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  وري سازمان تاثیر هوش تجاري بر بهرهبررسی 
  )اي بر شعب شرکت بیمه ایران شهر مشهد مطالعه(

 
  2، مرجان شهریاري1غالمعباس شکاري

  
 شعب رب اي مطالعه(سازمان  وري بهره بر تجاري هوش تاثیر بررسی، پژوهش این از هدف - چکیده
 و ابعاد، گرفته انجام تحقیقات به مراجعه با منظور بدین. باشد می )مشهد شهر ایران بیمه شرکت

 این مبناي بر و شد هاي بیمه شناسایی وري در شرکت بهره مفهوم هوش تجاري و با مرتبط هاي مؤلفه
، مدیریت رشته اننخبگ طریق از آن روایی و گردید طراحی سؤال 55 بر مبتنی اي پرسشنامه، متغیرها

 آلفاي داراي  وري ها به ترتیب براي هوش تجاري و بهره پرسشنامه پایایی و گرفت قرار تائید مورد
 بیمه شعب مدیران تمامی پژوهش آماري جامعه. باشند می 7/0 از باالتر که) 79/0، 82/0( کرونباخ

 که باشد نفر می 975برابر مده آ دست به اطالعات طبق ها آن تعداد که باشند مشهد می در شهر ایران
نفر  384 برابر کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم گیري به صورت تصادفی ساده و روش نمونه

با استفاده از  مدل معادالت ساختاري از تحقیق این هاي فرضیه آزمون براي، همچنین. برآورد گردید
تاثیرگذاري هوش  تائید دهنده نشان، حاصل نتایج که گردید استفاده Spssافزار  افزار لیزرل و نرم نرم

  .باشند بیمه ایران می  وري شرکت تجاري بر بهره
  .شرکت بیمه ایران وري سازمان، هوش تجاري، بهره :کلیدي کلمات

  
  مقدمه -1

حداقل  از را نتیجه حداکثر که بوده آن به معطوف همواره و همیشه ها تمامی سازمان اقتصادي کوشش
 بر. نهاد تر نام افزون وري بهره به وصول اشتیاق توان می را تمایل این. آورند دست به امکانات و ها تالش

                                                             
 :Emailمشهد شهر اسالمی آزاد دانشگاه مدیریت، گروه علمی هیئت عضو و استادیار 1.

Dr.shekari@yahoo.com  
   .مشهد شهر اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، منابع گرایش دولتی، مدیریت رشته ارشد کارشناسی دانشجو. 2

Email: Mnshahryari67@gmail.com 
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 و وري بهره با مترادف عقالیی سازمان رفتار یا سازمانی خردگرایی 1تیلور علمی مدیریت بینش اساس
 و منابع از بهینه استفادة و وري افزایی بهره دانش از عبارت مدیریت اصوالً و رود می کار به کارایی

 افزایش امروزه،). 111: 1380نژاد،  جانعلی(شده است  تعیین اهداف به نیل منظور به موجود امکانات
 کشوري هر گیران تصمیم و مدیران اجرایی اصلی هاي مسائل و دغدغه از یکی ها سازمان در وري بهره

 افزایش مبناي بر را خود وسعۀت هاي ریزي عمدة برنامه کشورها از بسیاري در که طوري به است،
 برابر 45 جهان سطح در وري بهره افزایش اخیر سال 15طی  در که نحوي به اند؛ داده قرار وري بهره
ها  سازمانوري و افزایش مستمر آن در  از این رو بهره .)326: 2011، 2خالد و همکاران( استاست  شده

بایست به آن توجه و اهمیت بیشتري داده  سعه میبراي رشد و تو و اي برخوردار است از جایگاه ویژه
  .)72: 1391عزیزي و شفیعی رودپشتی، ( شود

ها  سازمانوري مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاري  راهکارهاي افزایش بهره
توان گفت  ها می ها و وضعیت موجود آن سازمانهاي مهم در فرهنگ کاري  باتوجه به تفاوت. ستا

 تواند می وري بهره بهبود .)1385نیا،  احدي( بود ها متفاوت خواهد وري نیز در آن بهره بهبودي کارها راه
 انگیزه افزایش و گروهی، فردي رفتارهاي اصالح کاري، روابط بهبود فرآیندها، بهبود اصالح و

ابراین بن). 47: 2013، 3بارتوسویشن و ساکالیت(باشد  داشته پی در را زندگی کیفیت افزایش کاري،
در آن زمینه و  سازمانوري به وضعیت موجود  بهره بهبوددرجه تاثیر هر یک از این راهکارها در 

اي شناسایی و  بایست به شکل ماهرانه می هضرورت پرداختن به هریک از این موارد بستگی دارد، ک
کاهش ضایعات به عنوان مثال، در سازمانی ممکن است . آن اساس اقدام شود بندي شده و بر اولویت

و در دیگري افزایش  ایجاد انگیزه در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان و
توجهی  و بی ها سازمانعدم شناخت کافی از وضعیت موجود . در اولویت اول باشد مشتري و مخاطبان

 هرگونهرو قبل از از این .وري به وجود آورد تواند اثرات معکوسی در میزان بهره ها می به اولویت
کارها  بندي صحیح راه روي شناخت کافی وضعیت موجود و اولویت وري بر اقدامی در افزایش بهره

هایی که در جهت شناخت بهتر وضعیت   یکی از مکانیزم). 11: 2014، 4اتار و همکاران( شود تاکید می
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 که است فرایندي تجاري شهو .تجاري است تواند نقش مهمی را ایفا کند، هوش موجود و می
 بهتر شناخت، اطالعات تحلیل و تجزیه است و مهمترین وظیفه آن شده ارزیابی اطالعات آن محصول

: 1391، پور علی و پیرایش( است وکارکسب در بهتر نتایج به دستیابی نتیجه در و آن رقباي و صنعت
 به رقیبان را مشتریان و سازمان، به مربوط پراکنده اطالعات که است تحلیلی هوش تجاري فرایندي). 2

