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 چکیده 

تر و ها جهت اخذ تصمیمات بهتر، سریعها، استفاده صحیح از دادهکلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانک

ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش باشد. بانکبدون نقص می

مؤسسات را در مکانیزه نمودن وظایف تحلیل، تواند این عنوان کاتالیزور مثبت هستند که میتجاری به

عبارتی، هدف استفاده از هوش تجاری در این نهادها، بینی یاری رساند. بهسازی، تدوین استراتژی و پیشتصمیم

گیری از ها به ارزش تجاری مؤثر در تصمیمها و تبدیل آنگردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده

دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا لذا این مطالعه بهشات هوشمند تحلیلی است. طریق ایجاد بستر گزار

 یرانی اهاتواند زمینه افزایش عملکرد مالی بانکگیری از کاربردهای آن میعملیاتی کردن هوش تجاری و بهره

ی برای کم. شودصورت شاخص کمی تعریف برای انجام این تحقیق ابتدا باید هوش تجاری به؟ کندرا فراهم 

. شد استفاده( 2۰۰۲) نایکسوم و همکاررویکردهای و براساس اصلی هایلفهمؤنمودن هوش تجاری از تحلیل 

ای از عنوان نمایندهاز سوی دیگر، بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت وام به دارایی و نسبت هزینه به درآمد به

جامعه آماری در ها مورد استفاده قرار گرفت. ها برای بیان عملکرد مالی بانکهای سالمت مالی بانکشاخص

های ایران اعم از دولتی، خصوصی، تخصصی و بانک بانک ۰۰این تحقیق، جامعه آماری در این تحقیق شامل 

 با تواتر سالیانه 1۰۳۰-1۰۲۱در دوره زمانی  ش تجاریهو دهدنشان می های تحقیقیافته خصوصی شده است.

 سال وقفه زمینه افزایشدار داشته و همچنین با یکبر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و معنی

 تواند نسبت هزینه به درآمد را کاهش دهد.میدیگر، این فناوری آورد. از سوی بازده سرمایه را فراهم می
 

 .ها، فناوری اطالعاتهوش تجاری، عملکرد مالی بانک :هادواژهیکل
 

  .JEL: C23، O22، O31، E19 بندیطبقه
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 مقدمه. 1
استفاده  IBMیک محقق شرکت  توسط ایمقاله در 1۵۹۱اولین بار در سال  (BI) 1هوش تجاریلمه ک

ملزم به وجود یک سیستم هوشمند دانست و کار را ووسیله ارتباطی برای هدایت یک کسب ویشد. 
منجر به هدایت عمل در جهت  که یبه صورتشده ارائه  هایواقعیتقابلیت درک رابطه متقابل هوش را 

یک محصول و نه یک سیستم نه ( هوش تجاری را 2113) 2ماوس .شود، تعریف نمود هدف مطلوب
عملیاتی  هایاز سیستم ایمجموعه اساس دیدگاه وی، هوش تجاری یک معماری وبلکه بر ،دانست

سب داده است که دسترسی آسان کاربران ک هایو پایگاهپشتیبان تصمیم  هایهمراه سیستمیکپارچه به
 .سازدو کار به داده را مهیا می

ها بر این که همگی آن 3شدبیان  2111-2111های تعاریف مختلفی برای هوش تجاری در سال    
ها، ابزارها و راهکارهایی است ها، فناوریای از تواناییمجموعه تجاری هوشموضوع تأکید داشتند که 

که امکان بررسی شرایط گذشته، حال و آینده برای مدیران را فراهم آورده و به درک بهتر از فضای 
های شناسایی و توسعه فرصت مقادیر بزرگی از اطالعات را برای، فناوریکند. این وکار کمک میکسب
 گیرد. کار میهجدید ب
هایی هستند که با ها، ازجمله نهادها و سازمانبانک (2111) 4و دلن توربان، شاردابراسااس دیدگاه      

 ،های مالی روزانهحاصال از تراکنش  هایآوری و پاالیش دادهتوانند با جمعمی، فناوریاساتفاده از این  
که حتی طوریسازند. بهگیری برای مدیران را آسان و کارآمد اطالعات، فرآیند تصمیمتحلیل و بازیابی 

ی را انداز آتتوانند با ایجاد درکی صاحی  از وضاعیت فعلی بانک، چشم  با اساتفاده از هوش تجاری می 
اولیه  فدزیرا ه؛ ها یاری رساندترسایم نموده و در ارائه دیدگاه بلندمدت و استراتژیک به مدیران بانک 

 استایر باشد. درانتفاعی، حداکثر کردن ثروت صاحبان آن می یهاسازمانو اساسی بانک همانند سایر 
، هاداراییخصااون نحوه تخصاایص   تواند تصاامیماتی درمیبانک  ،افزایش ثروت صاااحبان سااهام 

بایست لی میمتفاوت داشته باشد. لذا این نهاد ماتساهیالت با سررسیدهای  ها و توزیع گذاریسارمایه 
اتخاذ این  های آن را فراهم آورد.همواره عملکرد مالی خود را بررساای و زمینه بهبود و ارتقا شاااخص 

را از ود خ ها عملکردتر ساخته تا از این طریق بانکیاز به ارزیابی عملکرد مالی را با اهمیتن ماتیتصم
ی قرار های رقیب مورد بررسبه بانک لحاظ سودآوری، کفایت سرمایه، ساختار دارایی و نقدینگی نسبت

 .تا بتوانند موقعیت خود را سنجیده و نسبت به بهبود و ارتقاء عملکرد خود اقدام نمایند داده

                                                           
1. Business Intelligence 

2. Moss 

3. Ghoshal and Kim (1986), Moss and Hoberman (2004), Chang(2006), Turban et. al. (2007), 

Evelson & Norman (2008), Thomas Davenport )2010), Kimball (2010) 

4. Turban, Sharda, & Delen, 
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 کارایی مقایسه و 1هامتفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی بانک هایاقتصادی روش و بانکی کارشناسان

 روش ،2داده پوشاشی تحلیال روش توان بهها میاین روشجمله از اندکرده سازیپیاده و تعریف ها،آن
 در( BASEL) بازل بانکداری بر نظارت کمیته .نمود اشاره 4مالی هاینسبت روش ،3تاااصادفی مرزی

 هادپیشن مالی هاینسبت از استفاده با مالی نهادهای بررسی برای را 5کملز مدل معیارهای ،1۵۱۱ سال

 هانکبا ازجمله اقتصادی هایبنگاه مالی عملکرد برای کشورها برخی در گسترده طوربه مدل این. داد
و  ۱آمریکا مرکزی بانک ،7آفریقایی توسااعه بانک ،6آساایایی توسااعه بانک. گیردمی قرار اسااتفاده مورد
 اسااتفاده مالی مؤسااسااات و هابانک فعالیت ساانجش برای مذکور هایشاااخص از نیز ۵جهانی بانک
 .  نمایندمی
 خصااوصاای، دولتی، هایبانک مقایسااه برای گسااترده صااورتبه معیارها این اخیر، هایسااال در    

