از  یامجموعهیک معماری یا رویکرد هست که  اساساً در واقع هوش تجاری نه یک محصول است نه یک سیستم 
 ،ندکیمهای عملیاتی را تعیین تجاری و آن پایگاه داده یهاشیگراآن که  کاربردی و تحلیلی است یهایزیر برنامه

افزایش پیدا  هاسازمان، با استفاده از این هوش تجاری کارایی دهد را افزایش درآمدهاو  را کاهش هانهیهز تا 
  .شودیمدر سازمان یکپارچه  هایریگمیتصمو  کندمی

  

  مانیساز  )ب
منظر فناوری هوش تجاری یک سیستم هوشمند  . ازی جویی در این بازار رقابتی استهوش تجاری ابزاری برای برتر

 اساساً  کندیمسازمانی را یکپارچه  یهادادهتجاری هوش  .بردیمسود سازمان را باال  هادادهاست که با پردازش 
این  کندیممختلف یک سازمان ممکن است باهم در تناقض باشد و این هوشمندی تجاری کمک  یهابخش

  .تناقض از بین برود
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  یهوشمندساز 
 ،ردیگیمانجام  یهوشمندسازبهتری را داشته باشند  یهااستیسبتوانند  رانیگمیتصمبرای اینکه مدیران یا 

  .که برای این افراد مهم است دیآیم به دستیکسری نمودارها و اطالعات  لهیوسنیبد

  .بردیمسود سازمان را باال  هادادهاز منظر فناوری هوش تجاری یک سیستم هوشمند است که با پردازش 

مختلف سازمان ممکن است با هم در تناقض  یهابخش اساساً  شودیمسازمانی انجام  یهاداده یسازکپارچهیبا 
  این تناقض از بین برود ندکیمکمک  یهوشمندسازباشند و این 

  

  مزایای استفاده از هوش تجاری
 صحیح و دقیق یده گزارش )۱
 دیآیم به دستبینش ارزشمندی که نسبت به کار  )۲
 رقابتی لیوتحلهیتجز  )۳
 افزایش رضایت مشتری )۴
 هادادهکیفیت بهتر  )۵
 بازار یروندهاشناسایی  )۶
 عملیاتی یوربهرهافزایش  )۷
 )شناسایی نقاط ضعف شبکه فروش( درآمدافزایش  )۸
  حاشیه سود بیشتر )۹

 از دانش و اطالعات یاگستردهه و تبدیل آنها به مجموع هاتیقابلاز همه  یریگبهرهتوانایی سازمان در  اساساً 
  شود.می "هافرصتتوسعه " نآ نتیجه است که

  

  یهوشمندساز 
قابلیت  طورنیهم ،حل مسئله تفکر و تجارب متعدد باشد یزیر برنامهتوانایی استدالل  رندهیدربرگقابلیت ذهنی که 

  است. پیچیده و غلبه بر مشکالت یهادهیاسازگاری با محیط توانایی درک 

  

  هوشمندی یهاشاخص
 توانایی یادگیری )۱
 قابلیت تطبیق با محیط )۲
  تفکر انتزاعی )۳
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  هیجانیهوش 
در هوش اجتماعی است و در واقع بیانگر توانایی درک و مدیریت افراد در روابط انسانی  اششهیر وش هیجانی ه

در مواجهه با فشارهای اجتماعی و تقاضای  آنهاهیجانی افراد است که به توانایی  ییهااز مهارتن دسته آ .است
  .هاستتنشاست در واقع هوش هیجانی توانایی اداره مطلوب افراد و کنترل بر  مؤثرمحیطی 

  

  فرهنگیهوش 
  گویند.ن هوش فرهنگی میآه بدرش ایجاد کنند  یسازوکاریک کنند و اگر افراد بتوانند اختالف فرهنگی را مدیریت 

  هوشمندی
 باشدیم جزءجزءبهتوانایی برای تفکر تحلیلی ۱ )۱
 توانایی تجربی برای یک تفکر خالق طورنیهم )۲
 توانایی داشته باشیم  میدهیمانجام  یعنی نسبت به کاری که داریم یانهیزمتوانایی  )۳

  

