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 چکيده

داشته  یکند تا افراد در تمام سطوح سازمان به داده دسترس یرا فراهم م یطیشرا یهوش تجار

موجود در  تیرا نه بر اساس حدس و شهود بلکه بر اساس واقع یمهم کار ماتیباشند و تصم

ان در سازم زین تیریمد یحسابدار ،یگذشته اتخاذ کنند. عالوه بر هوش تجار یسازمان و تجربه ها

خود در جهت  یو اثربخش ییجهت حفظ کارا تیریمد یبرخوردار است. حسابدار ییت باالیاز اهم

 یارحسابد ستمیس یجیاگر تکامل تدر رایاست. ز رییدائما در حال تغ ش،یخو تیمسئول یفایا

 راتییتغ نیو با ا فتدیتجارت عقب ب یحاکم بر سازمانها طیتکامل و تحول مح ریاز س تیریمد

اف و بهتر به اهد عتریسر یابیدست ینه تنها در راستا تیریمد یحسابدار ردهماهنگ نشود؛ عملک

به اهداف خود  یابیانحراف سازمان در جهت دست یحت ایو  یسازمان نخواهد بود؛ بلکه باعث کند

 باشد.  یم تیریمد یدر توسعه حسابدار یحاضر نقش هوش تجار قیخواهد شد. هدف تحق

ه اول ب یهوش تجار دهدیو نتابج حاصل نشان م باشدیم یمرور قاتیاز زمره تحق شرویپ قیتحق

 یبانیپشت یهدف هوش تجار نکهیاطالعات است و دوم ا عیو توز لیتحل ،یعنوان هسته جمع آور

 تیریمد یحسابدار نیاست و همچن یبهره ور شیدر سازمان و افزا یراهبرد یریگ میتصم ندیفرا

 یتواند در جهت هماهنگ یم یتیریمد کیو تکن یابیدر بحث  نینو نهیهز یروش ها یسر کیبا 

 .دینما یکسب و کارشان کمک فراوان رامونیپ طیمح راتییسازمان ها با تغ

  .یراهبرد یریگ میتصم ت،یریمد یحسابدار ،یهوش تجار :يديکل واژگان
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 2مژدکانلوداود ، 1ییخزا نيمحمد حس

 .خانه کارگر واحد مشهد یکاربرد یمرکز علم یکاربرد یدانشگاه علم سیرئ1 
واحد  یخانه کارگر یکاربرد یمرکز علم یکاربرد یمعاونت پژوهش و مدرس دانشگاه علم 2

 .مشهد
 

 نام نویسنده مسئول:
 ییخزا نيمحمد حس

 تیریمد يحسابدار يو ارتقا يهوش تجار انيارتباط م یبررس

 8/12/1399تاریخ دریافت: 

 4/2/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

 یو داده ها قیبر اساس حقا یساز میاست که امکان تصم ییها یو متدلوژ میاز مفاه یدر واقع مجموعه ا یهوش تجار

 یکند تا افراد در تمام سطوح سازمان به داده دسترس یرا فراهم م یطیشرا یکند. هوش تجار یموجود در سازمان را فراهم م

 یربه هاموجود در سازمان و تج تیرا نه بر اساس حدس و شهود بلکه بر اساس واقع یمهم کار ماتیداشته باشند و تصم

 شیدهه قدمت دارد و روز به روز در حال افزا کیاز  شیب افتهیتوسعه  یدر کشورها یگذشته اتخاذ کنند. کاربرد هوش تجار

 ستمیس یساز ادهیپ زین ماشده است. در کشور  یشرکت ها رتبه بند یگذار هیسرما تیالو نیکه به عنوان باالتر یاست به طور

 (.1395شده است )مقدم،  جیرا یمطرح و تا حدود ریدر چند سال اخ یریگ میهوشمند تصم یها

 رییدائما در حال تغ دیبا ش،یخو تیمسئول یفایخود در جهت ا یو اثربخش ییجهت حفظ کارا زین تیریمد یحسابدار

 فتدیب بعق یتجار یحاکم بر سازمانها طیتکامل و تحول مح ریاز س تیریمد یحسابدار ستمیس یجیاگر تکامل تدر رایباشد. ز

 و بهتر به اهداف سازمان عتریسر یابیدست ینه تنها در راستا تیریدم یهماهنگ نشود؛ عملکرد حسابدار راتییتغ نیو با ا

