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 چکيده

  به   و...فروش    زان یم  ی،اب یبازاری،  مختلف مال  ی هاگزارش  افت یمنظور در اطالعات به  ی در فناور  ی گذارهیسرما 

گر  جلوه  ی شتریب   ت یاهم  با  ی امر در صنعت بانکدار نی و ا  ، رو به فزونی است سبقت از رقبا  ی منظور کسب گو

در دنیای اطالعات محور   کننده،  خسته و  خام، یک فرآیند بسیارحیاتی یهااستخراج اطالعات از داده .است

  ی ابرای به دست آوردن بینش، به هوش تجاری و مجموعه  ،اقتصادی  یهاها و بنگاهشرکت  ، امروز است. امروزه

. لذا بررسی عملکرد استقرار و بهره گیری از کاربردهای  کنندیاز ابزارهای خودکار در کشف دانش تکیه م

از جا  تجاری  برخوردار استی  هاگاهیهوش  ا   .مهمی  پاسخ  قیتحق  نیدر  دنبال    ای آ  بودیم:سؤال    نیا   هب  به 

  ی برا  ؟ دهدیم  ش یها را افزا آن  یی ها شده و کاراعملکرد بانک  ش یباعث افزا   ی تجار  هوش در    ی گذارهیسرما 

ا تحل  ق یتحق  نی انجام  روش  )داده  یپوشش   لیبه  بر  )با    (،DEAها  کملز(استناد  منتخب  -قوانین  بانک  ده 

بهادار تهران  شده رفتهیپذ بورس اوراق  بر اساس شاخص  ،در    یهاو شاخص  ( هانهاده)   یهوش تجار   یهارا 

ها در  بانک  ی بر سالمت مال  د یبا تأک(، اه  بازل ))ستاده  (  ینظارت بر بانکدار  ته یدستورالعمل کم  یعملکرد مال

مدل ریاضی    .میقرارداد   یابی مورد ارز  ۱۳۹۸تا    ۱۳۹۵  یدر بازه زمان   ،بازار   سکیر  ،تیر یمد   سودآوری،  ی هاحوزه

ی  هابانکاست. رتبه بندی  (  BCC-Iمحور )، بازده به مقیاس متغیر ورودی  هادادهبر پایه تحلیل پوششی  

پژوهش    ن یآمده در ا دستبه  جی نتا  پدیرفت.  انجام   (BCC-I)  اندرسون بر پایه  - ابرکارا، براساس مدل پیترسون

  سک یو ردرصد    ۳۵  ت یری مد  درصد،  ۳۷.۵  یدر حوزه سودآور  ییکارا  زانیم  ۱۳۹۸تا    ۱۳۹۵  یدر بازه زمان 

 .درصد مورد انتظار است ۵۰که کمتر از   دهدیمنشان   درصد، ۳۳.۳بازار 

 . هاداده یپوشش لیتحل ی،عملکرد صنعت بانکدار  ی،هوش تجار : يديکل  واژگان
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 2احمد اصلی زاده ، 1نسرین زردشتی 

)ره(   خمینی ،گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری واحد یادگار امام کارشناسی ارشد مدیریت مالی ۱

 . تهران، ایرانشهرری، دانشگاه آزاد اسالمی،  
استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری واحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری، دانشگاه آزاد  2

 اسالمی، تهران، ایران

 

 نام نویسنده مسئول: 
 احمد اصلی زاده 

 لکرد و کارایی هوش تجاري در صنعت بانکداري  متحليل جامع بر ع

 (DEA) به روش تحليل پوششی داده اي بر اساس سالمت مالی بانکها

 )مورد مطالعه: بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(

 2۷/۱2/۱4۰۰تاریخ دریافت: 

 ۰۷/۰۳/۱4۰۱تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه 

و    یتیریفلسفه مد  کی :کردند  انیصورت ببدین  ۱۹۸۶در سال    2م یو ک  شالرا گو  (BI)  ۱یهوش تجار یعلم  فیتعر  نیاول

وکار.  کسب   طیکارا در مح  ماتیوکار باهدف و اتخاذ تصماطالعات کسب  هیو تصف  تیریمد  یها براجهت کمک به سازمان   یابزار

داشتند که    دیموضوع تأک  ن یها بر اآن  یشد و همگ  انیب  2۰۱۰۳  یال  2۰۰۰  یهادر سال  یهوش تجار  یبرا  یمختلف  فیتعار

در همه   یریگمیدر تصم یبانیبه پشت  تواندیزمان و با دقت باال م نیتراز اطالعات در کوتاه میبا پردازش حجم عظ یفناور نیا

فراهم    رانیمد  یرا برا  نده یگذشته، حال و آ  طیشرا  یوکار، امکان بررسپرداخته و به درک بهتر بستر کسب  ی تیریسطوح مد

 آورد.

  یدر حال رشد بانکدار  یهاستمیاز س  ی ناش  ی هاداده  نده یحجم فزا  لیوتحله یتجز  قیاز طر  ،دئال ی در حالت ا  )  BI  (یفناور

IT، کندیم  ی بانیها پشتدر بانک کیو استراتژ ،یریگمیتصم سک،یر شرفتهیپ   تیریاز مد . 

روابط تقویت  ، در تمام سطوح مدیریتی مثل:(BI)، با کسب روزافزون سود، از فناوری هوش تجاریانتظارات بانکداران

ت و  واکنش سریع به تغییرات بازار و افزایش کیفی  یافته با مشتری، افزایش کارایی در فعالیتهای بازاری، بهبود مدیریت ریسک،

  ی اب یبه ارز  ازین  ماتیاتخاذ تصم  این رویکرد در صنعت بانکداری باعث میشود تا،به چشم میخورد.،اثربخشی فرآیندهای مالی  

نسبت    ینگ یو نقد  ییساختار دارا  ه،یسرما  تیکفا  ،یها خود را ازلحاظ سودآوربانک  قیطر  نیاز ا  شودو  ترتیبااهم  یعملکرد مال 

 عملکرد خود را فراهم آورند.  یبهبود و ارتقا  نهیقرار داده تا زم یموردبررس بیرق ی هابانک گریبه د

اقتصاد  ی بانک  خبرگان مال  یابیارز  یبرا  ی مختلف  یهاروش  یو  مقا  4ها بانک  ی عملکرد  آن  سهیو  تعرکارایی  و    فیها، 

