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 اديبن داده هینظر از استفاده با: یتجار هوش کردیرو با فناوری و تحقيقات علوم، وزارت در سياستگذاری یالگو یطراح

 1احد بنار

 *2علی رضائيان

 3عزیزاهلل معماریانی

 4علی معينی

 چکیده 

اهدافش به ها نيازمند طراحی الگوی مناسب سياستگذاری است که بتواند سازمان را هوشمندانه سازمانمدیریت علمی در 

ها، اجتناب ناپذیر طراحی الگوی سياستگذاری جهت اتخاذ تصميمات با حداقل خطا و با استفاده هوشمند از داده. برساند

های به موقع و مناسب، گيری، عدم تصميمدر این زمينه هوشمند یا سيستمی نبودن آن وعدم وجود الگوی مناسب . است

 امورها در ها از وظایف حاکميتی و غرق شدن آنهای سياستگذاری مبتنی بر شواهد، دور شدن سازمانعدم وجود فرایند

 الخصوص وزارت علوم، تحقيقات و فناوری را به طراحی یک الگویها علیاست که نياز سازمانی جاری، اهم دالیل

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مناسب و موثر سياستگذاری در وزارت علوم، . نمایداثبات می در این زمينهمناسب 

 و کيفی گيری از رویکرد پژوهش اکتشافی و با استفاده از روش تحقيقبرای این منظور، با بهره. است تحقيقات و فناوری

نفر از خبرگان، الگوی سياستگذاری در وزارت  13دفمند و مصاحبه با گيری هبنياد و با کمک نمونه داده نظریه راهبرد

کدهای اوليه  193های انجام شده، ابتدا بر اساس کدگذاری. علوم، تحقيقات و فناوری مبتنی بر هوش تجاری طراحی شد

گدگذاری انتخابی و در نهایت با . مشخص شدند( طبقه فرعی)مقوله 27و ( طبقه اصلی)مفهوم 2سپس . تحقيق تعيين شد

ها مشخص و سطوح کاربری این اجزا تعيين جز کليدی و اصلی الگو تعيين و روابط بين آن 6ها بندی تجميعی مقولهدسته

های علمی مورد ارزیابی و کد یا گام است با استفاده از روش/دارای شش جز در نهایت الگوی طراحی شده که. گردید

 .های آتی ارائه گردیدآن تایيد شد و پيشنهادات جهت پژوهش اعتبارسنجی قرار گرفت و کيفيت

 

 .سياستگذاری، هوشمندی، هوش تجاری، طراحی الگو، نظریه داده بنياد :واژگان كليدي
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 مقدمه 

، آن را ملزم به جستجوی ابزارهایی برای تسهيل فرآیند کسب و کار، استفاده اثربخش حقيقت اجتماعی اقتصادی سازمان

ای را برای کشف دانش جدید بنا نهند )فدایی، ها از منابع مختلف کرده است تا پایهها، پردازش و تحليل وسيع آنداده

پردازند که از منابع ها میسازی دادهآوری، ایجاد و ذخيرهها بيش از قبل به جمع(. امروزه سازمان1396کچویی و خانی، 

گيری، چالش ها به اطالعات مفيد در زمان تصميمهای حجيم و تبدیل آنشود. مدیریت چنين دادهآوری میمختلفی جمع

هایی دارند که از های کوچک، متوسط و بزرگ نياز به دسترسی سریع به دادهبزرگی را ایجاد کرده است. سازمان

يان متمادی (. برای سال227-237: 2012، 1های مختلف سازمانی بدست آمده باشد )اميد، معلق و زارع رواسانسيستم

اند )شمس و ها را در انجام وظایف مختلف خود، مورد حمایت و یاری قرار دادههای اطالعات مدیریت، سازمانسيستم

ها را با توجه اند دادهو نتوانسته های مختلف پراکنده و ناهمگن نبوده(. اما قادر به ایجاد یکپارچگی ميان داده1396صفاری، 

های جدید را شناسایی کنند )رنجبر های موجود ميان دادهای اثربخش تفسير و وابستگید، به گونههای وسيع موجوبه زمينه

 (. 1396سوز، و آتش

همچنين با ظهور مباحث جدید در دنيای امروز به ویژه مبحث فناوری اطالعات، نگاه جدیدی نيز در عرصه طراحی الگوها 

های ها جهت استفاده از سيستمت الگوهای هوشمند و مورد نياز سازمانها ایجاد شده است. اهميت حرکت به سمو سيستم

-تواند محرک خوبی برای اجرای الگوی هوشمند سياستگذاری در سازمانخودکار به منظور کاهش خطاهای احتمالی، می

-ب الگوها و سيستمبایست در قالها به خصوص از ابعاد مدیریتی بسيار ضروری بوده و میها باشد. لذا شناخت این سيستم

گيری مورد مطالعه قرار گيرد. هوشمندی به ریزی سازمانی در جهت پشتيبانی و هوشمندسازی فرایند تصميمهای برنامه

سازان گيران و تصميمگردد که به تصميمهای خام به اطالعات تجاری، کاربردی و مدیریتی اطالق میفرایند تبدیل داده

تر گرفته و بر اساس اطالعات صحيح عمل نمایند )اونگ، سو و ات خود را بهتر و سریعکند تا تصميمسازمان کمک می

ها، اطالعات، دانش و خرد توان استفاده موثر، به جا و سریع از داده(. هوشمندی سازمانی را می261-275: 2011، 2وونگ

گرفتن تصميمات بر اساس اطالعات و  های سطوح مختلف سازمان دانست.گيریافراد داخل و خارج از سازمان در تصميم

های صحيح، دقيق، به موقع و کافی، به درک الزم از مسائل داخلی و خارجی سازمان و اهميت اتخاذ تصميمات داده

-ها قادر به واکنش سریع در برابر تغييرات بازار باشند، نياز به سيستمصحيح برای مدیران بستگی دارد. برای اینکه سازمان

توان از هوش های علت و معلولی مختلف را ارائه دهد. برای این منظور، میها تحليلد که بتوانند از طریق آنهایی دارن

های هوشمند، اطالعات را به صورت خام در اختيار (. سيستم1395بين و شکيبایی، تجاری استفاده کرد )مياندهی، جهان

های تحليلی هوشمند در های تصميم یا گزارشو در قالب بسته گذارند. بلکه آن را تحليل نمودهتصميم گيرندگان نمی

ترین ها برای اتخاذ تصميمات با حداقل خطا، باید قوی(. سازمان1394اختيار مدیران قرار می دهند )محرابی و الجوردی، 

-مایند. یکی از مهمها و اطالعات است را درک نابزار شناخت و اتخاذ تصميمات بهينه که همان استفاده هوشمند از داده

کشد. در صورت بصری، اطالعات هدفمندی را به تصویر می ( است که بهBI3ترین ابزارها در این زمينه هوش تجاری )

                                                      
1- Amid & Moalagh & Zare Ravasan 

2 - Ong & Siew & Wong 

3- Business Intelligence 



 ......               فناوری و تحقيقات علوم، وزارت در سياستگذاری یالگو یطراح                                1398تابستان

109 

 

ها به شمار گيری در سازمانهای تصميمواقع هوش تجاری ابزاری مهم جهت طراحی مناسب و هوشمند الگوها و سيستم

های سازمانی به صورت مناسب و به موقع استفاده نموده دهد که بتواند از دادهها میه سازماناین امکان را ب آید. این ابزارمی

ها با ورود به سيستم هوش تجاری مورد پردازش قرار گرفته و به دانش گيری هوشمندی داشته باشد. دادهو فرایند تصميم

نتایج تحليلی آن، مدیران در تصميم گيری خود شوند. سپس دانش بدست آمده مورد تحليل قرار گرفته و از تبدیل می

(. از 1394دهند )دهقانی فيروزآبادی و رجبی پورميبدی، مند شده و اقداماتی را جهت بهبود عملکرد سازمان انجام میبهره

گيری مانند الگوی سياستگذاری، باید های تصميمتوان دریافت که در طراحی الگوها و سيستماین جهت به سادگی می

ها به دانش را مورد توجه قرار داد و با این رویکرد در جهت طراحی ها و اطالعات، پردازش و تبدیل آنجریان صحيح داده

 گيری گام برداشت.الگوهای هوشمند تصميم

-سازند. سازمانگيری خود را هوشمند ها خواهند توانست فرایندهای تصميمگيری مناسب و استفاده به موقع از دادهها با بهرهسازمان

گيری خود را توانند با استفاده از این رویکرد به صورت موثرتری الگوی تصميمای، میتر با توجه به حجم باالی دادههای بزرگ

های بيرونی و درونی تاثيرگذار بر عملکرد آن، طراحی نمایند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوری نيز با توجه به حجم عظيمی از داده

گيران سازمان به بهترین وجه مسير سياستگذاری را طی نمایند. بر اساس باشد تا تصميمد الگوی مناسب، هوشمند و اثربخش مینيازمن

بررسی انجام شده در وزارت مذکور با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد، فرایند سياستگذاری مدونی در این زمينه وجود ندارد که 

های دیگر نيازمند استفاده مناسب از ابزارهای باشد. این وزارتخانه نيز همانند سازمانحقيق پيشرو میاین امر خود مبين نوآوری ت

باشد. لذا های کالن خود میگيریها در جهت تصميمموقع از دادهفناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه استفاده صحيح، مناسب و به

خصوص با توجه به ابعاد مدیریتی این وزارتخانه، ها )هوش تجاری( بهی بر دادهگيری مبتنطراحی سيستم و الگوی هوشمند تصميم

