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طراحی الگوی سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با
رویکرد هوش تجاری :با استفاده از نظریه داده بنیاد
احد بنار ،1دکتر علی رضائیان ،2دکتر عزیزاهلل معماریانی ،3دکتر علی معینی
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چکیده
مدیریت علمی در سازمانها نیازمند طراحی الگوی مناسب سیاستگذاری است که بتواند سازمان را
هوشمندانه به اهدافش برساند .طراحی الگوی سیاستگذاری جهت اتخاذ تصمیمات با حداقل خطا و با
استفاده هوشمند از دادهها ،اجتناب ناپذیر است .عدم وجود الگوی مناسب و هوشمند یا سیستمی نبودن آن
در این زمینه ،عدم تصمیمگیریهای به موقع و مناسب ،عدم وجود فرایندهای سیاستگذاری مبتنی بر
شواهد ،دور شدن سازمانها از وظایف حاکمیتی و غرق شدن آنها در امور جاری ،اهم دالیلی است که
نیاز سازمانها علیالخصوص وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را به طراحی یک الگوی مناسب در این
زمینه اثبات مینماید .هدف پژوهش حاضر ،طراحی الگوی مناسب و موثر سیاستگذاری در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری است .برای این منظور ،با بهرهگیری از رویکرد پژوهش اکتشافی و با استفاده از روش
تحقیق کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد و با کمک نمونهگیری هدفمند و مصاحبه با  13نفر از خبرگان،
الگوی سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مبتنی بر هوش تجاری طراحی شد .بر اساس
کدگذاریهای انجام شده ،ابتدا  193کدهای اولیه تحقیق تعیین شد .سپس  2مفهوم(طبقه اصلی) و 22
مقوله(طبقه فرعی) مشخص شدند .در نهایت با گدگذاری انتخابی و دستهبندی تجمیعی مقولهها  6جز
کلیدی و اصلی الگو تعیین و روابط بین آنها مشخص و سطوح کاربری این اجزا تعیین گردید .در نهایت
الگوی طراحی شده که دارای شش جز/کد یا گام است با استفاده از روشهای علمی مورد ارزیابی و
اعتبارسنجی قرار گرفت و کیفیت آن تایید شد و پیشنهادات جهت پژوهشهای آتی ارائه گردید.
واژگان كلیدي :سیاستگذاری ،هوشمندی ،هوش تجاری ،طراحی الگو ،نظریه داده بنیاد.
 1مدیریت دولتی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی
 2استاد ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشکده مدیریت دانشگگاه آزاد اسگالمی واحگد تهگران
مرکزی ،تهران ،ایران.
 3استاد ،دانشکده علوم مالی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 4استاد ،دانشکده علوم مهندسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
حقیقت اجتماعی اقتصادی سازمان ،آن را ملزم به جستجوی ابزارهایی برای تسهیل فرآیند کسب و کار،
استفاده اثربخش دادهها ،پردازش و تحلیل وسیع آنها از منابع مختلف کرده است تا پایهای را برای کشف
دانش جدید بنا نهند (فدایی ،کچویی و خانی .)1396 ،امروزه سازمانها بیش از قبل به جمعآوری ،ایجاد و
ذخیرهسازی دادهها میپردازند که از منابع مختلفی جمعآوری میشود .مدیریت چنین دادههای حجیم و تبدیل
آنها به اطالعات مفید در زمان تصمیمگیری ،چالش بزرگی را ایجاد کرده است .سازمانهای کوچک،
متوسط و بزرگ نیاز به دسترسی سریع به دادههایی دارند که از سیستمهای مختلف سازمانی بدست آمده باشد
(امید ،معلق و زارع رواسان .)232-222 :2112 ،1برای سالیان متمادی سیستمهای اطالعات مدیریت،
سازمانها را در انجام وظایف مختلف خود ،مورد حمایت و یاری قرار دادهاند (شمس و صفاری .)1396 ،اما
قادر به ایجاد یکپارچگی میان دادههای مختلف پراکنده و ناهمگن نبوده و نتوانستهاند دادهها را با توجه به
زمینههای وسیع موجود ،به گونهای اثربخش تفسیر و وابستگیهای موجود میان دادههای جدید را شناسایی
کنند (رنجبر و آتشسوز.)1396 ،
همچنین با ظهور مباحث جدید در دنیای امروز به ویژه مبحث فناوری اطالعات ،نگاه جدیدی نیز در
عرصه طراحی الگوها و سیستمها ایجاد شده است .اهمیت حرکت به سمت الگوهای هوشمند و مورد نیاز
سازمانها جهت استفاده از سیستمهای خودکار به منظور کاهش خطاهای احتمالی ،میتواند محرک خوبی
برای اجرای الگوی هوشمند سیاستگذاری در سازمانها باشد .لذا شناخت این سیستمها به خصوص از ابعاد
مدیریتی بسیار ضروری بوده و میبایست در قالب الگوها و سیستمهای برنامهریزی سازمانی در جهت
پشتیبانی و هوشمندسازی فرایند تصمیمگیری مورد مطالعه قرار گیرد .هوشمندی به فرایند تبدیل دادههای
خام به اطالعات تجاری ،کاربردی و مدیریتی اطالق میگردد که به تصمیمگیران و تصمیمسازان سازمان
کمک میکند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر گرفته و بر اساس اطالعات صحیح عمل نمایند (اونگ ،سو
و وونگ .)225-261 :2111 ،2هوشمندی سازمانی را میتوان استفاده موثر ،به جا و سریع از دادهها ،اطالعات،
دانش و خرد افراد داخل و خارج از سازمان در تصمیمگیریهای سطوح مختلف سازمان دانست .گرفتن
تصمیمات بر اساس اطالعات و دادههای صحیح ،دقیق ،به موقع و کافی ،به درک الزم از مسائل داخلی و
خارجی سازمان و اهمیت اتخاذ تصمیمات صحیح برای مدیران بستگی دارد .برای اینکه سازمانها قادر به
واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند ،نیاز به سیستمهایی دارند که بتوانند از طریق آنها تحلیلهای علت
و معلولی مختلف را ارائه دهد .برای این منظور ،میتوان از هوش تجاری استفاده کرد (میاندهی ،جهانبین و
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شکیبایی .)1395 ،سیستمهای هوشمند ،اطالعات را به صورت خام در اختیار تصمیم گیرندگان نمیگذارند.
بلکه آن را تحلیل نموده و در قالب بستههای تصمیم یا گزارشهای تحلیلی هوشمند در اختیار مدیران قرار
می دهند (محرابی و الجوردی .)1394 ،سازمانها برای اتخاذ تصمیمات با حداقل خطا ،باید قویترین ابزار
شناخت و اتخاذ تصمیمات بهینه که همان استفاده هوشمند از دادهها و اطالعات است را درک نمایند .یکی از
مهمترین ابزارها در این زمینه هوش تجاری ( )1BIاست که به صورت بصری ،اطالعات هدفمندی را به
تصویر میکشد .در واقع هوش تجاری ابزاری مهم جهت طراحی مناسب و هوشمند الگوها و سیستمهای
تصمیمگیری در سازمانها به شمار میآید .این ابزار این امکان را به سازمانها میدهد که بتواند از دادههای
سازمانی به صورت مناسب و به موقع استفاده نموده و فرایند تصمیمگیری هوشمندی داشته باشد .دادهها با
ورود به سیستم هوش تجاری مورد پردازش قرار گرفته و به دانش تبدیل میشوند .سپس دانش بدست آمده
مورد تحلیل قرار گرفته و از نتایج تحلیلی آن ،مدیران در تصمیم گیری خود بهرهمند شده و اقداماتی را جهت
بهبود عملکرد سازمان انجام میدهند (دهقانی فیروزآبادی و رجبی پورمیبدی .)1394 ،از این جهت به سادگی
میتوان دریافت که در طراحی الگوها و سیستمهای تصمیمگیری مانند الگوی سیاستگذاری ،باید جریان
صحیح دادهها و اطالعات ،پردازش و تبدیل آنها به دانش را مورد توجه قرار داد و با این رویکرد در جهت
طراحی الگوهای هوشمند تصمیمگیری گام برداشت.
سازمانها با بهرهگیری مناسب و استفاده به موقع از دادهها خواهند توانست فرایندهای تصمیمگیری خود
را هوشمند سازند .سازمانهای بزرگتر با توجه به حجم باالی دادهای ،میتوانند با استفاده از این رویکرد به
صورت موثرتری الگوی تصمیمگیری خود را طراحی نمایند .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز با توجه به
حجم عظیمی از دادههای بیرونی و درونی تاثیرگذار بر عملکرد آن ،نیازمند الگوی مناسب ،هوشمند و اثربخش
میباشد تا تصمیمگیران سازمان به بهترین وجه مسیر سیاستگذاری را طی نمایند .بر اساس بررسی انجام شده
در وزارت مذکور با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد ،فرایند سیاستگذاری مدونی در این زمینه وجود ندارد که
این امر خود مبین نوآوری تحقیق پیشرو میباشد .این وزارتخانه نیز همانند سازمانهای دیگر نیازمند استفاده
مناسب از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه استفاده صحیح ،مناسب و بهموقع از دادهها در جهت
تصمیمگیریهای کالن خود میباشد .لذا طراحی سیستم و الگوی هوشمند تصمیمگیری مبتنی بر دادهها
(هوش تجاری) بهخصوص با توجه به ابعاد مدیریتی این وزارتخانه ،بسیار ضروری و حائز اهمیت میباشد .این
امر موجب حذف بسیاری از کارهای حدسی در سازمان شده و ارتباطات بین بخشها و هماهنگی میان
فعالیتها را افزایش میدهد تا سازمان نسبت به تغییرات در شرایط مختلف ،پاسخ سریع و مناسبی ارائه دهد.
با توجه به اهمیت موضوع ،در این تحقیق مد نظر است تا الگوی سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری به صورت هوشمند و مبتنی هوش تجاری (مبتنی بر داده) طراحی شود .پرسش اصلی که در این
1- Business Intelligence
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پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که :الگوی مناسب و موثر سیاستگذاری در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری چگونه میباشد؟ در واقع مسئله اصلی که نیاز به انجام این پژوهش را اثبات میکند ،عدم
وجود فرایند سیاستگذاری هوشمند یا مدون نبودن آن ،عدم وجود تصمیمگیریهای به موقع و مناسب ،عدم
وجود فرایندهای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ،دور شدن سازمان از وظایف حاکمیتی و پرداختن یا غرق
شدن در کارهای عملیاتی و جاری و وجود داده های بسیار زیاد و حجیم است که بدون وجود یک الگوی
سیاستگذاری مناسب ،تصمیمگیری را برای مدیران مشکل میسازد .در نتیجه الزم است تا با طراحی یک
الگوی مناسب ،امکان تصمیمگیری دقیق ،به موقع و مبتنی بر چرخش و استفاده صحیح و بهموقع از دادهها
برای مدیران این وزارتخانه که یکی از سازمانهای مهم و اثرگذار در نظام تصمیمگیری و برنامهریزی کالن
کشور است ،فراهم شود.
در این پژوهش به دنبال طراحی الگوی هوشمند سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
هستیم .هوشمندی سازمانی مستلزم هوشمندی ابعاد مختلف سازمان از جمله فرایندهای تصمیمگیری می-
باشد (شواینگر .)2111 ،1ویلنسکی در سال  1962هوشمندی سازمانی را جمعآوری ،پردازش ،تفسیر و ارتباط
دهی اطالعات فنی و سیاسی مورد نیاز برای فرایند تصمیمگیری تعریف نمود که این هوش بیشتر به داخل
سازمان و فرایندهای سازمانی توجه دارد (تقوا و نوری .)1393 ،هوشمند شدن یا هوشمندی سازمانی ،اتخاذ
تصمیمهای مناسب و پیادهسازی موثر تصمیمهای اتخاذ شده است (فیلوس و باناهان.)119-111 :2111 ،2
در حقیقت با این تعاریف ،یکی از راههای هوشمندی سازمانها ،هوشمندسازی فرایندهای تصمیمگیری آنها
از جمله فرایند سیاستگذاری میباشد .با کمک هوشمندسازی فرایندهای سازمانی ،میتوان سازمانی هوشمند
ایجاد نمود (تقوا و نوری .)1393 ،هوشمندی فرآیندهای سازمانی در برگیرنده حوزه وسیعی از کاربردها در
زمینه نظارت و تجزیه و تحلیل فرآیندها به منظور بهینهسازی ،پیشبینی ،بررسی همگونی و کشف
فرآیندهای سازمان است (گریگوری .)343-321 :2113 ،3یکی از روشهای هوشمند نمودن فرایندهای
سازمانی استفاده از هوش تجاری است .هوش تجاری ،یک سیستم جدید ،برنامه نرم افزاری یا پروژه مستقل
نیست ،بلکه یک چارچوب کاری شامل فرآیندها ،ابزار و فناوریهای مختلف است که برای تبدیل داده به
اطالعات و اطالعات به دانش مورد نیاز و گردش صحیح این دادهها و اطالعات هستند (انصاری نژاد،
.)1392هوشمندی را میتوان فرایند تبدیل دادههای خام به اطالعات تجاری ،کاربردی و مدیریتی اطالق کرد
که به تصمیمگیران کمک میکند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر و بر اساس اطالعات صحیح بگیرند