رت ضرو یطیشرا نیبه اهداف خود خواهد شد. در چن یابیانحراف سازمان در جهت دست یحت ایو  ینخواهد بود؛ بلکه باعث کند

 یراستا حسابدار نی. در اشودیاحساس م یگریاز هر زمان د شیب ریپذ سهیمربوط، قابل اتکا و مقا یمالو ارائه اطالعات  هیته

فاده مربوط به است یاطالعات یازهاین تیریمد یو حسابدار یمربوط به استفاده کنندگان برون سازمان یاطالعات یازهاین یمال

 (1392 ن،یو مهرآذ یدولت آباد تیکند )رضا یرا فراهم م رانیو مد یکنندگان درون سازمان

 

 ينظر یمبان

 يتجار هوش
داده ها که از منابع مختلف  یچند بعد لیآنها و تحل عیتجم ،یاطالعات یهوشمندانه داده ها ییاست که به شناسا یابزار

و  یاری یریگ میرا در امر تصم رانیسازمانها را به شکل مناسب پاسخ داده و مد یاطالعات یازهایپردازد و ن یبه دست آمده م

 (.1391 ،مرام کیو ن ی)محمود دینمایم یبانیپشت

اده و پردازش د ریتفس ل،یو تحل هیتجز نهیدر زم یتجار یسازمان ها ازیمداوم ن شیافزا لیبه دل یهوش تجار یستمهایس

 یرده امفهوم گست کیبه  یهوش تجار فیشده اند. تعر لیتبد کمیو  ستیسازمان در قرن ب نیاز ا ریناپذ ییجدا یها، به بخش

 کیدر  یبهره ور شیکه به نوبه خود، منجر به افزا ،یریگ میو بهبود تصم تیحما یشده که برا یاز هوش کسب و کار طراح

 ( 2015 ،یشود اشاره دارد )تونوسک یسازمان م

 

 یدر صنعت مال يهوش تجار يها ستميس
 تیبانکها و سازمانها جهت به دست آوردن مز یمبتکرانه برا یسالح ها نیدتریو جد نیاز بهتر یکی یهوش تجار امروزه

در  یارهوش تج یابزارها نیاست که از پرکاربردتر یانبار داده و داده کاو یرو کیتکن نیتمرکز در ا نیتر یاست. اصل یرقابت

د و کارآم یاتیح ماتیسازمان در اتخاذ تصم یسطح باال رانیبه مد یتجار هوشهستند.  یا مهیو ب یو بانکدار یصنعت مال

 (1391 ،یرساند )فرشاد یم یاری

 یندهایفرآ د،یبا مقررات جد ییارویو رو رییو شرکتها به سرعت و به طور مداوم در حال تغ یبانکدار امروزه،

کند. در  یم فایتحوالت را ا نینقش در ا نیتر یاساس ،یاست که فناور یدر حال نیاست. ا دیجد یها استیو س دیجد

نوآورانه به ارائه محصوالت و خدمات بهتر به  یندهایفرآ یریاست که با به کارگ یاز آن سازمان یرقابت تیمز یطیشرا نیچن

 ( 2010 ،یتیپردازد )لورنز یخود م انیمشتر

 آمده اند، همراه بودند: ریکه در ز یو بانکها با نقاط ضعف یمال یدر شرکتها تیریاطالعات مد ستمیس

 منابع در شعب  یبرا یتجار تیبا فعال بیرق تیچندگانه( و گزارش فعال یداده )انبارهاابعاد متفاوت از  •

 آمد( یداد، کار به اجرا درنم یکه هر شعبه گزارش نم ی)تا زمان یاختالف زمان •
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 منشا از خطا بود( کی ،یکپارچگیداده )هر مرحله از ادغام و  تیفیک •

شد و داده ها به  یپنهان م ییدر رکوردها یمشتر تی)هو یمشتر نیمشخص و مع یدر دسترس نبودن داده ها •

 شدند(. یپردازش م یصورت دست ها

 در دسترس نبود. رندگانیگ میتصم یبرا ،یتوسعه ا یلهایجهت تحل ازیموردن یدادهها قیدق اتیجزئ •

 

  رانیدر دست کارشناسان و مد يابزار يتجار هوش
 میدر تصم رانیتواند به کارشناسان و مد یدر سازمان کاربرد دارد و م یاتیو عمل یتیریمد هیدر هر دو ال یتجار هوش

