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 چکیده : 

آنچه در محیط بسیار پویا و متغیر امروزی برای مدیران شرکتها اهمیت دارد بهترین عملکرد برای دستیابی به 

استراتژیها و اهداف سازمانی می باشد. هدف این تحقیق بررسی عملکرد بازاریابی شرکتهایی می باشد که از 

سیستم هوش تجاری برای انتخاب اطالعات و گرفتن تصمیم استراتژیک براساس رسیدن به مزیت رقابتی در 

مایشی مقطعی است. جامعه آماری و از نظر اجرا پیژوهش از نظر هدف کاربردی عملکردبازاریابی می باشد.این پ

می باشند که سیستم هوش تجاری را پیاده سازی کرده اند. جهت بررسی این شرکتها  کتهای داروسازیشر

. جهت تحلیل از نرم افزار یران ارشد این شرکتها توزیع خواهد شدسوال تهیه و بین مد 53پرسشنامه ای شامل 

SPSS  وLISREL شرکتهایی که از سیستم هوش تجاری برای قیق نشان میدهد نتایج تح. استفاده می گردد

دریافت، آنالیز و بهره گیری از داده ها جهت تصمیم گیری مدیرانش استفاده کرده اند به مراتب در محیط کامالً 

 رقابتی توانسته اند موفقیت حاصل نمایند و به تمایز در مزیت رقابتی دست یابند.

 بی، هوش تجاری، مزیت رقابتیزاریاعملکرد باواژگان کلیدی: 
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Abstract 

In today's dynamic and changing environment is very important for corporate 

executive the best performance to achieve to organization's strategies and goals. 

Purpose of this paper is to evaluate the performance of companies that use of 

business intelligence system for information choice and strategic decision based 

on achieving competitive advantage in marketing performance. This study is 

applied and implemented cross-sectional survey. The population is pharmaceutical 

companies who have implemented a business intelligence system. The 

questionnaire includes 35 questions to evaluate these companies produced and 

will be distributed among the company's senior managers. For analysis we will 

use of SPSS & LISREL Software. The results show companies the business 

intelligence system for receiving, analyzing and using data to make decisions 

managers have used far have been able to achieve a success in the competitive 

environment and to achieve differentiation in a competitive advantage. 
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 مقدمه:

عملکرد یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک از جمله        

امروزه ارایه ی بهترین عملکرد در فاکتورهای ارزشمند و معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری می باشد. 

اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت های تولیدی مبدل شده است و می کوشند تا با  زمینه ی بازاریابی، به

شرکتهای تولیدی و به طور خاص آن دسته از  .بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند

یشتر، جهت بقا در صحنه ی رقابت و به منظور اثربخشی بشرکتهایی که درصنایع داروسازی فعالیت می کنند 

انواع  نیازمند آن هستند که به طور مستمر عملکرد خود را بهبود بخشیده و این امر نیز مستلزم شناخت

در کانون توجه قرار  یابیابزار سنجش عملکرد بازار یدر دهه کنوناستراتژی ها و ابزارهای جدید می باشد. 

جهت پاسخ به تقاضاهای بازار  ابییو سنجش عملکرد بازار یگرفته است. شرکتهای تجاری به سوی شناسائ

( بیان کردند که هر قابلیت بازاریابی 0223و مورگان )7 .  ورهیز( 0220، 6وهمکاران ن) مورگادحرکت کرده ان

بطور مستقیم عملکرد شرکت را افزایش می دهد و قابلیت های بازاریابی همچنین تاثیرات سینرژیکی روی 

بازاریابی، ابزاری برای افزایش قابلیتهای محرک مزیت رقابتی پایدار شرکتها می عملکرد شرکت دارند. قابلیتهای 

 باشند.

بمنظور ارزیابی عملکردبازاریابی و بهینه سازی آن در جهت رسیدن به اهداف و بقاء در محیط متغیر        

و همچنین محیط  کنونی و مزیت رقابتی پایدار، دستیابی به اطالعات دست اول از محیط بازار محیط رقبا

داخلی ضرورت دارد. دراین بین ، هوش تجاری به مانند مجموعه ای از ابزارها، روش ها ، فناوری ها و 

عمل  تصمیم گیریفرآیندهایی که با تسهیل فرایند تبدیل داده های پراکنده به انبوه اطالعات معنادار و دانش 

یش کیفیت تصمیمات می شود. با استفاده از هوش می نماید باعث بهبود تصمیم گیری در سازمانها و افزا

تجاری و پیاده سازی موفق آن در سازمانها و شرکتهای تجاری می توان امور مربوطه را بهبود بخشید و بصورت 

رقابتی وپویای امروز در بازارهای جهانی  مستمر برعملکرد آنها بیفزاییم و عملکردی هوشمندانه در محیط کامالً

 داشته باشیم.