ها و باشد. این امر موجب حذف بسياری از کارهای حدسی در سازمان شده و ارتباطات بين بخشبسيار ضروری و حائز اهميت می

 یط مختلف، پاسخ سریع و مناسبی ارائه دهد. دهد تا سازمان نسبت به تغييرات در شراها را افزایش میهماهنگی ميان فعاليت

با توجه به اهميت موضوع، در این تحقيق مد نظر است تا الگوی سياستگذاری در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به صورت 

این  هوشمند و مبتنی هوش تجاری )مبتنی بر داده( طراحی شود. پرسش اصلی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستيم

باشد؟ در واقع مسئله اصلی که نياز به است که: الگوی مناسب و موثر سياستگذاری در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری چگونه می

های به موقع گيریکند، عدم وجود فرایند سياستگذاری هوشمند یا مدون نبودن آن، عدم وجود تصميمانجام این پژوهش را اثبات می

از وظایف حاکميتی و پرداختن یا غرق شدن در  های سياستگذاری مبتنی بر شواهد، دور شدن سازمانرایندو مناسب، عدم وجود ف

-های بسيار زیاد و حجيم است که بدون وجود یک الگوی سياستگذاری مناسب، تصميم کارهای عملياتی و جاری و وجود داده

گيری دقيق، به موقع و ا طراحی یک الگوی مناسب، امکان تصميمسازد. در نتيجه الزم است تا بگيری را برای مدیران مشکل می

های مهم و اثرگذار در نظام ها برای مدیران این وزارتخانه که یکی از سازمانموقع از دادهمبتنی بر چرخش و استفاده صحيح و به

 فراهم شود.  ریزی کالن کشور است،گيری و برنامهتصميم

الگوی هوشمند سياستگذاری در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری هستيم. هوشمندی سازمانی  در این پژوهش به دنبال طراحی

 1967 سال در (. ویلنسکی2000، 1باشد )شواینگرگيری میمستلزم هوشمندی ابعاد مختلف سازمان از جمله فرایندهای تصميم

 تعریف گيریتصميم فرایند برای نياز مورد سياسی و فنی اطالعات ارتباط دهی و تفسير پردازش، آوری،جمع را سازمانی هوشمندی

                                                      
1 - Schwaninger 
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هوشمند شدن یا هوشمندی  (.1393 نوری، و تقوا) دارد توجه سازمان و فرایندهای سازمانی داخل به بيشتر هوش این نمود که

(. در حقيقت 101-119: 2001، 1های اتخاذ شده است )فيلوس و باناهانسازی موثر تصميمهای مناسب و پيادهسازمانی، اتخاذ تصميم

-ها از جمله فرایند سياستگذاری میگيری آنها، هوشمندسازی فرایندهای تصميمهای هوشمندی سازمانبا این تعاریف، یکی از راه

 هوشمندی فرآیندهای (.1393 نوری، و تقوا)توان سازمانی هوشمند ایجاد نمود های سازمانی، میباشد. با کمک هوشمندسازی فرایند

 بررسی بينی،پيش سازی،بهينه منظور به تحليل فرآیندها و تجزیه و نظارت زمينه در کاربردها از حوزه وسيعی برگيرنده در انیسازم

های هوشمند نمودن فرایندهای سازمانی (. یکی از روش321-343: 2003، 2است )گریگوری سازمان فرآیندهای کشف و همگونی

تجاری، یک سيستم جدید، برنامه نرم افزاری یا پروژه مستقل نيست، بلکه یک چارچوب کاری استفاده از هوش تجاری است. هوش 

های مختلف است که برای تبدیل داده به اطالعات و اطالعات به دانش مورد نياز و گردش صحيح شامل فرآیندها، ابزار و فناوری

های خام به اطالعات تجاری، کاربردی و توان فرایند تبدیل داده(.هوشمندی را می1392ها و اطالعات هستند )انصاری نژاد، این داده

تر و بر اساس اطالعات صحيح بگيرند کند تا تصميمات خود را بهتر و سریعگيران کمک میمدیریتی اطالق کرد که به تصميم

گيری در سازمان از جمله متوان جهت هوشمند نمودن فرایندهای تصمي(. در واقع از هوش تجاری می2011، 3)اونگ، سو و وونگ

شوند تا مدیران در ها با ورود به سيستم هوش تجاری مورد پردازش قرار گرفته و تبدیل به دانش میسياستگذاری استفاده کرد. داده

-به تجاری پتانسيل هوش های(. سيستم1394، رجبی پورميبدیو  دهقانی فيروزآبادیها استفاده نمایند )گيری خود از آنتصميم

تجزیه و  در رقابت” را آن که داونپورتکنند. چيزیایجاد می سازمان ظرفيت ارتقای طریق از را اطالعات از استفاده رساندن حداکثر

(. هوش تجاری نه بعنوان یک ابزار یا محصول و یا حتی سيستم، بلکه بعنوان یک رویکرد 98: 2005، 4نامد )دیونپورتمی “تحليل

، با در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری(. الگوی سياستگذاری 1392جدید در معماری سازمانی مطرح شده است )منفرد و مایانی، 

به شوندگان مطابق با تعاریف فوق و بر مبنای گردش صحيح و به تبيين دقيق مفاهيم هوشمندی سازمان و هوش تجاری برای مصاح

ها، ای از روشمجموعهشود. نقطه اتکای محققين در این پژوهش مفهوم هوش تجاری یعنی ها طراحی میها و پردازش آنموقع داده

ن اطالعات و ارتباط آن با و گردش صحيح ای خام به اطالعات مفيد و معنادار های ها برای تبدیل دادهفرایندها، معماری

هوشمندسازی فرایند تصميم گيری در سازمان است. به طور خالصه بر اساس تعاریف اشاره شده، هوش تجاری به عنوان یکی از 

گيری در سازمان فرایند سياستگذاریست که با گيری است. یکی از فرایندهای تصميمرویکردهای هوشمندسازی فرایندهای تصميم

هوش تجاری و توجه دقيق به مفهوم آن )یعنی گردش صحيح و به موقع و پردازش داده ها جهت تبدیل به اطالعات مفيد و استفاده از 

توان آن را هوشمند ساخت. این امر با استفاده از نظریه داده بنياد و تشریح مفاهيم کليدی معنادار در مراحل مختلف فرایند مذکور(، می

 گردید.برای مصاحبه شوندگان انجام 

ها به صورت کالن در این پژوهش تالش شده است تا الگوی مناسب سياستگذاری در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مبتنی بر داده

طراحی شود. با توجه به اینکه تاکنون در وزارتخانه مذکور و در زمينه مورد پژوهش، الگویی طراحی و ارائه نشده است، این امر خود 

ها و الگوهایی وجود دارد که در بخش مبانی باشد. در زمينه فرایندهای سياستگذاری مدلدید بودن تحقيق میمبين نوآوری و ج

ها بيشتر به برداشت دوم فرایند سياستگذاری که همان مفهوم ها اشاره شده است. اما این الگوها و مدلنظری و پيشينه تحقيق به آن

                                                      
1 - Filos & Banahan 

2 - Grigori 

3 - Ong & Siew & Wong 

4 - Davenport 
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نکه منظور ما در این تحقيق از فرایند سياستگذاری، برداشت اول از آن است که شامل سياستگذاری عمومی است اشاره دارد. حال آ

به مفاهيم  مبانی نظریباشد. در بخش ها، اهداف کالن و استراتژیک، اهداف عملياتی و کمی میتدوین و تعيين چشم انداز، ماموریت

یل مذکور و همچنين با توجه به اینکه نيازمند طراحی به دالهای موجود مرتبط به این دو برداشت اشاره شده است .الگوها و مدل

الگوی خاص و بومی مبتنی بر هوش تجاری در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، هستيم و چنين الگویی در حال حاضر وجود 

 بندی کرد:دسته توان به صورت زیرتحقيق را میو فرعی اصلی  اهدافرساند. ندارد، ضرورت و اهميت تحقيق را به اثبات می

ارزیابی و اعتبار سنجی ؛ هدف فرعی: ، تحقيقات و فناوریهدف اصلی: طراحی الگوی مناسب فرایند سياستگذاری در وزارت علوم

 در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری. شده الگوی سياستگذاری طراحیکيفيت 

تعریف و تعيين ابعاد مختلف موضوع پژوهش، الگوی مناسب  رود این تحقيق بتواند ضمنبا توجه به اهداف مورد اشاره، انتظار می

سازی سياستگذاری در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری را به صورت کالن طراحی و پيشنهاداتی را برای تحقيقات آتی جهت پياده

جاری از طریق تاکيد بر آن ارائه نماید. در واقع در این پژوهش، هدف طراحی الگوی مدنظر به صورت هوشمند و مبتنی بر هوش ت

سازی است. از این جهت پژوهش گيری و تصميمها و اطالعات و پردازش آن در سطوح مختلف تصميمفرایند صحيح گردش داده

ها، اهداف الگوی مناسب فرایند سياستگذاری )تدوین و تعيين چشم انداز، ماموریت"بدنبال یافتن پاسخ مناسب برای این سوال که: 

 باشد.می "ارت علوم، تحقيقات و فناوری چگونه است؟در وز راتژیک، اهداف عملياتی و کمی(کالن و است

 مبانی نظري

مبحث اصلی  چهاروجهی است، مبانی نظری و پيشينه براساس در این بخش تالش شده تا باتوجه به موضوع تحقيق که موضوعی چند

 سازی، هوشمندی سازمان، هوش تجاری مورد بررسی قرار گيرد. مورد استفاده در پژوهش یعنی سياستگذاری، مدل