داده  یو بازه زمان ازیمورد ن اتیاز هر دو جنبه سطح جزئ هیدو ال نیدر ا یدرست تر و کاراتر کمک کند. هوش تجار یریگ

 یبه زمانها کیبار در طول روز )نزد نیانبار داده که چند کی قیاز طر یاتیعمل یمتفاوت از هم هستند. هوش تجار اریبس

 یم یرا نگه دار اتییاست و اغلب جز هیآن در حد ساعت و ثان یبازه زمان نیشود. بنابرا هیشود، تغذ یم ی( به روز رسانیواقع

 یعبه زمان واق کیتواند نزد یم نیابراشود، بن یم هیتغذ یاز انبار داده مشابه زین یتیریمقاصد مد یبرا یکند. هوش تجار

 اتییجز بوده و یسطح اغلب کل نیشده در ا یباشد. اطالعات نگه دار زیماهانه ن ای یبر داده هفتها یبتواند مبتن دیباشد، اما با

 (1395)مقدم،  ردیگ یرا در بر نم

 

  ایدر کسب و کار پو تیریمد يحسابدار
دولت و  ان،یرقبا، مشتر لیاز قب یبوجود آمده چه از منابع خارج راتییبا تغ دیبا یرقابت تیها جهت حفظ مز سازمان

 رانیمد تواند یم تیریمد یهماهنگ گردند حسابدار ت؛یفیو بهبود ک نهیکاهش هز لیاز قب یو چه از منابع داخل نیقوان رییتغ

ر د ینینو یروش ها نه،ی. از جمله در بحث کاهش هزدینما یاریط کسب وکار یمح ییایجهت پو حیصح ماتیرا در اتخاذ تصم

 .میکن یاز آنها به طور خالصه اشاره م یبه برخ ریبوجود است که در ز تیریآمده مد یحسابدار

 

 برگردان یابی نهیهز روش
فاقد ارزش افزوده  یندهایتمام فرا JIT ستمیکنند )در س یاستفاده م JIT ستمیاست که از س ییتوجه شرکت ها مورد

 تمام یو سربار در زمان تحقق به حساب بها میو مخارج کار مستق هیمواد اول دیحذف گردند( که خر دیبا یمن جمله انباردار

 یاالک تایو نها گریبخش به بخش د کیساخت از  انیدر جر یکاال نتقالمعمول ا یو ثبتها روندیفروش رفته م یشده کاال

 گردد. یساخته شده حذف م

 

 هدف یابی نهیهز روش
 یدر مراحل طراح نهیبه منظور کاهش مجموع ها هز نهیهز کیاستراتژ تیریمد ندیهدف عبارت است از فرا یابی نهیهز

است و کامال با نگرش  نهیهز تیریدر مورد مد یتفکر یایهدف که گو یابی نهیمحصول. شش اصل عمده در هز یزیو برنامه ر

 ،یرتمرکز بر مشت مت،یبر ق یمبتن یابی نهیعبارت است از: هز دارد،سود تفاوت  یزیدر برنامه ر نهیهز تیریمد یسنت یها

ارزش  رهیچرخه عمر محصول و زنج نهیعملکرد متقابل واحدها، کاهش هز د،یتول یندهایمحصوالت و فرا یتمرکز بر طراح

 (1381 نت،ی)خوش ط

 : شودیاجرا م ریبه شرح ز یهدف در شش گام اساس یابی نهیهز ستمیس یطور کل به

 مورد نظر. یکاال اتیخصوص نییو تع انیمشتر یازهاین ییشناسا •

حاضر به پرداخت  یآنها برا یمحصول که مشتر یو کارکردها تیفیشناخت ک یفروش هدف بر مبنا متیق نییتع •

 داشته باشد. زیرقابت ن تیبوده و قابل

 .رهیمد اتیبازار و مصوبات ه یرقابت طیسود هدف بر اساس شرا هیحاش نییتع •
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 فروش هدف. متیتفاضل سود مورد انتظار )هدف( از ق قیتمام شده هدف از طر یبها نییتع •

 و محاسبه شکاف بها. یتجار یارزشها یبر مبنا یتمام شده براورد یبها نییتع •

 .اتیبهبود مستمر عمل ستمیارزش و س یمهندس یابزارها یریبکارگ قیحذف شکاف از طر ایکاهش و  •