  ؟نها سبک تصمیم فردی به خروجی تصمیم به چه عواملی بستگی دارد ر تأث
 :زمینه خاص مسئله )۱

a.  رندهیگمیتصمشامل عوامل مرتبط با فشار وارده به 
i.  درونی(سازمانی( 
ii. محیطی (بیرونی( 

b.  سازمیتصمو انگیزه  هامهارتنیروهای فردی مثل                     
  کندیمفرد را از این موضوع خاص مشخص که درک  ییهایریگجهت :رندهیگمیتصمادراکات  )۲
 نیتأمو نتایج مورد نظرش را  هاقضاوتفرد که رفتارها  یهانگرششامل دیدگاه باورها و  :فرد یهاارزش )۳

  کندیم

    

ریانواع تصمیم   گ
 گیری در شرایط اطمینانتصمیم )۱
 گیری در شرایط ریسکتصمیم )۲
  در شرایط عدم اطمینان یریگمیتصم )۳
  های عملیاتیگیریهای راهبری و تصمیمگیریتصمیم )۴
  های مستقلگیریتصمیم )۵
  های وابستهگیریتصمیم )۶
  خالقانه یهایریگمیتصم )۷
 روتین یهایریگمیتصم )۸
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ریر تصمیم رگذار تأثعوامل    گ
 پول  
 نتیجه 
 تجربه 
 دانش 
 آگاهی 
 (شرایط) تهدید - محیط 
 تهدید 
 عواطف و احساسات آدمی 
 هاعقاید آدم 

  

ریطوح مختلف تصمیمس   گ
  گیرد.در این سطح مدیر ارشد تصمیم نهایی را می استراتژی: )الف

  (تصمیمات کنترلی مدیریت) گیرد.مدیر میانی آن را می معموالً شود و زیر نظر مدیر انجام می کنترلی: )ب

  هند.دافراد سطح پایین مجموعه انجام می معموالً  ات روتین و عملیاتی و ساده است کههمان تصمیم عملیاتی: )ج

  

ریهای تصمیمرویکرد   گ
 .کنیمهای مختلف بهترین را انتخاب میبین گزینه گیری عقالیی:تصمیم )الف

موضوعات پیچیدگی دارند یا اطالعات یا کسب اطالعات پرهزینه است افراد  که یزمان  گیری رفتاری:تصمیم )ب
 کنند.گیری میآید و بر اساس مدل رفتاری خودشان تصمیمبه کمکشان می تشانیشخص عمدتاً 

و محیط  بر اساس شرایط کامالً است بین سازمان و محیط و  دوطرفهیک رابطه  های باز:گیریتصمیم )ج
 الملل زیاد رخشود، ممکن است تصمیمات آنی تغییر کند و این نوع تصمیمات در بیننجام میگیری اتصمیم

  دهد.می
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تصمیم

بهینه سازی

داده ها

کاوش در داده ها

انبار داده ها

منابع داده ها

  

ری در فعالیتمیمنقش محورهای تص ریتیگ   )دتبلندم(موفقیت یک سازمان در  های مد
  شوند:هستند به چند دسته تقسیم می رگذاریتأثنیروهایی که در بلندمدت 

 نیروهای شخصی و احساسی 
 نیروهای اقتصادی و محیطی 
 نیروها و فشارهای سازمان 
 نیروهای غیرمنتظره 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

  های هوشمندی سازمانالیه
 هوش راهبردی )۱
 هوش رقابتی )۲
 وکارکسبهوش  )۳
 مدیریت دانش )۴
  هوش مصنوعی )۵

  

  هوش راهبردی )یک
د های جدیرقبا، جایگزین ارزیابی تغییرات در راهبرد در بازه زمانی مشخص که شامل اطالعات تغییرات در ساختار

  کند)(هوش راهبردی آینده را بررسی می محصول و تازه واردهای صنعت است.
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  هوش رقابتی )دو
  همان ارزیابی و شرایط بازار است.

  

  مدیریت دانش )سه
  شود.می نفعانیذقدرت نفوذ دانش در داخل و خارج از سازمان که باعث دستیابی به مشتریان و 

  

  وکارکسبهوش  )چهار
  انبار داده  کاوش داده است. یهاکیتکناجرای 

  

  سه نوع هوشمندی رقابتی وجود دارد:
 هوشمندی بازار )۱
 هوش راهبردی )۲
 هوش فناوری )۳

  

  هوش بازار )یک
  نیازها و ترجیحات مشتریان است. ندهیآبه معنی ترسیم یک نقشه از روند وضعیت فعلی و 

  

  هوش راهبردی )دو
 یهایریگمیدر تصم تواندیدانش است که م ایدر اطالعات  رییکننده تغ انیب یا هوش راهبردی کیهوش استراتژ 

