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چکيده
مدیریت علمی در سازمان نیازمند طراحی الگوی مناسب سیاستگذاری است تا سازمان بتواند با اتخاذ تصممیماتی بما
حداقل خطا و استفاده هوشمندانه از دادهها به اهدافش دست یابد .عدم وجود الگموی مناسمب و هوشممند در ایم زمینمه،
عدم تصمیمگیریهای بهموقع و مناسب ،عدم وجود فرایندهای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و دور شمدن سمازمانهما از
وظایف حاکمیتی خود ،اهم دالیلی است که نیاز سازمانها بهخصوص وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را به طراحی یم
الگوی مناسب در ای زمینه مشخص مینماید .هدف پژوهش حاضر ،طراحمی الگموی سیاسمتگمذاری در وزارت علموم،
تحقیقات و فناوری بهصورت کالن و تفصیلی است .درواقع به دنبال پاسخگویی به سماال تحقیم یعنمی «الگموی مناسمب
فرایند سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری چگونه است؟» هستیم .برای ایم منومور ابتمدا جهمت طراحمی
الگوی کالن ،با بهرهگیری از رویکرد پژوهش اکتشافی و استفاده از روش تحقی کیفی و راهبرد تئوری برخاسته از دادههما،
اطالعات الزم جمعآوری و پس از تجزیهوتحلیل با کم

گراندد تئوری ،الگوی کالن سیاستگذاری طراحی شمد .سم س
5

الگوی تفصیلی با استفاده از روش تجزیهوتحلیل ساختیافته مورد طراحی قرار گرفت و اسناد باالدستی و شمواهد ،تعیمی
چشمانداز ،مأموریت و سیاستها ،تعیی اهداف کالن و استراتژی  ،طراحی مدل و ارزیمابی اهمداف کمالن و اسمتراتژی ،
تعریف اهداف کمی و عملیاتی ،طراحی مدل و ارزیابی اهداف کمی و عملیاتی و انتخاب و تعیی اهداف کمی و عملیماتی
بهعنوان اجزای ششگانه الگوی طراحیشده ،تعیی و تبیی شدند .درنهایت نیز کیفیت الگوی طراحمیشمده بما روشهمای
علمی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفته و تأیید شدند.
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .1دانشجوی دکترای مدیریت ،دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران.
 .2استاد ،رئیس دانشکده مدیریت ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی و دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه
شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)A_Rezaeian@Sbu.ac.ir :
 .3استاد ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی و دانشکده مهندسی برق و کام یوتر ،دانشگاه
خوارزمی ،تهران ،ایران
 .4استاد ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی و دانشکده علوم مهندسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
5. SSADM





کليد واژهها :سیاستگذاری ،هوش تجاری ،هوشمندی ،طراحی الگو ،سازمان هوشمند.

مقدمه
امروزه سازمانها بیش از قبل به جمعآوری ،ایجاد و ذخیرهسازی دادهها میپردازنمد کمه
از منابع مختلفی جمعآوری میشود .سازمانهای کوچ  ،متوسط و بزرگ نیاز به دسترسمی
سریع به دادههایی دارند که از سیستمهای مختلف سازمانی به دست آمده باشد

(امیمد ،معلم و

زارع رواسان .)222-232 :2112 ،1برای سالیان متمادی سیستمهای اطالعات مدیریت ،سازمانها را
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

در انجام وظایف مختلف خود ،مورد حمایت و یماری قمرار دادهانمد (شممس و صمفاری.)1331 ،
هوشمندی به فرایند تبدیل دادههای خام به اطالعات تجاری ،کماربردی و ممدیریتی اطمالق
می گردد که به تصمیمگیران کم

میکند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر گرفتمه و بمر

اساس اطالعات صحیح عمل نمایند (اونگ ،سو و وونگ .)211-225 :2111 ،2هوشممندی سمازمانی
را میتوان استفاده ماثر ،بهجا و سریع از داده ها ،اطالعمات ،دانمش و خمرد افمراد داخمل و
خارج از سازمان در تصمیمگیری های سطوح مختلف سمازمان دانسمت

(میانمدهی ،جهمانبمی و

شمکیبایی .)1335 ،یکی از مهمتری ابزارها در ای زمینه هوش تجاری 3است که ایم امکمان را
به سازمانها میدهد تا بتوانند از دادههای سازمانی بهصمورت مناسمب و بمهموقمع اسمتفاده
نموده و فرایند تصمیم گیری هوشمندی داشته باشند (دهقانی فیروزآبادی و رجبمی پورمیبمدی.)1334 ،
از ای جهت در طراحی الگوها و سیستمهای تصمیمگیری ماننمد الگموی سیاسمتگمذاری،
باید جریان صحیح دادهها و اطالعات ،پردازش و تبدیل آنها به دانش را مورد توجمه قمرار
داد و با ای رویکرد در جهت طراحی الگوهای هوشمند تصمیمگیری گام برداشت .فراینمد
سیاستگذاری ،شامل تعیی چشمانداز ،مأموریتها ،اهمداف کمالن و اسمتراتژی  ،اهمداف
عملیاتی و کمی که همان برداشت اول از ای مفهوم اسمت ،ممیباشمد .در ایم برداشمت از
سیاست بهعنوان اهداف کالن در دستگاههای اجرایی تعبیر میشود که در ایم حالمت اگمر
شفافیت به اندازه کافی وجود داشته باشمد و بمه مجموعمهای از اهمداف عینمی و مشمخص
شکسته شود ،بهعنوان سیاستگذاری مبنای عممل خواهمد بمود (فروزنمده و وجمدانی .)1388 ،از
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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فرایند سیاست گذاری استفاده کرد .از ای جهت هوشمندسازی با استفاده از هموش تجماری
(گردش صحیح و بهموقع دادهها و پردازش آنها جهت تبدیل بمه اطالعمات مفیمد) جهمت
طراحی الگوی سیاستگذاری با هدف بهینهسازی فرایندهای تصمیمگیری ،مسئله مورد نور
ای تحقی و هدف از انجام آن میباشد.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با توجه به حجم عویمی از دادههای بیرونی و درونی
تأثیرگممذار بممر عملکممرد آن ،نیازمنممد الگمموی مناسممب ،هوشمممند و اثممربخش مممیباشممد تمما
تصمیمگیران سازمان به بهتری وجه مسیر سیاستگذاری را طی نمایند .بر اسماس بررسمی
انجامشده در وزارت مذکور ،فرایند سیاست گذاری مدونی وجود ندارد و تماکنون در زمینمه
مورد پژوهش ،الگویی طراحی و ارائه نشده است که ای امر خود مبمی نموآوری و جدیمد
بودن تحقی پیش رو میباشد .با توجه به اهمیت موضوع ،در ای تحقی ممدنور اسمت تما
الگوی سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهصورت هوشمند و مبتنمی بمر
هوش تجاری (مبتنی بر گردش صحیح و بهموقع دادهها) طراحمی شمود .مسمئله و پرسمش
اصلی ای است که :الگوی مناسب و مماثر سیاسمتگمذاری در وزارت علموم ،تحقیقمات و
فناوری چگونه میباشد؟ درنتیجه تالش شده است تما الگموی مناسمب سیاسمتگمذاری در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مبتنی بر هوش تجاری بهصورت کالن و تفصیلی طراحی
شود .در رویکرد کالن ابتدا الگوی کلی و جمامع فراینمد سیاسمتگمذاری بما روش علممی

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

هوش تجاری میتوان جهت هوشمند نمودن فرایندهای تصمیمگیمری در سمازمان ازجملمه

(گراندد تئوری) طراحی میشود .س س در رویکرد تفصیلی ،الگوی طراحی و احصاشمده از
رویکرد کالن با استفاده از روش تجزیمه وتحلیمل و طراحمی سیسمتم بمهصمورت جزئمی و
تفصیلی طراحی میگردد .با توجه به اینکه طراحی الگوی خاص و بومی مبتنمی بمر هموش
تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مدنور میباشد و چنی الگویی در حال حاضر
وجود ندارد ،ضرورت و اهمیت تحقی اثبات میگردد .اهمداف اصملی و فرعمی تحقیم را
میتوان بهصورت زیمر دسمته بنمدی کمرد :همدف اصملی :طراحمی الگموی مناسمب فراینمد
سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهصورت کالن؛ هدف فرعی :طراحمی
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الگوی مناسب فرایند سیاسمت گمذاری در وزارت علموم ،تحقیقمات و فنماوری بمهصمورت
تفصیلی.
پيشينهشناسي و مباني نظری تحقيق
پيشينهشناسي
فدایی کچویی و خانی ( )1331در تحقیقی بیان میکنند که توان کسب اطالعمات مفیمد
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

در زمان واقعی یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانها است .الرسمون و چانمگ 2111( 1م)
در تحقیقی به بررسی هوش تجاری ،روشهمای چابم

در علمم داده و درنهایمت بررسمی

روشهای توسمع ه چرخمه عممر هموش تجماری پرداختنمد .شممس و صمفاری ( )1331در
تحقیقی به بررسی چالشها و راهکارها و تأثیر هوش تجاری در تصممیمگیمریهمای کمالن
پرداختند .فین

و همکاران 2112( 2م) در تحقیقی رابطمه بمی هموش تجماری و یمادگیری

سازمانی را مورد بررسی قرار دادند .رنجبر و آتشسوز ( )1331نیمز در تحقیقمی بما عنموان
هوش تجاری بهعنوان ی