1 - Schwaninger
2 - Filos & Banahan
3 - Grigori

طراحی الگوی سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با رویکرد هوش تجاری :با استفاده 92...

(اونگ ،سو و وونگ .)2111 ،1در واقع از هوش تجاری میتوان جهت هوشمند نمودن فرایندهای تصمیم-
گیری در سازمان از جمله سیاستگذاری استفاده کرد .دادهها با ورود به سیستم هوش تجاری مورد پردازش
قرار گرفته و تبدیل به دانش میشوند تا مدیران در تصمیمگیری خود از آنها استفاده نمایند (دهقانی
فیروزآبادی و رجبی پورمیبدی .)1394 ،سیستمهای هوش تجاری پتانسیل بهحداکثر رساندن استفاده از
اطالعات را از طریق ارتقای ظرفیت سازمان ایجاد میکنند .چیزیکه داونپورت آن را ”رقابت در تجزیه و
تحلیل“ مینامد (دیونپورت .)98 :2115 ،2هوش تجاری نه بعنوان یک ابزار یا محصول و یا حتی سیستم،
بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی مطرح شده است (منفرد و مایانی .)1392 ،الگوی
سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،با تبیین دقیق مفاهیم هوشمندی سازمان و هوش تجاری
برای مصاحبه شوندگان مطابق با تعاریف فوق و بر مبنای گردش صحیح و به موقع دادهها و پردازش آنها
طراحی میشود .نقطه اتکای محققین در این پژوهش مفهوم هوش تجاری یعنی مجموعهای از روشها،
فرایندها ،معماریها برای تبدیل داده های خام به اطالعات مفید و معنادار و گردش صحیح این اطالعات و
ارتباط آن با هوشمندسازی فرایند تصمیم گیری در سازمان است .به طور خالصه بر اساس تعاریف اشاره شده،
هوش تجاری به عنوان یکی از رویکردهای هوشمندسازی فرایندهای تصمیمگیری است .یکی از فرایندهای
تصمیمگیری در سازمان فرایند سیاستگذاریست که با استفاده از هوش تجاری و توجه دقیق به مفهوم آن
(یعنی گردش صحیح و به موقع و پردازش داده ها جهت تبدیل به اطالعات مفید و معنادار در مراحل مختلف
فرایند مذکور) ،میتوان آن را هوشمند ساخت .این امر با استفاده از نظریه داده بنیاد و تشریح مفاهیم کلیدی
برای مصاحبه شوندگان انجام گردید.
در این پژوهش تالش شده است تا الگوی مناسب سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مبتنی بر دادهها به صورت کالن طراحی شود .با توجه به اینکه تاکنون در وزارتخانه مذکور و در زمینه مورد
پژوهش ،الگویی طراحی و ارائه نشده است ،این امر خود مبین نوآوری و جدید بودن تحقیق میباشد .در زمینه
فرایندهای سیاستگذاری مدلها و الگوهایی وجود دارد که در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق به آنها
اشاره شده است .اما این الگوها و مدلها بیشتر به برداشت دوم فرایند سیاستگذاری که همان مفهوم
سیاستگذاری عمومی است اشاره دارد .حال آنکه منظور ما در این تحقیق از فرایند سیاستگذاری ،برداشت اول
از آن است که شامل تدوین و تعیین چشم انداز ،ماموریتها ،اهداف کالن و استراتژیک ،اهداف عملیاتی و
کمی میباشد .در بخش مبانی نظری به مفاهیم مرتبط به این دو برداشت اشاره شده است .الگوها و مدلهای
موجود به دالیل مذکور و همچنین با توجه به اینکه نیازمند طراحی الگوی خاص و بومی مبتنی بر هوش
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تجاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،هستیم و چنین الگویی در حال حاضر وجود ندارد ،ضرورت و
اهمیت تحقیق را به اثبات میرساند .اهداف اصلی و فرعی تحقیق را میتوان به صورت زیر دستهبندی کرد:
هدف اصلی :طراحی الگوی مناسب فرایند سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ هدف فرعی:
ارزیابی و اعتبار سنجی کیفیت الگوی سیاستگذاری طراحی شده در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
با توجه به اهداف مورد اشاره ،انتظار میرود این تحقیق بتواند ضمن تعریف و تعیین ابعاد مختلف موضوع
پژوهش ،الگوی مناسب سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را به صورت کالن طراحی و
پیشنهاداتی را برای تحقیقات آتی جهت پیادهسازی آن ارائه نماید .در واقع در این پژوهش ،هدف طراحی
الگوی مدنظر به صورت هوشمند و مبتنی بر هوش تجاری از طریق تاکید بر فرایند صحیح گردش دادهها و
اطالعات و پردازش آن در سطوح مختلف تصمیمگیری و تصمیمسازی است .از این جهت پژوهش بدنبال
یافتن پاسخ مناسب برای این سوال که" :الگوی مناسب فرایند سیاستگذاری (تدوین و تعیین چشم انداز،
ماموریتها ،اهداف کالن و استراتژیک ،اهداف عملیاتی و کمی) در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری چگونه
است؟" میباشد.
مبانی نظري و پیشینه پژوهش
در این بخش تالش شده تا باتوجه به موضوع تحقیق که موضوعی چندوجهی است ،مبانی نظری و
پیشینه براساس چهار مبحث اصلی مورد استفاده در پژوهش یعنی سیاستگذاری ،مدلسازی ،هوشمندی
سازمان ،هوش تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
1
سیاستگذاری فرایندی پیچیده ،سیال و سیاسی است (بوس ،مایز و والت  .)2112 ،سیاستگذاری را می-
توان با توصیف آن به عنوان یک فرایند و نه یک پدیده منفرد و یک تجویز برای همه اقدامات ،بهتر شناخت
و درک نمود (دان .)1986 ،2به طور کلی در خصوص سیاستگذاری و فرایند مربوطه دو برداشت وجود دارد .در
برداشت اول از سیاست بهعنوان اهداف کالن در دستگاههای اجرایی تعبیر میشود که در این حالت اگر
شفافیت به اندازه کافی وجود داشته باشد و به مجموعهای از اهداف عینی و مشخص شکسته شود ،میتواند
به عنوان سیاستگذاری مبنای عمل قرار گیرد .اما اگر فقط در حد اهداف کالن و آرمانی باقی بماند،
هدفگذاری خواهد بود .در برداشت دوم ،از سیاست بهعنوان تدوین راه حل عملی برای حل یک مشخص
خاص اجتماعی یا برای دستیابی به یک هدف ویژه تعبیر میشود که همان سیاستگذاری عمومی است
(فروزنده و وجدانی .)1388 ،در این پژوهش منظور از فرایند سیاستگذاری همان برداشت اول و ابتدایی از
مفهوم سیاستگذاری با در نظر گرفتن جزئیات آن به صورت دقیق و مشخص و شکست به اهداف عینی
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(کمی و عملیاتی) میباشد .گاهی در این خصوص خلط سیاستگذاری با هدفگذاری صورت میپذیرد .بر
اساس برداشت دوم و با توجه به اینکه در این فرایند (فرایند سیاستگذاری) به چشمانداز ،ماموریتها ،سیاست،
اهداف کالن و استراتژیک ،اهداف عملیاتی و کمی توجه و پرداخته میشود ،در این پژوهش ،این فرایند به
عنوان فرایند سیاستگذاری و مفهوم پایهای تحقیق مدنظر میباشد .فرایند سیاستگذاری و تحلیل سیاست
چرخهایست مه در آن به چشمانداز ،ماموریت ،اهداف کالن و اهداف جزئی توجه میشود (قویفکر و
همکاران .)2111 ،1در واقع مفهوم فرایند سیاستگذاری در این پژوهش ،فرایندی است که شامل گامها و
مراحل مشخص جهت تبدیل مسائل اساسی (مطرح شده در اسناد باالدستی و نهادهای فراوزارتی) ،به اهداف
عینی و جزئی (کمی و عملیاتی) میباشد.
مدلسازی بهمعنای ایجاد انتزاعی از سیستمی است که بر جنبههای جالب توجه متمرکز شده و جزئیات
نامربوط را نادیده میگیرد و سیستم را تجزیه میکند (براگ و دوتیت .)2111 ،2مدلسازی به منظور شناخت
بهتر و سادهتر عوامل و متغیرهای موجود در مورد مساله بهکار گرفته میشود (الوانی .)1382 ،زمانی سخن از
مدلسازی بهمیان میآید که یک یا چند عامل با هم عمل کنند و ضمن تأثیر بر یک متغیر ،بر هم نیز اثر
متقابل داشته باشند (ساروخانی .)1322 ،در مجموع میتوان گفت که مدلها یکی از ابزارهای اصلی علم
امروز هستند (فریگ و هارتمن.)2112 ،3
مدلسازی مفهومی یکی از فعالیتهای اصلی در علوم کامپیوتر است .مدلهای مفهومی عمدتا بهعنوان
محصول مصنوعی واسطه برای ساخت سیستم استفاده میشوند (تالهیم .)168-149 :2112 ،4مدلسازی
مفهومی یک کار پیچیده است که شامل درک محتوای یک موضوع و تولید یک محصول مصنوعی نمادین
برای نشان دادن موجودات مختلف در آن حوزه یا موضوع است (کاروالهو و آلمیدا .)231-215 :2118 ،5از بعد
سازمانی ،هوش به عنوان توانایی و قابلیت یک سیستم در انتقال اطالعات بین محیط داخلی و خارجی به
منظور حفظ ثبات ،سازگاری و در نهایت توسعه سیستم ،تلقی میشود (سیدانمانالکا .)2113 ،6اشتراک و تبادل
اطالعات در سازمان از روشهای مختلف و با استفاده از انواع مختلف هوش عاطفی ،محیطی و رقابتی
امکانپذیر میشود (استاسکویسیت .)2119 ،2هوشمندی ،توانایی یادگیری و بهکاربردن استعداد و ظرفیت
سازمان در ایجاد و به کارگیری توان ذهنی و خلق دانش و ارتقای آن است (نجاری و همکاران.)1394 ،