ها، مراکز پژوهشاای و بانک توساط بانک  بهادار اوراق بورس در شاده  پذیرفته هایبانک و تخصاصای  
سااالمت ساایسااتم و  11ها، ابزارهای آماری برای پایششاااخصاین  .اساات شااده اسااتفاده نیز مرکزی

فاده است سالمت مالی هایشاخصکه با نام  اسات اطمینان از صاحت عملکرد بخش سایساتم بانکی    
 شود.می
دهد به دلیل رویارویی با حجم زیاد داده ناشی از عملیات روزانه ها نشاان می ضاعیت کنونی بانک و    

داری، ، نگهآوریمعازجمله نحوه جتی ا مشکالب نهادهای مالیاین کارشناسان های عملیاتی، سایساتم  
و اسااتفاده از انبار داده واحد  ،این مشااکل رفعکه جهت  اندتحلیل و اسااتفاده مؤثر از آن مواجه شااده

محققین و کارشناسان که طوریبه .رسدبه نظر می ضروریکاوی یا به عبارت دیگر هوش تجاری داده
 تواند بسیاریا ارائه اطالعات میهوش تجاری بکه معتقدند  (211۹) 11مورو و همکاراناز جمله بانکی 

 یبانکدارکرد شاااعبات، لمانند اعتبارسااانجی، عمهاای مختلف بانک  هاای موجود در حوزه از چاالش 

                                                           
1. Financial Performance of Banks 

2. Data Envelopment Analysis 

3. Stochastic Frontier Analysis 

4. Financial Ratios 

بندی حسب این روش رتبه ۹که رقم یا رتبه یک به معنای یک بانک بسیار عالی است و رتبه  ردیپذیمبندی براساس ارقام یک تا پنج صورت رتبه .۹
و کمتر از آن یک بانک بسیار خوب  2سسات مالی و اعتباری، رتبه ؤها و مبندی بانکطورکلی در این سیستم رتبههشود. ببدترین بانک محسوب می

 .شوندهای مطلوب محسوب نمیترتیب بانکو باالتر از آن به 3شود و رتبه یا عالی محسوب می

ها را بانکعملکرد مالی  بندی شده است، در واقعرتبه (CAMELS) بندی که براساس حرف اول شش کلمه انگلیسی به نام کملزاین روش رتبه
 Adequacy Capital، Asset :حروف اول از متشکل اصطالحی CAMELS. دنکنبندی میدرجه ارزیابی و هابراساس همین معیار

quality ، Soundness Management ، Earnings، Liquidity ًو نهایتا  Sensitivity to Market Risk 

6. Asian Development Bank 

7. African Development Bank 

8. Federal Reserve 

9. World Bank 

10. Monitoring 

11. Moro et.al. 
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 هایحوزه توانندها میرا پوشاااش داده و این بخش و ... بنادی و حف  مشاااتریان الکترونیکی، بخش
، کاویشااامل دادهیم هوش تجاری ها و مفاهکنیکای از تکاربردی بساایار خوبی برای طیف گسااترده

 .باشند گیرهای پشتیبانی تصمیمو نظام ایهای دادهانباره
ترین این کاربردها عبارتند از مدیریت ارتباط با مهم( 1121) 1یوبیپریویچ و داکویچبراساس دیدگاه     

( ALM) ۹دارایی و بدهی(، مدیریت RM) 4(، مدیریت ریسکPM) 3(، مدیریت عملکردCRM) 2مشتری
و مبادالت اوراق  ۱فولیوت، مدیریت پور7، تشخیص تقلب6جمله قوانین بالو همخوانی با استانداردها من

 .های اطالعاتی( از پایگاهOLAP) ۵بهادار، سیستم ضد پولشویی، انبار داده و پردازش تحلیلی آنالین
ند توانهوش تجاری می فناوریها با استفاده از بانکدریافتند  (2114) 11هوانگ، شن، هسو، شن و وو    

با ارزیابی مدیریت ریسک، بررسی وضعیت اعتباری مشتری و همچنین سودآوری مشتری، میزان 
 12و سان نگایی، هو، وونگ، شن( و 2112) 11. همچنین پالیشکاردنمطالبات معوق خود را کاهش ده

بر عالوه .ها را کشف و ردیابی نمایندحجم عظیمی از تقلب با استفاده از این تکنولوژی توانستند (2111)
خصون  کاوی درها با داشتن اطالعات کامل و دادهمدیران بانکنشان داد  (2114) 13مورو این،

 .های اعتباری را خواهند داشت، توانایی کاهش ریسکمشتریان
ها انکب مزایای رقابتی زیادی در گیری از کاربردهای آنتجاری و بهرهکردن هوشعملیاتیبنابراین     

ه به با توجرو، ازاینآورد. های بانکی فراهم میچالش کند و بسترهای مناسبی را جهت پوششایجاد می
دنبال پاسخ به این پرسش این مطالعه بهاهمیت استفاده از هوش تجاری در نهادها و مؤسسات مالی، 

لکرد عم بهبود تواند زمینهمی گیری از کاربردهای آنعملیاتی کردن هوش تجاری و بهرهاست که آیا 
 گیری از کاربردهایکردن هوش تجاری و بهرهعملیاتیعبارتی، به ؟کندهای ایران را فراهم مالی بانک

 ها باشد؟های سالمت مالی بانکباعث ارتقا شاخصتواند می آن
صورت ای بهتاکنون مطالعهصورت نظری بوده و صورت گرفته در این خصون به هایپژوهش    

ز صورت نپذیرفته است. ا )حتی در مطالعات خارجی(های اقتصادسنجی تجربی و کاربردی در قالب مدل

                                                           
1. Ubiparipović, & Đurković 

2. Customer Relationship Management 

3. Performance Management 

4. Risk Management  

5. Asset Liability Management (ALM)  

6. Basel 

7. Fraud Detection  

8. Portfolio Management 

9. Online Analytical Processing 

10. Huang, Chen, Hsu, Chen, & Wu 

11. Palshikar 

12. Ngai, Hu, Wong, Chen, & Sun 

13. Moro 
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با  ایرانهای رو، هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین هوش تجاری و عملکرد مالی بانکاین

 های پنل دیتا خواهد داد. استفاده از مدل
 در بخش در صنعت بانکداری، و معماری آن هوش تجاریبیان مزایای استفاده از پس از ن بنابرای    
ود. در بخش شبانکداری بررسی میهای مختلف صنعت بر بخشفناوری ای از اثرگذاری این وم پیشینهس

 دارمعنی رابطه وجودم پنجشاخصی برای کمی نمودن این متغیر تعریف خواهد شد و در بخش م چهار
 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  ی ایرانهابانک عملکرد مالی و تجاری هوش متغیرهای بین
 

 معماری هوش تجاری در بانکداری . 2
 در دنیای بانکداری جدید، مدیران بانکی همواره باید بازارهای جدید و محصاوالت جدید را شااناسایی  

 یدیمف روزانه به اطالعات یهاداده لیتبد ازمندیاهداف ن نیبه ا یابیدست ها برایبنابراین بانک؛ نمایند
ها بانک سکیر تیریمد نیو همچن یاتیعمل یوربهره ،یسودآور ،یهساتند که بتوانند ارتباط با مشتر 

اده د  یتوض لیاست که در ذ هیال نیبانک شامل چند یهوش تجار ساتم یسا  یرا ارتقاء دهند. معمار
 شده است.