راهبرد بهینه در بهبود تصمیمگیریهای مدیران ،به بررسی هوش

تجاری پرداختند .بمانرجی و میشمرا 2112( 3م) در تحقیقمی راهکارهمای ممدیریت زنجیمره
تأمی خردهفروشی در هند را بر اساس دیدگاه هوشمندی کسبوکمار ممورد بررسمی قمرار
دادند .میاندهی و همکارانش ( ،)1335در تحقیقی بیمان داشمتند کمه توسمعه شمگفتانگیمز
فناوری اطالعات موجب شده تما فاصمله جارافیمایی بمیمعنمی شمده و در دسمترس بمودن
خدمات ،مزیت رقابتی ایجاد نماید .عارفی و همکاران 2115( 4م) در مطالعهای به شناسایی
اثرات استراتژی ،ساختار ،فرآیندها و فرهنگ سمازمان بمر روی اثربخشمی سمازمان و نقمش
واسط سیستمهای هوش تجاری در میان آن ها پرداختند .محرابی و الجموردی ( )1334همم
در تحقیقی به بررسی هوش تجاری و ارتباط آن بما سیسمتمهمای اطالعماتی و نقمش آن در
تصمیمگیری پرداختند .رانجان 2113( 5م) در تحقیقی بیان داشت که برای شرکتهمایی کمه
بهطور مستقیم با مشتریان زیادی سروکار دارند ،یک ارچه کردن اثربخش اطالعمات سمازمان
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سیستمهای هوش تجاری دادههای عملیاتی را با ابزارهای تجزیه وتحلیل جهت آمادهسمازی
اطالعات برای تصمیمگیران ترکیمب ممیکننمد .آنچمه در بسمیاری از تحقیقمات بمهصمورت
مشترک به چشم می آیمد ،اسمتفاده از هموش تجماری جهمت هوشممند نممودن فراینمدهای
تصمیمگیری در سمازمان اسمت .سیاسمتگمذاری نیمز یکمی از فراینمدهای مهمم و کلیمدی
تصمیمگیری برای مدیران سازمانها محسوب میشود .سیاستگذاران باید برخی از راههای
ساده کردن وضعیت را بیابند .هدف از ای امر افزایش شانس درک وضعیت ممدنور اسمت.
ای امر اغلب دربرگیرنده تدوی چهارچوب نوریهای میباشد که با بهمرهگیمری از الگوهما،
درک بهتر را فراهم میسازد (آراجو و ماسیل()2111 ،2دشمنگیر ،مصطفوی و رشیدیان.)2114 ،3
مباني نظري
در ای بخش تالش شده تا با توجه به موضوع تحقی که موضوعی چندوجهمی اسمت،
مبانی نوری بر اساس پنج مبحث اصلی مورد استفاده در پمژوهش ،یعنمی سیاسمتگمذاری،
مدلسازی و طراحی الگو ،هوشمندی سازمان ،هوش تجاری و تجزیهوتحلیل سماختیافتمه
مورد بررسی قرار گیرد.
ـ هوش تجاری

هوشمندی را میتوان فرایند تبدیل دادههمای خمام بمه اطالعمات کماربردی و ممدیریتی
اطالق کرد که کم

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

در زمان مناسب اهمیت دارد .سولومون 2114( 1م) نیمز در تحقیم خمود بیمان داشمت کمه

میکند تا تصممیمگیمران تصممیمات خمود را بهتمر و سمریعتمر اتخماذ

نمایند(اونگ ،سو و وونگ .)2111 ،4از هوش تجاری میتوان جهت هوشممند نممودن فراینمدهای
تصمیمگیری در سازمان ازجمله سیاستگذاری اسمتفاده کمرد .دادههما بما ورود بمه سیسمتم
هوش تجاری ممورد پمردازش قمرار گرفتمه و تبمدیل بمه دانمش ممیشموند تما ممدیران در
تصمیمگیری خود از آنها استفاده نمایند (دهقانی فیروزآبادی و رجبی پورمیبدی .)1334 ،سیستمهمای

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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هوش تجاری پتانسیل به حداکثر رساندن استفاده از اطالعات را از طریم ارتقمای ظرفیمت
سازمان ایجاد میکنند (دیون ورت .)38 :2115 ،1هوش تجاری نه بهعنوان ی
یا حتی سیستم ،بلکه بهعنموان یم

ابزار یما محصمول

رویکمرد جدیمد در معمماری سمازمانی مطمرح شمده

است(منفرد و مایانی .)1332 ،هوش تجاری داده های عملیاتی را بما ابزارهمای تجزیمه وتحلیمل
جهت آماده سازی اطالعات برای تصممیمگیمران و برناممه ریمزان ،ترکیمب و از آن جهمت
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

هوشمند نمودن فرایندهای تصمیمگیری بهره میگیرد.
ـ سياستگذاری

سیاسممتگممذاری فراینممدی پیچیممده ،سممیال و سیاسممی اسممت (بمموس ،مممایز و والممت.)2112 ،2
سیاستگذاری را میتوان با توصیف آن بهعنموان یم

فراینمد ،بهتمر درک نممود (دان .)1381 ،3در

زمینه سیاستگذاری ،مدلها و الگوهای مختلفی وجود دارد؛ اما ای الگوها و مدلهما بیشمتر بمه
برداشت دوم فرایند سیاستگذاری که همان مفهوم سیاستگذاری عمومی اسمت ،اشماره دارنمد.
حال آنکه منوور ما در ای تحقی از فرایند سیاستگذاری ،برداشت اول از آن اسمت کمه شمامل
تدوی و تعیی چشمانداز ،مأموریتها ،اهداف کمالن و اسمتراتژی  ،اهمداف عملیماتی و کممی
میباشد .در برداشت اول از سیاست بهعنوان اهداف کالن در دستگاههای اجرایی تعبیر ممیشمود
که در ای حالت اگر شفافیت به اندازه کافی وجود داشته باشد و به مجموعهای از اهداف عینمی
و مشخص شکسته شود ،میتواند بهعنوان فرایند سیاستگذاری مبنای عمل قرار گیرد ،امما اگمر
فقط در حد اهداف کالن و آرمانی باقی بماند ،هدفگمذاری خواهمد بمود .در برداشمت دوم ،از
سیاست بهعنوان تدوی راه حل عملی برای حل ی
به ی

مشکل خاص اجتماعی یما بمرای دسمتیابی

هدف ویژه تعبیر میشود که همان سیاستگذاری عمومی است (فروزنده و وجدانی.)1388 ،
ـ مدلسازی و طراحي الگو

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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2. Buse & Mays &Walt
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شده و جزئیات نامربوط را نادیده میگیمرد و سیسمتم را تجزیمه ممیکنمد (بمراگ و دوتیمت.)2111 ،1
مدلسازی بهمنوور شناخت بهتر و سادهتر عوامل و متایرهای موجمود در ممورد مسمئله بمه کمار
میرود (الوانی .)1382 ،زمانی سخ از مدلسازی به میان میآید که ی
کنند و ضم تأثیر بر ی

یا چند عامل بما همم عممل

متایر ،بر هم نیز اثر متقابمل داشمته باشمند (سماروخانی .)1322 ،درمجمموع

میتوان گفت که مدلهما یکمی از ابزارهمای اصملی علمم اممروز هسمتند

(فریمگ و همارتم

.)2112 ،2

مدلسازی مفهومی یکی از فعالیتهای اصلی در علوم مختلف بمهحسماب ممیآیمد .ممدلهمای
مفهومی بهطمور عممده بمهعنموان محصمول مصمنوعی واسمطه بمرای سماخت سیسمتم اسمتفاده
میشوند(تالهیم .)118-143 :2112 ،3مدلسازی مفهومی ی
ی

موضوع و تولید ی

کار پیچیده است که شامل درک محتموای

محصول مصنوعی نمادی برای نشان دادن موجمودات مختلمف در آن

موضوع است (کاروالهو و آلمیمدا .)215-231 :2118 ،4بهمره گیمری از الگمو و چهمارچوب نوریمهای،
زمینممها ی را بممرای بحممث و تبممادل نوممر و ارائممه موضمموعهممای مهممم چهمارچوب فممراهم
می کند(شیفم

و همکماران .)2118 ،5الگوهای سیاستگذاری ،توصیف ،توضیح ،درک و برنامهریمزی،

اقدامات را به نحوی که از نور علمی قابل کاربرد باشد ،تسهیل میکننمد (سمیمس .)1381 ،1در تعریفمی
ساده ،الگوهای سیاستگذاری بازنمود سادهشدهای از چیزهمای مختلمف بمرای اهمداف خماص
میباشند (آراجو و ماسیل .)2111 ،2در سیاستگذاری به لحما تماریخی الگوهمای بمهکاررفتمه بمه دو
دسته عمده تقسیم میشوند .الگوهایی که برای تحلیل فرایند سیاستگمذاری مناسمب هسمتند و

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

مدلسازی به معنای ایجاد انتزاعی از ی

سیستم است که بر جنبههای جالب توجمه متمرکمز

دیگر الگوهایی که برای تحلیل محتوای سیاست مناسب هستند (چونگ ،میرزایی و لمدر .)2111 ،8الگمو،
معرف بسیار ساده از واقعیتی بسیار پیچیده است که بمرای توصمیف و تعیمی چگمونگی وقموع
رخداد به کار میرود .الگو کاربرد تسهیلشده و مینیاتوری از مفاهیم جهمت مخاطمب قمرار دادن
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1. Bruegge & Dutoit
2. Frigg & Hartmann
3. Thalheim
4. Carvalho & Almeida
5. Shiffman & Etal
6. Sims
7. Araujo & Maciel
8. Cheung & Mirzaei & Leeder
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مسائل است (بوس ،مایز و والمت .)2112 ،1علوم مختلف ازجملمه سیاسمت بمرای درک و تفهمیم بهتمر
ناچار به استفاده از انواع الگوها میباشد .الگو پیرامون مفاهیم خاصی ایجاد شده و یم
نوریه را در برمیگیرد (کونینگ .)2113 ،2بر اساس ای تعریف ،اگر الگویی ی