سازمان هوشمند مجموعهای از الگوها ،ایدهها و افکار مرتبط با ابعاد سازمان است که در چارچوب محیط
1 - Ghavifekr & Etal
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اقتصادی جدید ناشی از فناوری جامعه اطالعاتی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد (اراستوس و اوین،1
 .)119-111 :2111سازمان هوشمند قابلیتهای سازمان و فرایندهای کاری را با هم هماهنگ میکند تا
باعث ایجاد همافزایی شود (سیدانمانالکا .)2113 ،2یادگیری ،دانشآفرینی ،واکنش سریع و انعطافپذیری بر
مبنای فناوری اطالعات ،اساس سازمان هوشمند است (شواینگر()1995 ،3علوی و گالوپ-139 :2113 ،4
 .)152هوشمندی سازمانی مستلزم هوشمندی ابعاد مختلف سازمان از جمله فرایندهای تصمیمگیری میباشد
(شواینگر .)2111 ،5هوشمند شدن یا هوشمندی سازمانی ،اتخاذ تصمیمهای مناسب و پیادهسازی موثر
تصمیمهای راهبردی اتخاذ شده است (فیلوس و باناهان .)119-111 :2111 ،6بر اساس یک دیدگاه و
رویکرد ،یکی از راههای هوشمند شدن سازمانها این است که ذاتاً هوشمندانه رفتار کنند (ویگ.)2111 ،2
سازمان هوشمند را میتوان بخش یا جزئی از دولت هوشمند دانست .چرا که با شکلگیری سازمانهای
هوشمند ،در نهایت دولت هوشمند شکل خواهد گرفت .دولت هوشمند اشاره به دولتی دارد که با بهره گیری
از یکپارچگی فناوری اطالعات و ارتباطات برای برنامه ریزی ،مدیریت و عملیات برای تولید پایدار عمومی
ایجاد ارزش کند (هووارد و مایو()2113 ،8چن ،میائو و هو .)2114 ،9با این حال ،اولین بار ویلنسکی در سال
 1962هوشمندی سازمانی را جمعآوری ،پردازش ،تفسیر و ارتباط دهی اطالعات فنی و سیاسی مورد نیاز
برای فرایند تصمیمگیری تعریف نمود که این هوش بیشتر به داخل سازمان و فرایندهای سازمانی توجه دارد
(تقوا و نوری .)1393 ،اگر یک سازمان میخواهد نسبت به رقبای خود موقعیت استراتژیک داشته باشد ،باید از
فرآیندهای سازمانی هوشمند بهرهبرداری کند و از امکانات و فرآیندهای هوشمند خود ،بهتر از رقبا سود جوید
(کوسا .)462-458 :2111 ،11هوشمندی فرآیندهای سازمانی در برگیرنده حوزه وسیعی از کاربردها در زمینه
نظارت و تجزیه و تحلیل فرآیندها به منظور بهینهسازی ،پیشبینی ،بررسی همگونی و کشف فرآیندهای
سازمان است (گریگوری.)343-321 :2113 ،11
بسیاری از سازمانها که امروزه سیستمهای برنامهریزی و تصمیمگیریهای کالن سازمانی را پیادهسازی
نمودهاند ،هنوز از کمبود هوشمندی در فرآیندهای تصمیمگیری خود رنج میبرند .همانطور که قبال نیز اشاره
1 - Erastos & Eoin
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شد ،با کمک هوشمندسازی فرایندهای سازمانی ،میتوان سازمانی هوشمند ایجاد نمود (تقوا و نوری.)1393 ،
یکی از روشهای هوشمند نمودن فرایندهای سازمانی استفاده از هوش تجاری است .ارتباط اصلی هوش
تجاری با سیستمهای سازمانی در این نکته نهفته است که هدف ثانویه این سیستمها ایجاد فضای پشتیبانی
تصمیمگیری برای مدیریت بوده و هوش تجاری میتواند در بطن این سیستمها قرا گرفته و این هدف را
برآورده کند (سعیدا اردکانی؛ موسوی و شفیعی رودپشتی .)1393 ،از این جهت میتوان اذعان کرد که
هوشمندسازی و استفاده از هوش تجاری در طراحی و پیادهسازی الگوی سیاستگذاری در جهت بهینهسازی
فرایندهای تصمیمگیری در سازمان امری اجتناب ناپذیر میباشد .برای اینکه سازمانها قادر به واکنش سریع
در برابر تغییرات بازار باشند ،نیازمند سیستمهای اطالعات مدیریتی جهت ارائه تحلیلهای علت و معلولی
مختلف هستند که برای این منظور ،میتوان از هوش تجاری استفاده کرد (میاندهی ،جهانبین و شکیبایی،
 .)1395هوشمندی را میتوان فرایند تبدیل دادههای خام به اطالعات تجاری ،کاربردی و مدیریتی اطالق
کرد که به تصمیمگیران کمک میکند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر و بر اساس اطالعات صحیح
بگیرند (اونگ ،سو و وونگ .)2111 ،1در واقع از هوش تجاری میتوان جهت هوشمند نمودن فرایندهای
تصمیمگیری در سازمان از جمله سیاستگذاری استفاده کرد .دادهها با ورود به سیستم هوش تجاری مورد
پردازش قرار گرفته و تبدیل به دانش میشوند تا مدیران در تصمیمگیری خود از آنها استفاده نمایند (دهقانی
فیروزآبادی و رجبی پورمیبدی.)1394 ،
سازمان با استفاده از هوش تجاری ،اطالعات و شاخصهای محیط پیرامون را مقایسه نموده و روند کارها
را در آینده پیشبینی مینماید (حقیقت منفرد و شعبانی مایانی .)84-65 :1391 ،از نظر مایکروسافت ،هوش
تجاری امکان کشف و تحلیل سادهتر اطالعات را به تصمیمگیرندگان در همه سطوح سازمانی جهت
دسترسی ،درک ،تحلیل ،همکاری و اقدام آسانتر برروی اطالعات در هر زمان و مکان میدهد (تاتونی،2
 .)169-161 :2115سیستمهای هوش تجاری پتانسیل بهحداکثر رساندن استفاده از اطالعات را از طریق
ارتقای ظرفیت سازمان ایجاد میکنند .چیزیکه داونپورت آن را ”رقابت در تجزیه و تحلیل“ مینامد
(دیونپورت.)98 :2115 ،3
هوش تجاری نه بعنوان یک ابزار یا محصول و یا حتی سیستم ،بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری
سازمانی مطرح شده است (منفرد و مایانی .)1392 ،هوش تجاری ،یک سیستم جدید ،برنامه نرم افزاری یا
پروژه مستقل نیست ،بلکه یک چارچوب کاری شامل فرآیندها ،ابزار و فناوریهای مختلف است که برای
تبدیل داده به اطالعات و اطالعات به دانش مورد نیاز هستند (انصاری نژاد .)1392 ،همچنین با کمک آن
میتوان کارآیی عملیات داخلی یک سازمان را تعیین کرد (صفاری.)1393 ،
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فدایی کچویی و خانی( )1396در تحقیقی با عنوان بررسی هوش تجاری و لزوم کاربردی کردن آن در
سازمانها ،بیان داشتند که توان کسب اطالعات مفید در زمان واقعی یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانها
است (فدایی کچویی و خانی .)1396 ،الرسون و چانگ )2116( 1در تحقیقی به بررسی هوش تجاری ،روش-
های چابک در علم داده و در نهایت بررسی روشهای توسعه چرخه عمر هوش تجاری پرداختند .پدیده
بزرگی داده ،حجم ،تنوع و سرعت دادهها چهار عامل اصلی هستند که بر روی هوش تجاری و استفاده از
اطالعات حاصل از دادهها تاثیر گذار میباشد .شمس و صفاری ( )1396در تحقیقی با عنوان مفهوم هوش
تجاری و معرفی نسلهای آن ،به بررسی چالشها و راهکارها و تاثیر هوش تجاری در تصمیمگیریهای
کالن پرداختند .هدف این تحقیق ،معرفی مفهوم هوش تجاری و ابزارها و تکنیکهای آن به منظور یافتن
پیشرفتهای حاصل شده در این حوزه بوده است .فینک و همکاران )2112( 2در تحقیقی رابطه بین هوش
تجاری و یادگیری سازمانی را مورد بررسی قرار دادند .آنها در تحقیق خود فرآیندهای ایجاد ارزش را را به
صورت تجربی مورد بررسی قرار دادند .رنجبر و آتشسوز ( )1396نیز در تحقیقی با عنوان هوش تجاری به
عنوان یک راهبرد بهینه در بهبود تصمیمگیریهای مدیران ،به بررسی هوش تجاری پرداختند .آنها بیان
کردند که هوش تجاری به عنوان یک مفهوم گستره میتواند همانند اهرمی شرایط را برای تصمیمگیری
بهینه مدیران فراهم سازد .بانرجی و میشرا )2112( 3در تحقیقی راهکارهای مدیریت زنجیره تامین خرده
فروشی در هند را بر اساس دیدگاه هوشمندی کسب و کار مورد بررسی قرار دادند .براساس تحقیق آنها
هوشمندی کسب و کار با مدیریت ارتباط با مشتری و زنجیره تامین رابطه معنی داری دارد .میاندهی و
همکارانش ( ،)1395در تحقیقی با عنوان نقش هوش تجاری به عنوان یک سیستم اطالعاتی در بهبود
استراتژی سازمانها ،بیان داشتند که توسعه شگفتانگیز فناوری اطالعات موجب شده تا فاصله جغرافیایی
بیمعنی شده و در دسترس بودن خدمات ،سهولت و سرعت توزیع آن منجر به ایجاد مزیت رقابتی شود.
عارفین و همکاران )2115( 4در مطالعهای به شناسایی اثرات استراتژی ،ساختار ،فرآیندها و فرهنگ سازمان
برروی اثربخشی سازمان و نقش واسط سیستمهای هوش تجاری در میان آنها پرداختند .از نظر آنها
اثربخشی سیستمهای هوش تجاری تاحدی واسط بین اثرات استراتژی ،ساختار ،فرآیند و فرهنگ سازمانی
است .دهقانی فیروزآبادی و رجبی پورمیبدی ( )1394در تحقیقی با عنوان تدوین چارچوب پیشنهادی در
سیاستگذاری بازاریابی با استفاده از تبیین جایگاه هوش تجاری بیان میکنند که در عصر اطالعات ،سازمان
برای اینکه بتواند با تغییرات متنوع بازار ادامه حیات داده و در نهایت قادر به سیاستگذاری بازار باشد ،نیاز به