اشاره نمود.    ۷ی مال   یهاروش نسبت  ،۶ی ف ، روش مرز تصاد۵هاداده  یپوشش  لیبه روش تحل  توانیاند و ازجمله منموده  یسازادهیپ 

بانکدار  تهیکم بر  )   ینظارت  برا  یارهایمع  ۱۹۸۸( در سال  Baselبازل  را  از   یمال  ینهادها  یبررس  یمدل کملز  استفاده  با 

  ی هابنگاه  یمال   ینهادها  یبررس  یصورت گسترده براکه به  (CAMELS)۸  کملز  یهاداد. شاخص  شنهادیپ   ی مال  یهانسبت 

 تیفی، شاخص کییدارا  تیفیشاخص ک  ه،یسرما  تیاند از: شاخص کفاعبارت  ردیگیها مورداستفاده قرار م ازجمله بانک  یاقتصاد

 یآمار یشاخص از ابزارها نی. ایبازار، سالمت بانک سکیبه ر تی، حساسی نگی، شاخص نقدیسودآور ییشاخص توانا ت،یریمد

به کار    ی است که به نام شاخص سالمت مال  ی بانک  ستمیاز صحت عملکرد بخش س  نانیو اطم  ستمیسالمت س  ۹ش ی پا  یبرا

که در   رانیمد  یریگمیتصم   ندیفرآ  یسازادهیو پ   حیبا تصح  یتیریازنظر مد  BI  دهدیها نشان مبانک  یکنون  تی. وضعرودیم

پا آن  بر  ا  یاطالعات واقع  نیترو جامع  نیترقیدق  هیها دانش  ازنظر فرا  شودیم  جادیسازمان   یبرا  یکه بستر  ی سازمان  ندیو 

  یندهایو موجب تمرکز در فرا  دینما یم  جادیسازمان ا  یافزوده براارزش  جادیحرکت داده به اطالعات و اطالعات به دانش با ا

رکنان مجرب، اطالعات پنهان  مانند: کا  یی هاکارایی سازمان با توجه به بخش   شیو افزا  یتیریدر سطوح مختلف مد  یریگمیتصم

و همکاران    یچاشم  یدارد. )نبو  دنبالسازمان را به    یندهایفرا  ی کپارچگیو اتحاد    شودیم  ی اضاف  ی ندهای، کاهش فرآیتجار

۱۳۸۹.) 

بهره  یکردن هوش تجار  یات یعمل  نیبنابرا از کاربردهاو  بانک  یادیز  ی رقابت  یایآن مزا  یگیری  ادر  و    کندیم  جادیها 

در    یاستقرار هوش تجار  تی. لذا با توجه به اهمآوردیفراهم م  ی بانک  یرا جهت پوشش نوسانات عملکرد  ی مناسب  یبسترها

باعث ارتقاء کارایی عملکرد   تواندیم  یاستقرار و اتکا به هوش تجار  ایپرسش مطرح است که آ  نیا  یو مال  یمؤسسات اقتصاد

 ها گردد؟ بانک

 
1 Business Intelligence 
2 Ghoshal and Kim (1986) 
3 Ghoshal and Kim (1986), Moss and Hoberman (2004), Chang(2006), Turban et. al. (2007), Evelson & Norman (2008), 

Thomas Davenport )2010), Kimball (2010) 
4 Financial Performance of Banks  
5 Data Envelopment Analysis 
6 Stochastic Frontier Analysis 
7 Financial Ratios 
8 Adequacy Capital, Asset quality, Soundness Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk   
9 Monitoring 
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 ساختار هوش تجاري -1شکل 

  ی هاو مدل  ها دگاهی گسترده و د  اریها بسداده  یپوشش  لیبه روش تحل  یصورت گرفته در صنعت بانکدار  یهاپژوهش

در    یاقتصادسنجی حت  یها در قالب مدل  یو کاربرد  یصورت تجربتاکنون مطالعه به  یاست ول  رفتهیصورت پذ  یاضیمختلف ر

 است. رفتهیصورت نپذ یدر صنعت بانکدار یکارایی هوش تجار  یابیارز درزمینه ی مطالعات خارج

  لیبا استفاده از تحل  رانیا  یهابانک  ی بر عملکرد مال  یکارایی هوش تجار  ی ابیو ارز  یپژوهش بررس  ن یهدف از ا  روازاین 

آن در صنعت    یدر بخش دوم معمار  یدر صنعت بانکدار  یکاربرد هوش تجار  انیپس از ب  نیها خواهد بود. بنابراداده  یپوشش

بحث و نتیجه گیری  در بخش پنجم  یافته ها و جداول پژوهش،در بخش چهارم  ابزار و روش پژوهش،در بخش سوم  یبانکدار

  ۱۳۹۸تا    ۱۳۹۵  ی صنعت در بازه زمان  ن یا  و رتبه بندی  کارایی  یبه بررس ،هاداده  یپوشش  لیتحل   ی اضیمدل ر  )بر اساس  پژوهش

 شده است.   هپرداخت( حوزه عملکردی بازل ۳در 

 

 يدر صنعت بانکدار يهوش تجار يمعمار و  کاربرد

 استوار گردد: یچهاراصل کل هیبر پا  دی بایها مو مؤثر در بانک یکاربرد یهوش تجار

 صورت خودکار ها بهآوری دادهجمع( ۱

 ف عملکرد با اهدا سهیمقا( 2

 ازمسیر اهداف باشدکه عملکرد خارجدرحالی  ی،هشدار زمان   تیریمد( ۳

 داشبورد  صورتبه اطالعات نمایش (4

بانکدارو داده  یهوش تجار  یکاربردها  ازجمله ز  توانیم  یکاوی در صنعت    ت یریمد  ، یابیبازار  : اشاره کرد  ر یبه موارد 

ارتباط با مشتر  یمشتر  ل یمبادالت اوراق بهادار، پروفا  ،یپرتفو  ت یریتقلب، مد  صیتشخ  سک،یر ضد    ستمیس  ،یو مدیریت 

  ی رقابت   یایآن مزا  یگیری از کاربردهاو بهره  یکردن هوش تجار  یاتی. عملیشویی، برپا سازی بازل بر اساس هوش تجارپول

  آورد یاطالعات به وجود م یگذاری درزمینه فناورسرمایه شیرا جهت افزا یمناسب یو بسترها کندیم جاد یها ادر بانک یادیز