( چنین تعریف می شود که شامل یک مجموعه از ابزار، 0200)8هوش تجاری توسط روحانی و همکاران       

تکنیک ها، رویکردها و راه حل های تکنولوژی اطالعاتی می باشد که به مدیران در درک بیشتر موقعیت تجاری 

صمیم گیرندگان با اطالعات (  هوش تجاری را سیستمی برای ارائه به ت0222)  9فعلی کمک می کند. نگاش

( هوش تجاری 0228) 02عملی مناسب ، درزمان مناسب و به شکل صحیح تشریح کرده است. البشیر و همکاران

را توانایی در تجزیه و تحلیل اطالعات کسب و کار بمنظورحمایت و بهبود تصمیم گیری مدیریت دریک طیف 

زمینه اساسی اطالعات هینه سازمان بیان کرده اند. وسیعی از فعالیتهای تجاری برای رسیدن به عملکرد ب

مفیدی که از خروجی سیستم های هوش تجاری در تصمیم گیری سازمانی بدست می آید براین ایده استوار 
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است که یک هوش تجاری فرایند تحول زایی است که درآن داده ها به اطالعات و اطالعات به دانش تبدیل می 

هوش تجاری از منظر (.  0202،  00گیری بهتر منجر می گردد ) شولو وکائوتسشود که نهایتاً به تصمیم 

فناوری یک سیستم  هوشمندانه است که با ایجاد بستر فنی و معماری مناسب جهت گسترش و استفاده بهینه 

از منابع و ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری در راستای شناسایی ، جمع آوری، پردازش ، نتیجه گیری و 

 نمایش داده ها و اطالعات مورد نیاز سازمان مبتنی بر پردازش تحلیل آنالین ) برخط( کار میکند.

شرکتها و سازمانها سعی می کنند که در محیط به شدت رقابتی کنونی ، با نوآوری در انواع سخت افزار و        

ی متنوعی مانند سیستم حمایت به مزیت رقابتی دست یابند . در این راه ازسیستم ها خودسیستم های روز 

( ، سیستم اطالعات  KM( ، مدیریت دانش )  EIS( ، سیستم اطالعاتی شرکت )  DSSتصمیم گیری )

( ، داده کاوی ، فرایند تحلیلی آنالین ، انباره داده ها ، مدیریت ارتباط با مشتری ، بازاریابی ،  GISجغرافیایی ) 

می گیرند. سیستم و سیستم مدیریت توزیع بهره  مشاهدات ، سیستم هوش تجاری ، مدیریت سرمایه انسانی

مدیریت دانش است که  های هوش تجاری ترکیبی از داده های جمع آوری شده و مدیریت داده ها در سیستم

تواماً با ابزار تحلیلی قادر به ارائه اطالعات داخلی و خارجی پیچیده به طراحان و تصمیم گیرندگان می باشد) 

تصمیم استراتژیک  گرفتنمشکل کلی برای یک مدیر تصمیم گیرنده ، انتخاب اطالعات و  (.0222نگاش، 

( انتخاب 0220)  00بی است. براساس گفته دونپورت و وولپلبراساس رسیدن به مزیت رقابتی در عملکرد بازاریا

و فیلتر کردن اطالعات مربوطه مهم است زیرا وقتی مقادیر اطالعات غیرساختاری و زیاد است ، می تواند فرایند 

 چالشی بدنبال داشته باشد.

سازمانها در زمینه  این پژوهش برآن است که با تکیه بر مطالعات و تحقیقات گذشته برروی شرکتها و       

هوش تجاری و تاثیرات آن برعملکردبازاریابی وتجاری آنها ، نتایج استفاده از این سیستم هوشمند را برروی 

( عواملی را که باعث موفقیت ارزیابی عملکرد 0229) 05جینیع داروسازی ایران ارائه نماید.عملکرد بازاریابی صنا

ست: برنامه ریزی استراتژیک ، حمایت سازمانی، مدیریت دانش و بازاریابی می شود را چنین معرفی کرده ا

نوآوری تکنولوژیکی.همچنین عملکرد شرکتها تحت تاثیر محیطی که درآن فعالیت می کنند نیز می باشد.  