1 - Larson & Chang
2 - Fink & Yogev & Even
3 - Banerjee & Mishra
4 - Arefin & Hoque & Bao
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تجزیه و تحلیل دقیق دادهها و اطالعات دارد .ویلیام و کورونیوس )2111( 1در تحقیقی به بررسی عوامل
حیاتی موفقیت برای سیستمهای هوش تجاری پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که سازمانهایی که بهجای
تکیه بر جهتگیریهای بازار بر عوامل حیاتی موفقیت هوش تجاری تکیه میکنند ،به نتایج بهتری دست
مییابند .محرابی و الجوردی ( )1394هم در تحقیقی به بررسی هوش تجاری و ارتباط آن با سیستمهای
اطالعاتی و نقش آن در تصمیمگیری پرداختند .ایشان در تحقیق خود بیان نمودند که با استفاده از ابزارهای
هوش تجاری ،یک شرکت میتواند روشها و پدیدههای مختلف در مناطق بازار خود را بشناسد .فالحدوست
و همکارانش ( )1394نیز در تحقیقی به بررسی کاربرد رهیافتهای هوش تجاری در بهبود تصمیمگیری
مدیران بانکی پرداخت (فالحدوست ،شریفی و طاولی .)1394 ،رانجان )2119( 2در تحقیقی با عنوان مفاهیم،
اجزا ،تکنیکها و فوائد هوش تجاری ،بیان داشت که برای شرکتهایی که بطور مستقیم با مشتریان زیادی
سرو کار دارند ،همواره یک چالش اطالعاتی مدیریتی وجود دارد و آن یکپارچه کردن اثربخش اطالعات
سازمان در زمان مناسب میباشد .اولسزاک و زیمبا )2112( 3در تحقیقی با عنوان رویکردی بهساخت و پیاده-
سازی سیستم هوش تجاری به تشریح فرایندهایی که در ساخت سیستمهای هوش تجاری بهکار میرود،
پرداختند .آنها متدولوژی ویژهایی را برای ایجاد و بکارگیری این گونه سیستمها پیشنهاد کردهاند.
چارچوب مفهومی استفاده شده در پژوهش حاضر بر اساس روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) در
شکل زیر ارائه شده است.