یما چنمد

نوریه را در برگیمرد،

الگو معرف نوریه یا همان نوریه خواهد بود .نوریه همان اطالعات سازمانیافته جهمت توضمیح
و توصیف پدیدهها است .نوریه بر اساس ترکیبی از مفاهیم و الگوهما سماخته شمده و در تمالش
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

است تا توضیح کامل و تصویری سازمانیافته در خصوص قسمتی از یم

پدیمده واقعمی ارائمه

دهد (فیشر و فوستر .)1333 ،3دوبی معتقد است که پژوهشگران جنبههایی از ی

پدیده واقعمی را در

قالممب نوریممه مممنعکس کممرده و قسمممتی از ی م
میشود(دوبی

پدیممده واقعممی در چه مارچوب نوریممه ارائممه

 .)1321 ،4او و وت نیز مانند برخی دیگر بی الگو و نوریه تفاوتی قائل نشده و آنهما

را معادل هم و یکی میدانند و معتقدند کمه علمم سیاسمت بمهطمور خماص نیازمنمد الگوهما یما
نوریههای منوم

و نواممند میباشد (کوه

( )2112 ،5کونینمگ .)2113 ،1السمول 1321( 2م) در تحقیقمی

به ارائه الگویی جهت سیاستگذاری پرداخت .مدل ارائهشده توسط او شامل هفت مرحلمه کلمی
است که با تأکید بر هوشمندی آغاز میشود و با ارزیابی خاتمه مییابد .در سمال  1385ممیالدی
نیز باچهولز 8در پژوهشی ،شش مرحله کامل و دقی را جهمت فراینمد سیاسمتگمذاری پیشمنهاد
نمود .مدل باچهولز نیز که بیشتر ناظر بر فرایند سیاستگذاری عممومی اسمت ،بما بمروز مشمکل
آغاز و به کاربرد و ارزیابی ختم میشود .ویمر و وینینگ 1333( 3م) ی

مدل دو وجهمی بمرای

سیاستگذاری ارائه نمودند .آنها در مدل خود دو وجه اصلی ماثر بر فراینمد سیاسمتگمذاری،
یعنی تحلیل مسئله و تحلیل راهحل را بیان کرده و بر طی نمودن مراحل نواممند در ذیل ایم دو
مالفه تأکید کردند .فاهرنکروگ و همکاران 2112( 11م) در تحقیقی بمه بررسمی مراحمل چرخمه
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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1. Buse & Mays &Walt
2. Coning
3. Fischer & Forester
4. Dubin
5. Kuhn
6. Coning
7. Lasswell
8. Buchholz
9. Weimer and Vining
10. Fahrenkrog & Etal



بتوان آن را یکی از جامعتری الگوهای ارائهشده جهت توصیف مراحل چرخه سیاسمتگمذاری
دانست .در سال  2113میالدی نیز هولت و همکمارانش 1در تحقیقمی بمه ارائمه الگموی چرخمه
سیاستگذاری پرداختند .آنها پنج مرحله دستورگذاری ،تنویم ،تصمیمگیری ،اجرا و ارزیمابی را
بهعنوان مراحل اصملی چرخمه ممذکور معرفمی نممودهانمد .قمویفکر و همکماران 2111( 2م) در
پژوهشی به ارائه مدل و الگویی جهت ترسیم چرخه سیاستگذاری و تحلیل سیاست پرداختنمد.
الگوی پنجمرحلهای آنها شاید یکی از مهمتری تحقیقات انجامشده اسمت کمه قرابمت مفهمومی
بیشتری با پژوهش حاضر دارد .آن هما در الگموی خمود بمر تعریمف و تمدوی دقیم و مناسمب
چشمانداز ،مأموریت ،اهداف کالن ،اهداف جزئمی و ارزشهما تأکیمد و توجمه دارنمد .در سمال
 2113میالدی دنهارت و همکاران 3در تحقی خود فرایندی پنجمرحلهای را جهت انجام چرخمه
سیاستگذاری معرفی نمودند .اهرنس 2113( 4م) نیمز در پژوهشمی فراینمد سیاسمتگمذاری در
دولت چی را مورد بررسی قرار داد و هفت گام آن را ترسیم نمود .ای مدل با ایمدههمای اولیمه
آغاز و به اجرا و ارزیابی ختم میشمود .در سمال  2114ممیالدی کرفمت و فورلنمگ 5و در سمال
 2115میالدی فریس 1در تحقیقات جداگانهای فرایند سیاستگذاری را ممورد بررسمی و تحلیمل
قرار دادند .آنها الگو و مدلی پنجمرحلهای را که تشابه و تطاب بسیار زیادی با همم دارنمد ،ارائمه
نمودند .تأکید الگوهای ارائهشده توسط آنها بر استفاده از شواهد و اطالعات و سیاسمتگمذاری
مبتنی بر شواهد میباشد.

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

سیاستگذاری پرداختند .الگوی ارائهشده توسط آنها دارای هشت مرحلمه ممیباشمد کمه شماید

ـ هوشمندی سازمان و سازمان هوشمند

هوشمندی ،توانایی یادگیری و به کمار بمردن اسمتعداد و ظرفیمت سمازمان در ایجماد و
بهکارگیری توان ذهنی و خل دانمش و ارتقمای آن اسمت (نجماری و همکماران .)1334 ،سمازمان
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1. Howlett & Etal
2. Ghavifekr & Etal
3. Denhart & Etal
4. Ahrens
5. Kraft &Furlong
6. Ferris

15




هوشمند مجموعمهای از الگوهما ،ایمده هما و افکمار ممرتبط بما ابعماد سمازمان اسمت کمه در
چهارچوب محیط اقتصادی جدیمد ناشمی از فنماوری جامعمه اطالعماتی از اهمیمت زیمادی
برخوردار میباشد

(اراستوس و اوی

 .)111-113 :2111 ،1یادگیری ،دانش آفرینی ،واکمنش سمریع و

انعطافپذیری بر مبنای فناوری اطالعات ،اسماس سمازمان هوشممند اسمت

(شمواینگر)1335 ،2

(علوی و گالوپ .)152-133 :2113 ،3هوشمندی سازمانی مستلزم هوشمندی ابعاد مختلف سمازمان
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

ازجمله فرایندهای تصمیمگیری ممیباشمد (شمواینگر .)2111 ،4هوشممند شمدن یما هوشممندی
سازمانی ،اتخاذ تصمیمهای مناسب و پیادهسمازی مماثر تصممیمهمای راهبمردی اتخاذشمده
است(فیلوس و باناهان .)111-113 :2111 ،5بر اساس ی

دیدگاه ،یکی از راههمای هوشممند شمدن

سازمانها ای است که ذاتاً هوشمندانه رفتار کنند (ویگ.)2111 ،1
هوشمندی را میتوان فرایند تبمدیل دادههمای خمام بمه اطالعمات تجماری ،کماربردی و
مدیریتی اطالق کرد که به تصمیمگیران کم

میکند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر و

بر اساس اطالعات صحیح بگیرند(اونگ ،سو و وونگ.)2111 ،2
سازمان هوشمند را میتوان بخش یا جزئی از دولت هوشمند دانست ،چراکه بما شمکل-
گیری سازمانهای هوشمند ،درنهایت دولت هوشمند شکل خواهد گرفت .دولت هوشممند
اشاره به دولتی دارد که با بهرهگیمری از یک مارچگی فنماوری اطالعمات و ارتباطمات بمرای
برنامهریزی ،مدیریت و عملیات برای تولید پایدار عمومی ایجماد ارزش
()2113چ

کنمد(همووارد و ممایو،8

 ،میائو و هو.)2114 ،3

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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فرآیندهای سازمانی هوشمند بهرهبرداری کند و از امکانمات و فرآینمدهای هوشممند خمود،
بهتر از رقبا سود جوید (کوسا.)458-412 :2111 ،1
هوشمندی فرآیندهای سازمانی دربرگیرنده حموزه وسمیعی از کاربردهما در زمینمه نومارت و
تجزیهوتحلیل فرآیندها بهمنوور بهینهسازی فرآیندهای سازمان است (گریگموری.)321-32143 :2113 ،2
هوشمندسازی با استفاده از هوش تجماری جهمت طراحمی الگموی سیاسمتگمذاری بما همدف
بهینهسازی فرایندهای تصمیمگیری ،امری اجتنابناپذیر میباشمد .سمازمان بما اسمتفاده از هموش
تجاری ،اطالعات و شاخصهای محیط پیراممون را مقایسمه نمموده و رونمد کارهما را در آینمده
پیشبینی مینماید (حقیقت منفرد و شعبانی مایانی.)15-84 :1331 ،
ـ تجزیهوتحليل ساختیافته

روش طراحی و تجزیه وتحلیل ساختیافته ،3از سمال  1381ممیالدی بمه یم

رویکمرد

بهطور کامل تعریف شده ،مبدل گشمته اسمت .ایم روش چیمز جدیمدی نیسمت .اصمطالح
ساختاریافته از برنامهنویسی ساختاریافته برگرفته شده است .کلمه ساختاریافته عمومماً یم
ساختار یا رویکرد انضباطی را در طراحی سیستم تحمیل میکند .ای رویکرد شامل بررسمی
سیستم ،تجزیهوتحلیل ساختاری ،طراحی ساختاری ،مطالعمه سمختافمزار و پیمادهسمازی و
نگهممداری مممیباشممد (کوسممماس و همکمماران .)51-51 :2118 ،4روش طراحممی و تجزیممهوتحلیممل
ساختیافته ،5روش موف و پرکاربردی است؛ زیرا به ی