 ستمید. سانشده دیروزانه تول یاتیعمل یازهایبرآوردن ن ی( برایتراکنش) یاتیعمل یهاداده گاهیپا .2-1
از  تیبانک است و نقش آن حما هیاطالعات اول ستمی(، سOLAP) یعنیبانک  یپردازش داده تراکنشا 

ساااپرده،  شروزانه )ورود و پردازش سااافارشاااات پرداخت، ورود و پرداز یتراکنش تجار یهاتیفعال
 ( است. رهینرخ بهره و غ یهاو تراکنش ونیسیها، پردازش کموام، ثبت تراکنش یقراردادها

فرم  کیبه  یو خارج یاتیداده از منابع عمل لیتبد یندهایو انتقال داده شاااامل فرآ عیتجم هی. ال2-2
در  (ETL) 1استخراج یندهایعنوان فرآکه در مجموع به داده است گاهیدر پا یسازرهیذخ یمناسب برا

 .شوندیگرفته م نظر

هوش  یهاستمیس یبرا ییعنوان مبنااست که به یلیداده تحل گاهیپا کی( DWانبار داده ) کی .2-3
کارآمد و ساده  تیریکه امکان مد یاوهیداده، به شا  ادیحجم ز یبرا ؛ وشاود یاز آن اساتفاده م  یتجار
 شده است. یطراح کند،یفراهم م یریگمیتصم ندیدر فرآ ازیاطالعات مورد ن جادیها را با هدف اداده

جام ان ییافزارها توانااز نرم یا( با استفاده از مجموعهنیآنال یلی)پردازش تحل OLAP تی. در نها2-4
 OLAP کندیرا فراهم م دهیچیپ یهاداده یساااازو مدل هاهیرو وتحلیلیهتجز ده،یچیمحاسااابات پ
 یزیرامهو برن دهیچیپ یلی(، محاسبات تحلتیگزارشات )بدون محدود مانند مشاهده ییهاتیشامل قابل
 لیوتحلهیتا به انجام تجز سااازدیرا قادر م ییافزار کاربران نهانرم نی. اباشاادیم ینیبشیپ یویساانار

                                                           
1. Extract Transform and Load 

 .باشدبه معنای استخراج، پاالیش و بارگذاری اطالعات می
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 شیفزاا یریگمیها را در جهت تصااامدرک کاربر از داده جهیهاا در ابعااد مختلف بپردازند و در نت  داده
 دهدیم

 نیمنظور کشاااف الگوها و قوانها بهاز داده یادیز ریمقاد وتحلیلیهتجز ندی( فراDM) یکاو. داده2-۹
 یو هوش مصاانوع یاضاایر ،یآمار یهاحوزه یهاتمیو الگور هاکیاز تکن DM. باشاادیدار میمعن

ها قرار بانک رانیمد اریرا در اخت یاریاطالعات بساا تواندیم کیتکن نی. اسااتفاده از اکندیاسااتفاده م
از  کیکند که کدام ینیبشیبانک ممکن اساات پ ،یمشااتر یهایژگیعنوان مثال، براساااس ودهد. به

 نیخود را در ا یابیبازار نیاساااس کمپ نیخان اسااتفاده کنند و بر ا یهاسیاز ساارو توانندیها مآن
 دنبال خواهد داشت.هرا ب یمشتر یوفادار شیو افزا هانهیامر کاهش هز نیبخش محدود سازد که ا

شامل  هیال نیقرار دارد. در اصل ا ییبا کاربران نها ستمیبه اطالعات در تعامل س یدسترس هی. ال2-6
. با توسااعه شااودیاسااتفاده م ییاساات که روزانه توسااط کاربران نها  یکاربرد یهاابزارها و برنامه

  اند.دهش تردهیچیپ زیابزارها ن نیا ،یتکنولوژ
 

 پیشینه تحقیق  .۳
ها و بکارگیری هوش تجاری در نهادها، سازمان در خصون متعددیای نظری هپژوهش و مطالعات

اما تحقیقات اندکی درباره اثرگذاری هوش تجاری بر عملکرد ؛ ها انجام شده استویژه در بانکبه
 ها اثرات هوشنامهاستفاده از پرسشکه فقط با طوریصورت کمی مشاهده شده است، بهها بهسازمان

 ها ارزیابی گردیده است.تجاری بر برخی متغیرهای عملکرد مالی سازمان
گران و واحدهای تجاری غیرمالی ها، بیمه( در بررسی اثرات هوش تجاری بر بانک2113) 1اسکریلتز    

عنوان یک تجاری به دهندگان بر استفاده از هوشدرصد از پاسخ ۵۹نشان داده است که بیش از 
ها ارزش درصد از آن ۵1اند و برنده استراتژیک ابتکاری با مدیریت برتر در سیستم بانکی موافقپیش

( 2111) 2و دارکویک پارپوویکاند. آبیگذاری در هوش تجاری دریافت کردهمورد انتظار خود را از سرمایه
طالعات برداری از اافزایش توانایی مدیریت و بهرهتواند در بر این موضوع تأکید دارد که هوش تجاری می

یت ارتباط باشد. مدیر مؤثرگیری به موقع و با کیفیت باال منظور حل مشکالت و تصمیمدر دسترس به
خیره های ذستفاده از دادهاها با و بدهی هاییدارابا مشتری، مدیریت عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت 

 تجاری در سیستم بانکی است.جمله کاربردهای هوش شده از
و  (ALM) 4( بر کاربرد هوش تجاری در مدیریت دارایی و بدهی1121) 3یوبیپریویچ و داکویچ    

کند. این محقق معتقد است هوش تجاری با ارائه اطالعات همچنین مدیریت ریسک اعتباری تأکید می

                                                           
1. Skriletz 

2. Ubiparipovic and Darkovic 

3. Ubiparipović, & Đurković 

4. Asset Liability Management (ALM)  



   1۰۳1بهار  -2۱شماره  -سال هفتم                                      پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران -فصلنامه علمی
 

 

 

117 

 
ا پوشش داده و کاربردهای بسیاری های مختلف بانک رهای موجود در حوزهتواند بسیاری از چالشمی

 1ترین این کاربردها عبارتند از مدیریت ارتباط با مشتریهمراه داشته باشد. مهمدر صنعت بانکداری به
(CRM( مدیریت عملکرد ،)PM( مدیریت ریسک ،)RMمدیریت دارایی و بدهی ،)2 (ALM و )

فولیو و مبادالت اوراق ، مدیریت پورت4، تشخیص تقلب3جمله قوانین بازلهمخوانی با استانداردها من
بر های اطالعاتی. ( از پایگاهOLAPبهادار، سیستم ضد پولشویی، انبار داده و پردازش تحلیلی آنالین )