توان با توصيف آن به عنوان (. سياستگذاری را می2012، 1سياستگذاری فرایندی پيچيده، سيال و سياسی است )بوس، مایز و والت

(. به طور کلی در 1986 ،2یک فرایند و نه یک پدیده منفرد و یک تجویز برای همه اقدامات، بهتر شناخت و درک نمود )دان

های عنوان اهداف کالن در دستگاهخصوص سياستگذاری و فرایند مربوطه دو برداشت وجود دارد. در برداشت اول از سياست به

ای از اهداف عينی و مشخص شود که در این حالت اگر شفافيت به اندازه کافی وجود داشته باشد و به مجموعهاجرایی تعبير می

تواند به عنوان سياستگذاری مبنای عمل قرار گيرد. اما اگر فقط در حد اهداف کالن و آرمانی باقی بماند، میشکسته شود، 

عنوان تدوین راه حل عملی برای حل یک مشخص خاص اجتماعی یا برای هدفگذاری خواهد بود. در برداشت دوم، از سياست به

(. در این پژوهش منظور از 1388گذاری عمومی است )فروزنده و وجدانی، شود که همان سياستدستيابی به یک هدف ویژه تعبير می

فرایند سياستگذاری همان برداشت اول و ابتدایی از مفهوم سياستگذاری با در نظر گرفتن جزئيات آن به صورت دقيق و مشخص و 

پذیرد. بر دفگذاری صورت میباشد. گاهی در این خصوص خلط سياستگذاری با هشکست به اهداف عينی )کمی و عملياتی( می

ها، سياست، اهداف کالن و انداز، ماموریتاساس برداشت دوم و با توجه به اینکه در این فرایند )فرایند سياستگذاری( به چشم

-ایهشود، در این پژوهش، این فرایند به عنوان فرایند سياستگذاری و مفهوم پاستراتژیک، اهداف عملياتی و کمی توجه و پرداخته می

انداز، ماموریت، اهداف کالن و ایست مه در آن به چشمباشد.  فرایند سياستگذاری و تحليل سياست چرخهای تحقيق مدنظر می

                                                      
1 - Buse & Mays &Walt 

2 - Dunn 
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(. در واقع مفهوم فرایند سياستگذاری در این پژوهش، فرایندی است که 2011، 1شود )قویفکر و همکاراناهداف جزئی توجه می

تبدیل مسائل اساسی )مطرح شده در اسناد باالدستی و نهادهای فراوزارتی(، به اهداف عينی و ها و مراحل مشخص جهت شامل گام

 باشد.جزئی )کمی و عملياتی( می

گيرد و می نادیده را نامربوط جزئيات و شده متمرکز توجه جالب هایجنبه بر که است سيستمی از انتزاعی ایجاد معنایبه سازیمدل

 مورد در موجود متغيرهای و عوامل ترساده و بهتر شناخت منظور به سازی(. مدل2010، 2براگ و دوتيتکند )سيستم را تجزیه می

 ضمن و کنند هم عمل با عامل چند یا یک که آیدمی ميانبه سازیمدل از سخن . زمانی(1387 شود )الوانی،می کار گرفتهبه مساله

 ابزارهای اصلی از یکی هامدل که گفت توانمی (. در مجموع1377 )ساروخانی، باشند داشته متقابل اثر نيز هم بر متغير، یک بر تأثير

 هایمدل. است کامپيوتر علوم در اصلی هایفعاليت از یکی مفهومی سازیمدل (.2012، 3هستند )فریگ و هارتمن امروز علم

 سازی(. مدل149-168: 2012، 4شوند )تالهيممی استفاده سيستم ساخت برای واسطه محصول مصنوعی عنوانبه عمدتا مفهومی

 دادن نشان نمادین برای محصول مصنوعی یک توليد و محتوای یک موضوع درک شامل که است پيچيده کار یک مفهومی

(. از بعد سازمانی، هوش به عنوان توانایی و 205-231: 2018، 5است )کاروالهو و آلميدا حوزه یا موضوع آن در مختلف موجودات

ليت یک سيستم در انتقال اطالعات بين محيط داخلی و خارجی به منظور حفظ ثبات، سازگاری و در نهایت توسعه سيستم، تلقی قاب

های مختلف و با استفاده از انواع مختلف هوش (. اشتراک و تبادل اطالعات در سازمان از روش2003، 6شود )سيدانمانالکامی

کاربردن استعداد و ظرفيت (. هوشمندی، توانایی یادگيری و به2009، 7شود )استاسکویسيتیپذیر معاطفی، محيطی و رقابتی امکان

ای (. سازمان هوشمند مجموعه1394سازمان در ایجاد و به کارگيری توان ذهنی و خلق دانش و ارتقای آن است )نجاری و همکاران، 

چارچوب محيط اقتصادی جدید ناشی از فناوری جامعه اطالعاتی از ها و افکار مرتبط با ابعاد سازمان است که در از الگوها، ایده

های سازمان و فرایندهای کاری را با (. سازمان هوشمند قابليت101-119: 2001، 8باشد )اراستوس و اویناهميت زیادی برخوردار می

پذیری بر آفرینی، واکنش سریع و انعطافدانش(. یادگيری، 2003، 9افزایی شود )سيدانمانالکاکند تا باعث ایجاد همهم هماهنگ می

(. هوشمندی سازمانی 139-152: 2003، 11()علوی و گالوپ1995، 10مبنای فناوری اطالعات، اساس سازمان هوشمند است )شواینگر

شمندی (. هوشمند شدن یا هو2000، 12باشد )شواینگرگيری میمستلزم هوشمندی ابعاد مختلف سازمان از جمله فرایندهای تصميم

(. 101-119: 2001، 13های راهبردی اتخاذ شده است )فيلوس و باناهانسازی موثر تصميمهای مناسب و پيادهسازمانی، اتخاذ تصميم

 (. 2000، 14ها این است که ذاتاً هوشمندانه رفتار کنند )ویگهای هوشمند شدن سازمانبر اساس یک دیدگاه و رویکرد، یکی از راه
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های هوشمند، در نهایت دولت گيری سازمانتوان بخش یا جزئی از دولت هوشمند دانست. چرا که با شکلمیسازمان هوشمند را 

هوشمند شکل خواهد گرفت. دولت هوشمند اشاره به دولتی دارد که با بهره گيری از یکپارچگی فناوری اطالعات و ارتباطات برای 

(. با این 2014، 2()چن، ميائو و هو2013، 1مومی ایجاد ارزش کند )هووارد و مایوبرنامه ریزی، مدیریت و عمليات برای توليد پایدار ع

 سياسی و فنی اطالعات ارتباط دهی و تفسير پردازش، آوری،جمع را سازمانی هوشمندی 1967 سال در ویلنسکی بار حال، اولين

 نوری، و تقوا) دارد توجه سازمان و فرایندهای سازمانی داخل به بيشتر هوش این نمود که تعریف گيریتصميم فرایند برای نياز مورد

-بهره هوشمند سازمانی فرآیندهای از باید باشد، استراتژیک داشته موقعيت خود رقبای به نسبت خواهدمی سازمان یک اگر(. 1393

 (. هوشمندی فرآیندهای458-467: 2011، 3جوید )کوسا سود رقبا از بهتر خود، هوشمند فرآیندهای و امکانات و از کند برداری

 بررسی بينی،پيش سازی،بهينه منظور به تحليل فرآیندها و تجزیه و نظارت زمينه در کاربردها از حوزه وسيعی برگيرنده در سازمانی

 (. 321-343: 2003، 4است )گریگوری سازمان فرآیندهای کشف و همگونی

اند، هنوز از کمبود سازی نمودهسازمانی را پيادههای کالن گيریریزی و تصميمهای برنامهها که امروزه سيستمبسياری از سازمان

های برند. همانطور که قبال نيز اشاره شد، با کمک هوشمندسازی فرایندگيری خود رنج میهوشمندی در فرآیندهای تصميم

های هوشمند نمودن فرایندهای سازمانی استفاده وشیکی از ر (.1393 نوری، و تقوا)توان سازمانی هوشمند ایجاد نمود سازمانی، می

ها ایجاد های سازمانی در این نکته نهفته است که هدف ثانویه این سيستماز هوش تجاری است. ارتباط اصلی هوش تجاری با سيستم

این هدف را برآورده کند  ها قرا گرفته وتواند در بطن این سيستمگيری برای مدیریت بوده و هوش تجاری میفضای پشتيبانی تصميم

توان اذعان کرد که هوشمندسازی و استفاده از هوش تجاری (. از این جهت می1393، شفيعی رودپشتی)سعيدا اردکانی؛ موسوی و 

باشد. گيری در سازمان امری اجتناب ناپذیر میسازی فرایندهای تصميمسازی الگوی سياستگذاری در جهت بهينهدر طراحی و پياده

های های اطالعات مدیریتی جهت ارائه تحليلها قادر به واکنش سریع در برابر تغييرات بازار باشند، نيازمند سيستماینکه سازمان برای

(. 1395، بين و شکيباییجهان ،مياندهیتوان از هوش تجاری استفاده کرد )علت و معلولی مختلف هستند که برای این منظور، می

گيران کمک های خام به اطالعات تجاری، کاربردی و مدیریتی اطالق کرد که به تصميمیند تبدیل دادهتوان فراهوشمندی را می

(. در واقع از هوش 2011، 5تر و بر اساس اطالعات صحيح بگيرند )اونگ، سو و وونگکند تا تصميمات خود را بهتر و سریعمی

ها با ورود به سازمان از جمله سياستگذاری استفاده کرد. داده گيری درتوان جهت هوشمند نمودن فرایندهای تصميمتجاری می