 (.۱۳۹۰  محسن؛ ، یهاشم م؛ ی، مری)معرفت

 : متذکر میشویم  ۱ اجمال با استفاده از شکلاست که به هیال نیشامل چند یهوش تجار ستمیس یمعمار
عمل  گاه یپا ➢ برای)تراکنش  ی اتیداده  ن  ی(  تولیدشده  ی اتیعمل  یازهایبرآوردن  تراکنش  . اندروزانه    ی، بانک   پردازش داده 

روزانه )ورود و    یهای تراکنش تجاراز فعالیت  تی بانک است و نقش آن حما  هیاطالعات اول  ستمی(، سOLAP)  یعنی
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  ی هاتراکنش  و ونیسیپردازش کم  ، هاثبت تراکنش  ،وام  یقراردادها  ،های پرداخت و پردازش سپردهپردازش سفارش 

 ( است.رهیغ   نرخ بهره و

داده  عیتجم  هیال ➢ انتقال  عمل  لیتبد  یندهایفرا  شامل،  و  منابع  از  خارج  یاتیداده  برا  کیبه    یو  مناسب   یفرم 

 . شوند یدر نظر گرفته م (ETL)10استخراج یندهایعنوان فراداده که درمجموع به   گاهیسازی در پاذخیره

از آن استفاده   یهوش تجار  یهاستم یس  یبرا  ییعنوان مبنااست که به  یلیداده تحل  گاهیپا   کی(  DWداده )  انباره ➢

اطالعات موردنیاز    جادیها را باهدف اکارآمد و ساده داده  تیریکه امکان مد  یاوه یداده به ش  ادیحجم ز  یو برا  شودیم

 شده است.طراحی ،کندیفراهم م یریگمیتصم ندیدر فرآ

و    ها هیوتحلیل روتجزیه  ده، یچیانجام محاسبات پ   ییافزارها توانانرم  نیا  درمجموع  ( OLAP)  ن یآنال  یلیتحل  پردازش ➢

(،  تیها )بدون محدودمانند: مشاهده گزارش   ییها تیشامل قابل  OLAP  . کند یرا فراهم م  ده یچیپ   ی هاسازی دادهمدل

تا    سازد یرا قادر م  یی نها  کاربران  افزارنرم  ن ی. اباشدیم   ینیبشیپ   یو یسنار  یزیرو برنامه  دهیچیپ   یلیمحاسبات تحل

ابعاد مختلف بپردازند و درنتوتحلیل دادهبه انجام تجزیه از داده  جهیها در   یریگمیها را در جهت تصمدرک کاربر 

 . دهدیم شیافزا

  DM.باشدیم  داریمعن  نیمنظور کشف الگوها و قوانبه  ،ها از داده  ی ادیز  ریوتحلیل مقاد تجزیه  ند یفرآ  ( DM)  کاوی داده ➢

  تواند یم کیتکن نی. استفاده از اکندیاستفاده م  یو هوش مصنوع  یاضیر ی،آمار یها حوزه یهاتمیو الگور  هاک یتکن

  ،ممکن است، بانک  یمشتر  یهایژگ یمثال بر اساس وعنوانها قرار دهد. بهبانک  رانیمد  اریرا در اخت  ی اریاطالعات بس

  ی ابیبازار  نیاساس کمپ  ن یخاص استفاده کنند و بر ا  یهاسیاز سرو  توانند یها ماز آن  کیکه کدام  ، کند  ینیبشیپ 

 را به دنبال خواهد داشت. یمشتر یوفادار شی و افزا ها نهیامر کاهش هز نیبخش محدود سازد که ا نیخود را در ا

  یکاربرد  یهاقرار دارد در اصل شامل ابزارها و برنامه  یی با کاربران نها  ستمیس  تعاملدر    هیال   نیا  به اطالعات  یدسترس ➢

 اند. شده تردهیچیپ  زیابزارها ن نیا یبا توسعه فنّاور  شودیاستفاده م ییروزانه توسط کاربران نها است که،

 

 ابزار و روش پژوهش 

 رانیا  ینظام مال   رای برخوردار است ز  یاژهیو  تیاز اهم  رانیها در ابانک  ی و اثرات آن بر عملکرد مال  یهوش تجار  لیتحل

اثرات   تواند یم  یکه هوش تجار  دهدینشان م   ینظر  قاتید. تحق ندار  رانیدر اقتصاد ا  یها نقش اساسبانک محور بوده و بانک

که   باشدی اوراق بهادار تهران م  بورسدر    شدهرفتهیپذ  یهابانک  قیتحق  نیا  یآمار  معهداشته باشد. جا  یبر عملکرد مال  یمثبت

هوش  یهاها با استفاده از شاخصبانک  ن یعملکرد ا  ی ابیو ارز  یدر حضور هوش تجارو رتبه بندی آنها ،    ها کارایی بانک  زانیم

 یشپوش  لیبا استفاده از تحل  قیقتح  نیکارایی ا  ی ابیقرارگرفته است. مدل ارز  یموردبررس  ۱۳۹۸با    ۱۳۹4  ی در بازه زمان  یتجار

استفاده    ی بانکها ها شاخص سالمت مال بانک  یعملکرد مال   ی بررس  یبرا  باشد یمحور م  یورود  ریمتغ  اسیها بازده به مقداده

  و   بانکداری،   شاخص های سالمت مالی بانک ها و موسسات اعتباری وسیله ای آماری ،جهت نمایش سالمت سیستم  شودیم

 .بود خواهد ( مالی سیستم)  مالی  عملکرد صحت از اطمینان

  مطلوب   بانکی  مالی   در یک سیستم بانکی قابل اعتماد که دارای شاخص سالمت(  ۱۹۹۶)۱۱  ندگرنیال  یهاه یاساس نظر  بر

.  دنبتوانند بدهی خود را پرداخته و از بحرانهای مالی و اقتصادی بدون مشکل خاصی عبور کن ، هااکثر بانککه در آن  باشد  می

یعنی تعریف یک  بانکی    شاخص سالمت مالی   توان عنوان کرد:چیستی شاخص سالمت مالی بانک می  از نظر مفهومی دربیان

  عددی،   مقیاس   عدد،   صورت  به    ای متوسط صنعت و یا ترکیبی از آنهااستاندارد معین پذیرفته شده بر اساس تجربه های حرفه

برد مناسب این شاخص  کار  بیان   در.  مالی  سیستم  مالی  سالمت  مورد  در  قضاوت  برای  شاخص  این  از  استفاده   انتها  در  و   نسبت  یا