روش واحد متکمی نیسمت .اهمم

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

اگر ی

سازمان میخواهد نسبت به رقبای خود موقعیت استراتژی

داشته باشد ،باید از

دالیل استفاده و اقبال به روش  SSDAMای است که نتیجه مشاهده دقیم سیسمتم و تممام
فرایندهای آن ،بهوسیله ای روش ارائه میشود؛ بنمابرای امکمان نادیمده گمرفت بخشمی از
سیستم وجود ندارد (اویسون و فیتزگرالد .)2112 ،1در حال حاضر از تجزیهوتحلیل سماختیافتمه،
در پژوهشهای مختلف علمی و کاربردی در سطح دنیا اسمتفاده ممیشمود .بمه ایم جهمت
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1. Kuosa
2. Grigori
3. Structured System Analysis Development Method
4. Cosmas & Etal
(5. Structured Systems Analysis and Design Method )SSDAM
6. Avison & Fitzgerald
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ضم اشاره به برخی از جدیدتری تحقیقمات در ایم زمینمه ،سمعی شمده اسمت تما از آن
به عنوان توجیهی جهت استفاده از ای روش در فماز دوم پمژوهش اسمتفاده شمود .انجمی و
ایونگ 2113( 1م) در تحقیقی با موضوع سیستم ثبتنام رأیدهنمدگان یک ارچمه مبتنمی بمر
وب ،با استفاده از روش طراحی و تجزیه وتحلیل ساختیافته به تجزیمهوتحلیمل و طراحمی
سیستم ثبتنام رأیدهندگان پرداختند .ادباتو و اکنون 2113( 2م) نیز در تحقیم دیگمری بما
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

موضوع سیستم مدیریت یادگیری برای ارائه خدمات بهتمر در ماسسمه ،از روش طراحمی و
تجزیه وتحلیل ساختیافته جهت ای امر اسمتفاده نمودنمد .جاجما و ایبیمینما 2118( 3م) در
پژوهشی با موضوع اجرای یک ارچگی مرجع جزئی در ی

سیستم مبتنی بر پایگماه داده ،از

روش کیفی با استفاده از تجزیهوتحلیل ساختیافته استفاده نمودند .اکونونمه و همکمارانش

4

( 2118م) نیز در پژوهشمی بما موضموع چهمارچوب ممدلسمازی مفهمومی بمرای اسمتقرار
زیرساختهای انبوه خصوصی در مرکز فناوری اطالعات و ارتباطمات ماسسمات ثالمث ،از
روش طراحی و تجزیهوتحلیل ساختیافته استفاده کردهاند .ناهی و همکمارانش 2112( 5م)
نیز در پژوهشی تحت عنوان «مروری بر اجرای روشهای ترکیبمی در توسمعه سیسمتمهمای
اطالعمماتی» ،از روش تجزیممهوتحلیممل سمماختیافتممه اسممتفاده کردنممد کممه اسممتانداردتممری و
کاربردیتری روش در اکثر برنامههای دولت انگلستان است.
در انتها بهعنوان جمعبندی بخش مبانی نوری و پیشمینهشناسمی تحقیم و جهمت بیمان
چهممارچوب نوممری تحقیمم  ،بایممد اشمماره کممرد کممه در ایمم پممژوهش منوممور از فراینممد
سیاست گذاری برداشت اول و ابتدایی از مفهوم سیاستگذاری با در نور گرفت جزئیات آن
و شکست به اهداف عینی (کممی و عملیماتی) ممیباشمد .گماهی در ایم خصموص خلمط
سیاستگذاری با هدفگذاری صورت میپذیرد .بر اساس برداشت دوم و با توجه به اینکمه
در ای فرایند (فرایند سیاست گذاری) به چشمانداز ،مأموریتها ،سیاست ،اهمداف کمالن و
استراتژی  ،اهداف عملیاتی و کمی توجه و پرداخته میشود ،در ای پمژوهش ،ایم فراینمد

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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1. Eneji & Eyong
2. Edebatu & Ekwonwune
3. Jaja & Ibimina
4. Ekwonwune & Anyiam & Osuagwu
5. Nahi & Etal



سیاستگذاری چرخهای است که در آن به چشمانداز ،مأموریمت ،اهمداف کمالن و اهمداف
جزئی توجه میشود (قویفکر و همکاران.)2111 ،1
درواقع مفهوم فرایند سیاست گذاری در ای پمژوهش ،فراینمدی اسمت کمه شمامل
گام ها و مراحل مشخص جهت تبدیل مسائل اساسی (مطرح شده در اسناد باالدستی و
نهادهای فراوزا رتی) به اهداف عینی و جزئی (کمی و عملیاتی) ممی باشمد .همچنمی
مفهوم مدنور از هوشمند شدن یا هوشمندی سازمانی ،اتخاذ تصممیم همای مناسمب و
پیادهسازی ماثر تصمیم های اتخاذشده است (فیلوس و باناهان )111- 113 :2111 ،2که یکی از
راه هممای اصمملی آن ،هوشمندسممازی فراینممدهای تصمممیم گ یممری ازجملممه فراینممد
سیاست گذاری می باشد؛ چراکه با کم

هوشمندسازی فرایند های سازمانی ،ممیتموان

سازمانی هوشمند ایجاد نمود (تقوا و نوری. )1333 ،
هوشمندی فرآیندهای سازمانی دربرگیرنده حوزه وسیعی از کاربردها در زمینه نوارت و
تجزیه وتحلیل فرآیندها به منوور بهینهسازی ،پیشبینی ،بررسی همگونی و کشف فرآیندهای
سازمان است (گریگوری.)321-343 :2113 ،3
یکی از روشهای هوشمند نمودن فرایندهای سازمانی استفاده از هوش تجماری اسمت.
هوش تجاری ،ی

سیستم جدید ،برنامه نرمافمزاری یما پمرو ه مسمتقل نیسمت؛ بلکمه یم

چهارچوب کاری شامل فرآیندها و فناوریهای مختلف است که برای تبدیل دادههای خمام

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

بهعنوان فرایند سیاسمتگمذاری و مفهموم پایمهای تحقیم ممدنور ممیباشمد ،یعنمی فراینمد

به اطالعات و تبدیل اطالعات به دانش مورد نیاز و گردش صحیح ای دادههما و اطالعمات
در فرایندهای تصمیمگیری سازمانی به کار میرود (انصارینژاد.)1332 ،
با توجه به چهارچوب نوری تشریحشده ،چهارچوب مفهومی مورد استفاده در پمژوهش
حاضر بر اساس روش نوریه داده بنیاد در فاز اول تحقی و روش تجزیهوتحلیل ساختیافته
در فاز دوم تحقی  ،در شکل  1نمایش داده شده است.
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1. Ghavifekr & Etal
2. Filos & Banahan
3. Grigori
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فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

شکل شماره  :0چهارچوب مفهومي تحقيق

روششناسي تحقيق
بهصورت کلی نوع تحقی به دستههای بنیادی ،کاربردی و توسعهای تقسیم میشمود .در
ای تحقی همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد ،بمه دنبمال طراحمی الگموی مناسمب فراینمد
سیاست گذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری هستیم .با توجه به اینکمه در رابطمه بما
فرایند سیاست گذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری الگمویی پمیشتمر از ایم ارائمه
نشده و به همی دلیل نیز از نوریه دادهبنیاد استفاده شده است ،از ای جهت نوع تحقیم در
فاز طراحی الگوی کالن ،بنیادی خواهد بود .همچنی با توجه بمه اسمتفاده از نتمایج بخمش
بنیادی تحقی در فاز دوم و بهمنوور طراحی الگموی تفصمیلی ،نموع تحقیم توسمعهای نیمز
محسوب میگردد .درنتیجه تحقی حاضر از نور نوع ،جمز تحقیقمات بنیمادی و توسمعهای
خواهد بود .از جهت روش اجرا نیز از نوع تحقیقمات اکتشمافی بما روش کیفمی و از گمروه
پیمایشی می باشد .انجام پژوهش نیز در دو فاز (فاز اول :طراحی الگوی کمالن 1و فماز دوم:
طراحی الگوی تفصیلی )2صورت پذیرفته است .در فاز اول از روش کیفی و بهطور خماص
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1. Big Picture
2. detailed Framework



تئوری» استفاده شد .در نوریه برخاسته از دادهها ،با اسمتفاده از یم

دسمته داده ،نوریمه یما

مدلی تکوی مییابمد (دانماییفمرد و اسمالمی .)1331،چمون بمرای تبیمی الگموی مناسمب فراینمد
سیاست گذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به ی

نوریمه نیماز داریمم ،از گرانمدد

تئوری استفاده میکنیم .وقتی که نوریههای موجود به تبیی چنی فرایندی نمیپردازنمد ،بمه
کم

گراندد تئوری ممی تموان دربماره وقموع ایم فراینمد ممورد مشماهده ،یم

نوریمه را

صورتبندی کمرد (بازرگمان .)1382 ،درنتیجمه ایم شمرایط ،ضمرورت اسمتفاده از ایم روش
پژوهش (کیفی -گرانددی) را توجیه میکند.
همانطور که مشخص اسمت و پمیش تمر نیمز بمه آن اشماره شمد ،الگوهما و ممدلهمای
سیاسممتگممذاری اشممارهشممده در بخممش مبممانی نوممری ،بیشممتر بممر برداشممت دوم از مفهمموم
سیاستگذاری و مراحل کلی سیاستگذاری عمومی تأکید دارند .از ای جهمت پاسمخگوی
ساال و مسئله تحقی نیستند .از ای جهت و با توجمه بمه اینکمه نیازمنمد بمه طراحمی یم
الگوی بومی بر اساس مختصات و ویژگیهای خماص سمازمان ممورد مطالعمه بما رویکمرد
هوشمندسازی سازمان و توجه بمه هموش تجماری (گمردش صمحیح و بمهموقمع دادههما و
پردازش آنها جهت تبدیل به اطالعات مفید) هستیم و الگوهای گذشته پاسمخگوی مسمئله
تحقی نمی باشند ،ضرورت انجام تحقی حاضر و نوآوری آن اثبات میگمردد .همچنمی بما
توجه به اینکه در ای زمینه در سازمان مذکور نیز الگویی طراحی نشده و بررسمیهما نشمان