ها استفاده نمایند گيری خود از آنشوند تا مدیران در تصميمسيستم هوش تجاری مورد پردازش قرار گرفته و تبدیل به دانش می

 (.1394، رجبی پورميبدیو  دهقانی فيروزآبادی)

-می بينیپيش آینده در را کارها و روند نموده مقایسه را پيرامون محيط هایشاخص و اطالعات تجاری، هوش از استفاده با سازمان

 را اطالعات ترساده تحليل و کشف تجاری امکان هوش مایکروسافت، نظر . از(84-65: 1391 شعبانی مایانی، و )حقيقت منفرد نماید

 و زمان هر در اطالعات برروی ترآسان اقدام و همکاری تحليل، درک، دسترسی، جهت سازمانی سطوح همه در گيرندگانتصميم به
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 طریق از را اطالعات از استفاده رساندن حداکثربه تجاری پتانسيل هوش های(. سيستم160-169: 2015، 1دهد )تاتونیمی مکان

 (.98: 2005، 2)دیونپورتنامد می “تجزیه و تحليل در رقابت” را آن که داونپورتکنند. چيزیایجاد می سازمان ظرفيت ارتقای

هوش تجاری نه بعنوان یک ابزار یا محصول و یا حتی سيستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی مطرح شده است 

(. هوش تجاری، یک سيستم جدید، برنامه نرم افزاری یا پروژه مستقل نيست، بلکه یک چارچوب کاری شامل 1392)منفرد و مایانی، 

های مختلف است که برای تبدیل داده به اطالعات و اطالعات به دانش مورد نياز هستند )انصاری نژاد، ا، ابزار و فناوریفرآینده

 (.1393توان کارآیی عمليات داخلی یک سازمان را تعيين کرد )صفاری، (. همچنين با کمک آن می1392

، بيان داشتند که هاتجاری و لزوم کاربردی کردن آن در سازمانبررسی هوش ( در تحقيقی با عنوان 1396فدایی کچویی و خانی)

(. الرسون و 1396و خانی،  فدایی کچوییاست ) هاسازمان موفقيت مهم عوامل از یکی واقعی زمان در مفيد اطالعات کسب توان

های توسعه چرخه عمر شهای چابک در علم داده و در نهایت بررسی روتجاری، روش هوش ( در تحقيقی به بررسی2016) 3چانگ

ها چهار عامل اصلی هستند که بر روی هوش تجاری و استفاده هوش تجاری پرداختند. پدیده بزرگی داده، حجم، تنوع و سرعت داده

-نسل معرفی و تجاری هوش ( در تحقيقی با عنوان مفهوم1396باشد. شمس و صفاری )ها تاثير گذار میاز اطالعات حاصل از داده

معرفی مفهوم  ،تحقيقهدف این کالن پرداختند.  هایگيریتصميم در هوش تجاری تاثير و راهکارها و هاچالش به بررسیآن،  های

 4. فينک و همکاراناست این حوزه بودههای حاصل شده در پيشرفت یافتن به منظورهای آن و تکنيک هوش تجاری و ابزارها

 ایجاد ها در تحقيق خود فرآیندهایسازمانی را مورد بررسی قرار دادند. آن یادگيری و تجاری ( در تحقيقی رابطه بين هوش2017)

 یک عنوان به تجاری ( نيز در تحقيقی با عنوان هوش1396سوز )ارزش را را به صورت تجربی مورد بررسی قرار دادند. رنجبر و آتش

هوش تجاری به عنوان یک ها بيان کردند که پرداختند. آن مدیران، به بررسی هوش تجاری هایگيریتصميم بهبود در بهينه راهبرد

( در تحقيقی 2017) 5. بانرجی و ميشراگيری بهينه مدیران فراهم سازدتواند همانند اهرمی شرایط را برای تصميممفهوم گستره می

رد بررسی قرار دادند. براساس کار مو و کسب هوشمندی دیدگاه هند را بر اساس در فروشی خرده تامين زنجيره مدیریت راهکارهای

و همکارانش  مياندهیرابطه معنی داری دارد.  مدیریت ارتباط با مشتری و زنجيره تامين با کار و کسب ها هوشمندیتحقيق آن

ه توسعها، بيان داشتند که سازمان استراتژی بهبود در اطالعاتی سيستم یک عنوان به تجاری هوش (، در تحقيقی با عنوان نقش1395)

معنی شده و در دسترس بودن خدمات، سهولت و سرعت توزیع انگيز فناوری اطالعات موجب شده تا فاصله جغرافيایی بیشگفت

ای به شناسایی اثرات استراتژی، ساختار، فرآیندها و ( در مطالعه2015) 6شود. عارفين و همکارانآن منجر به ایجاد مزیت رقابتی 

ها اثربخشی ها پرداختند. از نظر آنهای هوش تجاری در ميان آنسازمان و نقش واسط سيستمفرهنگ سازمان برروی اثربخشی 

رجبی و  دهقانی فيروزآبادیهای هوش تجاری تاحدی واسط بين اثرات استراتژی، ساختار، فرآیند و فرهنگ سازمانی است. سيستم

تجاری  هوش جایگاه تبيين از استفاده با بازاریابی ياستگذاریس در پيشنهادی چارچوب ( در تحقيقی با عنوان تدوین1394) پورميبدی

نهایت قادر به سياستگذاری  در عصر اطالعات، سازمان برای اینکه بتواند با تغييرات متنوع بازار ادامه حيات داده و درکنند که بيان می

                                                      
1 - Tutunea 

2 - Davenport 

3 - Larson & Chang 

4 - Fink & Yogev &  Even 

5 - Banerjee & Mishra 

6 - Arefin & Hoque & Bao 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378720616300325?via%3Dihub#!
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 حياتی ( در تحقيقی به بررسی عوامل2010) 1ورونيوس. ویليام و کدارد ها و اطالعاتداده دقيق تحليل بازار باشد، نياز به تجزیه و

های بازار بر گيریجای تکيه بر جهتهایی که بهتجاری پرداختند. نتایج تحقيق نشان داد که سازمان هوش هایسيستم برای موفقيت

( هم در تحقيقی به 1394یابند. محرابی و الجوردی )کنند، به نتایج بهتری دست میعوامل حياتی موفقيت هوش تجاری تکيه می

پرداختند. ایشان در تحقيق خود بيان نمودند که  گيریهای اطالعاتی و نقش آن در تصميمهوش تجاری و ارتباط آن با سيستمبررسی 

دوست بشناسد. فالحهای مختلف در مناطق بازار خود را ها و پدیدهتواند روشبا استفاده از ابزارهای هوش تجاری، یک شرکت می

بانکی پرداخت  مدیران گيریتصميم بهبود در تجاری هوش هایرهيافت ( نيز در تحقيقی به بررسی کاربرد1394همکارانش )و 

تجاری، بيان  هوش فوائد و ها( در تحقيقی با عنوان مفاهيم، اجزا، تکنيک2009) 2(. رانجان1394شریفی و طاولی،  ،دوستفالح)

قيم با مشتریان زیادی سرو کار دارند، همواره یک چالش اطالعاتی مدیریتی وجود دارد و هایی که بطور مستداشت که برای شرکت

-به ( در تحقيقی با عنوان رویکردی2007) 3باشد. اولسزاک و زیمباآن یکپارچه کردن اثربخش اطالعات سازمان در زمان مناسب می

-رود، پرداختند. آنکار میهای هوش تجاری بهاخت سيستمتجاری به تشریح فرایندهایی که در س هوش سيستم سازیپياده و ساخت

چارچوب مفهومی استفاده شده در پژوهش اند. ها پيشنهاد کردهایی را برای ایجاد و بکارگيری این گونه سيستمها متدولوژی ویژه

 حاضر بر اساس روش نظریه داده بنياد )گراندد تئوری( در شکل زیر ارائه شده است.

 
 چارچوب مفهومی تحقيق.1شکل

 پژوهشروش

 و هاواقعيت و حقایق کشف جستجوى در تحقيق بنيادی،. شودروش تحقيق به دو دسته بنيادی و کاربردی تقسيم می

 تبيين به نموده، کشف را علمى قوانين و دهندمى توسعه را بشر عمومى دانش مرزهاى که بوده، اشياء و هاپدیده شناخت

تر نيز اشاره شد، به دنبال در این تحقيق همانگونه که پيش (.2013، 4ساراواناول) پردازندمى واقعيت یک صفات و هاویژگى

از این جهت نوع تحقيق بنيادی . در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری هستيمفرایند سياستگذاری طراحی الگوی مناسب 

گيری مبتنی بر تحقيق با رویکرد هوشمند نمودن فرایند تصميمهمچنين با توجه به استفاده از نتایج بخش بنيادی . خواهد بود

در نتيجه تحقيق حاضر از نظر نوع تحقيقات بنيادی و کاربردی خواهد . گرددتحقيق از نوع کاربردی نيز محسوب می ،داده

                                                      
1 - William & Koronios 

2 - Ranjan 

3 - Olszak & Ziemba 

4 - Saravanavel 
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. شودمحسوب میاز جهت روش و نحوه اجرا نيز از نوع تحقيقات اکتشافی با روش تحقيق کيفی و از گروه پيمایشی  .بود

های هایی غير از روشدهد که با شيوههایی را به دست میمنظور از پژوهش کيفی عبارت است از هر نوع تحقيقی که یافته

های اجتماعی و تجربه آدمی و رابطه تکرار شونده درون نظام ،پژوهش کيفی تفسيرهای چند وجهی. اندکمی کسب شده