 و بازار تکامل مورد در کاربردي اطالعاتی وسیلهتا بدین کند می تبدیل مفید و دقیق استراتژیک دانش
 بازارهاي ویژگی با امروز دنیاي در). 34: 1394صالحی، (شود  ایجاد وکارکسب تهدیدات و ها فرصت

 روي پیش هاي فرصت دادن دست از و بینش کاهش به قدیمی اطالعات بر تکیه، سریع رشد روبه
 و شناخت که است هایی سازمان آنِ از وکارکسب عرصه در فردا موفقیت. گردد می منجر سازمان

 مهم اقالم از یکی عنوان به اطالعات. باشند داشته رقابت محیط و خود به نسبت بیشتري اطالعات
  ).34: 1388، کاتلر( آید می شمار هب بازاریابی ابزارهاي و استراتژیک هاي دارایی

 و مستقیم رقباي هاي فعالیت، سازمان محیطی و داخلی اطالعات تحلیل با، تجاري هوشمندي فرایند
 بیرونی و درونی هاي محیط مداوم تحلیل، رواین از. نماید می پیگیري مختلف ابعاد در را غیرمستقیم

 و اطمینان عدم کاهش در سزایی به تأثیر، محیط از دریافتی اطالعات مستمر تفسیر و سازمان
: 1392، وندیان زهره( داشت خواهد سازمان بیشتر موفقیت براي مدیران آتی تصمیمات خطرپذیري در

و مستمر در این زمینه بیش از پیش آشکار است و  منسجمبنابراین فقدان یک پژوهش علمی  ).52
  .باشد وري سازمان می رههدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هوش تجاري بر به

  
  بیان مسئله -2

 روز یک آغاز و درخشان طلوعی آماده و نموده عبور افق از ایران در اي بیمه و مالی خدمات خورشید
، مقررات از پیروي، تحوالت و تغییر ابرهاي جانب از همواره آفتابی روز این حال این با. است خوب
 و اقتصادي -سیاسی هاي جریان، اي منطقه وسیع گسترش، نمشتریا انتظارات و درك ارتقا، شدن جهانی

 را سازمانی دنیاي که زمانه این در. )3: 1394صالحی، (گردد  می تیره سازمان وري بهره بر نظارت به نیاز
، لیکن. است دشوار بسی بینی پیش، هایش و پیچیدگی مشکالت، مسائل همۀ با، نامند می رقابت دنیاي
مدیران جهت عملکرد بهتر و  روي پیش که ها راه مؤثرترین از یکی ،نامطمئن ایطشر این بر غلبه براي

عزیزي و (است  سازمان نمودن ور ها و بهره سیستم از کارا استفاده، دارد قرار وري سازمان افزایش بهره
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کافی و  و اثربخش نیازمند داشتن اطالعات اکار سیستمیابی به  دست). 74: 1391رودپشتی،  شفیعی
 در تري صحیح تصمیمات، باشد تر غنی اطالعات لحاظ از سازمانی قدر هر طوري که اسب است بهمن

 فرایند در اطالعات بنابراین اهمیت .وري سازمان افزایش خواهد یافت شد و بهره خواهد اتخاذ آن
 آمار و اطالعات محدودیت یا فقدان صورت در نیست و پوشیده نظريصاحب هیچ بر گیري تصمیم

 گیري تصمیم منطقی و صحیح طور به توان نمی قطعاً، مطلوب به هدف نیل یا موردنظر مشکل حل يبرا
 که تصمیمی به نسبت اطمینان عدم درجه، باشد تر ناقص کارها راه درباره اطالعات هر چقدر، کرد

 و اسدي( بود و کارایی تصمیمات و عملکرد سازمان تضعیف خواهد شد خواهد ترالاب، شود می اتخاذ
، ها کاري دوباره سازمان، موجود اطالعاتی سیستم بودن ناکارا دلیل به که چرا). 31: 1388، همکاران

 سیستمی اطالعاتی جامع فقدان و همچنین دسترس در اطالعات تناسب عدم، ها داده پردازش در تاخیر
 و تجزیه به توجه با و البا دقت با و موقع به، سریع را اطالعات نموده و رفع را فوق اشکاالت بتواند که

بنابراین  ).1390، همکاران و اسماعیلی امیر( در اختیار مدیران قرار دهند مشتریان خصوصیات تحلیل
 به دستیابی تا شده باعث فوق عوامل تمامی برابر در ها فقدان کارایی و اثربخشی در سازمان چالش

 از امروزه. باشد حیاتی امري سطوح تمامی در مدیران براي سازمانی یکپارچه و دقیق، جامع اطالعات
 با تعامل و رضایت افزایش جهت بروز و صحیح اطالعات از تا رود می انتظار بیمه هاي شرکت مدیران
  ). 112: 1393، زارع و روحانی( گیرند بهره مشتري

 طبقات هاي نیازمندي شناخت، مشتریان نگهداري و حفظ فرایند که کند ثابت باید مدیریت
 موفق گسترش با. دارد خود کنترل در را مختلف هاي زمینه در کار جریانات و ها آن فمختل

 داراي را سازمانی سطوح تمامی و مشخص را فرایندها کلیه سیر خط توان می تجاري هوش راهکارهاي
 استفاده با را گران تحلیل و مدیران تواند می تجاري هوش کاراي محیط یک. نمود فرد منحصربه ظرفیتی

 و دارد نگه دور تکنولوژیک هاي پیچیدگی از، و کارا ساده بصري ابزارهاي و تحلیلی داشبوردهاي از
 و شاکرین( سازد منعطف اطالعات عمیق تحلیل به ابزار هاي پیچیدگی جاي به را ها آن تمرکز

 ارائه مؤسسات و خصوصی اي بیمه هاي شرکت ورود با و اخیر هاي سال طی ).23: 1393، همکاران
 بین شدیدي رقابت و شده خارج خود انحصاري نسبت به شرایط از بازار، مالی خدمات دهنده