1 - William & Koronios
2 - Ranjan
3 - Olszak & Ziemba
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شکل .1چارچوب مفهومی تحقیق
روششناسی پژوهش
روش تحقیق به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم میشود .تحقیق بنیادی ،در جستجوى کشف
حقایق و واقعیتها و شناخت پدیدهها و اشیاء بوده ،که مرزهاى دانش عمومى بشر را توسعه مىدهند
و قوانین علمى را کشف نموده ،به تبیین ویژگىها و صفات یک واقعیت مىپردازند (ساراواناول،1
 .)2113در این تحقیق همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،به دنبال طراحی الگوی مناسب فرایند
سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری هستیم .از این جهت نوع تحقیق بنیادی خواهد بود.
همچنین با توجه به استفاده از نتایج بخش بنیادی تحقیق با رویکرد هوشمند نمودن فرایند تصمیم-
گیری مبتنی بر داده ،تحقیق از نوع کاربردی نیز محسوب میگردد .در نتیجه تحقیق حاضر از نظر نوع
تحقیقات بنیادی و کاربردی خواهد بود .از جهت روش و نحوه اجرا نیز از نوع تحقیقات اکتشافی با
روش تحقیق کیفی و از گروه پیمایشی محسوب میشود .منظور از پژوهش کیفی عبارت است از هر
نوع تحقیقی که یافتههایی را به دست میدهد که با شیوههایی غیر از روشهای کمی کسب شدهاند.
پژوهش کیفی تفسیرهای چند وجهی ،تجربه آدمی و رابطه تکرار شونده درون نظامهای اجتماعی و
فرهنگی را تشخیص میدهد (استراوس و کربین.)1396 ،