  (.1396 ن،يو کرب استراوس) دهدفرهنگی را تشخيص می

نظریه برخاسته از "از طراحی الگوی کالن مدنظر، به طور خاص جهت ساخت نظریه یا  و وش کيفیانجام پژوهش با ر

ها یک شيوه پژوهش کيفی است که به وسيله آن، با استفاده نظریه برخاسته از داده. شد استفاده "گراندد تئوری"یا  "هاداده

باشد و از میها با احتمال بيشتری نمایانگر واقعيت نظریه برگرفته از داده. یابدا مدلی تکوین میاز یک دسته داده، نظریه ی

و  فرد ییدانا)د تر، رهنمود مطمئنی برای عمل باشتواند با ایجاد ادراک عميقشود، میها استنتاج میکه از داده جاآن

در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به یک نظریه نياز الگوی مناسب فرایند سياستگذاری  چون برای تبيين (.1390اسالمی،

پردازند، به کمک گراندد های موجود به تبيين چنين فرایندی نمیوقتی که نظریه. کنيمداریم، از گراندد تئوری استفاده می

لذا این شرایط، (. 1387بازرگان، )ورتبندی کرد توان درباره وقوع این فرایند مورد مشاهده، یک نظریه را صتئوری می

در بخش پيمایش از مصاحبه، پرسشنامه و  .کندرا توجيه می( گراندد تئوری -کيفی)ضرورت استفاده از این روش پژوهش 

 :گردیدها استفاده آوری دادهجهت جمع زیر همچنين از دو شيوه. شدبررسی در اسناد و مستندات استفاده 

استفاده  از این شيوهطراحی الگوی مدنظر  جهتمطالعه و تحليل عميق مستندات ری اطالعات، جهت گردآو: ایکتابخانه -

 .شد

-از مصاحبه اکتشافی و نيمهروش کيفی و از نوع پيمایشی است، چون تحقيق حاضر از نوع تحقيقات اکتشافی با : ميدانی -

هایی ساختار با طرح پرسش و رو و عميقدرهایی روستفاده از مصاحبهبا ا. ، استفاده شده است(پرسشنامه باز) یافتهساختار

جهت ( دقيقه 1170)ساعت مصاحبه  20حدود . شوندگان کسب شدهای عميقی از مصاحبهداده ،نيافته و نيمه ساختاریافته

 . انجام پذیرفت ،احصاء اطالعات مورد نياز

گيری بلکه روش نمونه. نيست که تصادفی یا غير تصادفی باشدگيری در تحقيقات کيفی به شيوه تحقيقات کمی نمونه

گيری روش نمونه(. 1392خاکی، )شود گيری هدفمند یاد میگيری نظری یا نمونهقضاوتی است که از آن به عنوان نمونه

گيری گلوله نمونه و فرایند انتخاب نمونه نيز روش گيری نظری بر اساس نظر خبرگاننمونه در این تحقيق نيز، مورد استفاده

تواند قبل از گيری هدفمند نمینمونه. کندبرفی است که در آن یک شرکت کننده یا نمونه ما را به نمونه دیگر هدایت می

. در نتيجه حجم نمونه پژوهش در ابتدای کار مشخص نبود. ریزی شودها برنامهآغاز مطالعه و تدوین نظریه برخاسته از داده

نفر از افراد جامعه آماری پژوهش به  13گيری تا اشباع یا کفایت نظری، ا پيشرفت کار، بر اساس قاعده نمونهاما در ادامه و ب

های های جدیدی در ارتباط با مفاهيم و مقولهای است که در آن دادهاشباع نظری مرحله. عنوان حجم نمونه تعيين شدند

 (. 1392خاکی، )آید پدیده بدست نمی

ها به صورت سطر به سطر، عبارت به پژوهش، کدبندی اوليه داده در فاز اولجهت تجزیه تحليل و توصيف اطالعات 

در کدگذاری ثانویه با مقایسه مفاهيم، موارد . های پایه تعيين شدعبارت و پاراگراف به پاراگراف انجام و مفاهيم و مقوله

ها در کنار یکدیگر قرار گرفته و به هم مرتبط شد و سپس این مقوله. فتای واحد قرار گرمشابه و مشترک در قالب مقوله

در نهایت با استفاده از کدگذاری و ملزومات انجام آن، اطالعات مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت تا در نهایت الگوی 
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يوه یا فرایند پنجم به صورت خاص و مشخص، از ش. مناسب سياستگذاری در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تعيين شود

 :به شرح مراحل زیر استفاده شد( Eشيوه )ایجاد نظریه گرانددی 
 های ميدانی، مشاهدات، اسناد و مدارک، کتب، مقاالت، مجالت وغيرهمصاحبه، یادداشت 
 ها و اطالعات اوليهتوليد داده 
 ها و اطالعاتتحليل داده 
 هاگيری  مفاهيم و مقولهشکل 

 و اصلی کدهای اساسی: سطح اول 
 طبقه بندی و تعيين روابط: سطح دوم 

 تشخيص فرایندهای اساسی: سطح سوم 
 توسعه مفاهيم 
 (قاعده اشباع)گيری کاهشی نمونه 
 هامرور انتخابی منابع و متن 
 گيری انتخابی از اطالعاتنمونه 

 متغيرهای اصلی 
  (.1392خاکی، )ارائه نظریه گرانددی 

پژوهشگران هـم بـا . ، بر اصـول مشخصـی اسـتوار نيسـتیهای کماعتبار و پایـایی ماننـد روش ،های کيفیدر پژوهش

 بـه جای اعتبار و پایایی، به ابـداع مفـاهيمی نـو همچـون ،کيفـی از کمـی هایتوجـه بـه ویژگی متمایز و متفاوت پـژوهش

مالک  (.1391زاده، عباس) انداقدام نموده( پذیریتایيد)و ارزیابی کيفيت پژوهش ( پذیریانتقال)اعتبار بخشی نتایج 

هایی ارزیابی کيفيت و اعتبار یک مطالعه کيفی به روش گراندد تئوری، به ارزیابی نظریه پيشنهادی آن و همچنين به شيوه

بی کيفيت از این رو، جهت سنجش اعتبار و ارزیا (.1396 ن،يو کرب استراوس)که منجر به تکوین آن شده، متکی است 

 :نتایج پژوهش از چهار تکنيک زیر به صورت همزمان استفاده شد

آوری و تحليل هایی متعدد در طـی فراینـد جمعروشنظر متخصصان خبره به همراه از منابع تایيدگر، (: تثليث)سازی مثلث

 .استفاده شدافزایش قابليت اعتبار  جهتداده 

از نتایج تحقيقات دیگر و سایر منابع کسب اطالع شد تا  هاتحليل و کدگذاریجهت تجزیه : کسب اطالعات دقيق مـوازی

 .پژوهش کمک شوداعتبار  افزایشبه 

آوری و تحليل ها، از یک محقق همکار استفاده شد تا جمعهآوری و تحليل داددر طی فراینـد جمـع :خود بازبينی محقق

 .ها مورد بازبينی قرار گيردداده

های آنان از واکنشدرصد جامعه آماری پژوهش ارائه شد و  35ها به و خروجی ایهای دادهتحليل: ـاهـای اعضکنتـرل

 .بندی نتایج پژوهش استفاده شدجهت اصالح و جمع

 هایافته

های پژوهش به روش زیگ زاگ گردآوری و مورد تجزیه تحليل قرار فراگرد داده بنياد، داده( E)با استفاده از شيوه 

ها، تجزیه تحليل، کدگذاری و اعتبارسنجی تا توليد نظریه از لحظه ورود به ميدان مطالعه، در هنگام گردآوری داده. گرفت

ها مورد تحليل، مقایسه و یا الگوی مدنظر، همواره با تامل و بازاندیشی دورانی و انتقادی و از زوایای گوناگون داده

ها و اطالعات توليد ای، بررسی اسناد وغيره، دادهه، مطالعه عميق کتابخانهیعنی ابتدا با کمک مصاحب. کدگذاری قرار گرفت
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گيری مفاهيم در سطح اول بر اساس کدهای اساسی، شکل. زمان انجام شدها به صورت موازی و همسپس تحليل داده. شد

های موثر دیگر پدیدهبندی و در سطح سوم بر اساس تشخيص روابط اصلی و فرعی اجزا و در سطح دوم بر اساس طبقه

در نهایت با . ها و منابع ادامه پيدا کردی متنگری نظری تا اشباع، مرور انتخابسپس توسعه مفاهيم بر اساس نمونه .انجام شد

، ارائه (الگوی سياستگذاری)های موثر و تاثيرپذیر، نظریه گرانددی بندی روابط، اجزا و پدیدهها، جمعتعيين مفاهيم، مقوله

های ای از کدها و مفاهيم اوليه که نتيجه بررسی دقيق و تفصيلی گزارهدر گام اول، جهت ایجاد مجموعه سازمان یافته .شد

 .کد اوليه تعيين شد 193ر مجموع هر مصاحبه و مطالعه عميق مستندات به صورت موازی است، د
 دهاي اوليه پژوهشك.1جدول 

 تعين شده كد ردیف كد تعين شده ردیف كد تعين شده ردیف

 اجرایی تعریف اقدامات  .3 هابرنامه تعریف  .2 سياستگذاری  .1

 هاتعریف اکنش  .6 هافعاليت تعریف  .5 ریزیبرنامه  .4

 اجرایی اقدامات تعيين و انتخاب  .9 هابرنامه تعيين و انتخاب  .8 پایش و ارزیابی  .7
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 بندیطبقه مالک. تسهيل شود هاآن شدن عملی و کاربرد قابليت که شد بندیدسته ایگونه کدهای اوليه به در گام دوم،