. است آمده وجود به نوین خدمات و محصوالت ارائه و جدید مشتریان جذب در بیمه هاي شرکت
 اطالعاتی هاي بانک در خسارات و ها نامه بیمه، گذاران بیمه از را حجیمی هاي داده اي بیمه هاي شرکت
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 ها داده این اغلب البته. کنند می نگهداري...  و مسئولیت، درمان، عمر، اتومبیل هاي بیمه همچون مربوطه
 هاي داده سازي یکپارچه و دارد قرار اي بیمه واحد همان کارکنان اختیار در و اطالعاتی بانک در صرفاً

هاي  حل راه بدون. شود می بدل آوري اطالعات فن تیم براي کابوسی به تصمیم و تحلیل براي سازمان
BI ،صفحه افزارهاي نرم به اطالعات انتقال و اطالعاتی بانک چندین از ها داده بازیابی به محدود فرایند 

  ).1391، مایانی شعبان و منفرد حقیقت( شود می تصمیم در مؤثر اي شاخصه محاسبه هدف با و گسترده
توانند از طریق کسب هوش تجاري  اي می ههاي بیم اصلی این است که چگونه شرکت  حال مسئله

 داراي جوانب گوناگونی است که برخی عمومی این مسئله هاي پاسخ وري بیشتري دست یابند؟ به بهره
و اهداف  مأموریت، ماهیت و با اختصاصی دیگر برخی و باشد می اي هاي بیمه شرکت همه شامل و

چنین  اتخاذ به اقدام از قبل الزم است کهو   گیرد قرار می یبررس مورد اي خاص شرکت بیمه یک
راي بنابراین ب .شود گرفته نظر در جوانب داخلی شرکت بیمه و مشتریان و مخاطبان آن تمامی تصمیمی،

و شناخت وضعیت وري  هاي بهره گیري شاخص بایست با اندازه وري می هی از میزان افزایش بهرهاآگ
کارگیري هوش تجاري به این مهم دست یابند  ریق بهفعلی شرکت و وضعیت صنعت بیمه و رقبا از ط

گر را به خود اختصاص داده است این  و سؤال اصلی که ذهن پژوهش) 326: 2011خالد و همکاران، (
  گذارد؟ ایران در شهر مشهد تاثیر می  بیمه  وري شعب شرکت بهره بر تجاري هوش است که آیا

  
  فرضیه پژوهش -3

  .گذارد شرکت بیمه ایران تاثیر معناداري می وري آیا هوش تجاري بر بهره
  
  ادبیات پژوهش -4
  وري در سازمانبهره .4-1

تالش براي بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروي کار سرمایه، مواد، انرژي و 
اتی هاي اقتصادي و واحدهاي تولیدي صنعتی و مؤسسات خدماطالعات، هدف تمامی مدیران سازمان

هاي اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضاي  وجود ساختار سازمانی مناسب، روش .است
باشند که براي نیل  تر نیروي انسانی واجد صالحیت و شایسته از ضروریاتی میکار متعادل و از همه مهم

هاي  ر و تالشمشارکت کارکنان در امو .قرار گیرد وري مطلوب باید مورد توجه مدیران به بهره
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وري و تعمیر براي بهبود  تواند بر میزان بهره هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاري می
وري باید  روح فرهنگ بهبود بهره .وري بویژه در یک محیط متالطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد بهره

به عبارت  دهد مرکزي را تشکیل میدر کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروي انسانی هسته 
   ).1383زاده،  ایران( وري آن است ترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهرهیکی از مهمدیگر 

  

  وري تعاریف بهره. 1جدول 
  تعریف  سال  نظران صاحب  ردیف

  )2006(  رضائیان  1
کار درست، باید به شیوه صحیح در همه اوقات : وري عبارت است از بهره
  .م شودانجا

  )2006(  دراکر  2
درست انجام دادن کارهاي درست به عبارتی تلفیق اثربخشی و کارایی را 

  .وري گویند بهره

3  
وري  مرکز بهره
  )2010(  1ژاپن

 انسانی، نیروي منابع، از استفاده رساندن حداکثر به از است عبارت وري بهره
 ارائه هاي هزینه( تولید هاي هزینه کاهش و علمی طریقه به و غیر و تسهیالت
 افزایش براي کوشش اشتغال، افزایش بازارها، گسترش ،)خدمات

 کارگر، سود به که آنگونه زندگی، معیارهاي بهبود و واقعی دستمزدهاي
  .باشد کنندگان مصرف عموم و مدیریت

بارتوسویشن و   4
  ساکالیت

)2013(  
 موجود وضع پویایی و بهبود جهت در خالق نگرش نوعی محصول وري بهره

 جلب و کار تناوب سودآوري بخشی، اثر کیفیت، کمیت و بردن باال طریق از
  .باشد انسانی می نیروي رضایت

  )2014(  اتار و همکاران  5
 از مطلوب و بهینه استفاده براي مناسب رفتاري و نگرش یعنی وري بهره

 با همراه هک نیروها و منابع ها، سرمایه ها، ها، فرصت توانائی ها، قابلیت مجموعه
  .بود اجتماع خواهد افراد سود به و است جمعی و فردي هاي فعالیت

پوینتون و   6
  2ماتویز

منظور  به انسانی، تجهیزات و منابع مالی نیروي از مناسب استفاده حداکثر  )2016(
  .هزینه حداقل و زمان کمترین با سازمان اهداف جهت در حرکت

  
رساندن استفاده از منابع، نیروي انسانی و تمهیدات به طریق علمی وري عبارت است از به حداکثر  بهره

براساس  .)1384رابینز، ( کنندگان ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف به منظور کاهش هزینه

                                                             
1. JPC 
2. Pointon. & Matthews 
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وري  بهره. وري یک نگرش عقالنی به کار و زندگی است وري ملی ایران، بهره دیدگاه سازمان بهره
دن حداکثر سود ممکن از نیروي کار، توان، استعداد و مهارت نیروي به دست آور از عبارت است

اي که  به منظور ارتقاء رفاه جامعه، به گونه... انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات زمان، مکان و 
ها و ساختن اجتماعی همواره  افزایش آن به عنوان یک ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگی انسان

تلفیقی است از کارایی و اثربخشی که بر موارد کمی » وري بهره«در واقع . »رار داردمدنظر صاحبنظران ق
به نهاده به کار رفته در  از نسبت تولید به ثمر رسیده،  و کیفی به صورت توأمان تأکید دارد و عبارتست