1 - Saravanavel
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انجام پژوهش با روش کیفی و به طور خاص جهت ساخت نظریه یا طراحی الگوی کالن مدنظر،
از "نظریه برخاسته از دادهها" یا "گراندد تئوری" استفاده شد .نظریه برخاسته از دادهها یک شیوه
پژوهش کیفی است که به وسیله آن ،با استفاده از یک دسته داده ،نظریه یا مدلی تکوین مییابد.
نظریه برگرفته از دادهها با احتمال بیشتری نمایانگر واقعیت میباشد و از آنجا که از دادهها استنتاج
میشود ،میتواند با ایجاد ادراک عمیقتر ،رهنمود مطمئنی برای عمل باشد (دانایی فرد و
اسالمی .)1391،چون برای تبیین الگوی مناسب فرایند سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری به یک نظریه نیاز داریم ،از گراندد تئوری استفاده میکنیم .وقتی که نظریههای موجود به
تبیین چنین فرایندی نمیپردازند ،به کمک گراندد تئوری میتوان درباره وقوع این فرایند مورد
مشاهده ،یک نظریه را صورتبندی کرد (بازرگان .)1382 ،لذا این شرایط ،ضرورت استفاده از این روش
پژوهش (کیفی -گراندد تئوری) را توجیه میکند .در بخش پیمایش از مصاحبه ،پرسشنامه و بررسی در
اسناد و مستندات استفاده شد .همچنین از دو شیوه زیر جهت جمعآوری دادهها استفاده گردید:
کتابخانهای :جهت گردآوری اطالعات ،مطالعه و تحلیل عمیق مستندات جهت طراحی الگویمدنظر از این شیوه استفاده شد.
میدانی :چون تحقیق حاضر از نوع تحقیقات اکتشافی با روش کیفی و از نوع پیمایشی است ،ازمصاحبه اکتشافی و نیمهساختاریافته (پرسشنامه باز) ،استفاده شده است .با استفاده از مصاحبههایی رو-
دررو و عمیق و با طرح پرسشهایی ساختار نیافته و نیمه ساختاریافته ،دادههای عمیقی از مصاحبه-
شوندگان کسب شد .حدود  21ساعت مصاحبه ( 1121دقیقه) جهت احصاء اطالعات مورد نیاز ،انجام
پذیرفت.
نمونه گیری در تحقیقات کیفی به شیوه تحقیقات کمی نیست که تصادفی یا غیر تصادفی باشد.
بلکه روش نمونهگیری قضاوتی است که از آن به عنوان نمونهگیری نظری یا نمونهگیری هدفمند یاد
میشود (خاکی .)1392 ،روش نمونهگیری مورد استفاده در این تحقیق نیز ،نمونهگیری نظری بر
اساس نظر خبرگان و فرایند انتخاب نمونه نیز روش نمونهگیری گلوله برفی است که در آن یک
شرکت کننده یا نمونه ما را به نمونه دیگر هدایت میکند .نمونهگیری هدفمند نمیتواند قبل از آغاز
مطالعه و تدوین نظریه برخاسته از دادهها برنامهریزی شود .در نتیجه حجم نمونه پژوهش در ابتدای
کار مشخص نبود .اما در ادامه و با پیشرفت کار ،بر اساس قاعده نمونهگیری تا اشباع یا کفایت نظری،
 13نفر از افراد جامعه آماری پژوهش به عنوان حجم نمونه تعیین شدند .اشباع نظری مرحلهای است
که در آن دادههای جدیدی در ارتباط با مفاهیم و مقولههای پدیده بدست نمیآید (خاکی.)1392 ،
جهت تجزیه تحلیل و توصیف اطالعات در فاز اول پژوهش ،کدبندی اولیه دادهها به صورت سطر
به سطر ،عبارت به عبارت و پاراگراف به پاراگراف انجام و مفاهیم و مقولههای پایه تعیین شد .در
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کدگذاری ثانویه با مقایسه مفاهیم ،موارد مشابه و مشترک در قالب مقولهای واحد قرار گرفت .سپس
این مقولهها در کنار یکدیگر قرار گرفته و به هم مرتبط شد و در نهایت با استفاده از کدگذاری و
ملزومات انجام آن ،اطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا در نهایت الگوی مناسب
سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تعیین شود .به صورت خاص و مشخص ،از شیوه یا
فرایند پنجم ایجاد نظریه گرانددی (شیوه  )Eبه شرح مراحل زیر استفاده شد:
 -1مصاحبه ،یادداشتهای میدانی ،مشاهدات ،اسناد و مدارک ،کتب ،مقاالت ،مجالت وغیره
 -2تولید دادهها و اطالعات اولیه
 -3تحلیل دادهها و اطالعات
 -4شکلگیری مفاهیم و مقولهها
سطح اول :کدهای اساسی و اصلی
سطح دوم :طبقه بندی و تعیین روابط
سطح سوم :تشخیص فرایندهای اساسی
 -5توسعه مفاهیم
 -6نمونهگیری کاهشی (قاعده اشباع)
 -2مرور انتخابی منابع و متنها
 -8نمونهگیری انتخابی از اطالعات
 -9متغیرهای اصلی
 -11ارائه نظریه گرانددی (خاکی.)1392 ،
در پژوهشهای کیفی ،اعتبار و پایـایی ماننـد روشهای کمی ،بر اصـول مشخصـی اسـتوار
نیسـت .پژوهشگران هـم بـا توجـه بـه ویژگی متمایز و متفاوت پـژوهشهای کیفـی از کمـی ،بـه
جای اعتبار و پایایی ،به ابـداع مفـاهیمی نـو همچـون اعتبار بخشی نتایج (انتقالپذیری) و ارزیابی
کیفیت پژوهش (تاییدپذیری) اقدام نمودهاند (عباسزاده .)1391 ،مالک ارزیابی کیفیت و اعتبار یک
مط العه کیفی به روش گراندد تئوری ،به ارزیابی نظریه پیشنهادی آن و همچنین به شیوههایی که
منجر به تکوین آن شده ،متکی است (استراوس و کربین .)1396 ،از این رو ،جهت سنجش اعتبار و
ارزیابی کیفیت نتایج پژوهش از چهار تکنیک زیر به صورت همزمان استفاده شد:
مثلثسازی (تثلیث) :از منابع تاییدگر ،نظر متخصصان خبره به همراه روشهایی متعدد در طـی
فراینـد جمعآوری و تحلیل داده جهت افزایش قابلیت اعتبار استفاده شد.
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کسب اطالعات دقیق مـوازی :جهت تجزیه تحلیل و کدگذاریها از نتایج تحقیقات دیگر و سایر
منابع کسب اطالع شد تا به افزایش اعتبار پژوهش کمک شود.
خود بازبینی محقق :در طی فراینـد جمـعآوری و تحلیل دادهها ،از یک محقق همکار استفاده شد
تا جمعآوری و تحلیل دادهها مورد بازبینی قرار گیرد.
کنتـرلهـای اعضـا :تحلیلهای دادهای و خروجیها به  35درصد جامعه آماری پژوهش ارائه شد
و از واکنشهای آنان جهت اصالح و جمعبندی نتایج پژوهش استفاده شد.
یافتههاي پژوهش
با استفاده از شیوه ( )Eفراگرد داده بنیاد ،دادههای پژوهش به روش زیگ زاگ گردآوری و مورد
تجزیه تحلیل قرار گرفت .از لحظه ورود به میدان مطالعه ،در هنگام گردآوری دادهها ،تجزیه تحلیل،
کدگذاری و اعتبارسنجی تا تولید نظریه یا الگوی مدنظر ،همواره با تامل و بازاندیشی دورانی و انتقادی
و از زوایای گوناگون دادهها مورد تحلیل ،مقایسه و کدگذاری قرار گرفت .یعنی ابتدا با کمک مصاحبه،
مطالعه عمیق کتابخانهای ،بررسی اسناد وغیره ،دادهها و اطالعات تولید شد .سپس تحلیل دادهها به
صورت موازی و همزمان انجام شد .شکلگیری مفاهیم در سطح اول بر اساس کدهای اساسی ،در
سطح دوم بر اساس طبقهبندی و در سطح سوم بر اساس تشخیص روابط اصلی و فرعی اجزا و دیگر
پدیدههای موثر انجام شد .سپس توسعه مفاهیم بر اساس نمونهگری نظری تا اشباع ،مرور انتخابی
متنها و منابع ادامه پیدا کرد .در نهایت با تعیین مفاهیم ،مقولهها ،جمعبندی روابط ،اجزا و پدیدههای
موثر و تاثیرپذیر ،نظریه گرانددی (الگوی سیاستگذاری) ،ارائه شد .در گام اول ،جهت ایجاد مجموعه
سازمان یافتهای از کدها و مفاهیم اولیه که نتیجه بررسی دقیق و تفصیلی گزارههای هر مصاحبه و
مطالعه عمیق مستندات به صورت موازی است ،در مجموع  193کد اولیه تعیین شد.
جدول  .1كدهاي اولیه پژوهش
کد تعین شده

ردیف

کد تعین شده

ردیف

کد تعین شده

ردیف

.1

سیاستگذاری

.2

تعریف برنامهها

.3

تعریف اقدامات اجرایی

.4

برنامهریزی

.5

تعریف فعالیتها

.6

تعریف اکنشها

.2

پایش و ارزیابی

.8

انتخاب و تعیین برنامهها

.9

انتخاب و تعیین اقدامات اجرایی

.11

آغاز فرایند از سیاستگذاری

.11

انتخاب و تعیین فعالیتها

.12

تایید ارزیابی نتایج اقدامات اجرایی

.13

هوشتجاری

.14

طراحی مدل تحلیل نتایج برنامهها

.15

طراحی مدل اولویتبندی برنامه ها

.16

فرایند هوشمند

.12

طراحی مدل تحلیل نتایج اقدامات اجرایی

.18

ارزیابی و پایش برنامهها

.19

هوشمندسازی الگو

.21

ارزیابی نتایج حاصل از برنامهها

.21

ارزیابی و پایش اقدامات اجریی

.22

تعیین روابط و ارتباطات اجزا

.23

میزان تحقق نتایج مورد انتظار از برنامهها

.24

ارزیابی نتایج حاصل از اقدامات اجرایی
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کد تعین شده

ردیف

کد تعین شده

ردیف

کد تعین شده

ردیف

.25

ورودیهای اجزا و مراحل

.26

تعریف و تعیین چشمانداز

.22

میزان تحقق نتایج اقدامات اجرایی

.28

خروجیهای اجزا و مراحل

.29

طراحی مدل ارزیابی اهداف استراتژیک

.31

تعریف و تعیین ماموریتها

.31
.34
.32
.41

تعریف و تعیین سیاستهای کلی
تعریف اهداف استراتژیک
تعریف اهداف کمی

.32
.35
.38

ارزیابی و پایش اهداف استراتژیک
طراحی مدل ارزیابی اهداف کمی
ارزیابی اهداف کمی و عملیاتی

.33
.36
.39

طراحی مدل ارزیابی اهداف کالن
ارزیابی و پایش اهداف کالن
طراحی مدل ارزیابی اهداف عملیاتی