است تا از این طریق به مفاهيم و مقوالت، تخلص  اجرایی مکانيزم و نگرش با هاآن مفهومی تناسب مفاهيم و کدهای اوليه،

 .بندی شدند، دستههاآنذیل ( طبقات فرعی)مقوالت  و( طبقات اصلی)در این گام، مفاهيم . بندی شوندو دسته
 پژوهش( طبقات فرعی)ها و مقوله( طبقات اصلی)كدگذاري جهت تعيين مفاهيم .2جدول 

 ها یا طبقات فرعیمقوله مفاهيم یا طبقات اصلی پدیده اساسی مورد پژوهش
 منبع كد

 (S) اسناد (P) نمونه

 و پایش ریزي،برنامه سياستگذاري، الگوي مناسب

 بر مبتنی فناوري و تحقيقات علوم، وزارت در ارزیابی

 تجاري هوش

 حوزه سياستگذاري /فرایند

 * * شورای عالی انقالب فرهنگی

 * * مجلس شورای اسالمی

 * * شورای عتف

 * * ها و نهادهای باالدستیسایر سازمان

 *  اسناد باالدستی

  * شواهد 

  * مستندات

  * ها داده

  * اطالعات

 * * اندازتعيين چشم

 * * تعيين ماموریت

 *  های کلیتعيين سياست

 *  استراتژیک  اهداف تعریف

 * * کالن اهداف تعریف

  * تعریف اهداف کمی

  * تعریف اهداف  عملياتی

 * * kip عملکرد های کليدیشاخص تعيين و تعریف

 *  کمی اهداف تعيين و انتخاب

 *  عملياتی اهداف تعيين و انتخاب

 ارزیابی و حوزه پایش /فرایند

 *   استراتژیک اهداف ارزیابی مدل طراحی

 *  کالن اهداف ارزیابی مدل طراحی

  *  استراتژیک اهداف ارزیابی

  * کالن اهداف ارزیابی

 * * هاآن از حاصل نتایج کمی و اهداف ارزیابی مدل طراحی
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 ها یا طبقات فرعیمقوله مفاهيم یا طبقات اصلی پدیده اساسی مورد پژوهش
 منبع كد

 (S) اسناد (P) نمونه

 * * هاآن از حاصل نتایج و عملياتی اهداف ارزیابی مدل طراحی

  * هاآن از حاصل نتایج و کمی اهداف ارزیابی

  * هاآن از حاصل نتایج و عملياتی اهداف ارزیابی

تناسب  بندی تجميعی شدند تا به دليلهایی که کاربرد و ماهيت یکسانی داشتند در یک گروه دستهدر گام سوم مقوله

 . کليدی را شکل دهند معنایی و کارکردی اجزا

 
 ها و تعيين اجزاء كليدي پژوهشبندي تجميعی مقولهكدگذاري جهت دسته.3جدول 

 هابندي تجميعی مقولهدسته ها یا طبقات فرعیمقوله مفاهيم یا طبقات اصلی
ها و اجزا كليدي تعيين شده بر اساس مقوله

 مفاهيم

 حوزه سياتگذاري /فرایند

 فرهنگیشورای عالی انقالب 

شورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس شورای اسالمی، شورای 

 ها و نهادهای باالدستیعتف و سایر سازمان

 حوزه سياستگذاري/فرایند  -( 1)كد یک /جز

 مجلس شورای اسالمی

 شورای عتف

 ها و نهادهای باالدستیسایر سازمان

 اسناد باالدستی

 ها و اطالعاتمستندات، دادهاسناد باالدستی، شواهد، 

 شواهد 

 مستندات

 ها داده

 اطالعات

 اندازتعيين چشم

 های کلیانداز، ماموریت و سياستتعيين چشم

 حوزه سياستگذاري/فرایند  -( 2)كد دو /جز

 تعيين ماموریت

 های کلیتعيين سياست

 تعریف اهداف استراتژیک 
 استراتژیک و کالنتعریف اهداف 

 تعریف اهداف کالن

 تعریف اهداف کمی
 تعریف اهداف کمی و عملياتی

 تعریف اهداف  عملياتی حوزه سياستگذاري/فرایند  -( 4)كد چهار /جز

 kipهای کليدی عملکرد تعریف و تعيين شاخص kipهای کليدی عملکرد تعریف و تعيين شاخص

 کمیانتخاب و تعيين اهداف 

 انتخاب و تعيين اهداف کمی و عملياتی

 حوزه سياستگذاري/فرایند  -( 6)كد شش /جز

 انتخاب و تعيين اهداف عملياتی

 انتخاب و تعيين اقدامات اجرایی

 طراحی مدل برآورد هزینه طراحی مدل برآورد هزینه

 طراحی مدل تخصيص منابع طراحی مدل تخصيص منابع

 طراحی مدل یادگيری سازمانی یادگيری سازمانیطراحی مدل 

 DSSگيری های تصميمطراحی مدل DSSگيری های تصميمطراحی مدل

 ها انتخاب و تعيين فعاليت هاانتخاب و تعيين فعاليت

 زه پایش و ارزیابیوح /فرایند

 طراحی مدل ارزیابی اهداف استراتژیک 
 و کالنطراحی مدل ارزیابی اهداف استراتژیک 

حوزه ارزیابی و /فرایند  -( 3)كد سه /جز

 پایش

 طراحی مدل ارزیابی اهداف کالن

 ارزیابی اهداف استراتژیک و کالن  ارزیابی اهداف استراتژیک 

 ارزیابی اهداف کالن

 هاطراحی مدل ارزیابی اهداف کمی و نتایج حاصل از آن
و نتایج حاصل از طراحی مدل ارزیابی اهداف کمی و عملياتی 

حوزه ارزیابی و /فرایند  -( 5)كد پنج /جز هاآن

 پایش

-طراحی مدل ارزیابی اهداف عملياتی و نتایج حاصل از آن

 ها

 هاارزیابی اهداف کمی و نتایج حاصل از آن
 هاارزیابی اهداف کمی و عملياتی و نتایج حاصل از آن

 هاآن ارزیابی اهداف عملياتی و نتایج حاصل از

 . بندی شدندها دستهدر گام چهارم، روابط بين اجزا کليدی جهت تعيين نوع روابط و جنس ارتباطات بين آن
 كدگذاري جهت تعيين روابط اجزاي كليدي پژوهش.4جدول

 هابندي تجميعی مقولهدسته مفاهيم یا طبقات اصلی
اجزا كليدي تعيين شده بر اساس 

 ها و مفاهيممقوله

 روابطجنس 
 روابط اجزا( شرح)نوع 

 خروجی ورودي

 شروع و آغاز فرایند  * ( 1)كد یک /جزشورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس  حوزه سياتگذاري /فرایند
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 هابندي تجميعی مقولهدسته مفاهيم یا طبقات اصلی
اجزا كليدي تعيين شده بر اساس 

 ها و مفاهيممقوله

 روابطجنس 
 روابط اجزا( شرح)نوع 

 خروجی ورودي

شورای اسالمی، شورای عتف و سایر 

 ها و نهادهای باالدستیسازمان

 حوزه سياستگذاري/فرایند

*  
تایيد ارزیابی اهداف استراتژیک و دریافت بازخورد حاصل از عدم 

 کالن

اسناد باالدستی، شواهد، مستندات، 

 ها و اطالعاتداده
 ها، اطالعات، مستندات ملی وغيرهورودی حاصل از داداه  *

 ها به صورت مستندات و اسناد باالدستیخروجی * 

-انداز، ماموریت و سياستتعيين چشم

 ( 2)كد دو /جز های کلی

 حوزه سياستگذاري/فرایند

*  
ها و اطالعات از ورودی اسناد باالدستی، مستندات، شواهد، داده

 نهادهای باالدستی

*  
ورودی حاصل از اصالحات مورد نياز بر اساس عدم تایيد ارزیابی 

 اهداف استراتژیک و کالن

*  
ورودی حاصل از اصالحات مورد نياز بر اساس عدم تایيد ارزیابی 

 ها و اقدامات اجرایی و ميزان تحقق نتایجبرنامه

 *  تعریف اهداف استراتژیک و کالن
انداز، ماموریت، سياست های کلی و ها به صورت چشمخروجی