 

 ( ABC) تيبر فعال یمبتن یابی نهیهز
الت توجه ها توسط محصو تیها و مصرف فعال تیمصرف منابع توسط فعال ندیبه فرا یابی نهیهز ستمیس نیدر ا یکل بطور

 شود. یم

 یشتریربار بس یبها شتر،یب یها تیباشد بخاطر استفاده از فعال یشتریب یدگیچیپ یکه دارا یهر محصول ستمیس نیا در

جم دهد که در ح یم صیرا تخص یشتریسربار ب یکه به محصول یسنت یابیبها ستمیجذب خواهد کرد، بر عکس س زیرا ن

سربار استفاده  یابه صیتخص یبرا یمال ریو غ یمال یرهاییاز متغ ت،یفعال یبر مبنا یابیبها ستمیشود؛ در س یم دیتول یشتریب

 کنند. یفرض م رییمتغ ینهیرا هز نهیهز هیبلندمدت، کل دیشود و با د یم

 

 ناب یابی نهیهز
ارزان  متیو ق یستد دیرا از تول دیدر تول یریکه انعطاف پذ یانبوه است؛ به شکل دیو تول یدست دیاز تول یقیناب تلف دیتول

 نیه بکه زمان تدارک کاال را ک نستیناب ا دیتول یدیفلسفه تول ی. به طور کلردیگ یانبوه وام م دیشده را از تول دیکاال تول

 کردیکه رو ییکند. اغلب سازمانها یبردن انواع اتالفها کوتاه م نیقطعات است با از ب وو ارسال محصوالت  یسفارش مشتر

 دیدج ستمیبا س شانیا یحسابدار تیریمد یو روش ها ندهایفرا ابند،ی یکه درم دیپا ینم یریاند د دهیناب را برگز دیتول

 .ستیهماهنگ ن

 دیتفکر تول یبر مبنا یسنت دیتول ستمیاز س یبانیپشت یبرا یسنت یو حسابدار تیریمد یامر آن است که روشها نیا علت

 شود: یبه شش جنبه مهم آن اشاره م نجایدر ا شکند؛یانبوه را م دیناب، قواعد تول دیشده اند. تول یانبوه طراح

 .زاندیانگ یو در سطح شرکت بر م یارزش انیدر سطح جر ،یعملکرد که عمل ناب را در سطح سلول یریاندازه گ •

 به آنها. ازیبا رفع ن یو حسابدار یکنترل یاغلب تراکنش ها حذف •

 ناب. دیاز بهبود تول یناش یمال ریمعتبر تاث یابیارز •

 ارزش. انیجر یابی نهیهز نیگزیاستاندارد جا یابی نهیهز •

زش ار انیسود جر هیو حاش یبر عوامل سودآور یاستاندارد بوده اکنون مبتن یها نهیبر هز یکه مبتن ییها میتصم •

 باشند. یم

 .یکسب و کار از نظر ارزش مشتر شبردیپ •

 

 زنیکا ایبهبود مستمر  یابی نهیهز
. ابدیود و مداوم بهب وستهیپ دیو ... با یاجتماع یشغل، زندگ یانسان شامل زندگ یزندگ وهیمبنا استوار است که ش نیا بر

و استفاده  قابل انعطاف( یدیتول یها ستمیس لی)از قب دیتول دیجد یو شامل توسعه روشها افتدیاتفاق م دیدر مرحله تول زنیکا

 ( 1388 ،یباشد )موسو یم دیو بهبود بازده تول عاتیها، حذف ضا نهیهز کاهش یبرا دیجد یتیریمد یها کیاز تکن

 

 ( CMSتمام شده ) يبها تیریمد يستمهايس
و ارائه محصوالت و خدمات نقش  دیشود که در تول یم دیتاک یعمده واحد انتفاع یها تیفعال یبر رو ستمیس نیا در

 شیزادر اف یها، سع تیبر فعال دیبا تاک ستمیس نیشوند. در ا یکاهش داده م ایبدون ارزش افزوده حذف و  یها تیدارند و فعال

 باشد. یتمام شده م یبا حداقل بها تیفیک امحصوالت ب دیو تول یواحد تجار یتوان رقابت
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 ایو  یمشتر یتمندیو رضا تیفیتواند در بحث ک یم یتیریمد یها کیتکن یکسریبا  تیریمد یحسابدار نیهمچن

 کمک رانیمد حیصح ماتیسازد به اتخاذ تصم یمانع م راتییبا تغ یکه سازمان دارد و آن را در جهت هماهنگ ییها تیمحدود

 کند.