های ناگهانی مالی و  از شوک(  ۳شناسایی مشکالت مالی در مراحل ابتدایی  (  2کمک به سیاستگذاران  (  ۱ها می توان گفت:  

   مالی تامین مناسب بهبود و تحصیص( 4اقتصادی جلوگیری می کند 
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که  )  هیشامل: نسبت سرما  یها و مؤسسات اعتباردر بخش بانک  یعمده سالمت بانک   یهاشاخص(  ۱۹۹۹)  ۱2ساندراجان

 لهیوسبه   تیو حساس  ینگ ینقد  یهاو درآمد نسبت   یسودآور  یهاو نسبت  هاییدارا  تیفیک  باشدیم  (،هیسرما  تیکفا  رندهیدربرگ

 . دی نمایم  ییبازار را شناسا

با استفاده    .نموده است  انیکملز ب  یارهایگروه در چارچوب مع  را در شش   یسالمت بانک   یهاشاخص(  2۰۰۰)  ۱۳وانز یا

،  ییدارا تیفیک ه،یکه شامل نسبت سرما ندیآیها به دست متک بانکدر خصوص سالمت تک  یاطالعات کل معیارهای کملز،از

شاخص موسوم   یازنظر و.  باشدیم  تیریمد  مت بازار و سال  سکیبه ر  تی، حساسینگ ینقد  یها و درآمد، نسبت  ینسبت سودآور

  یی شناسا  یخوبکشورها متمرکز است به  ی از آن در بخش بانک  ی ارا که بخش عمده  ی مال   ستمی س  یریپذبیآس  توانند یبه کملز م

 دهند.  حیتوض زیمربوطه را ن ل یو دال

در   ایو    یصورت انفرادکاربرد به  تیبا داشتن قابل  سیستم موسوم به کملز( معتقد است که  BIS)۱4یالمللنیب  هیتسو  بانک

ها  آن   برای  یکه احتمال ورشکستگ  ییهابانک  یی در شناسا  ی کل  ار یمع  کیعنوان  به  تواندیم  ۱۵ی همسان بانک  یهاقالب گروه

  ی ابیدر ارز  یها و مؤسسات اعتباربانک  یبنددر رتبه  توانندیم  زیارائه داده و ن  س یسرو  یوجود دارد، به مقامات نظارت بانک 

 مختلف پرداخته شود. ی کشورها یو حت گریکدیها با آن سهیکشور و مقا یبانک   یهاستم یس

 التیبه درآمد و نسبت مانده تسه  نهینسبت هز  ،ییبازده دارا  ه،یشده و بازده سرما کملز استفاده  یارهایاز مع  قیتحق  نیا  در

داده خواهد    یمختصر  حیتوض  ریاند که در زشدهانتخاب  یاز شاخص سالمت مال   ی ندگانیعنوان نماها به درآمد بهبانک  ییاعطا

 شد. 

  یابیرا مورد ارز  یاتیعمل یاز الگوها  یبرخ  یطور انفرادبه یبانک  یسالمت مال   ی هاکه نسبت   ، است عنوان گردد  ذکرانیشا

  رگذاریتأث  ی هادر شاخص  یو خروج  ی نگر در مورد عوامل ورودکل  د یو باد   ی طورکلهها بپوشش داده  لیتحل  ی ول  دهد یقرار م

 . کند یرا صادر م  ییها گزارش نهابانک  یبر عملکرد مال

دستاورد    کیعنوان  به  با توجه به جایگاه خود در نظام ارزیابی عملکرد بانکی،   بانک ها، ی  سالمت مال  یهاشاخص  تیاهم

  ی بر اساس استانداردهااین پژوهش را    یریگجه ینت  تیاهم، ها داده  یپوشش  لیهمان ستاده در گزارش کارایی تحل ای و    یخروج

 هویدا می سازد.  ، یالمللنیمهم ب

 

 يا داده  یپوشش  ليتحل  يهای، خروجیسالمت بانک  يهاشاخص

 16ه یسرما  بازده ➢

  انگریکه ب  باشدیها مبانک  یسودآور  ی ارهایمع،از  شودیگفته م  نیز که بازده حقوق صاحبان سهام    هیسرما   ده نسبت باز 

با    گذارانهیکه سرما  یسکیو ر  نهیجبران هز  یاست که برا  ی دیمفهوم عوا  بهو    باشد یم  یهر واحد سهم  ازایدرآمد خالص به  

سود خالص به حقوق صاحبان سهام   مینسبت از تقس نیا . شودیپرداخت م  نبه آنا  ،ند ه امتقبل شد  نکبا هیفراهم آوردن سرما

نسبت   .باشد  یداخل  هیسرما  لیتشک  برای  بالقوه بانک  ییو توانا  یبانک  ستمیافزوده سارزش   انگریب  تواندیو م  دیآیبه دست م

 ( ۱۳ :۱۳۸۳ یو بانک  یدرصد است. )پژوهشکده پول ۱۵استاندارد بازده حقوق صاحبان سهام برابر 

 17ییدارا  بازده ➢

شده  سود کسب  زانیو م  شود یحاصل م  ها ییسود خالص بر کل دارا  میاست که از تقس  یسودآور  ی ارهایمع  نیتراز مهم

  ت ی ریمد  ییتوانا  یابیمهم در ارز  یهااز شاخص  یکی  ،شاخص  نیا  گرید  یاز سو  .است  ییاز ارزش هر واحد دارا  یدوره مال  کیدر  

 یینسبت را شاخص نها  ن یا  ی. کارشناسان بانکباشد یبانک در خلق سود م  یو مال  یاهیسرما  یاز منابع واقع  نهیاستفاده به  در

 
12 Sundararajan 
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14 Bank for International settlemen 
15 Peer Group 
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درصد است.    کیبرابر    هایی. نسبت استاندارد بازده دارادانندیم  زیها ندر اداره امور بانک  تیری و کارایی مد  تیکفا  صیتشخ  یبرا

 (۱۳:  ۱۳۸۳ ی و بانک ی)پژوهشکده پول

 18هاییبه دارا  ییاعطا  التيتسه  نسبت ➢

. هرچقدر  دهدیآن را نشان م یهاییبانک در دارا التیتسه یسهم پرتفو ،هاییبر کل دارا ییاعطا التیمانده تسه نسبت

 . می شود شتریها ببانک ی نگیاز کاهش نقد ی ناش سکیبانک کمتر خواهد بود و ر ینگ یباشد نقد شترینسبت ب