ها و مدیریت بانک ملزم است همواره بر تغییرات در ساختار دارایی، یوبیپریویچ و داکویچاساس دیدگاه 
را که بانک با آنها مواجه است، مانند ریسک اعتباری، بازار، نرخ هایی ها نظارت کرده و ریسکبدهی

بنابراین با استفاده از تکنولوژی هوش تجاری برای ؛ بهره، ارز، نقدینگی، عملیاتی و ... را محدود سازد
ALM در خصونکه اطالعاتی را  بانک قادر خواهد بود مجموعه گزارشات داخلی را تولید نماید 
تحلیل سبد سهام، امکان محاسبه ارزش سهام را در تاریخ ارزیابی، با در نظر گرفتن شرایط و وتجزیه

ای هسازی شده و یا نرخضوابط قراردادهای اقالم سبد سهام برای مقادیر نرخ بهره سناریوی شبیه
 کند.نقدینگی فراهم می هاییانجرمبادالت ارزی و 

ها تأکید یستم بانکی به استفاده از هوش تجاری برای رفع آن( با تمرکز بر مشکالت س2114) ۹مورو    
 2113-2112در دوره زمانی  در زمینه هوش تجاری مقاله 21۵دارد. این محقق و همکارانش با بررسی 

ه با استفاده ها ورشکستگی است کترین مشکالت برای بانککه یکی از بزرگ ابدییمبه این نتایج دست 
 ها کاهش داد.بانک یبراتوان این چالش را از هوش تجاری می

های مختلف صنعت بانکداری تأکید ( بر استفاده از هوش تجاری در حوزه2114) 6پائولپانجا و     
ها عبارتند از مدیریت عملکرد عملیاتی و مالی، مدیریت سودآوری مشتری، مدیریت کند. این حوزهمی

ها و مقایسه آن با اهداف تبیین شده، مدیریت عملیاتی و هوش بانک ریسک اعتباری، ارزیابی وضعیت
 تواند باشد.می 7اجتماعیتجاری 
یک تکنولوژی  عنوانبهکاربرد هوش تجاری »( در تحقیقی با عنوان 13۱7محقر و همکاران )    

ها های تحلیل دادهدهد که روشنشان می« اطالعات استراتژیک در بانکداری: بازرسی و کشف اطالعات
ظیر بانکداری برای انجام دادن در صنایعی ن مؤثرعنوان یک تکنولوژی تواند بهتجاری میو هوش

کاوی مانند بازرسی و کشف تقلب مطرح گردد. محقر و همکاران معتقدند که با داده موضوعات حساسی
توان عملکرد یک بانک را در دوره زمانی مشخص مشاهده و با عملکرد های تاریخی میو بررسی داده

ر این ها بنهایت آن حال انجام است یا خیر. در خوبی درمورد انتظار مقایسه و کنترل نمایند که آیا به
                                                           
1. Customer Relationship Management 

2. Asset Liability Management (ALM)  

3. Basel 

4. Fraud Detection 

5. Moro 

6. Paul  

7. Social Business Intelligence 
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ل موضوعات مربوط به حتواند نقش استراتژیک و مهمی در موضوع تأکید دارند که هوش تجاری می
  کند.کشف و ردگیری تقلب ایفا می

های کاربردی در زمینه هوش تجاری در بانکداری ( به بررسی مهمترین برنامه13۵1خانی )کریم    
ها توانند در رشد و توسعه بانکهای جدید در فناوری میو بر این موضوع تأکید دارد که گرایش پرداخته

 مؤثر باشند. 
ارند بر این موضوع تأکید د« هوش تجاری با تأکید بر بازاریابی»( در تحقیقی با عنوان 13۵4ترابی )    

خص های مشهمچنین توسعه استراتژیتوان در شناخت انواع متفاوت مشتریان و که از هوش تجاری می
 در بازاریابی استفاده نمود. 

وری صنعت بانکداری ایران پرداخته و با ( به بررسی نقش هوش تجاری بر بهره13۵4نصرتی )    
نفر از مشتریان پنج بانک خصوصی به این نتیجه دست یافته است که فناوری هوش  211ارزیابی 

نه طوری که زمیرا در راستای کسب و کار بانکداری نوین بردارد. بههای مثبتی تواند گامتجاری می
های ( و داشتن بانکCRMگیری تحلیلی مدیران، افزایش رضایتمندی مشتریان )افزایش تصمیم

ا ها روری در بانکتواند بهرهرا فراهم آورده و می های کاربردیاطالعاتی و عملیاتی در ثبت تراکنش
 افزایش دهد. 

 

 الگوی تحقیق .۴
؛ ای برخوردار استاز اهمیت ویژه در ایران هاو اثرات آن بر عملکرد مالی بانکهوش تجاری تحلیل 

ری . تحقیقات نظندها نقش اساسی در اقتصاد ایران دارزیرا نظام مالی ایران بانک محور بوده و بانک
ذا در این لها داشته باشد. بانکتواند اثرات مثبتی بر عملکرد مالی دهند که هوش تجاری مینشان می

 جاریهوش ت در خصونافزار و اقتصادی های کارشناسان نرمنظریات و تئوریتحقیق پس از بررسی 
؛ دخواهد ش بررسیها این بانک مالی بر عملکرد هوش تجاری، اثرات ایران هایهای مالی بانکنسبت و
از بیان  پس بنابراین، .تعریف و محاسبه نمودبه صورت یک شاخص کمی  تجاری هوشدر ابتدا باید اما 

یک شاخص کمی برای این فناوری  1اصلی هایلفهمؤ تحلیل ازتوان با استفاده ابعاد هوش تجاری، می
 ایهبر عملکرد مالی بانک هوش تجاریاثرات های پنل دیتا ا استفاده از مدلپس بساستخراج نمود. 

های لا استفاده از مدپس بسبررسی قرار گرفته است. با تواتر سالیانه  13۵3-13۱۹در دوره زمانی  ایران
با تواتر  13۵3-13۱۹در دوره زمانی  ایران هایبر عملکرد مالی بانک هوش تجاریاثرات پنل دیتا 
تی های ایران اعم از دولشامل کلیه بانکجامعه آماری در این مطالعه بررسی قرار گرفته است. سالیانه 

)ملی، سپه، پست بانک(، خصوصی )اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سینا، سرمایه، کارآفرین، 
، آینده، حکمت ایرانیان، دی، خاورمیانه، شهر، رسالت، قوامین، گردشگری و مهر زمینیراناانصار، 

                                                           
1. Principal Components and Factor 
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ه های خصوصی شدصادرات( و بانکاقتصاد(، تخصصی )مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه 

 )تجارت، ملت، صادرات و رفاه کارگران( است.
 :باشددر این تحقیق به شکل ذیل میمعادالت مورد استفاده     

 

ROAIT = β02 + β12BIIT + εIT (1) 

ROEIT = β03 + β13BIIT + εIT (2) 

CIIT = β04 + β14BIIT + εIT (3) 
𝐿AIT = β01 + β11BIIT + εIT (4) 