( درپژوهشی تحت عنوان نقش قابلیتهای هوش تجاری و محیطهای 2113)  14ایزیک و همکاران

تصمیم به این نتیجه رسیدند که محیط تصمیم گیری روی موفقیت هوش تجاری و بالطبع روی 

عملکرد شرکت تاثیر بسزایی دارد درنتیجه فاکتور بسیار مهم دیگری که دراین پژوهش از آن 

این فاکتور فرصتها و  بحرانهای بسیاری را برای رقابت شرکتها . استفاده شده آشفتگی محیطی می باشد

ورسیدن به مزیت رقابتی ایجاد میکند وهوش تجاری باعث می شود که سازمانها خیلی سریع این فرصتها و 

(. محیط آشفته باعث تقویت تاثیر هوش تجاری بر عملکرد 0200 03تهدیدات را درک نمایند )ایکسیائوفنگ 

شود. حال با توجه  به آشفتگی محیطی و عدم  جه تاثیر بر مزیت رقابتی دراین محیط میشرکتها و درنتی

اطمینان بسیار باالیی که در بازارها و شرکتهای اقتصادی و تجاری ایران وجود دارد می توان از این فاکتور 

ری پژوهش بعنوان یک متغیر تعدیل گر در خصوص مدل مفهومی پژوهش حاضر استفاده نمود.درواقع نوآو
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به نام آشفتگی محیطی می باشد که بررابطه مابین موفقیت هوش تجاری و  متغیریحاضر نیز استفاده از 

 عملکرد بازاریابی شرکتهای داروسازی بعنوان یک نقش تعدیل کننده عمل می نماید.

 

 

 

 پیشینه:

 داخلی :

)کسب و  یتجار یدانش و هوشمند یریتتحت عنوان مد یقی( در تحق0589) یدیو سع یخان موسی       

 BIو  دانش یریتمد  یهمبستگ یت، به اهم یاتو مرور ادب یکار( ،  با استفاده از روش مرور کتابخانه ا

که  سیدندر یجهنت یندانسته و به امدیریت دانش از  یمجموعه ا یررا ز BI( پرداخته و یتجار ی)هوشمند

 شود.  یم عملکرد سازمان یعث بهبودکسب و کار با یدانش و هوشمند یریتمد یقتلف

 یریتمد یدر استقرار اثربخش یتجار یبا عنوان نقش هوشمند یقی( درتحق0589و همکاران ) صفرزاده       

ایجاد و  که یدندرس یجهنت ینبه ا یاتو مرور ادب یدر سازمانها با استفاده از روش مرور کتابخانه ا یکاستراتژ

 پیشرفت در مدیریت استراتژیک مستلزم هوشمندی در کسب و کار در تمامی بخش های سازمان می باشد.

 یکاستراتژ یهوشمند یریاندازه گ یبرا یمدل یبا عنوان طراح یقیتحق ی( ط0590و همکاران ) ینیحس       

اندازه  یدرون و برون سازمان یهوشمند یقاز طر یکاستراتژ یکه هوشمند یدندرس یجهنت ینبه ا یسازمان

 یساز یاده، لزوم درک بهتر و پ یرانیا یسازمانها یکاستراتژ یهوشمند یزانشود و متوسط بودن م یم یریگ

 .یدنما یم یانرا ب یهوشمند یستمنوع س ینا

(در مقاله ای تحت عنوان هوش تجاری و تاثیر آن بربهبود عملکرد مدیریت 0590الجوردی و رحیمی پور)       

شاخص هوش تجاری شامل بعد فنی ، سازمانی ، تجاری و عملیاتی روی مدیریت  2بنادر، بیان کردند که  

 عملکرد بنادر تاثیر گذار هستند.

( در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش 0590حمیدی زاده وخیرخواه عسکرآباد)       

بازاریابی برعملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران، بیان کردند که قابلیتهای بازاریابی خارجی بیشترین 

اثیر تاثیر را روی عملکرد کل سازمان، عملکرد بازار و عملکرد مالی دارد و قابلیتهای بازاریابی داخلی بیشترین ت

 را روی عملکرد مشتری دارد.