تعریف و تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد

.41

طراحی مدل ارزیابی برنامهها

.42

ارزیابی نتایج حاصل از اهداف کمی

.43

طراحی مدل شبیهسازی نتایج اهداف کمی

.44

طراحی مدل ارزیابی نتایج برنامهها

.45

ارزیابی نتایج حاصل از اهداف عملیاتی

.46

انتخاب و تعیین اهداف کمی

.42

تعریف اهداف کالن

.48

طراحی مدل ارزیابی نتایج اقدامات
اجرایی

.49

نقش نهادهای باالدستی

.51

طراحی مدل شبیهسازی نتایج اهداف
عملیاتی

.51

تعریف اهداف عملیاتی

.52

انتخاب و تعیین اهداف عملیاتی

.53

شورای عتف

.54

نقش سازمانهای قانونگذار

.55

مجلس شورای اسالمی

.56

شواهد و مستندات

.52

شورای عالی انقالب فرهنگی

.58

اسناد باالدستی

.59

ارائه بازخورد به مجلس شورای اسالمی

.61

دادهها و اطالعات

.61

ارائه بازخورد به نهادهای باالدستی

.62

ورودی تعیین چشمانداز

.63

ارائه بازخورد به شورای عتف

.64

بازخورد به شورای عالی انقالب فرهنگی

.65

ورودی تعریف اهداف کالن

.66

ورودی تعیین ماموریتها

.62

ورودی تعیین سیاستهای کالن

.68

اصالحات مورد نیاز در ماموریتها

.69

ورودی تعریف اهداف استراتژیک

.21

اصالحات مورد نیاز در چشمانداز

.21

اصالحات مورد نیاز در اهداف کالن

.22

.23

اصالحات مورد نیاز در اهداف استراتژیک

.24

خروجی تعیین ماموریتها

.25

.26

خروجی تعیین چشمانداز

.22

خروجی تعریف اهداف استراتژیک

.28

خروجی تعیین سیاستهای کالن

.29

خروجی تعریف اهداف کالن

.81

ورودی ارزیابی اهداف کالن

.82

ورودی طراحی مدل ارزیابی اهداف کالن

.83

عدم تایید ارزیابی اهداف کالن

.81
.84

ورودی ارزیابی اهداف استراتژیک
تایید ارزیابی اهداف کالن

.85

عدم تایید ارزیابی اهداف استراتژیک

.86

خروجی طراحی مدل ارزیابی اهداف
استراتژیک

.82

تایید ارزیابی اهداف استراتژیک

.88

خروجی طراحی مدل ارزیابی اهداف کالن

.89

ورودی تعریف اهداف کمی

.91

خروجی ارزیابی اهداف استراتژیک

.91

خروجی ارزیابی اهداف کالن

.92

اصالحات مورد نیاز اهداف کمی

.93

ورودی تعریف اهداف عملیاتی

.94

ورودی تعریف و تعیین شاخصهای عملکرد

.95

خروجی تعریف اهداف کمی

.96

اصالحات مورد نیاز اهداف عملیاتی

اصالحات مورد نیاز در سیاستهای
کالن
ورودی طراحی مدل ارزیابی اهداف
استراتژیک

طراحی الگوی سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با رویکرد هوش تجاری :با استفاده 119...

کد تعین شده

ردیف

کد تعین شده

ردیف

ورودی طراحی مدل ارزیابی اهداف کمی

.99

خروجی تعریف اهداف عملیاتی

ورودی ارزیابی نتایج حاصل از اهداف کمی

.112

.113

ورودی ارزیابی اهداف کمی و عملیاتی

.114

عدم تایید ارزیابی اهداف عملیاتی

.115

.116

عدم تایید ارزیابی اهداف کمی

.112

خروجی ارزیابی نتایج حاصل از اهداف کمی

.118

تایید ارزیابی اهداف عملیاتی

.119

تایید ارزیابی اهداف کمی

.111

انتخاب و تعیین اهداف کمی

.111

خروجی ارزیابی نتایج حاصل از اهداف
عملیاتی

.112

خروجی ارزیابی اهداف کمی و عملیاتی

.113

ورودی انتخاب و تعیین اهداف عملیاتی

.114

انتخاب و تعیین اهداف عملیاتی

.115

ورودی انتخاب و تعیین اهداف کمی

.116

خروجی انتخاب و تعیین اهداف کمی

.112

.118

اصالحات مورد نیاز در انتخاب و تعیین
اهداف عملیاتی

.119

ورودی تعریف اقدامات اجرایی

.121

.121

ورودی تعریف برنامهها

.122

اصالحات مورد نیاز در تعریف برنامهها

.123

ورودی تعریف فعالیتها

.124

ورودی تعریف اکنشها

.125

اصالحات مورد نیاز در تعریف اکنشها

.126

اصالحات مورد نیاز در تعریف اقدامات
اجرایی

.122

اصالحات مورد نیاز در تعریف فعالیتها

.128

خروجی تعریف فعالیتها

.129

خروجی تعریف برنامهها

.131

خروجی تعریف اقدامات اجرایی

.131

ورودی طراحی مدل ارزیابی اقدامات اجرایی

.132

خروجی تعریف اکنشها

.133

ورودی طراحی مدل ارزیابی برنامهها

.134

طراحی مدل یادگیری سازمانی

.135

طراحی مدل برآورد هزینه

.136

طراحی مدل تخصیص منابع

.132

خروجی ارزیابی اقدامات اجرایی

.138

طراحی مدلهای تصمیمگیری

.139

خروجی ارزیابی برنامهها

.141

تایید ارزیابی برنامهها

.141

عدم تایید ارزیابی برنامهها

.142

تایید ارزیابی اقدامات اجرایی

.143

ورودی انتخاب و تعیین برنامهها

.144

عدم تایید ارزیابی اقدامات اجرایی

.145

ورودی انتخاب و تعیین اقدامات اجرایی

.146

اصالحات مورد نیاز در تعیین برنامهها

.142

طراحی مدل شبیهسازی برنامه ها

.148

ورودی انتخاب و تعیین فعالیتها

.149

سطح مدیران مراکز تخصصی

.151

.151

اصالحات مورد نیاز در تعیین فعالیتها

.152

خروجی انتخاب و تعیین برنامهها

.153

.154

خروجی انتخاب و تعیین فعالیتها

.155

ورودی طراحی مدل ارزیابی نتایج اقدامات
اجرایی

.156

سطح مدیران ادارات کل تخصصی

.152

ورودی طراحی مدل ارزیابی نتایج برنامهها

.158

وردی طراحی مدل و سیستم گزارشدهی

.159

ورودی طراحی مدل تحلیل نتایج

.92
.111

کد تعین شده
اصالحات مورد نیاز شاخصهای کلیدی
عملکرد

ردیف
.98

خروجی تعریف و تعیین شاخصهای عملکرد .111

ورودی طراحی مدل ارزیابی اهداف
عملیاتی
ورودی ارزیابی نتایج حاصل از اهداف
عملیاتی

اصالحات مورد نیاز در انتخاب و تعیین
اهداف کمی
خروجی انتخاب و تعیین اهداف
عملیاتی

اصالحات مورد نیاز در تعیین اقدامات
اجرایی
خروجی انتخاب و تعیین اقدامات
اجرایی
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ردیف

کد تعین شده

کد تعین شده

ردیف

کد تعین شده

ردیف

.161

ورودی طراحی مدل تحلیل نتایج برنامهها

.161

ورودی ارزیابی میزان تحقق نتایج برنامهها

.162

ورودی ارزیابی نتایج حاصل از برنامهها

.163

ورودی ارزیابی نتایج حاصل اقدامات اجرایی

.164

عدم تایید نتایج برنامهها

.165

ورودی ارزیابی میزان تحقق نتایج
اقدامات اجرایی

.166

تایید ارزیابی نتایج برنامهها

.162

عدم تایید نتایج اقدامات اجرایی

.168

پایان و اتمام فرایند

.169

استفاده از نتایج جهت آغاز فرایند جدید

.121

سطوح کاربران

.121

سطح فراوزارتی یا خارج از سازمان

.122

سطح وزارتی یا درون سازمان

.123

سطح تصمیمگیری

.124

سطح تصمیمسازی

.125

روابط و ارتباطات بین اجزا

.126

اصالحات مورد نیاز

.122

بازخوردهای مورد نیاز

.128

سطح شورای معاونین وزیر

.129

سطح شورای مشاورین وزیر

.181

سطح کمیتههای تخصصی

.181

سطح شوراهای تخصصی

.182

سطح شورای عالی انقالب فرهنگی

.183

سطح مجلس شورای اسالمی و قانون-
گذار

.184

سطح شورای عطف

.185

سطح سازمانها و نهادهای باالدستی

.186

سطح هیاتهای امنا

.182

سطح ادارت کل

.188

سطح دفاتر تخصصی

.189

سطح مراکز تخصصی

.191

سطح شورای مدیران تخصصی

.191

سطح مدیران دفاتر تخصصی

.192

طراحی مدل شبیهسازی اقدامات
اجرایی

.193

طراحی مدل اولویتبندی اقدامات اجرایی

اقدامات اجرایی

در گام دوم ،کدهای اولیه به گونهای دستهبندی شد که قابلیت کاربرد و عملی شدن آنها تسهیل
شود .مالک طبقهبندی مفاهیم و کدهای اولیه ،تناسب مفهومی آنها با نگرش و مکانیزم اجرایی است
تا از این طریق به مفاهیم و مقوالت ،تخلص و دستهبندی شوند .در این گام ،مفاهیم (طبقات اصلی) و
مقوالت (طبقات فرعی) ذیل آنها ،دستهبندی شدند.