 ان،یمشتر یتمندیرضا نیتام یبرا تیریکه مد یاقدامات ی عبارت است از مجموعه نهیهز تیریمد ،ینگاه اجمال کی در

 دهد. یتمام شده( انجام م ی)بها نهیهمراه با کنترل و کاهش مستمر هز

 تیریباشد. مد انیمشتر یتمندیکاهش رضا متیبه ق دینبا نهیاست که کاهش هز نیا تینکته حائز اهم بیترت نیبد

موفق به  یابداع شده است و در سازمان ها تیریمد یاست که در حوزه حسابدار یابزارها و فنون یریمستلزم بکارگ نهیهز

 (1383 ان،یکرد )فخار میاشاره خواه ریدر ز کهایتکن نیشود. به چند مورد از ا یوسعت استفاده م

 

 TQMريفراگ تيفيک تیریمد
 هیرماو س یمال ،یسازمان را با منابع انسان یشود. آنچه هدف ها یم فیسازمان تعر یشرکت یبه سان استراتژ کیتکن نیا

و  اتیعمل ،یزیاست. آنچه برنامه ر یبر نگرش گروه یمبتن یاستراتژ رد؛یگ یکند و همه آنها را دربرم یم کپارچهیآنان 

 است. یشرکت یسازد، همانا استراتژ یم نگو کارکنان را منسجم و هماه انیمشتر یازهاین

رد باعث بهبود در عملک شهی( همیاز نقطه نظر مشتر تیفی)ک تیفیاستوار است که ارتقاء ک دهیعق نیمفهوم بر ا نیا

ذف و ح ییکه مشکالت موجود شناسا یطور شود؛یدر سازمان منجر م ییبه ارتقاء کارا تیفیشود؛ چرا که ارتقاء ک یسازمان م

 گردند. یم

 یبوده و حاضرند بها تیفیک نیهمواره به دنبال محصوالت و خدمات با باالتر انیباورند که مشتر نیبر اTQM  انیحام

 آن بپردازند. یبرا یشتریب

 است: ریبه شرح ز یاصول کل یداراTQM یکل بطور

 .یدر تمام امور واحد تجار یمحور یمشتر •

 شرکت کند. تیفیک جادیدر ا میبطور مستق دیبا تیریمد •

 ارائه محصوالت مرغوب. قیاز طر انیمشتر یسازمان در جلب خشنود یروهایمشارکت همه کارکنان و ن •

 کیستماتیس یروش ها قیمحصوالت از طر تیفیرفع مشکالت مربوط به ک •

 

 TOC تهایمحدود هینظر
ها  تیمحدود هیبه اهدافش محدود کند؛ نظر دنیکه سازمان را در رس شودیگفته م یدر سازمان به هر عامل تیمحدود

 نی( بد1386 ،یارزش افزوده )زارع قیسود از طر یساز نهیشیمحدود شده بمنظور ب یندهایاداره کردن فرا یاست برا یا وهیش

 انستتویصورت، سازمان م نیا ریشود. در غ یم دیدر تول تیگلوگاه است که باعث محدود کی یحداقل دارا یهر سازمان بیترت

 (.1385( بپردازد )نوروش و همکاران، آن است )مثل سود یاز آنچه در پ یمقدار نامحدود دیبه تول

 

 ABM تيفعال يبر مبنا تیریمد
 یابر مبن تیریها منابع را. پس مد تیکنند و فعال یرا مصرف م تهایکه محصوالت، فعال ردیگیباور سرچشمه م نیا از

 یها نهیکه بر اصل هز یا هیسرما نهیبرنامه، کنترل و بهبود هز یزیر ،یبررس کیستماتیروش س کیعبارت است از  تیفعال

 (.1386 ،یتمرکز دارد )گودرز تهایفعال یمصرف
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 ROQ تيفيک بازده
ه توازن وجود داشته باشد. اگرچ کی تیفیتمام شده ارتقاء ک یمنافع و بها نیب یستیاستوار است که با دهیعق نیا بر