( در مقاله ای تحت عنوان رابطه بین مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد 0590اخوان فومنی و چیرانی )       

شرکتهای تولیدی استان گیالن، بیان کردند که ایجاد دارایی های بازاریابی ،سرمایه گذاری در دارایی های 

 ی خارجی بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارند.بازاریابی و ظرفیت های بازاریاب



 

 

( در پژوهشی تحت عنوان ابزاری برای ارزیابی هوش تجاری سیستم های 0200غضنفری و همکاران )       

سازمانی با استفاده از تجزیه و تحلیل شش فاکتور شناسایی شده برای ارزیابی هوش تجاری سازمانها نتیجه می 

ری این ابزارها می توانند به تصمیم گیری بهتر و مزیت رقابتی توانا در محیط کامالً گیرند که سازمانها با بکارگی

 رقابتی دست یابند.

 یلتکم یبرا یباعنوان استفاده از تجارت هوشمند روش یقی( در تحق0205و همکاران ) یاحمد آباد نیلی       

مجموعه ای از برنامه ها واصولی می باشد به این نتیجه می رسند که این سیستم هوشمند  یکیدولت الکترون

 که مدیران توسط آن می توانند به اطالعات روزانه محیط بازاریابی دسترسی داشته باشند.

( درمقاله ای تحت عنوان تاثیر اجزاء هوش رقابتی در ایجاد نوآوری بیان کردند 0202عالمه و همکاران )       

وش رقابتی ضمن آنکه می توانند در محیط امروزی به مزیت رقابتی که شرکتها و سازمانها با استفاده از ه

 برسند همچنین می توانند در حفظ، بقا و رشد پیشرفت بهتر و موثرتری داشته باشند.

( در مقاله ای تحت عنوان یک چارچوب عملی برای ارزیابی شایستگیهای 0203روحانی و زارع رواسان )       

ی با استفاده از رویکرد فرایند تحلیلی شبکه فازی ، براساس یک مجموعه از هوش تجاری سیستمهای سازمان

عوامل نوظهور و فرایند شبکه فازی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی های هوش تجاری در سیستمهای 

سازمانی را بیان کرده و سپس با مشخص کردن این چارچوب روشی  برای کمک به تصمیم گیری بهتر مدیران 

 کنند. ارائه می

( در مقاله ای تحت عنوان ارتباط مابین خرد سازمانی و مدیریت دانش، هوش 0203پورجم و همکارانش )       

رقابتی و هوش تجاری چنین بیان کردند که افزایش هوش استراتژیک در سازمانها متقابالً در ارتباط با افزایش 

 و تجاری در تمامی بخشهای سازمان می باشد.خرد سازمانی است که خود مستلزم استفاده از هوش رقابتی 

( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر ویژگی های فردی در ایجاد هوش بازاریابی ، 0203نظری و همکارانش )       

بیان می کند که ویژگی های فردی مانند عصبی بودن روی هوش بازاریابی و بالطبع آن روی عملکرد بازاریابی 

 د.  شرکتها تاثیر بسزایی دار

  :خارجی

( درپژوهشی تحت عنوان عوامل کلیدی پیاده سازی هوش تجاری در سازمانها ، 0202) 06یئوه و کرونیوس       

فاصله بین مطالعات دانشگاهی و اجرایی در سازمانها را پر کردند و همچنین به مدیران جهت بهبود فرایند پیاده 

 مک شایانی ارائه نمودند. سازی هوش تجاری و نظارت و کنترل مناطق بحرانی ک

 یدر بازارها یکتحر یبرا یهوشمند تجار یستمس یبا عنوان ارزش رقابت یقی( درتحق0200)07 اکرم       

 یواحدها یانم ی، همکار یتجار یهوشمند یکمستقل همچون طرح استراتژ یرهای، با استفاده از متغ یجهان

 یتجار یهوشمند یفن یو آمادگ یریگ یمتصم یندفراآ یرو اطالعات و تاث یزومتخصصان، استفاده از آنال یتجار

 یمختلف در کشورها یکه در سازمانها یبا استفاده از پرسشنامه ا یرقابت یتوابسته مز یرمتغ ینو همچن
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 دارند و اکثراً یباز رق یاز سازمانها اطالعات کم یکه تعداد کم یدرس یجهنت ینبه ا ی کردندگردآور تفاوتم

را در بازار  یتشانموقع یاستفاده نکنند بزود یهوشمند تجار یستمس ازکه  ییسازمانها و ندارند یاطالعات خوب