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

جهت ساخت نوریه یا طراحی الگوی کالن مدنور ،از «نوریه برخاسته از دادهها» یا «گراندد

داد که الگوی مشابه در دیگر سازمانها نیز با ای رویکمرد ارائمه نشمده اسمت ،درنتیجمه در
تحقی حاضر از نوریه دادهبنیاد جهت طراحی الگوی ممورد نومر اسمتفاده شمده اسمت .در
بخش پیمایش از مصاحبه ،پرسشنامه و بررسی در اسناد و مستندات استفاده شمد .همچنمی
از دو شیوه زیر جهت جمعآوری دادهها استفاده گردید:
کتابخانهای :جهت گردآوری اطالعات ،مطالعه و تحلیل عمیم مسمتندات بما اسمتفاده از
نقشه جامع علمی کشور ،ساختار و شرح وظایف وزارت علوم ،تحقیقات و فنماوری ،سمند
تحول راهبردی در وزارت علوم ،تحقیقات و فنماوری ،اسمناد پشمتیبان نقشمه جمامع علممی
کشور ،برنامه و سند راهبردی ماسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،برنامه راهبمردی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سند توسعه بخش آمموزش عمالی ،سمند توسمعه بخمش
پژوهش و فناوری ،سند راهبردی فناوریهای برتمر ،طمرح اصمالح سماختار وزارت علموم،
تحقیقات و فناوری و سند راهبردی برنامهریزی در آموزش عالی انجام شد.
میممدانی :از مصمماحبه اکتشممافی و نیمممهسمماختاریافتممه (پرسشممنامه بمماز) و بمما اسممتفاده از
مصاحبههایی رودررو و عمی با طرح پرسشهمایی نیممهسماختاریافته ،دادههمای عمیقمی از
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

مصاحبهشوندگان کسب شمد .حمدود  21سماعت مصماحبه ( 1121دقیقمه) جهمت احصما
اطالعات مورد نیاز انجام پذیرفت .در ای مصاحبهها ابتمدا محقم خمود را معرفمی کمرد و
هدف از انجام تحقی بیان میشد .س س تشریحی از مفاهیم مدنور در تحقیم ماننمد الگمو،
هوش تجاری ،سیاستگذاری به مصاحبهشونده ارائه شمده و روش تحقیم ممورد اسمتفاده
(نوریه دادهبنیاد) و شیوه انجام آن نیز بهطور مختصر تشریح شد .درنهایت از آنها خواسمته
شد تا بر اساس مفاهیم تشریحشده و طی ی

مصاحبه آزاد ،نور و دیمدگاه خمود از فراینمد

سیاست گذاری (شامل مراحل آن ،نحوه گمردش و پمردازش اطالعمات ،سمطوح دسترسمی،
ارتباط بی مراحل و گامهای فرایند ،ورودیها و خروجیهای هر گمام و مرحلمه ،نحموه و
الزامات پردازش و تحلیل دادهها در هر مرحله ،بازخوردها و اصالحات مورد نیماز و دیگمر
جنبههای مهم فرایند) را تشریح نمایند .روش نمونهگیری ،نمونهگیری نوری بر اساس نومر
خبرگان و فرایند انتخاب نمونه نیز نمونهگیری گلوله برفی است .حجم نمونمه پمژوهش در
ابتدای کار مشخص نبود؛ اما در ادامه و با پیشرفت کار ،بر اساس قاعده کفایمت نومری13 ،
نفر از افراد جامعه آماری پژوهش به عنوان حجم نمونه تعیی شمدند .اشمباع نومری جهمت
اطمینان از نتایج و جلوگیری از پنهان ماندن مطالب احتمالی با  13مصاحبه محق گردید.
جهت تجزیه وتحلیل و توصیف اطالعات در فماز اول پمژوهش ،کدبنمدی اولیمه دادههما
بهصورت سطر به سطر ،عبارت بمه عبمارت و پماراگراف بمه پماراگراف انجمام و مفماهیم و
مقوله های پایه تعیی شد .در کدگذاری ثانویه با مقایسه مفاهیم ،موارد مشمابه و مشمترک در
قالب مقولهای واحد قرار گرفتند .س س ای مقولهها در کنار یکدیگر قمرار گرفتمه و بمههمم
مرتبط شد و درنهایت با استفاده از کدگذاری و ملزومات آن ،اطالعات مورد تجزیهوتحلیمل
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قرار گرفت تا درنهایت الگوی مناسب سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فنماوری



ایجاد نوریه گرانددی (شیوه  )Eبه شرح مراحل زیر استفاده شد (خاکی:)1332 ،
 مصاحبه ،یادداشتهای میدانی ،مشاهدات ،اسناد و مدارک ،کتب ،مقاالت ،مجالت
و. ...
 تولید دادهها و اطالعات اولیه.
 تحلیل دادهها و اطالعات.
 شکلگیری مفاهیم و مقولهها.
 توسعه مفاهیم.
 نمونهگیری کاهشی (قاعده اشباع).
 مرور انتخابی منابع و مت ها.
 نمونهگیری انتخابی از اطالعات.
 متایرهای اصلی.
 ارائه نوریه گرانددی.
روش استفاده شده در فاز اول تحقی (شیوه  )Eی

روش بمهطمور کاممل سماختارنیافته

جهت ایجاد نوریه برخاسته از دادهها است که قرابت فراوانی با تحلیل محتوا و تحلیمل تمم
دارد .درواقع ای روش ی

رویکمرد نوریمه دادهبنیماد بما روش اکتشمافی و بمهطمور کاممل

غیرساختاریافته میباشد که بسیار با تحلیل محتوا و تحلیل تم نزدی

بوده و هیچ ساختار از

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

طراحی شود .بهصورت خاص و مشخص ،جهت ای کدگذاریها از شیوه یا فراینمد پمنجم

پیشتعیی شدهای ندارد و نیازی نیسمت محقم حتمماً بمه دنبمال ایجماد سماختاری از پمیش
تعیی شده باشد؛ چراکه ای امر موجب جهتدار شمدن پمژوهش و خمارج شمدن محقم از
روند واقعی اکتشافات خواهد شد

(خماکی()118- 124 :1332 ،ادیمب حماج بماقری ،پرویمزی و صلصمالی،

 .)131-133 :1331شیوه  Eهمان نوریمه دادهبنیماد کالسمی

یما رویکمرد گلیمزر در تحقیقمات

داده بنیاد محسوب میشود که با رویکرد داده بنیاد استراوسی متفاوت میباشمد .بسمیاری بمر
ای باورند که روش کالسی  ،روش نوریه دادهبنیاد واقعی است (روپسینه و پرانسمکونینه.)2111 ،1
از مهمتری انتقادهای بهجا به روش استراوسی که در روش آغازی نوریه دادهبنیاد(1312م)
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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وجود نداشت ،ای است که محق را ترغیب میکند تا دادهها را در قالب یم

چهمارچوب

از پیش اندیشیدهشده مرتب کند .درحالیکه در روش اصلی یا همان کالسمی

آممده اسمت

که ما معتقدیم ارتباط اجباری بی نوریه و دادهها بهطور کامل برخالف تأکید ما بمر تناسمب
بی نوریه و دادهها است و اگر محق از ابتدا پیش فرضی در مورد ارتباط دادهها با یکمدیگر
داشممته باشممد ،بممه دادههمما فشممار مممیآورد و آنچممه واقعماً دادههمما انجممام مممیدهنممد ،کشممف
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

نمیشود(گلیزر و استراوس .)23-143 :1312 ،1در روش استراوسی ،نوریه بر اساس ی

کد نومری

پیش پنداشته مرتب می شود .ای چهارچوب ،فرایندی خطی از کدگذاری است که درنهایت،
به مقولههای شرایط علی ،زمینهای ،راهبردهما و  ...ممیانجاممد (حسمنقلیپمور و همکماران.)1383 ،
موضوعی که ماایر با روش اصلی نوریه برخاسته از داده است و توضیح داده شد کمه بایمد
تأکید شود که یک ارچه شدن نوریه ،زمانی مطلوب است که خود نیز همانند مفماهیم ظماهر
شود .نوریه هرگز نباید کنار هم گذارده شود .همچنی وارسمی 2در اصمل جزئمی از نوریمه
دادهبنیاد نیست .گلیزر و استراوس ( 1312م) چندی بمار از ایم شمیوه (روش استراوسمی)
انتقاد کردهاند و آن را مانع قدرت خالقیتی دانستهاند که موجب کشف نوریه میشمود و آن
را تولیدکننده ی

نوریه ناکامل دانستهاند (گلیزر و اسمتراوس .)2-22 :1312 ،درنتیجمه در فماز اول

تحقی از رویکرد گلیزر و بهطور کامل سماختارنیافته (شمیوه  )Eجهمت سماخت نوریمه یما
الگوی مدنور استفاده شد .در ای مرحله کلیه کدهای اولیه و اصلی پمژوهش کمه برآممده از
مصاحبهها بود ،دستهبندی و  133کد اصملی تعیمی گردیمد .در مرحلمه بعمد بما اسمتفاده از
جدول دستهبندی مفاهیم و مقولهها ،مفاهیم اصملی (طبقمات اصملی) و مقولمههما (طبقمات
فرعی) تعیی شدند .فرایند/حوزه سیاستگذاری با  13مقولمه احصما شمده و فراینمد/حوزه
پایش و ارزیابی با هشت مقوله بهعنوان مفاهیم یا طبقات اصلی تعیی و مقولمههمای ممرتبط
نیز تعیی شدند .س س با استفاده از جدول دستهبندی تجمیعمی مقولمههما ،اجمزا یما هممان
مراحل اصلی تحقی (مراحل ششگانه) احصا و تعیی شدند .سم س بما اسمتفاده از جمدول
مربوطه ،روابط بی اجزای کلیدی تعیی و جنس روابط (ورودی یا خروجی) و نموع آنهما
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سطوح مربوطه بر اساس جنس تصمیمات (تصممیمگیمری یما تصممیمسمازی) مشمخص و
ارتباط میان هرکدام از آنها با اجزای کلیدی تعیی شد .ای مراحل که درنهایمت منجمر بمه
ساختاردهی الگوی مدنور گردیمد ،در جمداول یم