سطح  نیاعتقاد دارند که باالتر یبرخوردار است، ول یادیز اریبس تیذاتا از اهم تیفیباورند که ک نیبر ا هینظر نیطرفداران ا

 (.1386 ،یخیشود )نوروش و مشا یمحصوالت و خدمات حاصل م تیفیاز ک نهیسطح به کیسود در 

 

 jitبموقع   يتهايفعال ستميس
 تیو حذف فعال ییدر شناسا یسع یتمام شده محصوالت و خدمات، بطور کل یکاهش بها یاست که در راستا یستمیس

 ستمیس نیا یتوان گفت که اهداف از اجرا یکند. بطور خالصه، م ینم جادیمحصول ا یبر رو یدارد که ارزش افزودها ییها

 عبارت است از:

 فاقد ارزش افزوده. یتهایحذف تمام فعال •

 .دیمطلوب تول تیفیک •

 (.زنیبر بهبود مداوم و مستمر )فلسفه کا دیتاک •

 .اتیعمل یبر ساده ساز دیتاک •

 یباشد. به گفته طراح اصل یصفر م یکردهاند که هدف آن موجود یمعرف یستمیبموقع را س دیتول ستمیمنابع س اکثر

 شیوقع، مستلزم افزاو ارائه بم دیبر تول ستمیس نیا دیباشد. تاک یم دیفلسفه تول کیبموقع در واقع  دیتول ستمیس ستم،یس نیا

همراه TQC ریراگف تیفیک تیریمد ستمیس یریبکارگ نی. بنابراباشدیشده م دیمحصوالت تول زیشده و ن یداریمواد خر تیفیک

 .باشدیم یکامال ضرور ستمیس نیا

 

 قيتحق نهيشيپ
بر  دیبا تأک ت؛یریمد یدر توسعه حسابدار ینقش هوش تجار"تحت عنوان  یدر مقاله ا 1398برزگر و تبار در سال  •

از داده ها و اطالعات مواجه  یادیتجارت با حجم ز یایکردند امروزه در دن انیب "در سازمان ها رانیمد یها یریگ میتصم

و  یسدستر ییاطالعات به سازمانها توانا یدر تکنولوژ دیجد یهایفناور نیکه ا رییدر حال تغ دهیپد کی یکه فناور میهست

اطالعات  ستمیباشد. س یدر حال ظهور م ینقش ها یعامل کمک کننده برا نیاطالعات و به عنوان بزرگتر یساز رهیذخ

 یخشبه عنوان ب تیریمد یمتحول گشته است و حسابدار اریتجارت بس طیسازمانها در مح تیموفق دیبه عنوان کل یحسابدار

بهره  یهوش تجار یها کیبلندمدت از تکن یها یمقابله با رقبا و رشد و توسعه استراتژ یبرا یاطالعات حسابدار ستمیاز س

و حسابداران  تیرینقش حسابداران مد رییباعث تغ یهوش تجار یاطالعات مانند راه حل ها یگردد. توسعه فناور یمند م

 کسب و طیدرک مح یبرا یکیو تکن دیجد یمهارت ها ازمندین یاجتماع یاطالعات و مهارت ها یبا استفاده از فناور تیریمد

 میمو ارائه اطالعات مربوط به تص میتصم یبانیپشت ،یهوش تجار ریتحت تاث تیریمد یحسابدار فهیوظ نیکار هستند. مهمتر

 یریگ میتصم یرا برا طیشرا یهمانند اهرم دهمفهوم گستر کیبه عنوان  یباشد. لذا هوش تجار یم رندهیگ میبه تصم یریگ

 تیریحسابداران مد یابزار برا کیبه مثابه  یو هوش تجار تیریمد فهیوظ نیمهمتر یریگ میکند و تصم یفراهم م رانیمد

. دینما یاریاثربخش و کارآمد  ماتیاخذ تصم یاطالعات کسب و کار در راستا شیو پاال تیریتواند به سازمان ها جهت مد یم

 انریمد یها یریگ میو به طور خاص تصم تیریمد یدر توسعه حسابدار ینقش هوش تجار نییمقاله تب نیرو، هدف ا نیاز ا

 تیریحسابداران مد نینو یو نقش ها نیدر عصر نو تیریمد یتحوالت حسابدار حیشده ابتدا به تشر یاست. سع یسازمان

ته و داش یبا هوش تجار میتصم یبانیو ارتباط پشت یهوش تجار یها ستمیو نقش س گاهیبر جا یمرور ن،یو همچن میبپرداز