 اهداف استراتژیک و کالن

 تعریف اهداف کمی و عملياتی

 ( 4)كد چهار /جز

 حوزه سياستگذاري/فرایند

 ورودی اهداف استراتژیک و کالن  *

 ورودی حاصل از تایيد ارزیابی اهداف استراتژیک و کالن  *

*  
ورودی حاصل از اصالحات مورد نياز بر اساس عدم تایيد ارزیابی 

 هااهداف کمی و عملياتی و نتایج حاصل از آن

 های کليدیشاخص تعيين و تعریف

 kip عملکرد

*  
تایيد ارزیابی ورودی حاصل از اصالحات مورد نياز بر اساس عدم 

 ها و اقدامات اجرایی و ميزان تحقق نتایجبرنامه

 * 
های ها به صورت اهداف کمی و عملياتی و شاخصخروجی

 هاکليدی عملکرد بر اساس آن

کمی و  اهداف تعيين و انتخاب

 عملياتی
 ( 6)كد شش /جز

 حوزه سياستگذاري/فرایند

 ورودی اهداف کمی و عملياتی  *

 ورودی حاصل از تایيد ارزیابی اهداف کمی و عملياتی  *

*  
ورودی حاصل از اصالحات مورد نياز بر اساس عدم تایيد ارزیابی 

 ها و اقدامات اجرایی و ميزان تحقق نتایجبرنامه

 ها به صورت اهداف کمی و عملياتی تعيين و انتخاب شدهخروجی * 

 ارزیابی و حوزه پایش /فرایند

 اهداف ارزیابی مدل طراحی

 استراتژیک و کالن

 ( 3)كد سه /جز

 حوزه ارزیابی و پایش/فرایند

 های کلیانداز، ماموریت و سياستورودی چشم  *

 ورودی اهداف استراتژیک و کالن  *

 * 
خروجی به صورت بازخورد جهت اصالح اهداف استراتژیک و 

 استراتژیک و کالنکالن بر اساس عدم تایيد ارزیابی اهداف 

 استراتژیک و کالن اهداف ارزیابی

 * 

خروجی به صورت بازخورد جهت اصالح اسنادباالدستی و 

مستندات بر اساس عدم تایيد ارزیابی اهداف استراتژیک و کالن به 

 های باالدستیسازمان

 * 
خروجی به صورت اهداف استراتژیک و کالن بر اساس تایيد 

 استراتژیک و کالنارزیابی اهداف 

کمی و  اهداف ارزیابی مدل طراحی

 هاآن از حاصل نتایج عملياتی و

 ( 5)كد پنج /جز

 حوزه ارزیابی و پایش/فرایند

 ورودی اهداف کمی و عملياتی  *

 KIPهای کليدی عملکرد ورودی شاخص  *

 * 

خروجی به صورت بازخورد جهت اصالح اهداف کمی و عملياتی 

عدم تایيد ارزیابی اهداف کمی و عملياتی و نتایج حاصل بر اساس 

 هااز آن

 و و عملياتی و کمی اهداف ارزیابی

 هاآن از حاصل نتایج

 * 

های کليدی خروجی به صورت بازخورد جهت اصالح شاخص

بر اساس عدم تایيد ارزیابی اهداف کمی و عملياتی  KIP عملکرد

 هاو نتایج حاصل از آن

 * 
به صورت اهداف کمی و عملياتی بر اساس تایيد ارزیابی  خروجی

 اهداف کمی و عملياتی

 .شدندبندی اساس نوع و جنس تصميمات و مرجع اتخاذ تصميم مشخص و دستهسپس سطوح کاربری بر
 كدگذاري جهت تعيين سطوح كاربري اجزا كليدي پژوهش.5جدول 

 نوع تصميم سطح تصميم ها و مفاهيماجزا كليدي تعيين شده بر اساس مقوله
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         * *   * حوزه سياستگذاری/فرایند( 1)کد یک /جز

    *  * * *   *  * حوزه سياستگذاری/فرایند( 2)کد دو /جز

    *  * * *   * *  حوزه سياستگذاری/فرایند( 4)کد چهار /جز

        *  *  *  حوزه سياستگذاری/فرایند( 6)کد شش /جز

    *  * * *   *  * حوزه ارزیابی و پایش/فرایند( 3)کد سه /جز

 * * * * * *     * *  ارزیابی و پایشحوزه /فرایند( 5)کد پنج /جز

ها روش گراندد تئوری، نظریه برآمده از داده( E)ها در جداول فوق و بر اساس شيوه بندی دادهو دسته بر مبنای کدگذاری

در  مطابق با شکل زیر ریزی، پایش و ارزیابی در وزارت علوم، تحقيقات و فناوریسياستگذاری، برنامه کالن یعنی الگوی

 .طراحی شد  VISIO.10نرم افزار 
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 حاصل از فراگرد گراندد تئوري با رویکرد هوش تجاري الگوي سياستگذاري. 2شکل
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 گيرينتيجهبحث و 

یعنی توجه به گردش و پردازش صحيح )خروجی تحقيق حاضر، الگوی طراحی شده ای است که با رویکرد هوش تجاری 

-به)که یکی از رویکردهای اصلی و پرکاربرد جهت هوشمندسازی فرایندهای سازمانی ( و به موقع اطالعات و داده ها

شود، فرایند سياستگذاری در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری را تببين و محسوب می( گيریخصوص فرایندهای تصميم

ا به صورت دقيق به مفهوم برای این منظور در زمان مصاحبه ها سعی شد تا توجه مصاحبه شوندگان ر. ترسيم نموده است

ها برای تبدیل معماری و ها، فرایندهاای از روشمجموعههوش تجاری و نقطه اتکای کليدی محققين در این پژوهش یعنی 

بدین منظور از آن . ها و اطالعات جلب نمودو گردش صحيح و به موقع این داده خام به اطالعات مفيد و معنادار هایداده

جهت اعتبارسنجی و ارزیابی کيفيت نتایج پژوهش، از . ایند مذکور را با این رویکرد تشریح و تبيين نمایندها خواسته شد فر

صورت موازی گاهی به)هـای اعضـا سازی، کسب اطالعات دقيق مـوازی، خود بازبينی محقق و کنتـرلهای مثلثتکنيک

برای دستيابی به نتایج بهتر از یک محقق همکار . استفاده شد( هادر حين انجام مراحل و گاهی هم در انتهای انجام آن

از جامعه ( درصد 35)نفر  5سازی تکنيک کنترل اعضا، برای پياده. در طول انجام پژوهش استفاده شد( کدگذار ثانویه)

حات نظرات و اصال. ها انجام شدآماری پژوهش انتخاب شدند و اعتبارسنجی و ارزیابی کيفيت پژوهش به کمک آن

 . پيشنهادی محقق همکار و اعضاء، پس از انجام به تایيد نهایی اساتيد خبره رسيد
 نحوه اجرا و نتایج اعتبارسنجی و ارزیابی كيفيت پژوهش.6جدول 

 اجزا كليدي  تعيين شده در الگوي كالن
كدگذاري 

 محقق

 نظر استاد خبره نظر كدگذار ثانویه
 تایيد نهایی 

 پيشنهادات اصالحی تایيد اصالحیپيشنهادات  تایيد

 *   * * حوزه سياستگذاری/فرایند (1)کد یک /جز
  

  *  * * حوزه سياستگذاری/فرایند (2)کد دو /جز
  

   *  *  * حوزه ارزیابی و پایش/فرایند (3)کد سه /جز

    * *  * حوزه سياستگذاری/فرایند (4)کد چهار /جز

    *  * * و پایشحوزه ارزیابی /فرایند (5)کد پنج /جز

      * * حوزه سياستگذاری/فرایند (6)کد شش /جز

 ریزي، پایش و ارزیابی حاصل از روش گراندد تئوري الگوي سياتگذاري، برنامه

 هاي اعضاءكنترل نظر استاد خبره ارزیابی و اعتبارسنجی محقق

-مثلث

 سازي

اطالعات 

 موازي
 تایيد خود بازبينی

پيشنهادات 

 اصالحی

 عضو چهارم عضو سوم عضو دوم اولعضو 

 اصالح تایيد اصالح تایيد اصالح تایيد اصالح تایيد

* * * *  *  *   *  * 

 تایيد نهایی پس از انجام اصالحات پيشنهادي اعضاء توسط اساتيد خبره

در دو حوزه فرایند کلی سياستگذاری در وزارت علوم، تحقيقات وفناوری را ( 2در شکل )الگوی طراحی شده 

های بخش یا حوزه سياستگذاری و پایش و ارزیابی به عنوان حوزه دو. ارزیابی به تصویر کشيده است سياستگذاری و پایش

مراحل و اجزای . الین ها یا خطوط جداگانه نشان داده شده است ور تعيين شدند که در شکل مذکور بااصلی فرایند مذک

تعيين چشم انداز، ماموریت، )کد دو /و جز( هابالدستی، شواهد، مستندات و داده اسناد)کد یک /ابتدایی الگو شامل جز

پس از گردش اطالعات و پردازش آن ها در . شونددر حوزه سياستگذاری تعریف می( تعریف اهداف استراتژیک و کالن

در ذیل حوزه ( هازیابی آنن و ارشامل دو گان طراحی مدل ارزابی اهداف استراتژیک و کال)کد، جز کد سوم /این دو جز

شامل دو گام تعریف اهداف کمی و عملياتی و )کد چهارم /جز. ایش و اریزابی و الین مربوطه تعيين و طراحی گردیدپ
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که شامل دو گام )کد پنجم /جز. باشدمربوط به حوزه یا بخش سياستگذاری می( تعریف شاخص های کليدی عملکرد

در حوزه ارزابی و پایش تعيين و طراحی ( ها و نتایجشان استملياتی و ارزیابی آنطراحی مدل ارزیابی اهداف کمی و ع

در حوزه سياستگذاری و الین آن مشخص شده ( شامل انتخاب و تعيين اهداف کمی و عملياتی) کد ششم نيز/جز. شد

راتژیک، اهداف کمی ها، اهداف کالن، اهداف استانداز، ماموریتخروجی الگوی طراحی شده نيز به صورت چشم. است

ها و اقدامات ریزی سازمان مورد مطالعه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و برنامهو عملياتی خواهند بود که در فرایند برنامه

 .ها تدوین و اجرا خواهند شداجرایی بر اسا آن

های پيشين به موضوع، نوآوری پژوهش و اهداف از پيش تعيين شده، نبود یک الگوی مشخص، عدم پرداختن پژوهش

و ( هوش تجاری)ها دادهگردش و پردازش صحيح عدم وجود یک ابزار مناسب به منظور سياستگذاری مناسب و مبتنی بر 

 . کندها و اقدامات الزم جهت انجام فرایند مذکور، اهميت نتایج پژوهش را اثبات میپراکندگی در توصيه

در پی پرسش اصلی مطرح شده بودند نيز در قالب الگوی طراحی شده که های فرعی پژوهش که به پرسش اصلی و پرسش