 دهند.  یاز دست م یرقابت

 یتجار یهوشند یابیدر بازار یانمشتر یازهایبا عنوان انتظارات ون یقی( در تحق0200)08 وکالوس ادیس       

سرعت  یشکه افزا یدندرس یجهنت ینبه ا کردندارسال  یشرکت سوئد 67 یبرا ای که ، با استفاده از پرسشنامه

در تجارت و دانش  یدرصد 08و مشاهده رشد  یتجار یبا استفاده از هوشمند یدرصد 50 یریگ یمتصم

 .یدآ یبدست ماستفاده می کنند  یتجار یاز هوشمند ی کهسازمان یطدر خصوص مح یشترب

 یاناز م یتجار یبه سمت هوشمند یافتهارتقاء  یکردرو یکبا عنوان  یمقاله ا( در 0200) 09 پیترز       

که از  ییسازمانها یآمار یو بررس یشینبدست آمده پ یقاتشده با استفاده از تحق یکگزارشات اتومات

با عث  اندر سازم یتجار یهوشمند یریرسد که بکارگ یم یجهنت ینبرند به ا یبهره م یتجار یهوشمند

و رشد و ارتقاء  یستممناسب در س ییرتغ یریتو مد یکبه اهداف استراتژ یابیو دست یکیتاکت یاتعمل یشافزا

 شود.         یمداوم م

 یدانش  به بررس یریتبا مد یتجار یبا عنوان امتزاج هوشمند یقی( در تحق0200) 02رافی وکوادری       

 یم یجهنت ینو به ا ی پردازدآن م یچارچوب برا یک یهدانش و ته یریتو مد یتجار یادغام هوشمند یتاهم

اهداف  هب یابیموثر در دست یماتو تصم یو عملکرد سازمان یبهره ور یشدو باعث افزا ینرسد که ادغام ا

 شود.  یسازمان م

 یدگاهباالتر :د یالتبا تحص یتحت عنوان کاربرد هوش تجار یقی( در تحق0200) 00یستوفرو کر دنیس       

و همچنین دریافتند که  شدند  ینهزم ینموفق در ا یستمساختار س یقادر به ارائه طراح یکی.و تکن یریتیمد

 گردد . یم یکامل هوش تجار یلبه پتانس یدنداده ها مانع رس ییکنترل داده ها و شنا سا یتهایمحدود

 ITذیری زیرساخت ( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر هوش تجاری و انعطاف پ0200)  00ایکسیاوفنگ چن       

روی مزیت رقابتی : یک دیدگاه چابکی سازمانی ،به بررسی اثرات مهم هوش تجاری درزمینه های تجارت 

پرداخته و از نظر چابکی سازمانی بیان می کند که تکنولوژی اطالعاتی و سیستم های اطالعاتی ارزشهای 

کی سازمان و مزیت رقابتی به حساب می آیند و استراتژیکی برای سازمانها داشته و منابع با اهمیتی برای چاب

 اینکه آشفتگی محیطی می تواند اثر تعدیل کنندگی روی عملکرد سازمان داشته باشد. 

 یراتهوشمند : تاث یستمس یتتحت عنوان  به سمت موفق ی( در مقاله ا0200)  05و همکاران الس       

 یریگ یماطالعات و فرهنگ تصم یفیتبلوغ ، ک ینبه ارتباط ماب  یلیتحل یریگ یمتصم یفرهنگ و بلوغ رو

 یم اریتج یهوشمند یها یستمس یتعناصر مهم موفق یریگ یمو استفاده از اطالعات جهت تصم یلیتحل

                                                           
18

  -Adis & Klaus 
19

  - Pieterse 
20

  -Rafi & Quadri 
21

  - Dennis & christopher 
22

  - Xiaofeng Chen 
23

  - Ales et al 



 

 

رسند که بلوغ  یم یجهنت ینبه ا یدالت ساختاراسازمان با مدل مع 080 یآمار یزپردازند و به روش آنال

 استفاده از اطالعات دارند. یمثبت رو یراطالعا ت و تاثبه  یمحتوا و دسترس یشافزاباعث  یهوشمند تجار

 یبرا یتجار یدانش ادغام شده با هوشمند یریتبا عنوان مد ی( در مقاله ا0205)  02و محمد رضوان       

 Ikojiroدانش و نمونه مدل   یریتمد یجادا ینامیکد یسازمانها ، با استفاده از تئور یادگیری یشافزا