 

: بازده ROEاین متغیرها شامل متغیرهای؛  ها هستند.بیانگر عملکرد مالی بانکوابسته  ایکه متغیره
بوده و هوش  وام به دارایی: نسبت LAو  هزینه به درآمد نسبت :CI: بازده دارایی، ROAسرمایه، 
 متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.عنوان به (BIتجاری )

های ایران برآورد برای بانکبا تواتر سالیانه  13۵3-13۱۹معادالت فوق با روش پانل دیتا طی دوره     
 شود. می
ت های سالمشاخص. شوداستفاده می سالمت مالی هایشاخصها بانکعملکرد مالی  بررسیبرای     

سالمت سیستم و اطمینان از  1سسات اعتباری، ابزارهای آماری برای پایشؤها و ممالی در حوزه بانک
 باشد. صحت عملکرد بخش سیستم بانکی می

 های سالمت بانکی، یک سیستم بانکی باثبات و دارای شاخص2(1۵۵6الیندگرن )براساس نظریات     
ا بتوانند بحران را ب ها، قادر به پرداخت دیون خود بوده ومطلوب سیستمی است که در آن اغلب بانک

ک تعریف تواند از یکلی از نظر مفهومی یک شاخص سالمت بانکی میطورهذارند. بموفقیت پشت سر گ
 ای، متوسط صنعت و ...( و یا ترکیبی از این)مبتنی بر تجربه حرفه استاندارد معین و یا نرم بانکی

در قالب یک عدد، معیار عددی و یا نسبت باشد و برای قضاوت در مورد صحت و  ها نهایتاًشاخص
بانکی  های سالمتکار رود. شناسایی و مطالعه شاخصه)سیستم بانکی( ب عملکرد یک بانکدرستی 
گذاران، به شناخت مشکالت بالقوه در مراحل اولیه، جلوگیری و کاهش کمک به سیاست عالوه بر

ای هبهبود جریان تخصیص منابع مالی را در بردارد. شاخص یتاًنهاهای ناگهانی و احتمال وقوع شوک
های ظاهری، هسته دهد که با وجود تفاوتها را تشکیل میسالمت بانکی، طیف متفاوتی از شاخص

ها و های عمده سالمت بانکی در بخش بانکشاخص 3(1۵۵۵اصلی آنها یکی است. ساندراجان )
ها، باشد(، کیفیت داراییکفایت سرمایه می دهادربردارنسسات اعتباری شامل نسبت سرمایه )که ؤم

 ماید.نهای نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار را شناسایی میهای سودآوری و درآمد، نسبتنسبت

                                                           
1. Monitoring 

2. Lindgren 

3. Sundararajan  
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بیان نموده  های کملزچارچوب معیارهای سالمت بانکی را در شش گروه در شاخص 1(2111ایوانز )    
 آیندیم دستها بهتک بانکاست. با استفاده از معیارهای کملز، اطالعات کلی در خصون سالمت تک

ساسیت های نقدینگی، حهای سودآوری و درآمد، نسبتها، نسبتکه شامل نسبت سرمایه، کیفیت دارایی
لی توانند نقاط اصباشد. از نظر وی شاخص موسوم به کملز میبه ریسک بازار و سالمت مدیریت می

وبی خاست به ای از آن در بخش بانکی کشورها متمرکزپذیر سیستم مالی را که بخش عمدهآسیب
 شناسایی و دالیل مربوطه را نیز توضی  دهند.

معتقد است که سیستم موسوم به کملز با داشتن قابلیت کاربرد  (BIS) 2المللبانک تسویه بین    
عنوان یک معیار کلی در شناسایی تواند بهبانکی می 3های همسانگروه در قالبصورت انفرادی و یا هب

ورشکستگی برای آنها وجود دارد، به مقامات نظارت بانکی سرویس ارائه داده و هایی که احتمال بانک
ور و مقایسه های بانکی یک کشسسات اعتباری به ارزیابی سیستمؤها و مبندی بانکتواند در رتبهنیز می
ه ادنیز از معیارهای کملز استف در این تحقیقها با یکدیگر و یا حتی با کشورهای مختلف پرداخت. آن

ها به سرمایه، نسبت هزینه به درآمد و نسبت مانده تسهیالت اعطایی بانکبازده بازده دارایی، شده و 
اند که در ذیل توضی  مختصری های سالمت مالی انتخاب شدهدرآمد به عنوان نمایندگانی از شاخص

 داده شده است.

۴-1. ROE:  بازده سرمایه 

آوری شود، یکی از معیارهای سودنسبت بازده سرمایه که به آن بازده حقوق صاحبان سهام نیز گفته می
 که است عوایدی مفهوم و به باشدیمکه بیانگر درآمد خالص به ازای هر واحد سهمی  باشدیم هابانک
 آنان هب اند،شده متقبل بانک سرمایه آوردن فراهم با گذارانسرمایه که ریسکی و هزینه جبران برای

تواند آید و میاین نسبت از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام به دست می. شودمی پرداخت
سیستم بانکی و توانایی بالقوه بانک برای تشکیل سرمایه داخلی است. نسبت  افزودهارزشبیانگر 

 (.13: 13۱3وهشکده پولی و بانکی، پژ) درصد است 1۹استاندارد برای بازده حقوق صاحبان سهام برابر 

۴-2 .ROAبازده دارایی : 

ل حاص هاییداراترین معیارهای سودآوری است که از تقسیم سود خالص بر کل ها از مهمدارایی بازده
شود و میزان سود کسب شده در یک دوره مالی از ارزش هر واحد دارایی است. از سوی دیگر این می

ی امهم در ارزیابی توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایههای شاخص، یکی از شاخص
باشد. کارشناسان بانکی این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و مالی بانک در خلق سود می
درصد  کها برابر یدانند. نسبت استاندارد برای بازده داراییمی نیز هابانکو کارایی مدیریت در اداره امور 

 (.13: 13۱3پژوهشکده پولی و بانکی، ) است

                                                           
1. Evans  

2. Bank for International settlement  

3. Peer Group 

http://irfinance.blogfa.com/post-35.aspx
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۴-۳ .LA هاتسهیالت اعطایی به دارایی: نسبت 

ن را نشان های آها، سهم پرتفوی تسهیالت بانک در دارایینسبت مانده تسهیالت اعطایی بر کل دارایی
چقدر این نسبت بیشتر باشد نقدینگی بانک کمتر خواهد بود و ریسک ناشی از کاهش  دهد. هرمی

 ها بیشتر خواهد بود. نقدینگی بانک

۴-۴. CIهزینه به درآمد : نسبت 

های یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کارایی یک بانک و یکی از شاخص هزینه به درآمد نسبت
های اداری شامل د که هزینهدهاین نسبت نشان میمتداول جهت بررسی سالمت مدیریت است. 

پرسنلی، ملزومات، اجاره محل، استهالک، بیمه اموال و... چند درصد از درآمد عملیاتی بانک  هایینههز
 است.