ارائه خواهد  ریاخ یانجام شده در سال ها قاتیو در ادامه به چشم انداز و تحق تیریمد یو توسعه حسابدار یسپس، هوش تجار

 شد.
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کسب و کار  لیو تحل هیو تجز یهوش تجار"تحت عنوان  یدر مقاله ا 1397و همکاران در سال  یزاده مقر لیاسماع •

را به  لیو تحل هیداده ها و تجز ،یفناور ،ییاجرا رانیکردند مد انیب "ندهیو نمرکز آ تی: وضعتیریمد یحسابدار قاتیدر تحق

 لیو تحل هیو تجز یهوش تجار یهایاز سازمان ها فناور یاریبس جهی. در نتنندیبیدر کسب و کار م 1 لیتبد یروین کیعنوان 

2 (BI&Aرا برا)5 تیریمد یحسابدار یکنند. به طور سنت یم یساز ادهیپ4 یریگ میو تصم 3 یاز گزارشده تیحما ی 

 یتجار هوش یها یناوربا ف یآشکار یوندهایپ ب،یترت نیسازمان است. به ا کیو کنترل در  یریگ میتصم یبرا یاصل تیحما

و  یحسابدار یجالب برا قیحوزه تحق کینشان دهنده  نیها سود برد. ا یفناور نیاز کاربرد ا تواندیدارد و م لیتحل و هیو تجز

 یها ستمیو س یدر مجالت حسابدار قاتیتحق نهیشیپ یحال، بررس نی( است. با اAIS) یاطالعات دانشگاه ستمیمحققان س

 نهیشیمقاله پ نیمتمرکز شده است. ا وندیپ نیا یبر رو یکم قاتیتحقدهد که تا به امروز،  ینشان م کیدرجه  یاطالع رسان

 لیو تحل هیو تجز یهوش تجار نیمطالعه رابطه ب یچارچوب برا کیو  کندیم یبررس قیرا با اشاره به چند شکاف تحق قاتیتحق

 دهد. یم هیارا تیریمد یو حسابدار

از سازمان  یاریکرد بس انیب "تیریمد یدر حسابدار یکاربرد هوش تجار"تحت عنوان  یدر مقاله ا 1397زارع در سال  •

نند. هوش ک یم یساز ادهیپ یریگ میو تصم یاز گزارشگر یبانیپشت یکسب و کار را برا لیو تحل هیاطالعات و تجز یها، فناور

سرعت  براساس یسازمان یدر معمار کردیرو کیبلکه به عنوان  ستم،یس یحت ایمحصول و  کی ایابزار  کینه به عنوان  یتجار

 یو هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است،که دسترس قیدق ماتیاطالعات به منظور اتخاذ تصم لیدر تحل

در عرصه تجارت به صورت  یهر شرکت است و امروزه کمتر شرکت یبرا یوقع به منزله ثروت مهمو به م قیبه اطالعات دق

بر  یرا مبتن یهوش تجار یاساس اگر سازمان ها ابزارها نیکنند. بر ا یکسب و کار م ،یباز دیو به دور از قواعد جد یسنت

 ت،یریبه مد یانیکسب و کار، کارآمد خواهد بود و کمک شا نیدر ا یهوشمند رند،یبه کار گ ییگرا یاطالعات و مشتر یفناور

 قیعم دیدهد و د یم شیشرکت را نما یرو شیپ یدهایکند و روندها، فرصت ها و تهد یبهتر فراهم م یریگ میجهت تصم

 ا،یمزا م،یو مفاه فیتعار یمقاله به بررس نیمنظور در ا نیدهد. بد یم هیهد رانیشرکت به مد یکنون طینسبت به شرا یتر

 است. شدهپرداخته  تیریمد یدر حسابدار یهوش تجار ریتاث نیضرورت و همچن

در  یهوش تجار یو ارائه الگو تیوضع یبررس"تحت عنوان  یدر مقاله ا 1389در سال  یو محمود یرودپشت یرهنما •

 میاز اطالعات و داده ها روبرو هست ییتجارت با حجم باال یایکردند امروزه در دن انیب "تیریمد یاطالعات حسابدار ستمیس

 یاطالعات را به شکل موثر و کارامد یساز رهیو ذخ یدسترس ییاطالعات به سازمان ها توانا یدر تکنولوژ دیجد یدستاوردها