Nonaka  یجهن نتیبه اپرداخته و در سازمانها  یتجاری دانش و هوشمند یریتمد تواماً یریبکارگ یبه بررس 

و در ارتقاء تجارت  یدارترپا رقابتی دو روش با هم استفاده کرده اند دربازار یناز ا ییکهرسند که سازمانها یم

 بهتر عمل کرده اند. یانمشتر یو درنگهدار یشروپ

( در پژوهشی تحت عنوان موفقیت هوش تجاری: نقش قابلیتهای هوش 0205) 03ایزیک و همکارانش        

تجاری و محیطهای تصمیم گیری ، بیان می کنند که قابلیتهای تکنولوژیکی مانند کیفیت داده ها ، دسترسی 

برای موفقیت  کاربران و یکپارچه سازی هوش تجاری با سیستم های دیگرصرفنظر از محیط تصمیم گیری 

هوش تجاری موردنیاز هستند و محیط تصمیم گیری روی موفقیت هوش تجاری و قابلیتهای آن تاثیر گذار 

 است.

( در مقاله ای با عنوان هوش تجاری، تجسم داده ها و آنالیز: یک 0202) 06دوپین برایانت و دیوید اولسون       

تجسم داده ها برای سیستم های اطالعاتی ، به دانشجویان نقشه از آموزش پروژه ای ، با معرفی پروژه آموزش 

 و گزارش دهی و تفسیر آن کمک قابل توجهی نموده اند. SQLبرای استفاده از این پروژه درنرم افزار 

( در مقاله ای تحت عنوان هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی سازمانها: 0202) 07نواز احمد و همکارانش       

کستان ، با بررسی متغیرهایی همچون فرصت بازار، خطر رقبا، تهدید رقبا، هوش تکنولوژیکی یک بررسی از پا

،هوش فنی  و هوش استراتژیکی و نهایتاً ضمن دستیابی به اثرات این متغیرها در مزیت رقابتی به این نتیجه 

 می باشد. می رسند که هوش رقابتی در ایجاد اثربخشی بازاریابی برای تجارت در سازمانها مهم 

( در پژوهشی تحت عنوان کاربرد هوش تجاری برای حمایت از 0202) 08کورنیاوان و همکارانش        

استراتژی های بازاریابی : یک روش مطالعه موردی ، به این نتیجه می رسند که استفاده از هوش تجاری باعث 

ر فهم و درک بهتر برای تصمیم گیری در می شود  مدیران بازاریابی رویکردی را دردست بگیرند که به آنها د

 این حوزه کمک می کند. 

( در مقاله ای با عنوان هوش تجاری و کنترل مدیریت ،ضمن تعاریفی از هوش 0202) 09جونا روهمکی       

تجاری وعناصر آن و جوانب کنترل مدیریت در سازمانها  به این نتیجه می رسد که سیستم های هوش تجاری 

 تفاوتی از کنترل های برنامه ریزی شده و سایبرنتیک دارد.اغلب حمایت م
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( در مقاله ای با عنوان عوامل اتخاذ هوش تجاری باز: یک مطالعه 0202)52 پوکالویچ و همکارانش       

اکتشافی از شرکتهای کوچک و متوسط ، به شناسایی عوامل ویژه و تخصصی شرکتهای کوچک و متوسط می 

 سیستم های هوش تجاری می گردند.  پردازند که باعث اتخاذ

( در پژوهشی با نام استفاده از برنامه ریزی تجزیه و تحلیل آنالین و بازیابی اطالعات : 0202)50 فادیا       

هوش تجاری ، به تحقیق و تفحص در سازمانها براساس ارزیابی هوش تجاری موثر برمبنای تکنولوژی پایگاه 

ماری ترکیبی از هوش تجاری روی برنامه ریزی آنالین تجزیه وتحلیل وارتقاء داده ها می پردازد. همچنین مع

 این سیستم ها را بیان می کنند.

( در پژوهشی تحت عنوان بهبود مدیریت ارتباط با مشتری از طریق 0202)50 هاندزیک و همکارانش       

تاثیرش روی توسعه  هوش تجاری ، نقش کلیدی هوش تجاری روی مدیریت ارتباط با مشتری از طریق

استراتژیهای مشتری و تجارت سازمانی را بیان می کنند و فاکتورهایی برای ارائه منافع هوش تجاری و 

 فرایندهای آن ارائه می نمایند. 