 19به درآمد   نهیهز  نسبت ➢

 یمتداول جهت بررس  یهااز شاخص  و یکی بانک    کی کارایی    صیتشخ  یمهم برا  یارهایاز مع  ی کیدرآمد  به    نهیهز  نسبت

  و...  اموال مهیب ،استهالک ، اجاره محل ی،ملزومات، پرسنل یها نهیشامل هز یادار یهانهیکه هز دهد ینشان م ،تیریسالمت مد 

 .  باشدیبانک م  یاتیچند درصد از درآمد عمل

 

 ي اداده یپوشش  ليتحل  يورود  يها، مؤلفهيهوش تجار  يهاشاخص

 اطالعات  يفناور ➢

آن   ی کیو تکن  هارساختیز  تیبهبود وضع  یدر راستا  یبستر مناسب هوش تجار  جادی ا  یها براتالش سازمان  نیشتریب

است ن  .بوده  ا  ازها یتمرکز  رو  نیدر  بر  قابل  شیافزا  یمرحله  آنالگزارش  یهاتی دادن  و   کهیدرصورت  باشد یم  هی پا  یزهایها 

  ت یو قابل  تیاز ظرف  ، کنندیم  یآورها را از منابع موجود جمعداده  ، زهیرمکانیبر اساس غ   ،رانیموردنیاز مد  ی هالیها و تحلگزارش 

و    تیشفاف  تواندیم  یه از هوش تجاراست که استفاد  یدر حال   نیا.اطالعات برخوردار است    یآشکارساز  یبرا  ی اندک  اریبس

م  ی ابیبازار  یمال   ی هاگزارش   تیقابل افزا  زانیو  را  به  شیفروش  ادهد.  با  نمونه  فناور  ستفاده عنوان  م   یاز   توانیاطالعات 

کردن   یکم  یبرا  قیتحق  نیو منطقه را محاسبه نمود. در ا  ه یناح  کیفروش مربوط به    زانیم ی،دولت  ینهادها  یمال   یهاگزارش 

 شده است.در هر بانک استفاده  POS یهااطالعات از تعداد دستگاه یشاخص فناور

 کارکنان  ی انسان منابع ➢

  ی وقت  ستمیس  نیشاغل در سازمان تعامل خواهد داشت و کارایی ا  ی انسان  یرویبا ن  تی درنها  یهوش تجار  ستمیس  کی

که کاربران در کار    یاگونهافزار بهمناسب نرم  یطراح  .نحو انجام شود  نیتعامل به بهتر  نیحالت برسد که ا  نیبه بهتر  تواندیم

  ی روین  باشند یالزم فاکتور م  طیکارکنان شرا  ی خاص مهارت  یهاییتوانا   ی ول  ستحوزه ا  نیبا آن راحت باشند عامل مهم در ا

 شاخص در نظر گرفته شود نیا یبرا ی مناسب یپروکس تواندیباال و مربوطه باشد م  التیتحص یکار متخصص که دارا

 رقبا ➢

همواره    کردیرو  نیا   یریکارگبانک با به  نیها است. بنابراآن   یو سودآور  انیمشتر  ییشناسا  یهوش تجار  یاز کاربردها  یکی

 ی به عبارت هوش تجار  .ها خواهد بودبانک ریهمواره در رقابت با سا نینگه دارد بنابرا یخود را راض انیدر تالش است تا مشتر

  ی به عبارت  .کمک کند  ،ردیگیبه کار م  انیداشتن مشتر  ار یدر اخت  یکه رقبا برا  ییهای استراتژ  نییها در تعبه بانک  تواندیم

  .آن را محاسبه نمود  2۰ندالیبا استفاده از شاخص هرف  توانیکه م  باشد یم  یهوش تجار  یری گاندازه  ی هااز شاخص  ی ک یرقابت  

 شده است.استفاده ی ها و مؤسسات مالکل بانک ییهر بانک به دارا ییمطالعه از نسبت دارا نیدر ا

 ان یمشتر ➢

شد  همان ذکر  که  به  ی کیگونه  اهداف  تجار  یریکارگاز  سودآور  انیمشتر  یی شناسا  یهوش  همچنآن  یو  و    نیها 

  ی رفتار مال  یابیارز  یدر راستا  انیتعداد مشتر  یبرا  یعنوان شاخصصادرشده به  بانکیی  هاکارت  .ها بوده استآن   یاعتبارسنج

 . ردیمورداستفاده قرار گ یهوش تجار یهااز شاخص یکیعنوان به تواندیم  ،ها آن 
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 پژوهش مدل    ➢

ها که روشی بر اساس مدلسازی ریاضی  این پژوهش به بررسی کارایی فنی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهدر  

ها روشی است که در آن تمام داده های مشاهده شده در گزارش را تحت تحلیل پوششی داده.  شودپرداخته می  خطی است،

چگونگی تبدیل   DEA وش ناپارامتریک نامیده می شود. مدللذا پارامتری وجود ندارد وبدین دلیل ر  پوشش قرار می دهد،

بین   کمی  مقداری  صورت  به  را  وخروجی  ورودی  های  می  ۱و    ۰داده  بیان  کارایی  عنوان  واحد  تحت  عبارتی  به  کنند. 

شود. مدل ریاضی جهت  می  ۱کارایی=  ،که توانایی تبدیل ورودی به خروجی های مطلوب داشته باشد   (DMU)گیرندهتصمیم

 : یان این روند به صورت رابطه زیر می باشدب
 

CCR-Input Oriented(1) CCR-Output Oriented(2) 
𝑀𝑖𝑛 𝜃 𝑀𝑖𝑛𝜃 

OS.t: −𝑌𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0 OS.t:−𝜃𝑌𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0 
𝜃𝑋𝑖 − 𝑋𝜆 ≥ 0 𝑋𝑖 − 𝑋𝜆 ≥ 0 
𝜆 ≥ 0 𝜆 ≥ 0 

   

    پوششی داده ها مقایسه و ارزیابی واحدهای  مقداری کارایی است که بین صفر و یک قرار دارد .هدف اصلی تحلیل

گیرنده مشابه است که با مصرف یک یا چند ورودی می تواند یک یا چند خروجی متفاوت را تولید کنند و نحوه استفاده  تصمیم

 . است صفر و تولید مناسب از این نهادها و ستادها همان گزارش کارایی خواهد بود ،بهترین حالت یک و بدترین حالت