تما پمنج بمه پیوسمت مقالمه (بمه دلیمل

محدودیت تعداد صفحات) آورده شده است تا در صورت نیاز ،مورد بهرهبمرداری محققمی
قرار گیرد.
در فاز دوم پژوهش ،الگموی کمالن ارائمهشمده در فماز اول بما اسمتفاده از اصمول روش
تجزیه وتحلیل ساختیافته ،1ممورد تجزیمه وتحلیمل قمرار گرفمت و اجمزای الگموی کمالن،
بهصورت تفصیلی و جز بمه جمز طراحمی شمد .ایم روش یم

رویکمرد کیفمی جهمت

تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها است که در آن سیستم به قسممتهمای کوچم

تقسمیم

میشود و سطوح مختلفی از ای تقسیمبنمدی بمه وجمود ممیآیمد .سم س بمرای نممایش و
مدلسازی ،چگونگی گردش اطالعات 2مشخص میشود .روش طراحمی و تجزیمهوتحلیمل
ساختیافته تأکید ویژهای بمر تجزیمه وتحلیمل سیسمتم و مسمتندات آن دارد (اسمایس.)2118 ،3
مدلسازی دادههای منطقی بر اساس الزامات دادههای سیستم در حال طراحی ،مدلسازی و
مستندسازی میشوند .ای دادهها بر اساس موجودیتها و روابمط بمی ایم موجودیمتهما
مشخص شده اند .روش طراحی و تجزیه وتحلیل ساختیافته ی

رویکرد نممایش آبشماری

است که به موجب آن ،توالی وقایع بهصورت سری انجام میشود و تا آخری مرحله اداممه

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

تشریح و مشخص شد .در مرحله آخر کاربریها (همان استفادهکنندگان از فرایند) تعیمی و

مییابد (اینفوتچ هند .)2-2 :2112 ،4ای روش به سمه روش طراحمی خماص متکمی اسمت :اول:
مدلسازی دادههای منطقی که به فرایند شناسایی ،مدلسازی و مستندسازی نیازمنمدیهمای
دادههای سیستم در حال طراحی اشاره دارد .دوم :مدلسازی جریان داده که بیمانگر جریمان
اطالعات در اطراف ی

سیستم ،نحوه تاییر و ذخیره آن و منابع اطالعات خارج از سیسمتم

اسممت .سمموم :مممدلسممازی رفتممار سممازمانی ،فراینممد شناسممایی ،الگوسممازی و مستندسممازی
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1 . SSADM
2. Data Flow Diagram
3. Essays
4. ITC Infotech India Ltd
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رویدادهای تجاری که بر هر نهاد تأثیر میگذارد و دنبالهای که در آن اتفاق میافتد .در ایم
فاز با مبنا قمرار دادن الگموی طراحمیشمده در فماز اول تحقیم  ،از اصمول روش کماربردی
تجزیه وتحلیل ساختیافته ،جهت طراحی تفصیلی الگوی سیاست گذاری در وزارت علموم،
تحقیقات و فناوری مبتنی بر هوش تجاری استفاده شده است .در ای فاز ،مراحمل سماخت
الگوی تفصیلی در قالب کارها و وظایف مشخصی که به روشنی تعریف شمدهانمد و رابطمه
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

معینی با یکدیگر دارند ،مشخص و طی شد .مشخصه اصلی ای وظایف ،ماهیت آنها است
که تشریحکننده ابعاد و جزئیات هر کدام از مراحل ششگانه فاز اول تحقی میباشند .بمرای
ای منوور موجودیتها ،رابطها ،جریان دادهها ،1پیونمد موجودیمتهما و پیونمد رابمطهما،2
خصیصهها و محل ذخیرهسازی اطالعات تعیی و اجزای آن مشخص شد تا بهصورت دقی
نحوه ثبت و مستندسمازی فعالیمتهما و اقمدامات تبیمی شمود .در اداممه فراینمد ،بمر روی
تجزیهوتحلیل کارکردها 3با استفاده از نمودار جریان دادهها 4و نمودار روابط موجودیتهما،5
همچنی بر روی تحلیل داده با استفاده از مدل دادهها 1تأکید شد؛ اما ضمم اسمتفاده از همر
دو رویکرد ،از فنون متنموع تحلیمل در خمالل مراحمل مختلمف اسمتفاده شمد (ویمور.)1385 ،
موجودیتها نشاندهنده همان عملیاتی است که بر روی دادهها انجام میشود .رابطهما نیمز
واسط یا بخشی است که دادههما را بمه موجودیمتهما ارتبماط ممیدهمد .خصیصمههما نیمز
ویژگیهای اساسی موجودیتها یا رابطها را به نمایش میگذارد .نتایج تبیی و دستهبنمدی
اطالعات و شواهد منتج از تجزیهوتحلیل نواممنمد بمر اسماس اصمول روش  SSADMو بمر
مبنای اجزای الگوی طراحیشده در فاز اول ،در بخش یافتهها ارائه شده است .در ایم فماز
ابتدا بر اساس دو جز کلیدی یا اصلی تعیی شده در فاز اول تحقی  ،یعنمی سیاسمتگمذاری،
پایش و ارزیابی و همچنی محورهای اصلی زیرمجموعه ،موجودیتها با استفاده از تحلیمل
خبرگی و جدول مربوطه مشخص و تعیی شدند که  24موجودیت مربوط به فراینمد/حوزه
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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(1. Data Flow Diagram or Design )DFD
(2. Entity Relationship Diagram or Design )ERD
3. Functional Analysis
4. DFD
5. ERD
6. Data Model



رابطها تعیی و مابی موجودیت و محورهای اصلی قرار گرفتند .سم س دادههما کمه هممان
اطالعات در حال پردازش و گردش در میان مراحل و اجمزای الگموی ممدنور ممیباشمند و
خصیصهها که ویژگیهای اساسی موجودیتها و روابط را بیان ممیکننمد ،تعیمی و ارتبماط
آنها با محورهای اصلی و اجزای ششگانه از یم سمو و بما ذخیمرهسمازی خروجمیهمای
پردازششده از سوی دیگر ،تعیی گردید .گامهای انجامشده در جدولهای شش و هفت به
پیوست مقاله (به دلیل محدودیت تعداد صفحات) ارائه شده است تا در صورت نیماز ممورد
بهرهبرداری محققی قرار گیرد.
در پژوهشهای کیفی بمه جای اعتبار و پایایی ،از مفماهیمی همچمون اعتباربخشی نتایج
و ارزیابی کیفیت پژوهش استفاده میشود (عبماسزاده .)13-34 :1331 ،جهمت سمنجش اعتبمار و
ارزیابی کیفیت نتایج پژوهش حاضر ،از چهار تکنی

گاهی بهصورت موازی در حی انجام

مراحل و گاهی هم در انتهای انجام آنها استفاده شد .اول :مثلثسازی (تثلیث) که از منمابع
تأییدگر ،نور متخصصان خبره در طمی فراینمد جمعآوری و تحلیل داده اسمتفاده شمد .دوم:
کسب اطالعات دقی مموازی که جهت تجزیهوتحلیمل و کدگمذاریهما از نتمایج تحقیقمات
دیگمر و سمایر منمابع کسمب اطمالع شمد .سموم :خودبمازبینی محقم کمه در طمی فراینممد
جممعآوری و تحلیل دادهها ،از ی

محق همکار (کدگذار ثانویه) بمرای ایم اممر اسمتفاده

شد .چهارم :کنتمرلهمای اعضما که تحلیملهمای دادهای و خروجمیهما بمه چهمار نفمر (31

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

سیاستگذاری و  11موجودیت مربوط به فرایند/حوزه پایش و ارزیابی است .در گام بعمد،

درصد) از جامعه آماری پژوهش ارائه و از نومرات و اصمالحات پیشمنهادی اعضما جهمت
اصالح و جمعبندی نتایج پژوهش استفاده شد.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
با استفاده از شمیوه ( )Eفراگمرد دادهبنیماد ،دادههمای پمژوهش گمردآوری شمد و ممورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفت .از لحوه ورود به میمدان مطالعمه ،در هنگمام گمردآوری دادههما،
تجزیه وتحلیل ،کدگذاری و اعتبارسنجی تا تولید نوریه یا الگوی مدنور ،همواره بما تأممل و
بازاندیشی انتقادی و از زوایای گوناگون دادههما ممورد تحلیمل ،مقایسمه و کدگمذاری قمرار
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گرفت .ابتدا با کم

مصاحبه ،مطالعه عمی کتابخانهای ،بررسی اسناد مورد اشاره ،دادههما و

اطالعات تولید شد .س س تحلیل دادهها به صورت موازی انجام شد .شکلگیری مفاهیم در
سطح اول بر اساس کدهای اساسی ،در سطح دوم بر اساس طبقهبندی و در سطح سموم بمر
اساس تشخیص روابط اصلی و فرعی اجزا و دیگر پدیدههای ماثر انجام شد .س س توسمعه
مفاهیم بر اساس نمونهگیری نوری تا اشباع ،مرور انتخابی مت ها و منمابع اداممه پیمدا کمرد.
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

درنهایت با تعیی مفاهیم ،مقولهها ،جمعبندی روابط ،اجزا و پدیدههمای مماثر و تأثیرپمذیر،
نوریه گرانددی یا الگوی سیاستگذاری ،ارائه شد .جهت ایجاد مجموعه سازمانیافتمهای از
کدها و مفاهیم اولیه که نتیجه بررسی دقی و تفصمیلی گمزارههمای همر مصماحبه و مطالعمه
عمی مستندات به صورت موازی است ،در مجموع  133کد اولیه تعیی شمد .ایم کمدهای
اولیه به گونه ای دسته بندی شد که قابلیت کاربرد و عملی شدن آنها تا حمد زیمادی تسمهیل
شود .مالک طبقه بندی کدهای اولیه ،تناسب مفهومی آنها با نگرش و مکانیزم اجرایی است
تا از ای طری به مفاهیم و مقوالت ،تخلص و دستهبنمدی شموند .سم س مفماهیم (طبقمات
اصلی) و مقوالت (طبقات فرعی) ذیل آنها ،به کم

استقرا و قیماس دسمتهبنمدی شمدند.