( د رمطالعه ای تحت عنوان چگونه بازاریابی ، تحقیق و قابلیتهارا توسعه بدهیم 0202) 55رن و ایسینگریچ        

همکاریهای بین المللی روی عملکرد نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط تاثیردارد؟  نتیجه می  و چگونه درجه

گیرند که بین المللی شدن یک تاثیر مثبت روی عملکرد نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط دارد وقتی 

ویتر از توسعه و تحقیق قابلیتهای بازاریابی یا توسعه و تحقیق آنها باال باشد و اینکه تاثیر قابلیتهای بازاریابی ق

 می باشد.

( د رپژوهشی با نام تاثیر مدیریت داده ها،فرهنگ و انگیزش سازمانی د رنحوه اتخاذ 0202)52 وندنبرگ       

هوش تجاری ، ضمن بررسی فاکتورهای سازمانی که باعث افزایش اتخاذ هوش تجاری در شرکتهای کوچک و 

اتخاذ هوش تجاری را نیز مورد مطالعه قرار می دهد و نتیجه می متوسط نیوزیلند شده است چالشها و منافع 

گیرد که از بین متغیرهای فوق تنها انگیزش سازمانی درزمینه درک ارزشهای هوش تجاری و منافع آن تاثیر 

 بسزایی در اتخاذ هوش تجاری دارد.

ارزش بحرانی کیفیت اطالعات ( در مقاله ای تحت عنوان یک بهبود تجربی عوامل 0203)53 پاول دولی       

وسیستم در پیاده سازی سیستم های هوش تجاری ، با بررسی عوامل ارزشی کیفیت سیستم و کیفیت اطالعات 

تاثیرات مقطعی رضایت سیستم و اطالعاتی کاربران پیاده سازی هوش  در پیاده سازی هوش تجاری به بررسی

سازی هوش تجاری و اهمیت آن و شناسایی محدوده هایی که تجاری می پردازد و برای سهامداران منافع پیاده 

 به احتمال زیاد به استفاده بهتر از منابع کمیاب منجر می شود را گوشزد می نماید.
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( در پژوهشی تحت عنوان یک رویکرد یکپارچه براساس معیارهای اجرایی 0203) 56 دلگادو و همکارانش       

محقق شده توسط خدمات، با تعریف توسعه بهبود فرایند تجاری و معیار برای بهبود مستمر فرایندهای تجاری 

 اجرایی برای سازمانها، به ارائه یک راه کار مفید در این خصوص برای سازمانها پرداخته اند.

( در مطالعه ای تحت عنوان پیاده سازی سیستم های هوش تجاری :مطالعه 0203) 57وسترلوند و پرسون       

،  به  این نکته می پردازند که تفاوتهایی در پیاده سازی هوش  ITنات در شرکتهای کوچک مشکالت و امکا

تجاری در این شرکتها وجود دارد که یکی از آنها منابع مالی می باشد و دیگر تفاوتها حمایت های سازمانی و 

هوش تجاری ، بررسی هایی  مدیریتی در آنها می باشد و اینکه این شرکتها باید قبل از استفاده از پیاده سازی

 از آن استفاده کرده اند داشته باشند. "در شرکتهایی که قبال

( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر درک شده از ابزار هوش تجاری روی موفقیت بازاریابی ، 0203) 58امیرنواز       

بابررسی این مورد روی صنایع داروسازی پاکستان به این نتیجه می رسد که عوامل حمایت سازمانی، برنامه 

تجاری و هوش  ریزی استراتژیک ، مدیریت دانش و نوآوری تکنولوژیکی تاثیر مثبت و معنادار روی هوش

تجاری تاثیر مثبت و معنادار روی عملکرد بازاریابی دارد و هوش تجاری اطالعات دقیق و صحیح برای موفقیت 

 بازاریابی فراهم می نماید

 روش شناسی:

پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد چون تاثیر پیاده سازی ابزار هوش تجاری در بهبود عملکرد        

رقابتی شرکتهای داروسازی ایران سنجش می شود و  از نظر اجرا پیمایشی مقطعی است چون بازاریابی و مزیت 

وری متغیرهای پژوهش در یک مقطع زمانی خاص بررسی و تجزیه و تحلیل می شوند  و از نظر نحوه جمع آ

ورت داده ها توصیفی می باشد چرا که برای اثبات فرضیه های این پژوهش ، داده های جمع آوری شده بص