 (1۱21) همکارانو  1یکسومبرای کمی نمودن هوش تجاری یعنی متغیر مستقل از رویکردهای و    
 چهار شاخص ذیل در نظر گرفته شده است. استفاده شده است. بر این اساس 

 فناوری اطالعات .۴-5
وضیعت  راستای بهبود تجاری در هوش مناسب بستر ایجاد برای هاسازمان بیشترین تالش

 هایقابلیت دادن افزایش روی مرحله بر این در نیازها بوده است. تمرکز آن تکنیکی هاییرساختز
 اساسمدیران، بر نیاز مورد هایتحلیل و که گزارشاتصورتی باشد درمی پایه آنالیزهای و گزارشات

 برای اندکی بسیار قابلیت و کنند از ظرفیتمی آوریجمع موجود منابع از را هاداده یرمکانیزهغ
د توانتجاری میحالی است که استفاده از فناوری هوش  برخوردار است. این در اطالعات آشکارسازی

با استفاده از عنوان نمونه میزان فروش را افزایش دهد. به و بازاریابی مالی، شفافیت و قابلیت گزارشات
 منطقه یه ویک ناح به مربوط فروش میزان نهادهای دولتی، مالی گزارشاتتوان فناوری اطالعات می

 POSهای کردن شاخص فناوری اطالعات، از تعداد دستگاهدر این تحقیق برای کمی اسبه نمود.حم را
 .در هر بانک استفاده شده است

 انسانی )كاركنان( منابع. ۴-6

 کارایی و داشت خواهد تعامل سازمان شاغل در انسانی نیروی با نهایت در تجاری هوش سیستم یک
 طراحی .شود انجام نحو بهترین به تعامل این که برسد حالت بهترین به تواندمی وقتی سیستم این

 ولی است حوزه این در مهم عامل راحت باشند، آن با کار در کاربران که یاگونهبه افزارنرم مناسب
باشند. نیروی کار متخصص که دارای می فاکتور این الزم شرایط مهارتی کارکنان خان هایتوانایی

 تواند پروکسی مناسبی برای این شاخص در نظر گرفته شود. مربوطه باشد می باال وتحصیالت 
 
 

                                                           
1. Wixom  
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 رقبا .۴-7

کارگیری هبنابراین بانک با ب؛ ها استیکی از کاربردهای هوش تجاری شناسایی مشتریان و سودآوری آن
بنابراین همواره در رقابت با سایر ؛ دارد نگه را راضی خود این رویکرد همواره در تالش است تا مشتریان

 برای رقبا که هایییاستراتژ تعیین ها دربانک به تواندیمتجاری  عبارتی هوشها خواهد بود. بهبانک
گیری های اندازهعبارتی رقابت یکی از شاخصکمک کند. به گیرد،می کاربه مشتریان داشتن اختیار در

آن را محاسبه نمود. در این مطالعه  1توان با استفاده از شاخص هرفیندالباشد که میهوش تجاری می
 استفاده شده است.سسات مالی غیردولتی ؤها و مبانک به دارایی کل بانک هر از نسبت دارایی

 مشتریان. ۴-8

ها و نکارگیری هوش تجاری شناسایی مشتریان و سودآوری آهگونه که ذکر شد یکی از اهداف بهمان
عنوان شاخصی برای تعداد مشتریان در صادر شده به یهاکارتهمچنین اعتبارسنجی آنها بوده است. 

های هوش تجاری مورد استفاده قرار یکی از شاخص عنوانتواند بهارزیابی رفتار مالی آنها، میراستای 
 گیرد.

 

 های تحقیقتخمین الگو و یافته .5
وش با استفاده از راین متغیر  ابتداها در ایران، بر عملکرد مالی بانک هوش تجاری برای بررسی اثرات

و سپس با استفاده شده  یکم SPSSافزار با استفاده از نرم ایران هایدر بانکاصلی  هایلفهمؤ تحلیل
بر متغیرهای مربوط به عملکرد مالی  شاخصاثرات این های اقتصادسنجی مدل و Eviewsافزار از نرم
 شوند.میبررسی  هابانک

 هوش تجاری .5-1
ل تشکیی( مشتر و تعدادی انسان یروین، اطالعات یفناور، رقبا) مؤلفه 4چون متغیر هوش تجاری از 

که از  شود( از یک شاخص کلی استفاده میBI) یتجارشده است، لذا برای محاسبه شاخص هوش 
تحلیل لفه از روش ؤم 4آوردن بهترین ترکیب از این  به دستآید، برای می به دستلفه ؤم 4ترکیب این 
 2ها با روش استخراج تحلیل اجزای اصلیاین منظور داده به شود.های اصلی استفاده میؤلفهعامل با م

 مورد تحلیل قرار گرفت. 4هنجاریابی کایزر با 3واریماکس و روش چرخش
ادی توان تعداد زیاساس این روش میهاست. برداده دهندهکاهشتکنیک  عنوان یکتحلیل عاملی به    
 تری از عوامل کاهش داد. وش را به مجموعه کوچکپگیری شده هممتغیرهای اندازهاز 

                                                           
1. Herfindahl 

2. Principal Component Analysis 

3. Varimax with Kaiser Normalization 

4. Kaiser Normalization 
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باشد. های انتخاب متغیرهای مناسب در تحلیل عاملی استفاده از ماتریس همبستگی میکی از روشی    
ن یکه اساس تحلیل عاملی بر همبستگی بین متغیرها اما از نوع غیر علی استوار است، بنابرا جاییاز آن

ن شود. این ماتریس با نمایش میزان رابطه بیس همبستگی بین متغیرها محاسبه میدر این روش ماتری
با یکدیگر  هر خوشهمتغیرهای درون  کهطوریشود بههایی میگیری خوشهمتغیرها موجب شکل

جمله ای مختلف همبستگی وجود ندارد. ازههمبستگی دارند ولی بین متغیرهای موجود در خوشه
ها برای تحلیل عاملی مناسب بودن داده وسیله آن محقق قادر به تشخیصهای دیگری که بهروش
صفر مقدار آماره این آزمون همواره بین  .باشدیم KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) باشد، آزمونمی

که مقدار این آماره در صورتی (2111همتا و زارع چاهوکی )بیبراساس تحقیقات کند. تغییر میو یک 

باشد  1٫6۵تا  1٫۹ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود، اگر مقدار آن بین شد دادهبا 1٫۹کمتر از 

 1٫7ز مقدار این آماره بیش ا که یحالتتوان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت و نهایتاً در می
 .باشندبرای تحلیل عاملی مناسب می هادادهدر بین  موجودهای گفت همبستگی توانیمباشد 
انتخاب  ی، عاملبراساس این معیارکایزر برای انتخاب عوامل در نظر گرفته شد.  معیاردر این تحقیق     
 تشخیص و تعیین در نیز دیگری هایهآماریا بیشتر باشد. همچنین  1آن برابر با  1شود که مقدار ویژهمی

آزمونی است که از آن جهت  2آزمون بارتلت .شونداستفاده می عاملی تحلیلبرای  هاداده بودن مناسب
دهنده نشاننیز ( KMO) کایزر معیار .رودکار میدر تحلیل عاملی اکتشافی به هانمونهبررسی کفایت 