 ید، چونباید در هر سازمان، کارایی و اثربخشی را با هم د. شود آن و با این تعریف نمایش داده می
محصول ارائه شده، مطلوبیت الزم را نداشته /ممکن است سازمان کارایی داشته باشد، لکن خدمات

گویند سازمان، اثربخش نیست  در این صورت می .حد پایین باشد یا میزان دستیابی به اهداف در باشد؛
 گویند سازمان کارا نیست ها برسد اما با هزینه بسیار زیاد، باز می و چه بسا ممکن است سازمان به هدف

وري تعاریف متعددي از  براي شناخت بهتر و جامع مفهوم بهره .)1389، وري ملی ایران سازمان بهره(
  .شود ارائه میزیر ) 1(در جدول آن 

  
  وري در سازمانهاي بهره مدل .1- 4-1
  )2016( 1ماتویزوري سازمان پوینتون و مدل بهره .2- 4-1

وري سازمانی را در  صورت گرفت که بهره) 2016( پوینتون و ماتویزوهش این مدل براساس نتایج پژ
نیروي انسانی، فضا و فرهنگ سازمانی، میزان حقوق و دستمزد، : شامل(دو طبقه عوامل درون سازمانی 

و عوامل برون سازمانی ) آموزش کارکنان، تکنولوژي و تشویق و پاداش و سبک و شیوه زندگی کاري
به تصویر کشیده شده ) 1(کند که در شکل  بندي می تقسیم) اقتصادي و فرهنگیعوامل اجتماعی، (

  ).87: 2016ماتویز،  و پوینتون(است 

                                                             
1. Pointon & Matthews 
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  )2016( ماتویز و وري سازمانی پوینتون مدل بهره. 1شکل 

  
  )2014(اتار و همکاران وري سازمان مدل بهره .3- 4-1

وري  صورت گرفت که عوامل موثر بر بهره) 2014(اتار و همکاران این مدل براساس نتایج پژوهش 
ریزي، مدیران و صاحبان سهام، کیفیت خدمت، کاهش  نظارت، برنامه«گانه سازمانی را شامل عامل ده

شناسایی » هزینه، رضایت مشتري، دانش از بازار، پاسخگویی به موقع، سرعت عمل و قیمت منصفانه
  ).12: 2014تار و همکاران، ا(به تصویر کشیده شده است ) 2(کردند که در شکل 
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  )2014(وري سازمانی اتار  مدل بهره. 2شکل 

  
  )1980(وري سازمان هرسی و گلداسمیت  مدل بهره . 4- 4-1

 
P  =عملکرد  

A   = قدرت به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف(توانایی(  
C  = روشنی در درك پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام کار(وضوح( 

H =  حمایتی که کارمندان براي تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارند(حمایت سازمانی( 

I  = شور و شوق و تمایل به انجام تکلیف(انگیزه( 

E  = سازوکار قضاوت در رابطه با چندوچون انجام کار(ارزیابی( 

V  = تصمیم مدیر وع بودنرقانونمندي و مشمناسبت، (اعتبار( 

E  = 45: 1387خاکی، ) (عوامل موثر برون سازمانی مجموعه(محیط.(  
  
  هوش تجاري  .4-2

 گارتنر گروه از درس نرهوارد  توسط بار اولین که است چترگونه و عظیم اصطالح یک تجاري، هوش
 با وکار کسب گیري تصمیم بهبود ها جهت روش و مفاهیم از اي مجموعه توصیف جهت 1989سال  در

 )1(فرمول 
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 توسط تجاري هوش علمی تعریف اولین. گردید کامپیوتري، مطرح بانیپشتی هاي سیستم از استفاده
یک فلسفه مدیریتی و ابزاري جهت کمک به «: انجام شد صورت نیبد) 1986( 1و کیم گوشال
اتخاذ تصمیمات کارا در محیط  باهدف وکار کسببراي مدیریت و تصفیه اطالعات  ها سازمان
در ایجاد ابزارهایی مانند تولید  ستیبا یمه هوش تجاري این بینش را ک) 2010( 2اکرسون» وکار کسب

ي و زیر برنامهي و ابزارهاي کاو دادهي ها روش، داشبوردها، OLAPي تحلیلی، وجوها پرس، ها گزارش
که اصطالح هوش  اند کردهبیان ) 2006( 3و پیرتیماکی لونکویست. ي توانا باشد را ایجاد نمودساز مدل

  :مفهوم زیر به کار رودبراي دو  تواند یمتجاري 
 و رقبا مشتري، بازار، شرایط سازمان، ،وکار کسب محیط که سازمان مرتبط دانش و اطالعات  -1

 .دینما یم توصیف را ینیچن نیا مالحظات و ذینفعان

 براي اطالعات توزیع و تحلیل اکتساب، جهت در سازمان لهیوس به که سیستماتیکی فرایندهاي  -2
  ).12: 1391احمدي و روحانی،  تاج( شوند یم گرفته کار به وکار کسب مورد در يریگ میتصم

  
  نیاز دارند؟ BIها به  چرا شرکت .1- 4-2

 ابتدا، براي. دارند هوش از استفاده به نیاز اصلی مقصود دو براي مؤسسات گسترده، نگاه یک در

 ها آن به وتحلیل هتجزی. کند کمک بهتر گیري تصمیم در ها آن به تواند می که وتحلیل تجزیه انجام

 فراهم مهم و شکایات مشتریان براي را ها مراقبت و بشناسند را فروش روندهاي که کند می کمک

 دالیل از برخی. کند می تقاضاي بازار و مشتري رفتار آینده بینی پیش به زیادي کمک دوم،. آورند

  :از اند عبارت دیگر
 توسعه محصول، وري، بهره بهبود ها، ههزین کاهش مانند سازمان اساسی اهداف به دررسیدن 

 طریق از BI .دهد می یاري را ها شرکت غیره، و درآمدها افزایش مشتریان، خدمات توسعه
 کافی مقدار به اهداف این رسیدن به به تواند می خروجی و هاي ورودي داده وتحلیل تجزیه