است که در حالت ورودی و خروجی محور بیان شده است در حالت   (CCR)مدلهای بازده به مقیاس ثابت   2و۱لهای مد

ورودی محور، هدف کاهش ورودی ها بدون تغییر در خروجی و در حالت خروجی محور افزایش خروجی ها بدون تغییر در 

ر دو حالت ورودی و خروجی محور کارایی یکسان است و  ورودی هاست. باید توجه داشت در مدل بازده به مقیاس ثابت در ه 

∑  ، قید دوم  و   اول  مدل  قیدهایی   به  اگر.  پذیرد  نمی  صورت تغییر در کارایی 𝜆𝑖 = 1𝑛
𝑗=1  مدل بازده به مقیاس    ،اضافه شود

همان مقدار حاصل می گردد.در این مدل با تغییر در مقدار ورودی ،امکان تغییر در مقدار خروجی به     (BCC)متغیر یا همان

لذا بدان بازده به مقیاس متغیر می گویند. واحدهای کارا، گزارش شده در مدل بازده به مقیاس ثابت در مدل    وجود نداشته،

 .بازده به مقیاس متغیر هم کارا است ولی عکس آن صادق نیست

بازل مدنظر    یقانون نظارت بر بانکدار  رندیگیقرار م  یسمطالعه برر  نیا  یهاهدعنوان ستاکه به  ییرهایانتخاب متغ  یبرا

 یرهایانتخاب متغ  یو برا  کندیم  هیتوج  ینظارت بانک  یالملل نیکارایی را بر اساس استاندارد ب  یابیقرار گرفت که ارزش ارز

  GAMSافزار  پژوهش از نرم  نیا  در  .شودیاستفاده م   شدهل یکه از چهار مؤلفه تشک  یهوش تجار  یهاشاخص  ،مطالعه  یورود

 شده استانجام محاسبات استفاده  یبراو  باشدیها مداده یپوشش لیتحل یتخصص یافزارهااز نرم یکی

 

 پژوهش  يهاافته ی

و با مراجعه به سامانه    ۱۳۹۸-۱۳۹۵و مدیریت و ریسک بازار( قوانین بازل در بازه زمانی    بر اساس معیارهای )سودآوری

 بانک هاعبارتند از:–کدال و بانک مرکزی 

 ی تحقيقموردبررسي هابانک -1جدول 

 نام بانک  ردیف  نام بانک  ردیف 

 بانک خاورمیانه 6 بانک ملت 1

 سامان بانک  7 بانک صادرات 2

 بانک کارآفرین 8 بانک تجارت  ۳

 بانک گردشگری  9 بانک اقتصاد نوین  ۴
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 نام بانک  ردیف  نام بانک  ردیف 

 رسالت  الحسنهقرضبانک   1۰ بانک سینا  ۵

 

 اوراق بهادار تهران به شرح زیر است:.  در بورس شدهرفتهیپذ ی هابانکتوزیع کارایی 

 صورتبهدر بورس اوراق بهادار   شدهرفتهیپذاز دو سامانه کدال و بانک مرکزی دریافت شده و تنها ده بانک   هادادهتوجه: 

 میباشد(.  BCC-Iبودند.)مدل پژوهش  موردنظردارای اطالعات  ادشده در بازه زمانی ی زمانهم

 

بانک تجارت بانک سینا یانک سامان بانک صادرات بانک ملت بانک خاورمیانه بانک کارآفرین بانک قرض الحسنه رسالت بانک گردشگری بانک اقتصادنوین

۱۳۹۵کارایی  0.0721 0.2401 0.0349 0.0194 0.0891 1 1 1 1 0.064

۱۳۹۶کارایی  0.4021 1 0.9882 0.3083 0.1059 1 0.4941 0.236 0.5765 1

۱۳۹۷کارایی  1 1 1 0.2023 0.5773 1 0.6525 0.949 0.9248 0.7953

۱۳۹۸کارایی  1 1 0.9242 0.1075 0.5767 0.5799 0.5986 0.8486 0.8821 0.7528

0.0721

0.2401

0.0349 0.0194
0.0891

1 1 1 1

0.064

0.4021

1 0.9882

0.3083

0.1059

1

0.4941

0.236

0.5765

11 1 1

0.2023

0.5773

1

0.6525

0.949 0.9248

0.7953

1 1
0.9242

0.1075

0.5767 0.5799 0.5986

0.8486
0.8821

0.7528

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1۳98-1۳9۵نمودار کارایی حوزه سودآوري 

 
بانک   ۱۳۹۷- ۱۳۹۵ یهامناسب بوده و در سال ییکارا یدارا نایبانک س ۱۳۹۸- ۱۳۹۶ یهادر سال  یدر حوزه سودآور

 مناسب بوده است ییکارا یدارا انهیخاورم
 

بانک تجارت بانک سینا یانک سامان بانک صادرات بانک ملت بانک خاورمیانه بانک کارآفرین بانک قرض الحسنه رسالت بانک گردشگری بانک اقتصادنوین

0.0545 ۱۳۹۵کارایی  0.0272 0.0909 0.2021 1 1 0.2854 0.0174 0.2942 0.1463

۱۳۹۶کارایی  0.0087 0.0773 0.092 0.1961 1 1 0.3358 0.0234 0.3312 0.1392

۱۳۹۷کارایی  0.0289 0.0242 0.1101 1 1 0.2547 1 0.0158 0.0776 0.2783

۱۳۹۸کارایی  0.0284 0.0224 0.0869 1 1 0.2547 1 0.0158 0.1426 0.5687

0.0545
0.0272

0.0909

0.2021

1 1

0.2854

0.0174

0.2942

0.1463

0.0087

0.0773 0.092

0.1961

1 1

0.3358

0.0234

0.3312

0.1392

0.0289 0.0242

0.1101

1 1

0.2547

1

0.0158

0.0776

0.2783

0.0284 0.0224

0.0869

1 1

0.2547

1

0.0158

0.1426

0.5687

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1۳98-1۳9۵نمودارکارایی حوزه ریسک بازار 

 
 

و در    انهیبانک خاورم  ۱۳۹۶-  ۱۳۹۵  یهاو در سالاست    کارابانک ملت    ۱۳۹۸-  ۱۳۹۵ یهابازار در سال   سکیدر حوزه ر

