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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

شرایط اقتصادی معاصر نشان میدهد که سازمانها بیشتر به استفاده
از منابع اطالعاتی میپردازند .در تصمیمگیریهای امروزی ،دستیابی
به اطالعات امری ضروری است و ســازمانها باید به سوی توسعه
شاخصهای عملکردی در حوزه کســبوکار خود حرکت کنند،
زیرا از این طریق میتواننــد از رویکردی واقعگرایانه برای عملیات
بوکار ،مشتریان ،تامینکنندگان و ...بهرهببرند.
کس 
ســازمانها معموال با حجم بســیار زیادی از دادهها و اطالعات در
خصوص واحدها یا مجموعههای تابعه خود ســروکار دارند که در
پایگاههای داده مختلف و به اشکال متنوع نگهداری میشوند .این
دادهها معموال بهصورت سیستمی جزیرهای و یا دستی و در دورههای
نسبتا طوالنی جمعآوری میشوند و امکان ترکیب و تجمیع آنها به
سادگی فراهم نمیشود .ب ه طور خالصه ،مشکالتی که سازمانها در
خصوص دادههای مربوط با آن مواجهاند عبارت است از:
عدم دسترسی به اطالعات به هنگام ،برای فرایند کنترل عملکرد
(اطالعات در دورههای بلندمدت و به صــورت حداقلی در اختیار
سازمان قرار میگیرد).
عدم امکان کنترل صحــت دادههای دریافتــی از مجموعهها و
واحدهای تابعه.
عدم وجود اطالعات یکپارچه (دادهها از بخشهای مختلف هر یک
مجموعههای تابعه و به اشکال گوناگون دریافت میشود).
از جمله سامانههایی که امروزه میتواند به تصمیمسازی مدیران به
منظور برنامهریزی ،کنترل و نظارت هوشمند شرکتها و واحدهای
زیرمجموعه خود و سنجش میزان دســتیابی به اهداف سازمانی
کمک کند ،هــوش تجاری اســت .هوش تجاری یا هوشــمندی
بوکار ( )Business Intelligenceبه فرایند تبدیل دادههای
کس 
خام به اطالعات مفیــد و معناداری گفته میشــود که به مدیران
سازمان کمک میکند تا مقادیر عظیمی از اطالعات را برای شناسایی
و توســعه فرصتهای جدید به کار برده و تصمیمهــای خود را بر
اســاس واقعیت و نه حدس و گمان ،سریعتر اتخاذ کنند و با اعمال
یک استراتژی اثربخش ،عملکرد سنجید ه در زمان مناسب از خود
نشان دهند .با ســامانه هوش تجاری ،اطالعات مناسب در بهترین
زمان در دسترس افراد تصمیمگیرنده قرار میگیرد و کاوش و تحلیل
اطالعات را برایشان ساده میسازد .بهینهسازی فرایندها و ارزیابی
عملکرد سطوح سازمان ،درک بهتری از آنچه در یک مجموعه اتفاق
میافتد را برای مدیران میسر میسازد .صحت اطالعات مورد استفاده
و عکسالعمل به موقع که بر این اساس نشان داده میشود ،کارایی
بخشها و مجموعههای وابسته به یک سازمان را باال برده و مزایای
رقابتی را افزایش میدهد.
به کارگیری سامانه هوش تجاری در یک سازمان در جهت تحلیل
و پیشبینی سریع حجم وســیع اطالعات و تبدیل آنها به دانش،
امکان دستیابی به اهداف سازمان ،نظیر داشتن مزیت رقابتی ،حفظ
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عملکردی مثبت و مســتمر و تصمیمگیری به هنگام و صحیح را
میدهد که گرفتن تصمیمات صحیح و به موقع در سازمان ،میتواند،
موفقیت آن را در عرصه رقابت ،تضمین کند (موسویان.)1397 ،
هوش تجاری ،سازمان را در رسیدن به اهداف اساسی مانند کاهش
هزینهها ،بهبود بهرهوری ،توسعه محصول ،توسعه خدمات مشتریان،
افزایش درآمدها و ...یاری میدهد و از طریق تجزیه و تحلیل دادههای
ورودی و خروجی ،میتواند به رسیدن به این اهداف ،به مقدار کافی
کمک کند (موسویان.)1397 ،
این سامانه ،اطالعات استراتژیک را برای تصمیمگیرندگان فراهم
میآورد و به ســازمان این امکان را میدهد کــه از طریق تحلیل
اطالعات از مقادیر بزرگ اطالعات به منظور یافتن الگوهای رفتاری
مشتریان و رقبا بهرهبرداری کنند .این میتواند به مقدار کافی به یک
سازمان کمک کند تا به گونهای مناســب ،برنامهها و نقشههایش
را در جنبههای گوناگون تجاری مثل تولید ،توزیع ،قیمتگذاری
و برنامهریزی ظرفیــت ،تغییر دهد .دسترســی برخط 1به چنین
اطالعاتی ،میتواند به تصمیمگیری کمک کند و تغییرات پویایی
را فراهم کند که به بهبود عملکرد ســازمان یاری رساند .شناسایی
رفتار معامالت با اســتفاده از هوش تجاری تحلیلــی از مدلهای
معامله ،بینشی مهم از رفتار مشتری به سازمان بدهد و در ادامه رفتار
مشتری ،الگوی پرداخت و معامالت میتوانند برای ارزیابی مشتریان
مورد استفاده قرار گیرند .هوش تجاری میتواند به مدیران ارشد ،یک
دید کلی از سازمان بدهد و روندها و فرصتها برای رشد و ترقی را
شناسایی کند .همچنین میتواند برای نظارت بر سازمان در مورد
شاخصهای عملکرد کلیدیاش به کار رود (موسویان.)1397 ،
مراحل پیادهسازی هوش تجاری

براي استقرار يک ســامانه هوش تجاری در يک سازمان ميتوان 5
مرحله اساسي را در نظر گرفت .اين مراحل عبارتند از:
 -1شناسایی اطالعات مورد نیاز سازمان
در اين مرحلــه تصميم ميگيريــم «چه ميخواهيــم بدانيم؟»
پاسخگويي به اين سوال ،به دانستن نيازهاي سازمان مورد نظر براي
اتخاذ تصميمات کليدي منجر میشود .در بخشهاي مختلف هر
سازمان براي مديران ،سواالت مختلفي مطرح ميشود و معيارهاي
متفاوتي براي ارزيابــي کارايي وجود دارد که همــه اين موارد بايد
شناسايي شوند .اطالعات هوشمند مورد نياز در سازمان چگونه تعيين
ميشوند؟ در سازمان چه تصميماتي گرفته ميشود؟ اين تصميمات
براي چه بايد اتخاذ شوند؟ تصميمات سازمان در چه زماني بايد اتخاذ
شوند؟ چه کســاني از اين اطالعات هوشــمند براي تصميمگيري
استفاده خواهند کرد؟ اطالعات هوشــمند مورد نظر ،اساسا مورد
نياز سازمان هستند و نميتوان بدون آنها تصميمگيري کرد ،يا اگر
سازمان اين اطالعات را داشته باشد ،بهتر است؟ (موسویان.)1397 ،