 .کند کمک را ها شرکت

                                                             
1. Ghoshal & Kim 
2. Eckerson 
3. Lonquist & Pirtimaki 
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 آورد می فراهم گیرندگان تصمیم براي را استراتژیک اطالعات .BI دهد می را به موسسات امکان 
 و مشتریان رفتاري الگوهاي منظور یافتن به اطالعات بزرگ مقادیر از اطالعات تحلیل طریق از که

 اي گونه به که کند کمک سازمان یک کافی به مقدار به تواند می این. کنند برداري بهره رقبا
 و گذاري قیمت توزیع، تولید، مثل تجاري گوناگون هاي در جنبه را هایش نقشه و ها برنامه مناسب،

 گیري یمتصم به تواند یم اطالعاتی چنین به 1الین دسترسی آن. دهد ظرفیت تغییر ریزي برنامه
گول و (رساند  یاري شرکت اصلی خط بهبود به که کند فراهم را پویایی و تغییرات کند کمک

 ).2014، 2همکاران

 ابزار  از استفاده اب معامالت رفتار شناساییBIاز مهم تواند بینشی می معامله هاي مدل از ، تحلیلی 
 ارزیابی براي توانند معامالت می و پرداخت الگوي مشتري، رفتار. بدهد شرکت به مشتري رفتار

 . گیرند قرار استفاده مورد مشتریان

 ارزش براي مدیریت نشدا کارگیري به به را ها بانک توجه ها تحلیل. ارزش مدیریت کانال انتقال 
 که مشتریانی از هایی چون بخش هایی جنبه که دارند نیاز ها بانک. کند می جذب مشتري

 یا یابد می کاهش ها آن توازن که هایی و بخش کند می رشد معینی مدت طول در اندازشان پس
 پائین، به رو انتقال براي هایی گام توانند می ها بانک این ادراکات، مبناي بر. بدانند را شود می راکد

محقر و (بردارند  انتقالی مسیر یک به راکد کاربر یک سبد دادن و حرکت باال به رو انتقال تسریع
 ).1387همکاران، 

  
  هاي هوش تجاري در صنعت مالی سیستم .2- 4-2

جهت  ها سازمانو  ها بانکي مبتکرانه براي ها سالح جدیدترین و بهترین از یکیامروزه هوش تجاري 
ي کاو دادهتمرکز در این تکنیک روي انبار داده و  نیتر یاصل. به دست آوردن مزیت رقابتی است

هوش . اي هستند است که از پرکاربردترین ابزارهاي هوش تجاري در صنعت مالی و بانکداري و بیمه
ادي، فرش( رساند یمتجاري به مدیران سطح باالي سازمان در اتخاذ تصمیمات حیاتی و کارآمد یاري 

 بامداوم در حال تغییر و رویارویی  طور بهو  سرعت بهاي  هاي بیمه و شرکت بانکداري امروزه،). 1391

                                                             
1. Online 
2. Gul at al. 
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 فناوري، که است حالی در ینا. است جدید يها استیس و جدید فرآیندهاي جدید، مقررات
مانی است در چنین شرایطی مزیت رقابتی از آن ساز. کند یم ایفا را تحوالت این در نقش نیتر یاساس

 پردازد یمي فرآیندهاي نوآورانه به ارائه محصوالت و خدمات بهتر به مشتریان خود ریکارگ بهکه با 
ها با نقاط ضعفی که در زیر  هاي مالی و بانک  سیستم اطالعات مدیریت در شرکت). 2010، 1لورنزیتی(

  :، همراه بودنداند آمده
  در منابع براي تجاري فعالیت با رقیب فعالیت گزارشو  )انبارهاي چندگانه(ابعاد متفاوت از داده 

  شعب
 آمد ینم در، کار به اجرا داد ینمکه هر شعبه گزارش تا زمانی(ی زمان اختالف(  
 بود خطا از أمنش یک یکپارچگی، و ادغام از مرحله هر( داده کیفیت(  
 شد یم هانپن رکوردهایی در مشتري هویت( مشتري معین و مشخص هاي داده نبودن دسترس در 

  )شدند یمي پردازش ا دسته صورت به ها دادهو 
 دسترس در رندگانیگ میتصم براي ،يا توسعه يها لیتحل جهت ازیموردن هايهداد دقیق جزئیات 

 .نبود

  
  پیشینه پژوهش  -5

 بانکداري صنعت وري بهره بر تجاري هوش در پژوهشی تحت عنوان نقش) 1394(نصرتی و همکاران 
 که کند می فراهم را امکان این) BI( تجاري هوش فناوري ست یافتند که نقشبه این نتایج د

 به عملیاتی و اطالعاتی هاي بانک، تحلیلی تصمیمات افزایش جهت در را نوین بانکداري وکار کسب
و ) CRM( مشتریان رضایتمندي افزایش و مدیران گیريتصمیم، کاربردي هاي تراکنش ثبت منظور

هشی با ودر پژ) 1393(آبادي و همکاران  همچنین یوسفی سعید. سوق دهد يبیشتر وري کسب بهره
به این  مازندران استان جوانان و ورزش اداره کارکنان وري بهره و هوش تجاري رابطه عنوان بررسی

- بهره با را همبستگی میزان بیشترین% 59 پیرسون ضریب با دانش کاربرد مولفه نتایج دست یافتند که

 هاي برنامه در مدیران ساالنه تجدیدنظر و کارگیري به پژوهش این نتایج براساس. بود دارا وري
 سریع اقدام و کارکنان دانش به مدیران عالقه دادن نشان، کارکنان سازمانی بالندگی بهبود، استراتژي

                                                             
1. Lorenzetti 
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خدادادي و همکاران . باشد می موثر کارکنان وري بهره افزایش جهت در کارکنان مشکالت حل در
 مدیران وري بهره و آن هاي مؤلفه و تجاري هوش بین رابطه ، در پژوهشی تحت عنوان بررسی)1389(