   .ند ه امناسب بود ییکارا یو بانک صادرات دارا نیبانک کارآفر ۱۳۹۸-۱۳۹۷ یهاسال
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بانک تجارت بانک سینا یانک سامان بانک صادرات بانک ملت بانک خاورمیانه بانک کارآفرین بانک قرض الحسنه رسالت بانک گردشگری بانک اقتصادنوین

0.0617 ۱۳۹۵کارایی 0.0268 0.0868 1 1 1 0.2806 0.0178 0.2935 0.1335

۱۳۹۶کارایی  0.009 0.0767 0.0897 1 1 1 0.3322 0.0234 0.3434 0.1324

۱۳۹۷کارایی  0.0312 0.0251 0.0989 1 1 0.5399 1 0.0238 0.0937 0.1688

۱۳۹۸کارایی   0.0478 0.1383 0.3284 1 1 0.0926 0.186 0.1423 0.2763 0.3884

0.0617

0.0268

0.0868

1 1 1

0.2806

0.0178

0.2935

0.1335

0.009

0.0767

0.0897

1 1 1

0.3322

0.0234

0.3434

0.1324

0.0312
0.0251

0.0989

1 1

0.5399

1

0.0238

0.0937

0.1688

0.0478

0.1383

0.3284

1 1

0.0926

0.186

0.1423

0.2763

0.3884

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

حوزه مدیریت  1۳98-1۳9۵نمودار کارایی 

 
 

و    ۱۳۹۵  ی هامناسب بودند و در سال  ییکارا  یملت صادرات دارا  ی هابانک  ۱۳۹۸تا    ۱۳۹۵  ی هاسال  تیریدر حوزه مد 

 مناسب بوده است اییکار یدارا انهیبانک خاورم ۱۳۹۶

 

 ي ريگجهينتبحث و 

به    یابیدست   یفناورانه است که ابعاد مختلف کسب و کار را برا  ستمیاکوس  کی( شامل  BI)  تجاریهوش    یراه حل ها

توان  ی را م نی(. ا2۰۱2  ، یکند )هان، کامبر، و پ  یم یدانش جمع آور ت یریمؤثر و مد یریگ  میتصم قیاز طر ی اهداف سازمان

  ا ی(  2۰۰۵ انگ، ی بر داده )توربان، آرونسون، و ل  یمبتن  یکیتکنولوژ یها دل بر اساس م ی آت جی نتا ی نیب ش یو پ  یساز نهیبا نهاد 

 ی (. ابزارها2۰۰۵و فرانک،    تنیکرد )و  لیتسه  ت یریشده به مد  ی نیب  ش یپ   جیارائه نتا  جهیدر نت  ،یتجار  ی ها  لیتحل  بیبا ترک

  م یتصم  ی دهد در زمان واقع  یبه آنها اجازه م   و  کند،  ی به سازمان ها کمک م  یتجار  ی ها  نش یارائه ب( با  BI)  یهوش تجار

توانمند  ، یساختن آنها در بازار رقابت زیو متما دتریجد یفرصت ها  ییشناسا  ،یات یعمل ییکارا تیهدا یرا برا تیریو مد رندیبگ

 : دهدیمحضور هوش تجاری نشان  در ۱۳۹۸-۱۳۹۵ی هاسالدر  ها بانکاین پژوهش میزان کارایی  .درمیسازد

 1۳98- 1۳9۵سودآوري  حوزهارزیابی کارایی در -2جدول 

 ۱۳۹۸سال  ۱۳۹۷سال  ۱۳۹۶سال  ۱۳۹۵سال  ارزیابی کارایی 

 کارا
  الحسنهقرضگردشگری، 

 کارآفرین، خاورمیانه  رسالت،

  اقتصاد نوین،

 سامان، سینا  خاورمیانه،

 رسالت، الحسنهقرض

سامان، سینا،   خاورمیانه،

 تجارت

 سینا، تجارت

 2 4 4 4 تعداد 

 2۰ ۵۰ 4۰ 4۰ درصد کارایی 

 

 . باشدیمدرصد  ۳۷.۵ یسودآورمیانگین کارایی در حوزه 
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 1۳98-1۳9۵کارایی در حوزه مدیریت ارزیابی -۳جدول 

 ۱۳۹۸سال  ۱۳۹۷سال  ۱۳۹۶سال  ۱۳۹۵سال  ارزیابی کارایی 

 صادرات  ملت، صادرات  ،ملت  کارآفرین، ، صادراتملت  خاورمیانه، ، صادراتملت  خاورمیانه، کارا

 2 ۳ ۳ ۳ تعداد 

 2۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ درصد کارایی 

 باشد یمدرصد  ۳۵ میانگین کارایی در حوزه مدیریت

 1۳98-1۳9۵ریسک بازار   حوزه ارزیابی کارایی در -۴جدول 

 ۱۳۹۸سال  ۱۳۹۷سال  ۱۳۹۶سال  ۱۳۹۵سال  ارزیابی کارایی 

 صادرات  ،ملت  کارآفرین، صادرات  ،ملت  کارآفرین، ، ملت  خاورمیانه، ، ملت  خاورمیانه، کارا

 2 2 2 2 تعداد 

 2۰ 2۰ 2۰ 2۰ درصد کارایی 

 باشد یمدرصد  2۵ میانگین کارایی در حوزه ریسک بازار

 

ی پژوهشی  هادادهاین    در   .دهدیمرا نمایش    مبسوطگزارشی    4ی کارا در این بازه زمانی جدول  هابانکی  بندرتبه   نهیدرزم

به    گردید.از دو سامان کدال و بانک مرکزي دریافت گردید. این امر باعث ایجاد محدودیت در دریافت اطالعات  

کاربردی    شنهادیپ   ی کامل در این دو سامانه بودند.هادادهدر بورس اوراق بهادار دارای    شدهرفتهیپذبانک    ۱۰ی که تنها  صورت

استفاده از اطالعات    و   باشدیمدر حوزه کملز    ها بانکی  بندرتبهآماده جهت ارزیابی و    به دستاز الگوی    استفاده در این پژوهش  

ی بهبود برای  راهکاری ناکارا و استفاده از  هابانک  در عملکردی  و بررسی آتی  هایزیربرنامهی و  ریگمیتصمهت  آماده ج  به دست

 به مرز کارایی است.  هاآنرساندن 

 کملز  ني حوزه قوان  ۳ها در بانک  يبندرتبه -۵ جدول
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 منابع 
فرصت ها و چالش ها،   ، یالملل نیگسترش ارتباطات ب ،یابیبر بازار دیبا تأک ی(. هوش تجار۱۳۹4روزبه ) ،یتراب [۱]