 دیبعنوان کل یاطالعات حسابدار ستمیانبوه داده ها و استفاده از آنها وجود دارد. س انیم یادیدهد در هر صورت فاصله ز یم

 یدر حوزه حسابدار یحسابدار اتاطالع ستمیمتحول گشته است. چنانچه س اریامروزه بس یتجار طیسازمان ها در مح تیموفق

در  یرقابت طیسازمان ها در مح تینداشته باشد موفق یتجار رانیمد یرا برا عیاطالعات به موقع و سر هیته ییتوانا تیریمد

از  ستیبا یم یاطالعات حسابدار ستمیبلندمدت س یهایمقابله با رقبا و رشد استراتژ یقرار خواهد گرفت. برا دیمعرض تهد

 یبا استفاده ازروش مطالعه اسناد قیتحق نیدرا دیبهنگام و بصرفه بهره جو یمال تاطالعا هیته یبرا یهوش تجار یها کیتکن

 یاتاطالع یها ستمیس نهیدر زم یکاربرد یو شاخصها ارهایاز مع یبرخ یبا مراجعه به پژوهش ها و مقاالت مرتبط اقدام به بررس

چهار دسته ارتباطات و استنتاج،  قالباساس در  نیبرا کهیاست بطور دهیگرد یهوش تجار صهیبر خص یمبتن یحسابدار

 .میاثربخش نسبت به ارائه الگو اقدام نموده ا یریگ میو تصم لیتحل یهشدار دهنده و گزارش دهنده ابزارها یستمهایس

 

 قيتحق روش
زبان چاپ شده در  یسیزبان و انگل یحاضر مقاالت فارس قیتحق یاست. جامعه آمار یمطالعه مرور کیحاضر  مطالعه

 مناسب یدیمطالعه لغت کل نیاست. در ا ریپانزده سال اخ یبازه زمان یمرتبط با موضوع مطالعه، ط یو خارج یمجالت داخل

 ران،یمگ کا،یلیسو ،ی.دیاس.آ یجستجو گاهیانتخاب شد و در پا د،بو «تیریمد یتوسعه حسابدار»و  «یهوش تجار»که شامل 

مطالب با موضوع مورد مطالعه بودند استخراج  یکه حاو یمورد جستجو قرار گرفت و مقاالت رکتیدا نسیگوگل اسکوالر و سا

 شدند. یو جمع آور
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 يريگ جهينت
جوامع به صورت عام و بازار به طور خاص با  کهیهستند، بطور شرفتیسرسام آور در حال پ یبا سرعت نینو یهایفناور

 دیازمان ها باکنند. س نیعرصه آشفته و متالطم تضم نیرا در ا شانیکه بقا گردندیم ییبه دنبال ترفندها ریوصف ناپذ یشتاب

به دنبال  دیاو ب ستیمطلوب ن تیبه وضع دنیرس یزنده بودن به معنا گریکرده است و د رییتغ اتشانیکه فلسفه ح رندیبپذ

 ،یاول به عنوان هسته جمع آور یهوش تجار یباشد. به طور کل یابزارها م نیاز ا یکی یرقابت و ابزار آن باشند، هوش تجار

 شیدر سازمان و افزا یراهبرد یریمگیتصم ندیفرا یبانیپشت یهدف هوش تجار نکهیاطالعات است و دوم ا عیو توز لیتحل

تواند در جهت  یم یتیریمد کیو تکن یابیدر بحث  نینو نهیهز یروشها یکسریبا  تیریمد یاست. حسابدار یبهره ور

است؛  مطرح ی. امروزه رقابت در ابعاد مختلفدینما یکسب و کارشان کمک فراوان رامونیپ طیمح راتییسازمانها با تغ یهماهنگ

محصول.  متیارائه خدمات و کاهش ق ایمحصول  تیفیک شیافزا ،یارائه خدمات به مشتر ای حصولم لیمثل سرعت تحو

 یند پاسخگونه تنها بتوان نکهیشوند تا ا لیسازمان چابک تبد کیبه  دیبا یرقابت تیبه مز یابیدست یسازمان ها برا نیبنابرا

 .رندیدر نظر بگ زین ار یآت راتییتغ قیدق ینیب شیپ کیموجود باشند؛ بلکه با  راتییتغ
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