 پیرسون همبستگی ضریب براساس که به این نتایج دست یافتند شرقی آذربایجان بدنی تربیت ادارات
 وجود معناداري و مثبت رابطه وري بهره و کل سازمانی هوش و سازمانی هوش هاي مؤلفه تمامی بین

 میل سازمانی، هوش هاي مؤلفه بین از که داد نشان گام به گام رگرسیون تحلیل نتایج نهایت، در. دارد
 1اویدیو باالین و توما .هستند وري بهره معنادار بینی پیش به قادر دانش، کاربرد و روحیه تغییر، به
 را ونقلحمل هاي شبکه توانند می چگونه تجاري هوش هاي حل در پژوهشی تحت عنوان راه) 2015(

 جدید ITS توسعه و به این نتایج دست یافتند که گسترش ؟شوند واقع مؤثر ها آن بر و کرده کارآمدتر
ر مثبتی بر یکند و هوش تجاري تاث ارائه واقعی اقتصادي محیط ارتقاي و بهبود براي حلی راه تواند می

در ) 2015( 2کوبینا و همکاران .گذارد ونقل کشور رومانی میهاي حمل وري شبکه افزایش بهره
شرکت به این نتایج دست  در تجاري هوش هايسیستم در کارایی بهبود پژوهشی تحت عنوان امکان

 سازي یکپارچه، جدید افزارهاي نرم قالب در ها سیستم این توسعه براي هایی حلراه یافتند که یافتن
 به توانند می نهایت در ها شرکت وسیله ینبد. است مفید و مناسب ها این مانند و جدید هاي فناوري
 افزایش، رقابتی مزیت آوردن دست به، کار تعطیلی و خرابی حذف، کلی هاي هزینه کاهش
 .یابند دست دیگري بسیار مزایاي و جدید وکارکسب هاي فرصت کشف، کارکنان هاي مهارت

تجاري براي دستیابی به  کارهاي هوش کارگیري راه ، در پژوهشی با عنوان به)2009(، 3آلنوکري
 فناوري اطالعات چهارچوب عنوان به تجاري هوش که استراتژي سازمانی به این نکته پرداخت

را مدیریت کرده و ) دانش و اطالعات(خود  هاي نامشهود دارایی تا کند کمک ها به سازمان تواند می
  . را توسعه دهند ها آن

  
  
  
  
  

                                                             
1. Ovidiu Balinta & Toma 
2. Kubina at al. 
3. Alenvokery 
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  مفهومی پژوهش مدل -6
 

  
  فهومی اقتباس شده از پیشینه پژوهشمدل م. 3شکل 

 
  پژوهش   انجام   روش. 7

پیمایشی و از لحاظ روش تجزیه  توصیفی، روش و ماهیت ازنظر کاربردي،، هدف لحاظ به تحقیق این
 در شهر ایران بیمه شعب مدیران تمامی پژوهش آماري جامعه. باشد می ها به صورت کمی و تحلیل داده

گیري به  روش نمونه و باشد نفر می 975برابر آمده  دست به اطالعات طبق ها آن تعداد که باشند مشهد می
 ابزار .نفر برآورد گردید 384 برابر کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم صورت تصادفی ساده و

 شامل  پرسشنامه   اول   بخش  که شامل دو بخش است، باشد پرسشنامه می پژوهش   نیا   در   گردآوري 
 سطح تحصیالت، سابقه خدمت سن، جنسیت،   ازجمله   یشناختتیجمع   مسائل   خصوص در یسؤاالت 

یکپارچگی (بعد  6که شامل ) 2012( 1از پرسشنامه هوش تجاري پروویجبخش دوم پرسشنامه  و ؛است
گیري  ت محتواي اطالعات، کیفیت دسترسی اطالعات، فرایند تصمیمیها، قابلیت تحلیلی، کیف داده

) مالك(باشد و براي متغیر وابسته  گویه می 24و ) گیري تحلیلی و استفاده از اطالعات در فرایند تصمیم
توانایی، وضوح، حمایت (بعد  7باشد که داراي  می) 1980( 2وري سازمانی هرسی و گلداسمیت بهره

                                                             
1. Provich 
2. Hersey and Goldsmith 
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مقیاس پنج امتیازي گویه و در قالب  27و ) سازمانی، انگیزه، ارزیابی عملکرد، اعتبار و عوامل محیطی
 آزمون براينشان داده شده است همچنین   پایایی پرسشنامه) 2(باشند که در جدول  لیکرت می

 استفاده Spssافزار  و نرم Lisrelافزار  با استفاده از نرم مدل معادالت ساختاري از تحقیق این هاي فرضیه
  .گردید

  پرسشنامه يایپا -2 جدول
  N of Items  Cronbach's   Alpha پرسشنامه

  82/0  27  وري بهره
  89/0  24  هوش تجاري

  
  ها وتحلیل داده تجزیه. 8
  آمار توصیفی. 8-1

  هاي توصیفی یافته -3جدول 
  درصد فراوانی نسبی  فراوانی  پاسخ  خصوصیت

  جنسیت
  %70 269  مرد
  %30  115  زن

  سن
  %17  65  سال 30-20
  % 70  269  سال 40-31

  %13 50  سال 40باالي 

  تحصیالت سطح
  %53  203  تر لیسانس و پایین

  %31  119  لیسانس فوق
  %16  62  دکتري

  سابقه خدمت
  %32  %53  سال 10زیر 

 %38  %31  سال 20-11

 %30  %16  سال 20بیش از 
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  هاي استنباطی یافته. 8-2
  برآورد مدل فرضیه پژوهش. 1- 2- 8

 بر اي مطالعه(سازمان  وري بهره بر تجاري هوش تاثیر سوال براي بررسی 55همانطور که اشاره شد از 
براي ساخت مدل از روش معادالت ساختاري . استفاده شده است )مشهد شهر ایران بیمه شرکت شعب
هاي گروه نمونه به ماتریس همبستگی یا  استفاده شده است وقتی داده LISREL, 8.54افزار و نرم

توان  رگرسیون توصیف گردد، آن مدل را می کوواریانس تبدیل شود و از سوي یک سري از معادالت
برآوردهایی از . اي که نمونه از آن بیرون آمده است، تحلیل کرد به منظور بررسی برازش آن در جامعه