و  های پنهانیآن است که آیا واریانس متغیرهای تحقیق تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل
فرض بر  شوند بایدخیر؟ به عبارتی در انتخاب متغیرهایی که در تحلیل عاملی وارد میاساسی هست یا 

متغیر است و هر  یکو  صفربین  KMO اریمع .این باشد که همبستگی بین متغیرها غیر علی است
 مدل یک کهآن برایبودن تحلیل عاملی است.  قبولقابلای از تر باشد نشانهنزدیک یکچقدر به 

 تبیین دلیلی برای صورت این غیر در باشند، همبسته متغیرها است الزم باشد، دارمعنی و مناسب عاملی

عاملی  تحلیل اجرای برای الزم شرایط حداقل بیانگر کای دوبودن  دارمعنی .ندارد وجود عاملی مدل
 . است

قبولی است، بنابراین در حد قابل 1٫76۱برابر با  KMOشود میزان شاخص مالحظه می( 1) در جدول    
. کندمی کفایت عاملی تحلیل انجام برای نمونه حجمدهد که کند و نشان مییید میرا تأتحلیل عاملی 

 پذیرد.عالوه آزمون کرویت بارتلت فرض برابری ماتریس واحد را میبه
 
 
 
 

                                                           
1. Eigenvalues 

2. Bartlett's Test of Sphericity 
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 KMOبارتلت و  های آزمونآماره: 1جدول 

 1676۱ كایزر ریما _نمره آزمون كفایت اولکین 

 تآزمون كرویت بار تل

 3176۱46 كای دو

 6 درجه آزادی

 16111 داریسطح معنی

 

کل واریانس تبیین شده برای هوش تجاری نشان داده شده است همچنین تعداد  (2)در جدول     
شود، مالحظه می گونه کههمانمشخص شده است.  1تر از یا بزرگ 1عوامل دارای مقادیر ویژه اولیه 

( است دارای مقدار BIهوش تجاری ) است. عامل اول که همان 1تر از عامل دارای مقدار ویژه بزرگ 1
دهد. نتایج تحلیل عاملی درصد از واریانس آزمون را توضی  می 7۹631۵تنهایی باشد و بهمی 36112ویژه 

ی( استفاده شده در سنجش مشتر تعداد و یانسان یروین، اطالعات یفناور، رقبالفه )ؤم 4نشان داد که 
د. کنن یریگاندازهرا با استفاده از عامل اول هوش تجاری توانند میخوبی ها، بههوش تجاری در بانک

اسبه مختلف مح هابانکلفه توسط تحلیل عاملی متغیر کلی هوش تجاری برای ؤم 4با ترکیب  عبارتیبه
 شد.

 

 كل واریانس توضیح داده شده برای اجزای مختلف هوش تجاری :2 جدول

 1هاملعا

 3استخراج مجموع مجذورات بارها 2مقادیر ویژه اولیه

 كل
درصد از كل 

 واریانس
 كل درصد تجمعی

درصد از كل 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 112٫3  31۵٫7۹  31۵٫7۹  112٫3  31۵٫7۹  31۵٫7۹  

2 ۹4۱٫1  717٫13  116٫۱۵     

3 3۹4٫1  ۱3۵٫۱  ۱۹۹٫۵7     

4 1۱6٫1  14۹٫2  111٫111     

 SPSSافزار محاسبات تحقیق با نرممنبع: 
 

های اصلی بر روی ماتریس همبستگی مشخص گردید نیروی انسانی با با اعمال تحلیل مؤلفه    
وش ترین متغیرهای اثرگذار بر هها مهممشتریان بانک و تعداد ی(رلیسانس و دکتتحصیالت باال )فوق
 سازی اینپیاده نصب و این نکته به این موضوع اشاره دارد که سادگیشوند. تجاری محسوب می

راستای  و آموزش کارکنان از اهمیت باالیی در BI و از سوی دیگر، سهولت استفاده از ابزار تکنولوژی
 است.این فناوری برخوردار  استفاده از

 
 

                                                           
1. Component 

2. Initial Eigenvalues 

3. Extraction Sums of Squared Loadings 
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 بر روی عامل هوش تجاری هامؤلفههر یک از  هایوزن: ۳جدول 

هامؤلفه  عامل اول  

74۱٫1 رقبا  

۱41٫1 اطالعات فناوری  

۵1۵٫1 انسانی نیروی  

مشتریتعداد    ۵4۵٫1  

 SPSSافزار محاسبات تحقیق با نرممنبع: 
 

 ها نیز از اهمیت باالیی در هوشبانکالبته نتایج مؤید آن است که فناوری اطالعات و رقابت بین     
 تجاری برخوردارند.

 آزمون ریشه واحد .5-2
دلیل بروز مشکل رگرسیون کاذب، امکان استفاده از های زمانی مورد مطالعه ایستا نباشد، بهاگر سری

ارائه شده است. نتایج ( 4) های رگرسیونی وجود ندارد. نتایج آزمون برای متغیرهای مدل در جدولمدل

در سط  ایستا بازده سرمایه  یاستثنابهدهد که تمامی متغیرها مینشان  1لوین زمون ریشه واحدآ
  باشند.می

 

 نتایج آزمون ریشه واحد :۴جدول 

 وضعیت سطح آزمون ریشه واحد متغیر

ROE  Levin 
2۱6611- 

(161111) 
 ایستا در تفاضل مرتبه اول 

ROA Levin 
136۹7- 

(161111) 
 ایستا

LA Levin 
16۹۵- 

(161111) 
 ایستا

CI Levin 
21611- 

(161111) 
 ایستا

BI Levin 
۹6۵1- 

(161111) 
 ایستا

 Eviewsافزار منبع: محاسبات تحقیق با نرم
 کنند.( را گزارش میP-valueمقادیر داخل پرانتز مقادیر احتمال )

 
 

                                                           
1. Levin 
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لیمر  F)تلفیقی( از آزمون  2)ترکیبی( و یا پولد 1مدل پانل برای تعیین متغیرها،پس از بررسی ایستایی     
تایج ن شود که در صورت پانل بودن برای تعیین الگو از آزمون هاسمن استفاده خواهد شد.استفاده می

 .( نشان داده شده است۹این آزمون در جدول )
 

 لیمر و هاسمن Fنتایج آزمون : 5 جدول

 تعیین الگو آزمون هاسمن تعیین مدل لیمر Fآزمون  معادالت
F P Chi-square P 

 - - - تلفیقی 163۹6۵ 1611۹7 معادله اول

 - - - تلفیقی 1٫1426 1٫7۹2۱ معادله دوم

 - - - تلفیقی 1٫14۹3 1٫741۵ معادله سوم

 - - - تلفیقی 1٫1417 1٫761۱ معادله چهارم

 