  ی جمهور   یبانک مرکز   یو بانک  یپرداخت، پژوهشکده پول  ی و نظام ها  کی الکترون  یبانکدار   شیهما  نیپنجم

   رانیا  یاسالم

  ی فناور   یمل  شیهما  نیاول  ،یبانک  اتیکسب و کار در عمل  ندیفرا  تیریو مد  یتجار (.۱۳۹۱فرهاد )  ،یخان  میکر [2]

 .  ۱۰-۱نور واحد طبس،    امیدانشگاه پ  یوتر یکامپ  یو شبکه ها   اطالعات  هوش

ی  تکنولوژ   کیبه عنوان    ی(. »کاربرد هوش تجار۱۳۸۷و عاصف، على )  یمنش  د،یفر  ؛ینیکارلوس، حس  ؛یمحقر، عل [۳]

 ۱2۰-۱۰۵:  ۱اطالعات،    یفناور  تیریمد  هیو کشف تقلب«، نشر  یبازرس  یدر بانکدار   کیاستراتژ  اطالعات

مؤسسه انتشارات و    ،یعی(. اصول آمار در علوم منابع طب۱۳۹4همتا، محمدرضا )  یو ب  یمحمدعل  ،هوکیزارع چا   [4]

 .  ۳۵۰تهران،    دانشگاهچاپ،

تجار۱۳۹4)  نیریش  ،ینصرت [۵] هوش  »نقش  ور   ی(.  بهره  بانکدار   یبر  ب  ران«،یا  یصنعت    ی الملل  نیکنفرانس 

 . ۱۱-۱صفحات    ، یدوب  یمال  ستمیو س  ت،اقتصادیریمد

  ی گر  یانجیبا م یدانش بر هوش تجار تیری مد یرساختیز یها تیقابل ری(. تاث۱۳۹۹ا. ) ،یرستگار، ع.، و حکاک [۶]

 .  ۱۳۹-۱۱۹(,    ۱)۵,  یریگ میدر تصم  نینو  یکوچک و متوسط. پژوهش ها   ید یتول  یباز در شرکت ها  ینوآور

در سازمان جهت    یمدل استقرار و توسعه هوش تجار  ی(. بررس۱۳۹۹ط.، و درخشان، س. )  ،یپ.، و سهراب  ،یاغلی [۷]

 . 2۱۶-۱۹۵(,    ۶4)۱۹فردا,    تیری(. مدن ی)مورد مطالعه: بانک اقتصادنو  یریگ  میارتقاء تصم

توسعه داشبورد    یابیجهت ارز  یمدل  ی. طراح(۱۳۹۸ر. )  ،ینیم.، و راز  ،ییح.، و دارا  ،یس.، و الودار   ،یهاشم [۸]

خودرو    رانیقطعات ا  نیو تأم  یمهندس  یدر سازمان ها موردمطالعه: شرکت طراح  یبا منطق هوش تجار  یسازمان

 . ۳2۰-2۹۵( (,  2۵  یاپی)پ  ۱)۱۳(,  تیریمد  شهی)اند  یراهبرد  تیریمد  شهی)ساپکو(. اند

  ی بر شاخص ها   دی)با تاک  رانیا  یبانک ها  یبر عملکرد مال  ی(. اثر هوش تجار۱۳۹۷ژ. )  ،یب.، و زارع  ،یزارع [۹]

 .  ۱۳۰-۱۱۱(,    2۵)۷(,  یکاربرد   ی)مطالعات اقتصاد   رانی ا  یکاربرد  یبانک ها(. مطالعات اقتصاد  یسالمت مال

توسعه داشبورد    یابیجهت ارز  یمدل  ی(. طراح۱۳۹۶ر. )  ، ینیم.، و راز  ،ییح.، و دارا  ،یس.، و الودار   ،یهاشم [۱۰]

 .  ۱۳۳-۹۵(,    2۱)۶کسب و کار هوشمند,    تیریدر سازمان ها. مطالعات مد  یبا منطق هوش تجار   یسازمان

هوش    یریموانع به کارگ  لیبه منظور تحل  ی(. ارائه مدل۱۳۹۵ل. )  ،یساالر  یآ.، و عبدالوند، ن.، و نظر   ور،یخد [۱۱]

 (,  ۱)۱,  یریگ  میدر تصم  نینو  ی. پژوهش ها ختهیآم  یروشها  کردیبا رو  رانیا  یدر صنعت گردشگر   یتجار

  جاد یا  یدر راستا   یهوش تجار   یها و اجزا   تیقابل  ییهم راستا  ی(. بررس۱۳۹۵م. )  ،یبخشنده، س.، و رحمت [۱2]

،  اطالعات   یفناور   تیریکوچک و متوسط شهر تهران(. مد  ی: شرکت ها ی )مطالعه مورد  یهوش تجار   یای مزا

۸(۱  ,)2۷-4۶  . 

  ی ژگیبر و  یمتمرکز مبتن  یبانکدار   ستمیس  یماژول ها  یابی(. چارچوب ارز۱۳۹۵ه. )  ،ید یس.، و حم  ،یروحان [۱۳]

 .  ۳۳4-۳۱۵(,    2)۸اطالعات,    یفناور  تیری . مدیهوش تجار  یها
[14] Chang, E., Hussain, F. and Dillon, T. (2006). Trust and reputation for service oriented  

environments: technologies for building business intelligence and consumer  confidence. 

John Wiley & Sons. 

[15] Chen, H.; Chiang, R. H. and Storey, V. C. (2012). "Business Intelligence and  Analytics: 

From Big Data to Big Impact". MIS quarterly, 36(4): 1165-1188 

[16] Davenport, T. H. (2012). Business intelligence and organizational  decisions. 

Organizational Applications of Business Intelligence Management:Emerging Trends: 

Emerging Trends, 1.  

[17] Evelson, B. and Norman, N. (2008). Topic overview: Business intelligence. Forrester  

research, 61.  

[18] Huang, Z., Chen, H.; Hsu, C. J.; Chen, W. H. and Wu, S. (2004). "Credit rating  analysis 

with support vector machines and neural networks: a market comparative  study". Decision 

support systems, 37(4): 543-558. 

[19] Kimball, R. and Ross, M. (2010). The Kimball Group Reader: Relentlessly Practical  Tools 

for Data Warehousing and Business Intelligence. John Wiley & Sons. 
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