  . دهد هاي نمونه بدست می پارامترهاي آن مدل و چندین اندازه براي برازندگی آن را با داده
  رلهاي لیز هاي فارسی در خروجی معادل -4 جدول

  معادل در نمودار  ابعاد  متغیر مکنون  معادل در نمودار  ابعاد  متغیر مکنون

وري  بهره
  سازمان

BAHREVARI 

  
  
  

هوش 
 تجاري

HOSH.T 
 YEKPARCHE  ها یکپارچگی داده HAZINEH  توانایی
 TAHLIL  قابلیت تحلیلی AGAHI  وضوح

 MOHTAVA  کیفت محتواي اطالعات SORAT  حمایت سازمانی
 DASTRAS  کیفیت دسترسی اطالعات REZAYAT  زهانگی

 TASMIM  گیري تحلیلی فرایند تصمیم TEDAD.B  ارزیابی عملکرد

 IDE.NO اعتبار
استفاده از اطالعات در 

 ETLAAT  گیري فرایند تصمیم

  PASOKHGO عوامل محیطی

  
  گذارد؟ ري میوري شرکت بیمه ایران تاثیر معنادا آیا هوش تجاري بر بهره: سؤال پژوهش
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  )ضریب استاندارد(مدل معادالت ساختاري . 4شکل 

داري  پردازیم؛ در رابطه با معنی در این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل می
بدنبال آزمون  05/0یا خطاي  95/0که در این تحقیق در سطح اطمینان  اعداد، باید گفت از آنجایی

تر از  و بزرگ -96/1اعدادي معنادار خواهند بود که کوچکتر از  tآزمون  ایم؛ براي فرضیات بوده
  .معنا خواهد بود باشد، بی+ 96/1و  -96/1عددي بین  tکه اگر در آزمون  به این معنی. باشند+ 96/1

  
  )ضریب معناداري(مدل معادالت ساختاري . 5شکل
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دل تخمین استاندارد شکل به بررسی سوال ها در حالت اعداد معناداري و م رو با توجه به مدلاز این
  . پردازیم پژوهش می

  ضرایب استاندارد و اعداد معناداري مدل و آزمون فرضیه پژوهش -5جدول 
  نتیجه  اعداد معناداري  ضرایب استاندارد  مسیر  ردیف

  تایید  61/27  65/0  وري بهره ⟵  هوش تجاري  1
  
  زش مدلاارزیابی بر .2- 8-2

گیري از معیارهاي چندگانه نیکویی برازش آزمون  می به طور سیستمی با بهرهاعتبار کلی مدل مفهو
هاي پژوهش و مدل  به این معنی که در معادالت ساختاري از یک طرف میزان انطباق داده. شود می

مفهومی پژوهش بررسی خواهد شد، که آیا از برازش مناسب برخوردار است و از طرف دیگر 
هاي مناسب براي اطمینان از نیکویی  شاخص. شود دل برازش یافته، آزمون میمعناداري روابط در این م

میانگین مجذور ( RMSEA،  )مجذور کاي دو به درجه آزادي( df به X2برازش مدل، شامل 
) شاخص تعدیل شده نیکویی برازش( AGFI، و )شاخص نیکویی برازش( GFI، )خطاهاي مدل

 GFIهرچه . باشد 3آن کوچکتر از X2/df ار است که میزان مدلی از برازش مناسب برخورد. باشند می
و در نهایت . ها برازش بهتري دارد محاسبه شده براي آن، به یک نزدیکتر باشد؛ مدل داده AGFIو 

  .باشد 08/0هاي خوب باید کمتر از که مقدار آن براي مدل RMSEAاینکه 
  برازش مدل پژوهش -6جدول 

  اره مدل فرضیه اصلیآم  معیار مقبولیت  شاخص برآزش

(Chi square)
2  3

2
df


 

7/1 

RMSEA1 RMSEA<0/08 069./  
NFI2  NFI>0/90 97./ 
CFI3 CFI>0/95 91./ 

AGFI4  AGFI>0/85 84./ 

                                                             
1. Root Mean Squarerror of Approximation 
2. Normed Fit Index 
3. Comparative Fit Index 
4. Adjusted Goodness of Fit Index 
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  گیري و پیشنهادات نتیجه. 9
 بازار و عام صورت به جوامع کهيربطو، هستند پیشرفت حال در آورسرسام سرعتی با نوین هاي فناوري

 آشفته عرصه این در را شان بقاي که گردند می ترفندهایی دنبال به ناپذیر وصف شتابی با خاص طور به
 بودن زنده دیگر و است کرده تغییر شان حیات فلسفه که بپذیرند باید ها سازمان. کنند تضمین متالطم و
 یکی تجاري هوش، باشند آن ابزار و رقابت دنبال به یدبا و نیست مطلوب وضعیت به رسیدن معناي به
 توزیع و تحلیل، آوري جمع هسته به عنوان طور کلی هوش تجاري اول به .باشد می ابزارها این از

سازمان و  در راهبردي گیري تصمیم فرایند پشتیبانی تجاري هوش هدف اینکه دوم و است اطالعات
تایج حاصل از مدل معادالت ساختاري ضریب معناداري بیانگر این با توجه به ن . است وري افزایش بهره

درصد  5باشند که بیانگر این است که خطاي برآورد کمتر از  می 96/1است که تمامی اعداد بیش از 
درصد مورد بررسی قرار داد و با بررسی مدل  95توان این فرضیه را در سطح اطمینان  است یعنی می

وري شرکت بیمه  ستاندارد مشخص گردید که بین هوش تجاري و بهرهمعادالت ساختاري ضریب ا
آبادي و  ، یوسفی سعید)1394(نصرتی و همکاران نتایج پژوهش حاضر با نتایج . است 65/0ایران برابر 
کوبینا و همکاران ) 2015(، اویدیو باالین و توما )1389(، خدادادي و همکاران )1393(همکاران 

  .باشد همراستا می) 2009(آلنوکري و ) 2015(
 هاي اطالعاتی  هاي بیمه ایران که در زمینه استقرار سیستم گردد به مدیران شرکت پیشنهاد می