ا و هسازمان به منظور مقابله با چالش یاب یتیموقع یکه بر چگونگ  ردیکالن کسب و کار مورد استفاده قرار گ
  ندهیآ یهافرصت

  

  هوش فناوری )سه
  ود.شبینی میشود و در نهایت تغییرات فناوری پیشمنفعت فناوری فعلی و فناوری جدید ارزیابی می –هزینه 
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  های اطالعاتیسیستم
  های اطالعاتی در سه بخش است:روند جدید در سیستم

  فناوری: )یک
  افزارهای کاربردی بر روی اینترنتای منعطف از کامپیوترها و نرم: مجموعههاپلتفرمظهور 
 موبایلی: در رقابت با کامپیوترهای قرار دارند. یهاپلتفرم  

  مدیریت: )دو
 اجتماعی برای بهبود هماهنگی، مشارکت و به اشتراک گذاشتن دانش توسط  افزارهای شبکهپذیرش نرم

 مدیران
 گیری مدیران اطالعات خوبی در اختیار افزارهای تحلیل داده و داشبوردهای تعاملی که برای تصمیمنرم

  ذارد.گها قرار میآن

  

  ها: سازمان )سه
 های اجتماعی با هم در ارتباط باشند.کند از طریق شبکه: کارکنان آن مجموعه را قادر میهاسیسرو وب 
 کند.ها: امکان کار کردن از راه دوره را فراهم میاینترنت و فناوری دیجیتال موبایل 
  از محصوالت به راهکارها و تجارب  وکارکسبمنابع ایجاد ارزش برای 

  

 مطالبهرست ف

 ١ ............................................................................................................................... کسب و کار یهوشمند ساز

 ١ .................................................................................................................................... :یهوش تجار فیتعر 

 ١ .................................................................................................... تواند کار کندیم نهیبر دو زم یهوش تجار

 ١ ....................................................................................................................................... یک یالف) تکنولوژ 

 ١ .............................................................................................................................................. یب) سازمان 

 ٢ .............................................................................................................................................. یهوشمندساز

 ٢ .................................................................................................................... یاستفاده از هوش تجار یایمزا

 ٢ .............................................................................................................................................. یهوشمندساز

 ٢ ................................................................................................................................. یهوشمند یهاشاخص

 ٣ ............................................................................................................................................. یجان یهوش ه

 ٣ .............................................................................................................................................. یهوش فرهنگ 

 ٣ .................................................................................................................................................... یهوشمند
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 ٣ ............................................ دارد؟ یبستگ  یبه چه عوامل  میتصم یبه خروج  یفرد میسبک تصم ییر نهایتأث

 ٣ ........................................................................................................................................ یریگمیانواع تصم

 ٤ ................................................................................................................... یریگمیرگذار بر تصمیعوامل تأث

 ٤ ......................................................................................................................... یریگمیسطوح مختلف تصم

 ٤ ........................................................................................................................................ :یالف) استراتژ

 ٤ .............................................................................................................................................. :یب) کنترل 

 ٤ ............................................................................................................................................. :یات یج) عمل

 ٤ .............................................................................................................................. یریگمیتصم یهاکردیرو 

 ٤ ....................................................................................................................... :ییعقال یریگمیتصمالف) 

 ٤ .......................................................................................................................... :یرفتار یریگمیتصمب) 

 ٤ ........................................................................................................................... باز: یهایریگمیتصمج) 

 ٥ ........................... سازمان در بلندمدت) کی تی(موفق یت یر یمد یهاتیدر فعال یریگمیتصم ینقش محورها

 ٥ .......................................................................................................................... سازمان یهوشمند یهاهیال

 ٥ ................................................................................................................................. ی) هوش راهبردکی

 ٦ ...................................................................................................................................... یدو) هوش رقابت 

 ٦ ................................................................................................................................. دانش تیر یسه) مد

 ٦ ............................................................................................................................. وکارچهار) هوش کسب

 ٦ ........................................................................................................... وجود دارد: یرقابت  یسه نوع هوشمند

 ٦ ........................................................................................................................................ ) هوش بازارکی

 ٦ ................................................................................................................................... یدو) هوش راهبرد

 ٦ ................................................................................................................................... یناورسه) هوش ف

 ٧ .................................................................................................................................. یاطالعات  یهاستمیس

 ٧ ............................................................................................................................................ :ی) فناورکی

 ٧ ............................................................................................................................................ :تیر یدو) مد

 ٧ ........................................................................................................................................ ها:سه) سازمان

 

 