. است، پاسخ داده شد و مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار گرفت پایش و ارزیابیو  فرایند سياستگذاری/حوزه دوشامل 

های ه ماموریتبا توجه به کلي) یافته اصلی پژوهش، طراحی الگوی سياستگذاری در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

یافتن  .ها در این زمينه ارائه نموده استست که یک نگرش جامع و هوشمند مبتنی بر دادها (آموزشی، پژوهشی و فناوری

ریزی، مبحث هوشمندسازی مبحث سياستگذاری و برنامه)خبرگان به دليل کمبود افراد متخصص و دارای تجربه سه وجهی 

جهت پوشش . رودشمار میهای پژوهش بههای اصلی و محدودیت، از چالش(لیو فناوری اطالعات و مبحث آموزش عا

گيری، از برخی گيری از نظرات اساتيد مدیریت و استفاده از روش گلوله برفی در نمونهاین محدودیت، ضمن بهره

مورد نياز با وجود همچنين دسترسی به برخی از اطالعات . گيری شدمتخصصين حوزه مدیریت فناوری اطالعات نيز بهره

 .های اجرایی مورد پژوهش، با مشکل مواجه بودارتباط گسترده پژوهشگر با دستگاه

توان در قالب یک شود را میکار بسته میآنچه بر اساس پژوهش حاضر برای بهبود و توسعه فرایند سياستگذاری هوشمند به

طح دنيا و جایگزین شدن رویکرد هوشمندسازی بجای های هوشمند در سبا توسعه دولت. رویکرد ملی طبقه بندی کرد

همچنين پيشنهاد . های دیگر نيز بررسی و طراحی شوندشود که الگوهای هوشمند در حوزهرویکردهای سنتی، پيشنهاد می

. شودها بر اساس شرایط و مختصات آن سازمان یا وزارتخانه طراحی ها و وزارتخانهشود الگوهای مشابه در سایر سازمانمی

 مودن آن با الگوی کالن سياستگذاریهای مختلف دولتی و مرتبط نهمچنين با پيوند بين الگوهای طراحی شده در سازمان

البته از . سازی شوددولت هوشمند در ایران طراحی و پيادهالگوی سياستگذاری  ،(سازمان برنامه و بودجه)در سطح دولت 

شود جهت اجرا و پيشنهاد می. نوین و فناورانه توسط مسئولين ارشد استهای اصلی این مهم، عدم درک مسائل چالش

طراحی شده با استفاده از  کالنالگوی های علمی و کاربردی، سازی الگوی طراحی شده پژوهش، با استفاده از روشپياده

به صورت ( گراشی)نویسی  های یکپارچه برنامهزبانها به صورت تفصيلی و با های تجزیه تحليل و طراحی سيستمروش

 .عملياتی و قابل اجرا در سازمان طراحی شود
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 ی.نشر ن تهران، افشار، ميابراه ،یانهيزم یهینظر ديفنون و مراحل تول یفيپژوهش ک یمبان .(1396) ،تيجول، نيکرب ؛انسلم ،استراوس

 )سمت(. انسانی علوم تدوین کتب و مطالعه سازمان دولتی، تهران، مشیخط تعيين و گيری(. تصميم1387) مهدی، الوانی،

ـتم    (. یافتن روابط علی و معلولی و رتبه بندی عوامـل بحرانـی موفقيـت و شکسـت پـروژه     1392نژاد، علی، )انصاری هـای اطالعـاتی بـه کمـک     هـای پيـاده سـازی سيس

 .12-8، ص 7فازی گروهی، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره   DEMATELو  ANPترکيب روشهای 

 (. مقدمه ای بر روش های تحقيق کيفی و آميخته، رویکرد های متداول در علوم رفتاری، تهران، نشر دیدار، چاپ اول.  1378بازرگان، عباس، )

 سعه سيستم(، تهران، نشر دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(، چاپ اول.(. هوشمندی کسب و کار )مفاهيم و طراحی و تو1393تقوا، محمدرضا و نوری، الهه، )

: مـوردی  مطالعـه  دانـش  مـدیریت  نقـش  به توجه با هوش تجاری اثربخشی بر سازمان محتوایی ابعاد اثر بررسی (.1391) محبوبه، شعبانی مایانی، و جالل حقيقت منفرد،

 ..84-65 ، ص27 شماره نهم، )پژوهشگر(، سال مدیریت فصلنامه. سامان بانک

 نامه نویسی، تهران، نشر فوژان، چاپ اول.  (. روش تحقيق با رویکرد گرانددی در پایان1392خاکی، غالمرضا، )

مـام صـادق   (. کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنياد در عمل؛ ساخت نظریه بـی تفـاوتی سـازمانی، تهـران، نشـر دانشـگاه ا      1390دانایی فرد، حسن؛ اسالمی، آذر، )

 )ع(.

تــدوین چــارچوب پيشــنهادی در سياســتگذاری بازاریــابی بــا اســتفاده از تبيــين جایگــاه هــوش (. 1394) عليرضــا، ،رجبــی پورميبــدی ؛مرتضــی ،دهقــانی فيروزآبــادی

 .کنفرانس بين المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی، دبی، شرکت پندار اندیش رهپو تجاری،

ـين المللـی مـدیریت،      (. بررسی تاثير هوش تجـاری در بهبـود تصـميم گيـری هـای مـدیران،      1396) ، علی،، جواد؛ آتش سوزرنجبر حسـابداری و   سـومين کنفـرانس ب

 .اقتصاد دانش بنيان با تاکيد بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه عالمه مجلسی

 .فرهنگی )پژوهشگاه( تحقيقات و مطالعات موسسه تهران، .فنون و هاينشمبانی، ب و اصول اجتماعی علوم در تحقيق هایروش (.1377باقر، ) ساروخانی،

ـلنامه علمـی      1393سعيدا اردکانی، سعيد؛ موسوی، سيدمحمد و شفيعی رودپشتی، ميثم، ) (. واکاوی هوش تجاری در دفاتر خدمات گردشگری بـا رویکـرد فـازی، فص

 .142 -117، ص 27، شماره19پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دوره

ـين                1396شمس، زهره؛ صفاری، مژگان، ) ـای کـالن، اول ـاثير آن در تصـميم گيـری ه ـا و ت ـا و راهکاره ـالش ه ـای آن؛ چ ـاری و معرفـی نسـل ه (. مفهـوم هـوش تج

 کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری )راهکارها و چالش ها(، گروه مهندسی صنایع، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی.

، دوره 80(. بررسی رابطه بين هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی، مطالعات مدیریت بهبود و تحـول )مطالعـات مـدیریت سـابق(، شـماره     1393صفاری، مسعود، )

 .  86-73، ص 7

-19ص ی اول، شـماره ، (45) پيـاپی  یسـال بيسـت و سـوم، شـماره     ،جامعه شناسی کـاربردی ، تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقيقات کيفی(. 1391زاده، محمد، )عباس

34. 

ـين کنفـرانس ملـی مـدیریت راهبـردی خـدمات،        بررسی هوش تجاری و لزوم کاربردی کـردن آن در سـازمان هـا،    (.1396)ناصر،  ،خانی؛ الهام ،فدایی کچویی دوم

    اسالمی. نجف آباد، دانشگاه آزاد

 269شـماره  العات سياسی و اقتصادی، پژوهشـکده علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی،      (. سياستگذاری عمومی چيست، اط1388، )وجدانی، فؤاد فروزنده، لطف اهلل؛

 .207 – 180 ، صص270و 

ـانکی )مطالعـه مـوردی موسسـه            کاربرد رهيافت(. 1394) رضا، ،طاولی ؛آرش ،مجتبی؛ شریفی ،فالح دوست ـاری در بهبـود تصـميم گيـری مـدیران ب ـای هـوش تج ه

 نـور  پيـام  دانشـگاه  ،المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربيتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشـاوره ای آینـده سـاز    اولين کنفرانس بين ن(،اعتباری ثام

 نکا.

ـاتی و نقـش آن در تصـميم گيـری،        (. 1394) سيد جليل، ،الجوردی ؛مهسا ،محرابی ـای اطالع ـتم ه ـا سيس ـاط آن ب ـين المللـی      هوش تجاری و ارتب ـين کنفـرانس ب دوم

 .، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا21در قرن  مدیریت

ـا توجـه بـه نقـش تعـدیل کننـده مـدیریت دانـش: مطالعـه              1392منفرد، مهدی؛ مایانی، رضا، ) ـاری ب (. بررسی رابطه بين ابعاد محتوایی سازمان بر اثـر بخشـی هـوش تج

 .52-41 ، ص15، دوره 11موردی بانک سامان، همایش ملی هوش سازمانی، شماره

ـتراتژی سـازمان هـا،    (.1395، )زهره شکيبایی، ؛زهرا، بينحجت؛ جهان ،مياندهی ـين کنفـرانس ملـی     نقش هوش تجاری به عنوان یک سيستم اطالعاتی در بهبود اس اول
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 .مدیریت مهندسی، آستانه اشرفيه، مؤسسه آموزش عالی مهرآستان گيالن

ـال          1394نجاری، رضا؛ آذر، عادل و جليليان، حميدرضا، ) ـازمانی، س ـار س ـات رفت ـلنامه مطالع ـای توليـدی، فص (. ارائه مدل هوشمندی سازمان: مورد مطالعـه شـرکت ه

 .24-1(، ص 12)شماره پياپی  1چهارم، شماره 

 ، شرکت همکاران سيستم، انتشارات آذرخش.   SSADM4 روش تحليل و طراحی ساخت یافته سيستم ها(. 1385ویور، فيليپ، )
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