 .گذاري کرده تا بر میزان تصمیمات خود را بهبود بخشند سرمایه

 از. باشند  افزاري نرم و افزاري سخت زیربنایی هاي طرح از مستقل باید تجاري هوش هاي سیستم 
 با بایستی می دهد، ارائه بعدي چند هاي تحلیل خواهد می که سیستمی که شود می پیشنهاد رو این

 آزموده پیشتر که عملیاتی هاي سیستم با کرده، مختلف همکاري هاي اطالعاتی شعب پایگاه
 .کند کار اند، یافته عمومیت و شده

 باشند گیري اندازه و يگذار مقیاس قابل باید تجاري هوش سیستم کارهاي در پیشنهادها و راه .
 این. آورد می فراهم را ها آن آسان توسعه امکان ها سیستم این باز و معماري پذیري انعطاف

 یا آید می وجود به جدیدي اطالعاتی نیازهاي که کند می پیدا ضرورت زمانی ویژه به موضوع،
 .یابد می افزایش اي قابل مالحظه طور به شود، پردازش باید که اطالعاتی مقدار
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 اثربخش در مقوله شناسایی مشتریان  مدیریت براي را بزرگی شانس تجاري، هوش هاي سیستم
 کاربران، استخدام تعداد زیاد و سخت کار اما نیازمند هاي حوادث دارد در صحنه سازي

 از هاییمهارت .است قوي سازمانی فرهنگ و اطالعات و گران تحلیل و سیستمی طراحان
 در که فاکتورها هستند برخی فقط دانش، تسهیم سازي، بندي و شبیه دلم شناسایی،: جمله

 .اند موثر تجاري هوش هاي سیستم منظم توسعه

 عنوان به اي بیمه هايشرکت جامعه به متاسفانه ولی است اقتصادي بنگاه یک بیمه شرکت 
 تهگرف صورت تخلفات و تقلبات در شود می باعث امر همین و نگرد می حمایتی نهادهاي
 ها، دادگاه در نتوانند ها شرکت این و گیرند قرار ضعف و انفعال موضع همیشه در بیمه شرکت

گردد که با وضع قوانینی بتوانند این معضل را  بنابراین پیشنهاد می .کنند دفاع خود حقوق از
 .حل کنند

 اي  روندهافزاري جامعه تمامی اطالعات مشتریان به صورت پ گردد که با نصب نرم پیشنهاد می
ها کمترین  ارچه سازي دادهپهاي شرکت بیمه ایران قرار گیرد تا با یک در اختیار تمامی شعب

 .هزینه را براي شرکت رقم بخورد

 افراد اي، بیمه کالهبرداران و متقلبان از اطالعاتی مشخص یکپارچه بانک وجود عدم به توجه با 
 بگذارند جاي به خود از اي سابقه یا شوند شناسایی اینکه بدون توانند می کالهبردار

لذا  .نمایند دریافت جعلی هاي خسارت آنان از و داده قرار مورد حمله را متعددي هاي شرکت
گردد که به طراحی یه سیستم اصالعات یکپارچه براي شرکت بیمه ایران طراحی  پیشنهاد می

 .گردد

 طالعات فراگیر بین شعب بیمه گردد که با استقرار یک بخش تحریریه در سیستم ا پیشنهاد می
هاي متفاوت در شعب مختلف یکپارچه ه هاي اکتسابی از پروند ایران بتوانند اطالعات و داده

  .کرد
 گردد باید از اعتبار و اطمینان برخوردار باشند  آوري می گردد که اطالعاتی که جمع پیشنهاد می

 . خوردار ساختهاي کارشناسان را بتوان از صحت بر ها و تشخیص تا قضاوت
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 گردد که با بکارگیري و استخدام یک ویراستار خوب اطالعات براي گزینش  پیشنهاد می
تواند اطالعات را در کمترین زمان ممکن در اختیار کارشناسان  ارزیابی و تطبیق اطالعات می

 .قرار دهد

 ون اداري در شعب گردد که با استفاده از سیستم بایگانی اطالعات پیشرفته و اتوماسی پیشنهاد می
اي کمک شایانی  شرکت بیمه ایران بتوان از روند تاخیر در ارائه اطالعات به کارشناسان بیمه

 .کرد

 شامل تعاملی که چرخۀ یک اطالعات مناسب از به دسترسی گردد که جهت پیشنهاد می 
 یا دسترسی فرایند پایان سپس و شده، بازیاب نتایج و بررسی دریافت سؤال، تشخیص

 .استفاده گردد مطلوب نتایج به تا رسیدن سؤال مجدد بندي ولفرم

 گردد که  پیشنهاد می دارد ایستایی حالت کارشناسان و بازرسان، اطالعاتی از آنجایی نیاز
نیاز  به مربوط مدارك بازیابی تا درپی سؤالپی پاالیش فرایند یک جویی از اطالع فرایند

 .تشکیل گردد اطالعاتی

 ها  تقلب، اطالعات مورد نیاز آن یصتشخو آموزش کارشناسان و خبرگان  از طریق کدگذاري
 .ها قرار داده یا امکان دسترسی بدون محدودیت براي این افراد فراهم شود هاي آن را در سیستم

 تحلیل«و » اطالعات بازیابی جستجو«گیري به دو بخش  گردد که فرایند تصمیم پیشنهاد می / 
 .تقسیم شود و براي هر بخش از کارشناسان خبره استفاده گردد »نتایج / اطالعاتی ترکیب

 گیري که متشکل از چندین  گردد که با استفاده از یک فرایند سلسه مراتب تصمیم پیشنهاد می
باشد، اطالعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر اساس  خبره و کارشناس و بازرسان می

 . اده گرددماهیت اطالعات از تخصص پرسنل استف

  
  منابع 
 بررسی ،)1388( الهام مسرت السادات واعظم حسینی، حمید؛ مقدسی، فرخنده؛ اسدي، .1

 دانشگاه تابعه درمانی - آموزشی هايبیمارستان داروخانه اطالعات مدیریت سیستم وضعیت
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