پس از آن مقولههایی که کاربرد و ماهیت یکسانی داشتند در ی

گروه دستهبندی تجمیعمی

شدند تا به دلیل تناسب معنایی و کارکردی ،اجزای کلیدی را شکل دهند .روابط بی اجزای
کلیدی جهت تعیی نوع روابط و جنس ارتباطات بی آنها دستهبندی شدند .س س سمطوح
کاربری بر اساس نوع و جنس تصمیمات و مرجع اتخاذ تصمیم ،مشمخص شمدند .الگموی
کالن طراحیشده در فاز اول تحقی در نرمافزار  VISIO.16طراحی شد که در شکل  2ارائمه
شده است.
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مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

شکل شماره  :4الگوي کالن حاصل از فراگرد گراندد تئوري منتج از فاز اول تحقيق

در فاز دوم پژوهش ،الگموی کمالن ارائمهشمده در فماز اول بما اسمتفاده از اصمول روش
تجزیممهوتحلیممل سمماختیافتممه 1مممورد تحلیممل قممرار گرفممت .از اصممول روش کمماربردی
تجزیهوتحلیل ساختیافته (که مجموعهای بههمپیوسته از استانداردها و خطوط راهنما برای
تجزیهوتحلیل و طراحی میباشد) ،جهت طراحی تفصیلی الگوی سیاست گذاری در وزارت
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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علوم ،تحقیقات و فناوری مبتنی بر هوش تجاری استفاده شد .در ای فماز ،مراحمل سماخت
الگوی تفصیلی در قالب کارها و وظایف مشخصی که به روشنی تعریف شمدهانمد و رابطمه
معینی با یکدیگر دارند ،طی شد .برای ای منوور موجودیتها ،رابمطهما ،جریمان دادههما،1
پیوند موجودیتها و پیوند رابطها ،2خصیصهها و محل ذخیمرهسمازی اطالعمات و دادههما
تعیی و اجزای آن مشخص و تعریف شد تا به صمورت دقیم نحموه ثبمت و مستندسمازی
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

فعالیتها و اقدامات تبیی شده و مشخص شود در هر مرحله از توسعه و ایجاد سیستم چه
مستنداتی تولید خواهد شد .محصول نهایی ای فاز ،تهیه و طراحی مدل منطقمی و تفصمیلی
موجودیتها ،روابط و دادهها است کمه شمامل نمموداری کلمی از سماخت منطقمی دادههما،
فهرست موجودیتها ،شرح اقالم اطالعاتی ،تعیی دامنه اقالم اطالعماتی ممیباشمد .جهمت
طراحی الگوی تفصیلی مدنور ،در گام اول تبیی و دستهبندی ابتمدایی اطالعمات و شمواهد
منتج از تجزیهوتحلیل نواممند بر اساس اصمول روش  SSADMصمورت پمذیرفت .پمس از
تکمیل تجزیهوتحلیلهای ای گمام بما کمم

روش تجزیمهوتحلیمل سماختیافتمه ،الگموی

تفصیلی سیاست گذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با استفاده از اطالعات جمداول
مربوطه (ارائه شده در پیوست مقاله) ،طراحی و ترسیم گردید .ای الگوی تفصیلی با استفاده
از اصول تجزیه وتحلیل ساختیافته 3به صورت جداگانه برای اجزای ششگانه الگوی کالن
منتج از فاز اول تحقی  ،یعنی الگوی کمالن سیاسمتگمذاری در وزارت علموم ،تحقیقمات و
فناوری مبتنی بر هوش تجاری در نرمافزار  VISIO.16طراحی شد .اشمکال  3تما  ،8الگموی
تفصیلی طراحیشده اجزای ششگانه را نمایش میدهند.
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شکل شماره  :4جز/کد دوم الگوی تفصیلی سیاستگذاری (طراحی و ترسیمشده بر اساس )SSADM

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

شکل شماره  :3جز/کد اول الگوی تفصیلی سیاستگذاری (طراحی و ترسیمشده بر اساس )SSADM
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فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411
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شکل شماره  :5جز/کد سوم الگوی تفصیلی سیاستگذاری (طراحی و ترسیمشده بر اساس )SSADM

شکل شماره  :1جز/کد چهارم الگوی تفصیلی سیاستگذاری (طراحی و ترسیمشده بر اساس )SSADM



شکل شماره  :8جز/کد ششم الگوی تفصیلی سیاستگذاری (طراحی و ترسیمشده بر اساس )SSADM

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

شکل شماره  :2جز/کد پنجم الگوی تفصیلی سیاستگذاری (طراحی و ترسیمشده بر اساس )SSADM

33




نتيجهگيری و پيشنهادهای تحقيق
نتيجهگيري
خروجی تحقی حاضر ،الگوی طراحیشده فرایند سیاسمت گمذاری در وزارت علموم،
تحقیقات و فناوری با رویکرد هوش تجاری به صورت کالن و تفصیلی است که یکمی از
رویکردهای پرکاربرد جهت هوشمندسازی فرایندهای سازمانی می باشد .به پرسش اصملی
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

و پرسش فرعی پژوهش که در پی پرسش اصلی مطرح شمده بمود نیمز در قالمب الگموی
سیاست گذاری مبتنی بر هوش تجاری (گردش و پردازش صحیح دادهها) طراحمی شمده،
پاسخ داده شد .یافته اصلی پژوهش ،الگوی سیاست گذاری در وزارت علوم ،تحقیقمات و
فناوری ،طراحی شده به صورت کالن و تفصیلی است که ی

نگمرش جمامع و هوشممند

مبتنی بر هوش تجاری ارائه نموده اسمت .الگموی طراحمیشمده (شمکل  )2فراینمد کلمی
سیاست گذاری را در دو حوزه سیاست گذاری و پایش و ارزیابی به تصویر کشیده اسمت.
دو بخش یا حوزه سیاست گذاری و پایش و ارزیابی بهعنموان حموزههمای اصملی فراینمد
مذکور تعیی شدند که در شکل مذکور به صورت الی ها یا خطوط جداگانمه نشمان داده
شده اند .مراحل و اجزای ابتمدایی الگمو شمامل جز/کمد یم

(اسمناد باالدسمتی ،شمواهد،

مستندات و دادهها) و جز/کد دو (تعیی چشمانداز ،مأموریت  ،تعریف اهداف استراتژی
و کالن) در حوزه سیاست گذاری تعریف می شوند .پس از گمردش اطالعمات و پمردازش
آن ها در ای دو قسممت ،جز/کمد سموم (شمامل دو گمام طراحمی ممدل ارزیمابی اهمداف
استراتژی

و کالن و ارزیابی آن ها) در ذیل حوزه پایش و ارزیابی تعیی و الی مربوطمه

طراحی گردید .جز/کد چهارم (شامل دو گام تعریف اهداف کممی و عملیماتی و تعریمف
شاخص ها ی کلیدی عملکرد) مربوط به حوزه یا بخش سیاست گذاری میباشمد .جز/کمد
پنجم (که شامل دو گام طراحی مدل ارزیابی اهداف کمی و عملیماتی و ارزیمابی آنهما و
نتایج مربوطه است) در حوز ه ارزیابی و پایش تعیی و طراحمی شمد .جز/کمد ششمم نیمز
( شامل انتخاب و تعیی اهداف کمی و عملیاتی) در حوزه سیاست گذاری تعیمی و الیم
آن مشخص شمده اسمت .خروجمی الگموی طراحمیشمده نیمز بمه صمورت چشممانمداز،
34



مأموریت ها  ،اهداف کالن ،اهداف استراتژی  ،اهداف کمی و عملیاتی خواهد بود کمه در



اقدامات اجرایی بر اساس آن ها تدوی و اجرا خواهند شد .نوآوری پژوهش و اهمداف از
پیش تعیی شده ،نبود ی
عدم وجود ی