کمی تحلیل می شوند.گردآوری اطالعات به روش میدانی و همچنین کتابخانه ای است.  بمنظور بررسی و 

قلمرو ستانداردی استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل مدل تحقیق و گزاره های مرتبط با آن از پرسشنامه ا

جامعه آماری مدیران و کارشناسان و .که هوش تجاری را پیاده سازی کرده اندمی باشدشرکتهای داروسازی پژوهش 

 ریابی و تکنولوژی اطالعاتی شرکتهای مذکور هستند.متخصصین فروش ، بازا

 

 :  پژوهشضرورت انجام 

بازاریابی دارویی با رقابت شدید همراه است پس هوش تجاری می تواند تصمیم گیرنده را در طراحی و از آنجاییکه        

درست ، درزمان و مکان مناسب برای رسیدن به مزیت عالی در میان رقبا یاری نماید.  پیاده سازی تصمیم استراتژیک
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هوش تجاری ابزار بهره وری با تاثیر باال برای هر سازمانی که عملیات اجرایی بازاریابی ، فروش و تولید دارد می 

  (. 0200،  59 باشد)ادیدام و همکارانش

درجهت تاثیر هوش تجاری بر سازمانها و عملکردبازاریابی  وهشنجام این پژدرزیر به چند مورد از ضرورتهای ا       

 شرکتها منجمله شرکتهای داروسازی اشاره می شود:

 مسیرها سایر در انرژی و ، هزینه وقت اتالف بدون سازمان تا شود می موجب که سازمان تجاری های گرایش تعیین - 0

 .شود متمرکز خود اساسی و کالن اهداف بر

 به جدید منافع ،دهندتوسعه  را خود بازار سهم رقبا اینکه از قبل تواند می که آن بینی پیش و بازار عمیق تحلیل  - 0

 .کند سازمان عاید را بازار در آمده وجود

 آنان، رفتار پیگیری با توان می و دارند وفا که دائمی مشتریان شناسایی و مشتریان رضایتمندی سطح باالبردن - 5

 .داد انجام را استراتژیک و کالن های گیری جهت

 .مشتریان از هرگروه با برخورد روش در تنوع ایجاد متعاقبا و مشتریان بندی تقسیم - 2

 .کلیدی فرایندهای رویه سازی شفاف و داخلی امور در سازمان کارایی افزایش - 3

 .سازمان ساختارهای بین سازگاری ایجاد و استانداردسازی - 6

 .میشود محسوب تجاری هوش اساسی اهداف جزء که گیری تصمیم در تسهیل - 7

 کار و کسب های فرصت شناساییو بکشاند جدی مخاطرات به را سازمان اینکه از قبل خطرات هنگام زود تشخیص - 8

 .کنند تصاحب را آن رقبا اینکه از قبل

 شناسایی رقبا و نقاط ضعف و قوت آنها  – 9

 شناسایی به هنگام شرکتها و سازمانهای بازار هدف – 02

 نتیجه گیری:

ایجاد و آنالیز داده های محیط رقابتی برای تصمیم گیری مدیران بسیار حائز اهمیت می باشد.  شدت  اکنون

 رقابت بازار و تغییرات آن بازاریابان را به اخذ یک استراتژی مناسب بمنظور ارائه و پیگیری تغییرات بازار و

وقایعی که بمانند یک هدایت کننده بازار مطرح می گردد وادار می کند. اجرای هوش تجاری باید براساس درک 

آن از مفهوم اصلی بازاریابی ، تمرکز بر احتیاجات مشتری، احساس تغییرات بازار و همچنین پشتیبانی تمام 

وفقیت هوش تجاری و عملکرد اعضاء درشرکت باشد. دراین خصوص آشفتگی محیطی نیز بر رابطه بین م

بازاریابی شرکتها تاثیر   می گذارد. شرکتهایی که از سیستم هوش تجاری برای دریافت، آنالیز و بهره گیری از 

داده ها جهت تصمیم گیری مدیرانش استفاده کرده اند به مراتب در محیط کامالً رقابتی توانسته اند موفقیت 

هوش تجاری برای یک شرکت باید اتخاد گردد تا افزایش  قابتی دست یابند.حاصل نمایند و به تمایز در مزیت ر

  شانس موفقیت در یک محیط تجاری آشفته و پیچیده را بدنبال داشته باشد.
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