حال  اند.ها از نوع تلفیقی بودهد که مدلندهمی ( نشان۹در جدول ) لیمر Fمقادیر احتمال آزمون     
مده آ در ذیلها آن نتایج آزمونهای تلفیقی مورد بررسی قرار داد. توان معادالت را با استفاده از مدلمی
 در دورههای سالمت مالی( )شاخصها عملکرد مالی بانکبر تجاری  هوش یرتأثنتایج برآورد  است.
 ارائه شده است. (6)جدول  در 13۵3- 13۱۹زمانی 

 

 های سالمت مالی()شاخص هامالی بانک بر عملکردهوش تجاری یر تأثنتایج برآورد  :6جدول 

 متغیر

 وابسته
 tآماره  ضریب مستقل متغیر

مقادیر 

 احتمال

و مقادیر  Fمقدار 

 احتمال مدل

 بازده سرمایه
=F 1٫1۱۹1 1٫3713 3٫11۱2 مقدار ثابت ۹2۹7٫1  

(17۹1٫1)  1٫17۹1 1٫۱777 7٫7۹3 وقفه اول() یتجارهوش  

 بازده دارایی
 F=4٫2431 1٫1111 6٫176۱ 1٫14۵7 مقدار ثابت

(1113٫1)  1٫1114 3663۵۹ 1٫663۱ هوش تجاری 
نسبت هزینه 
 به درآمد

 =3٫72۵6F 1٫1111 ۱٫6412 -67٫۵36۵ مقدار ثابت

(113۹٫1)  1٫1113 3٫2۵12 -4۹٫1741 هوش تجاری 

وام به نسبت 
 دارایی

 F=3٫2121 1٫1111 1۱٫۹11۵ 12٫۹4۱1 مقدار ثابت

(11۵3٫1)  1٫114۹ 2٫۱۵۵6 2٫16۹3 هوش تجاری 

 Eviewsافزار منبع: محاسبات تحقیق با نرم
 

دار تواند بر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و معنیمی هوش تجاری دهدنتایج نشان می    
آورد. از سوی دیگر، این سرمایه را فراهم میبازده  زمینه افزایشسال وقفه داشته و همچنین با یک

 .فراهم آوردرا نسبت هزینه به درآمد زمینه کاهش تواند تکنولوژی می
                                                           
1. Panel 

2. Pooled 
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 گیرینتیجه
یسک ربازار بسیار پویا، تغییرات دائم تقاضاهای مشتریان، رقابت شدید، لزوم کنترل دقیق و مدیریت 

و  کاویدادهها همواره با آن مواجه هستند. که بانکاست کاری وکسب های فضایتنها برخی از ویژگی
وابط چیده، کشف ریآماری پ وتحلیلبا تجزیه تجاری هستند که های مهمی از هوشبازیابی دانش بخش

 هایی کهاز چالش تواند بسیاریهای مؤسسات مالی میبینی روند رفتاری سیستمها و پیشبین داده
اثرگذاری این فناوری در ترین مهمدهد. پوشش با آن مواجه هستند را  هابانکمختلف  هایبخش
(، مدیریت RM(، مدیریت ریسک )PM) (، مدیریت عملکردCRMمدیریت ارتباط با مشتری )های حوزه

است.  (OLAPتحلیلی آنالین )( و همخوانی با استانداردها، انبار داده و پردازش ALMدارایی و بدهی )
 ها و همچنین عدم بررسی کمیلذا با توجه به اهمیت اثرگذاری این تکنولوژی بر عملکرد مالی بانک

ع است که آیا هوش ودنبال ارزیابی این موضاین تحقیق به ،این موضوع در مطالعات داخلی و خارجی
 ثر باشد؟ ها مؤد مالی بانکتواند بر عملکرانجام شده می نظری اساس مطالعاتتجاری بر

می برای ک .شدبرای انجام این تحقیق ابتدا باید هوش تجاری به صورت شاخص کمی تعریف می    
استفاده ( 211۱) همکارانیکسوم و از رویکردهای واین مطالعه نمودن هوش تجاری یعنی متغیر مستقل 

عداد ت فناوری اطالعات، رقبا،چهار شاخص  اصلی هایلفهمؤبا استفاده از تحلیل شد. بر این اساس 
حاسبه های مختلف ممتغیر کلی هوش تجاری برای بانک ،تعداد مشتریان با تحصیالت باال و کارکنان
 گردید.
نوان عبه از سوی دیگر، بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت وام به دارایی و نسبت هزینه به درآمد    

ها مورد استفاده قرار ها برای بیان عملکرد مالی بانکهای سالمت مالی بانکای از شاخصنماینده
 گرفت. 
ثرگذاری انظری و تئوری  صورتبه که ی استدست آمده در این تحقیق مطابق با مطالعاتنتایج به    

ازده اثرگذاری مثبت این فناوری بر ب کهطوریبه کنند.را بیان می هامثبت هوش تجاری بر عملکرد بانک
( 2114و پانجا و پائول ) (2111یوبیپریویچ و داکویچ )های دهد براساس یافتهدارایی و سرمایه نشان می

با  هاعملکرد و اهداف بانک (، همخوانیALMدارایی و بدهی )توان در مدیریت با هوش تجاری می
ظارت ن ریسک نقدینگی فولیو و مبادالت اوراق بهادار،ورتمدیریت پ، جمله قوانین بالاستانداردها من

 داشت. 
اثرگذاری مثبت هوش تجاری بر نسبت وام به  در خصونهای این مطالعه از سوی دیگر، یافته    

بر بوده که  (2114) و وو هوانگ، شن، هسو، شنو  (2114مطالعات نظری مورو ) دارایی مطابق با
و  (CRMمدیریت ارتباط با مشتری )از فناوری هوش تجاری در مدیریت ریسک اعتباری و  استفاده

 تأکید نموده است. سیستم ضد پولشوییو همچنین  تشخیص تقلب
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اهش تواند کها مینکدهد که استفاده از هوش تجاری در بااین، نتایج این مطالعه نشان می عالوه بر    
 1( و گرینبام2114باشد که این نتیجه نیز مطابق با مطالعات پانجا و پائول )دنبال داشته به ها راهزینه

ات دهد تا این مؤسسهوش تجاری به صنعت بانکداری اجازه می افزارنرم( بوده که معتقد هستند 2113)
بخش  یلوتحلتحلیل فروش خدمات، مدیریت کمپین، تجزیهوازجمله تجزیه یانو زمالی با تحلیل سود 

مدیریت  ها را باریسک بتوانند درآمد را با به حداکثر رسانند و در عین حال، هزینهوتحلیل تجزیهبازار و 
 وری عملیاتی کاهش دهند.برداری و همچنین ارتقا بهرهریسک و جلوگیری از کاله

صمیمات هت اخذ تها جها، استفاده صحی  از دادهکلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانکبنابراین     
ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی باشد. بانکتر و بدون نقص میبهتر، سریع

تواند این مؤسسات را در مکانیزه عنوان کاتالیزور مثبت هستند که میو کارآمد مانند هوش تجاری به
 ینی یاری رساند. بسازی، تدوین استراتژی و پیشنمودن وظایف تحلیل، تصمیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Greenbaum 
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