الگوی مشخص ،عدم پرداخت پژوهش های پیشی به موضموع،

ابزار مناسب به منومور سیاسمت گمذاری مبتنمی بمر دادههما (هوشممند) و

پراکندگی در توصیه ها جهت انجام فرایند مذکور ،اهمیت نتایج پژوهش را اثبات میکنمد.
پژوهش قویفکر و همکارانش 1که مدل و الگویی پنجمرحلمهای را جهمت ترسمیم چرخمه
سیاست گذاری و تحلیل سیاست ارائه نموده است ،یکمی از تحقیقماتی اسمت کمه قرابمت
مفهومی و تشابه بیشتری با پژوهش حاضر دارد .در الگموی ارائمه شمده توسمط آنهما بمر
تدوی دقی چشمانداز ،مأموریت  ،اهداف کالن ،اهمداف جزئمی و ارزشهما تأکیمد شمده
است .تحقی حاضر عالوه بر پوشش کامل مراحل ارائه شده در تحقیم ممورد اشماره ،بما
مدنور قر ار دادن هوش تجاری ،گردش صحیح و پردازش به موقع دادههما و اطالعمات را
نیز مدنور قرار داده و پایش ،ارزیابی و تحلیل های مورد نیاز را نیز به صورت دقی ممورد
توجه قرار داده است .همچنی مراحل الگوی تحقی بمه صمورت جزئمی و تفصمیلی نیمز
ترسیم و ارائه شده است.
پيشنهادها
آ نچه بر اساس پژوهش حاضر برای بهبود و توسعه فرایند سیاست گذاری هوشمند بمه
کار بسته میشود را می توان در قالمب یم

مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

فرایند برنامه ریزی سازمان مورد مطالعه ،مورد استفاده قرار خواهد گرفمت و برناممههما و

رویکمرد ملمی طبقمه بنمدی کمرد .بما توسمعه

دولت های هوشمند در سطح دنیما و جمایگزی شمدن رویکمرد هوشمندسمازی بمهجمای
رویکردهای سنتی ،پیشنهاد میشود که الگوهای هوشمند در حوزههای دیگر تصمیمگیری
مانند برنامه ریزی نیز بررسی و طراحی شوند .همچنی پیشنهاد می شود الگوهای مشابه در
سایر سازمانها و وزارتخانه ها بر اسماس شمرایط و مختصمات آن سمازمان یما وزارتخانمه
طراحی شود .همچنی با پیوند بی الگوهای طراحیشده در سازمانهای مختلف دولتی و
مرتبط نمودن آن با الگوی کالن سیاست گذاری و برنامه ریزی در سمطح دولمت (سمازمان
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برنامه) ،الگوی سیاست گذاری دولت هوشمند در ایران طراحی و پیادهسازی شود .البته از
چالش های اصلی ای مهم ،عدم درک مسمائل نموی و فناورانمه توسمط مسمئولی ارشمد
سازمانها است .پیشنهاد میشود جهت اجرا و پیادهسازی الگوی طراحیشده پژوهش ،بما
استفاده از روش های علمی و کاربردی ،الگوی تفصیلی طراحیشده با استفاده از زبانهای
یک ارچه برنامهنویسی (شی گرا) به صورت عملیاتی و قابل اجرا در سازمان طراحی شود.
فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411
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الف .فارسي


ادیب حاجباقری ،محس ؛ پرویزی ،سرور و صلصالی ،مهموش ،)1331( ،روشهاي تحقيق کيفیي ،تهمران،
مرکز نشر علوم پزشکی (بشری).



الوانی ،مهدی .)1382( ،تصميمگيري و تعيين خطمشي دولتي ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوی کتب علموم
انسانی (سمت).



انصارینژاد ،علی .)1332( ،یافت روابط علی و معلولی و رتبهبنمدی عواممل بحرانمی موفقیمت و شکسمت
پرو ههای پیادهسازی سیستمهای اطالعاتی به کمم

ترکیمب روشهمای  ANPو  DEMATELفمازی

گروهی ،نشريه تخصصي مهندسي صنايع ،دوره  ،2ص .8-12


بازرگان ،عباس ،)1328( ،مقدمهاي بر روشهاي تحقيق کيفي و آميخته ،رويکردهاي متیداول در علیو
رفتاري ،تهران ،نشر دیدار ،چاپ اول.



تقوا ،محمدرضا و نوری ،الهه ،)1333( ،هوشمندي کسبوکار (مفیاهيم و رراحیي و توسیعه سيسیتم)،
تهران ،نشر دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،چاپ اول.



حسنقلیپور ،حکیمه؛ قلیپور ،آری ؛ قاضی محله ،مهمدی محممدی و روشمندل اربطمانی ،طماهر،)1383( ،
الزامات ،ضرورتها و مکانیزمهای تجاریسازی دانش در دانشکدههای مدیریت ،مديريت بازرگاني ،دوره
 ،2شماره  ،4شماره پیاپی  ،1ص .41-11



حقیقت منفرد ،جالل و شعبانی مایانی ،محبوبه ،)1331( ،بررسی اثر ابعماد محتموایی سمازمان بمر اثربخشمی
هوش تجاری با توجه به نقش مدیریت دانش مطالعه موردی :بان

سمامان ،فصلنامه مديريت (پژوهشگر)،

سال نهم ،شماره  ،22ص .15-84


خاکی ،غالمرضا ،)1332( ،روش تحقيق با رويکرد گرانددي در پاياننامیهنويسیي ،تهمران ،نشمر فمو ان،
چاپ اول.



مقاله پژوهشی :شناسایی طراحی الگوی سیاستگذاری مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با دو رویکرد کالن و تفصیلی

فهرست منابع و مآخذ

داناییفرد ،حس و اسالمی ،آذر ،)1331( ،کاربرد استراتژي پژوهشي نظريه دادهبنياد در عمیل سیاخت
نظريه بيتفاوتي سازماني ،تهران ،نشر دانشگاه امام صادق (ع).



دهقانی فیروزآبمادی ،مرتضمی و رجبمی پورمیبمدی ،علیرضما ،)1334( ،تمدوی چهمارچوب پیشمنهادی در
سیاست گذاری بازاریابی با استفاده از تبیی جایگاه هوش تجاری ،کنفرانس بينالمللي مديريت ،اقتصیاد و
سامانههاي مالي ،دبی ،پندار اندیش ره و.



رنجبممر ،جممواد؛ آتممشسمموز ،علممی ،)1331( ،بررسممی تممأثیر همموش تجمماری در بهبممود تصمممیمگیمریهممای
مدیران ،سومين کنفرانس بينالمللي مديريت ،حسابداري و اقتصاد دانیشبنيیان بیا تککيید بیر اقتصیاد
مقاومتي ،تهران ،دانشگاه عالمه مجلسی.



ساروخانی ،باقر ،)1322( ،روشهاي تحقيق در علو اجتماعي اصول و مباني ،بينشها و فنیون ،تهمران،
ماسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
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شمس ،زهره و صفاری ،مژگان ،)1331( ،مفهوم هوش تجاری و معرفی نسلهای آن؛ چالشها و راهکارهما
و تأثیر آن در تصمیمگیریهای کالن ،اولين کنفرانس ملیي کاربردسیازي هیوش تجیاري (راهکارهیا و
چالشها) ،گروه مهندسی صنایع ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی.



صفاری ،مسعود ،)1333( ،بررسمی رابطمه بمی هموش تجماری و توانمندسمازی روانشمناختی ،مطالعیات
مديريت بهبود و تحول (مطالعات مديريت سابق) ،شماره  ،81دوره  ،2ص .23-81



عباسزاده ،محمد ،)1331( ،تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفمی ،جامعیهشناسیي کیاربردي ،سمال
بیست و سوم ،شماره پیاپی ( ،)45شماره اول ،ص .13-34

فصلنامه علمی مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411



فدایی کچمویی ،الهمام و خمانی ،ناصمر ،)1331( ،بررسمی هموش تجماری و لمزوم کماربردی کمردن آن در
سازمانها ،دومين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات ،نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی .



فروزنده ،لطمفاهلل و وجمدانی ،فمااد ،)1388( ،سیاسمت گمذاری عممومی چیسمت ،ارالعیات سياسیي و
اقتصادي ،پژوهشکده علو انساني و مطالعات فرهنگي ،شماره  213و  ،221ص .181 – 212



فالح دوست ،مجتبی؛ شریفی ،آرش؛ طاولی ،رضا ،)1334( ،کاربرد رهیافتهمای هموش تجماری در بهبمود
تصمیمگیری مدیران بانکی (مطالعه موردی موسسه اعتباری ثمام ) ،اولين کنفرانس بينالمللیي میديريت،
اقتصاد ،حسابداري و علو تربيتي ،ساری ،شرکت علمی -پژوهشی و مشاورهای آیندهساز ،دانشمگاه پیمام
نور نکا.



محرابی ،مهسا و الجوردی ،سید جلیل ،)1334( ،هوش تجاری و ارتباط آن با سیستمهای اطالعاتی و نقش
آن در تصمیمگیری ،دومين کنفرانس بينالمللي مديريت در قرن  ،40تهران ،ماسسمه ممدیران ایمدهپمرداز
پایتخت ویرا.



منفرد ،مهدی و مایانی ،رضا ،)1332( ،بررسی رابطه بی ابعاد محتوایی سازمان بر اثربخشی هموش تجماری
با توجه به نقش تعدیلکننده مدیریت دانش :مطالعه موردی بان

سامان ،همايش ملیي هیوش سیازماني،

شماره  ،11دوره  ،15ص .41-52


میاندهی ،حجت؛ جهانبی  ،زهرا و شکیبایی ،زهره ،)1335( ،نقش هموش تجماری بمهعنموان یم

سیسمتم

اطالعاتی در بهبود استراتژی سازمانها ،اولين کنفرانس ملي مديريت مهندسیي ،آسمتانه اشمرفیه ،ماسسمه
آموزش عالی مهرآستان گیالن.


نجاری ،رضا؛ آذر ،عادل و جلیلیمان ،حمیدرضما ،)1334( ،ارائمه ممدل هوشممندی سمازمان :ممورد مطالعمه
شرکتهای تولیدی ،فصلنامه مطالعات رفتار سازماني ،سال چهارم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)12ص -24
.1



ویور ،فیلیم ،)1385( ،،روش تحليل و رراحي ساختيافته سيستمهیا  ،SSADM4همکماران سیسمتم،
انتشارات آذرخش.
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