طراحی الگوی سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با رویکرد هوش تجاری :با استفاده 111...

جدول  .2كدگذاري جهت تعیین مفاهیم (طبقات اصلی) و مقولهها (طبقات فرعی) پژوهش
پدیده اساسی مورد
پژوهش

الگوي مناسب
سیاستگذاري،
برنامهریزي ،پایش
و ارزیابی در وزارت
علوم ،تحقیقات و
فناوري مبتنی بر
هوش تجاري

مفاهیم یا طبقات
اصلی

مقولهها یا طبقات فرعی

شورای عالی انقالب فرهنگی
مجلس شورای اسالمی
شورای عتف
سایر سازمانها و نهادهای باالدستی
اسناد باالدستی
شواهد
مستندات
دادهها
اطالعات
فرایند /حوزه
تعیین چشمانداز
سیاستگذاری
تعیین ماموریت
تعیین سیاستهای کلی
تعریف اهداف استراتژیک
تعریف اهداف کالن
تعریف اهداف کمی
تعریف اهداف عملیاتی
تعریف و تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد kip
انتخاب و تعیین اهداف کمی
انتخاب و تعیین اهداف عملیاتی
طراحی مدل ارزیابی اهداف استراتژیک
طراحی مدل ارزیابی اهداف کالن
ارزیابی اهداف استراتژیک
فرایند /حوزه پایش و ارزیابی اهداف کالن
ارزیابی
طراحی مدل ارزیابی اهداف کمی و نتایج حاصل از آنها
طراحی مدل ارزیابی اهداف عملیاتی و نتایج حاصل از آنها
ارزیابی اهداف کمی و نتایج حاصل از آنها
ارزیابی اهداف عملیاتی و نتایج حاصل از آنها

منبع کد
نمونه ()P

اسناد ()S

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

در گام سوم مقولههایی که کاربرد و ماهیت یکسانی داشتند در یک گروه دستهبندی تجمیعی
شدند تا به دلیل تناسب معنایی و کارکردی اجزا کلیدی را شکل دهند.

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
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جدول  .3كدگذاري جهت دستهبندي تجمیعی مقولهها و تعیین اجزاء كلیدي پژوهش
مفاهیم یا طبقات اصلی

مقولهها یا طبقات فرعی

شورای عالی انقالب فرهنگی
مجلس شورای اسالمی
شورای عتف
ســایر ســازمانهــا و نهادهــای
باالدستی
اسناد باالدستی
شواهد
مستندات
دادهها
اطالعات
تعیین چشمانداز
تعیین ماموریت
تعیین سیاستهای کلی
تعریف اهداف استراتژیک
فرایند /حوزه سیاتگذاري
تعریف اهداف کالن
تعریف اهداف کمی
تعریف اهداف عملیاتی
تعریف و تعیـین شـاخصهـای
کلیدی عملکرد kip
انتخاب و تعیین اهداف کمی
انتخاب و تعیین اهداف عملیاتی
انتخاب و تعیین اقدامات اجرایی
طراحی مدل برآورد هزینه
طراحی مدل تخصیص منابع
طراحی مدل یادگیری سازمانی
طراحی مدلهای تصمیمگیـری
DSS
انتخاب و تعیین فعالیتها
طراحــی مــدل ارزیــابی اهــداف
فرایند /حوزه پایش و

دستهبندی تجمیعی مقولهها
شورای عالی انقالب فرهنگی،
مجلس شورای اسالمی ،شورای
عتف و سایر سازمانها و نهادهای
باالدستی

اجزا کلیدی تعیین شده بر
اساس مقولهها و مفاهیم

جز/کد یک (- )1
فرایند/حوزه سیاستگذاری

اسناد باالدستی ،شواهد ،مستندات،
دادهها و اطالعات

تعیین چشمانداز ،ماموریت و
سیاستهای کلی

جز/کد دو (- )2
فرایند/حوزه سیاستگذاری

تعریف اهداف استراتژیک و کالن
تعریف اهداف کمی و عملیاتی
تعریف و تعیین شاخصهای کلیدی
عملکرد kip

جز/کد چهار (- )4
فرایند/حوزه سیاستگذاری

انتخاب و تعیین اهداف کمی و
عملیاتی
طراحی مدل برآورد هزینه
طراحی مدل تخصیص منابع
طراحی مدل یادگیری سازمانی
طراحی مدلهای تصمیمگیری
DSS
انتخاب و تعیین فعالیتها
طراحی مدل ارزیابی اهداف

جز/کد شش (- )6
فرایند/حوزه سیاستگذاری

جز/کد سه (- )3
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مفاهیم یا طبقات اصلی

مقولهها یا طبقات فرعی

دستهبندی تجمیعی مقولهها

اجزا کلیدی تعیین شده بر
اساس مقولهها و مفاهیم

ارزیابی

استراتژیک
طراحــی مــدل ارزیــابی اهــداف
کالن
ارزیابی اهداف استراتژیک
ارزیابی اهداف کالن
طراحــی مــدل ارزیــابی اهــداف
کمی و نتایج حاصل از آنها
طراحــی مــدل ارزیــابی اهــداف
عملیاتی و نتایج حاصل از آنها
ارزیـابی اهـداف کمـی و نتـایج
حاصل از آنها
ارزیابی اهداف عملیاتی و نتـایج
حاصل از آنها

استراتژیک و کالن

فرایند/حوزه ارزیابی و پایش

ارزیابی اهداف استراتژیک و کالن

طراحی مدل ارزیابی اهداف کمی و
عملیاتی و نتایج حاصل از آنها
جز/کد پنج (- )5
فرایند/حوزه ارزیابی و پایش
ارزیابی اهداف کمی و عملیاتی و
نتایج حاصل از آنها

در گام چهارم ،روابط بین اجزا کلیدی جهت تعیین نوع روابط و جنس ارتباطات بین آنها دسته-
بندی شدند.
جدول .4كدگذاري جهت تعیین روابط اجزاي كلیدي پژوهش
اجزا كلیدي
مفاهیم یا طبقات اصلی

دستهبندي تجمیعی

تعیین شده بر

مقولهها

اساس مقولهها

جنس روابط
ورودي خروجی

نوع (شرح) روابط اجزا

و مفاهیم

فرایند /حوزه

شورای عالی انقالب
فرهنگی ،مجلس شورای
اسالمی ،شورای عتف و سایر
سازمانها و نهادهای
باالدستی

سیاتگذاري
اسناد باالدستی ،شواهد،
مستندات ،دادهها و اطالعات

جز/کد یک ()1
فرایند/حوزه
سیاستگذاری

*

شروع و آغاز فرایند

*

دریافت بازخورد حاصل از عدم تایید ارزیابی
اهداف استراتژیک و کالن

*
*

ورودی حاصل از داداهها ،اطالعات ،مستندات
ملی وغیره
خروجیها به صورت مستندات و اسناد
باالدستی
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اجزا كلیدي
مفاهیم یا طبقات اصلی

دستهبندي تجمیعی

تعیین شده بر

مقولهها

اساس مقولهها

جنس روابط
ورودي خروجی

نوع (شرح) روابط اجزا

و مفاهیم
*
تعیین چشمانداز ،ماموریت و
سیاستهای کلی

جز/کد دو ()2
فرایند/حوزه
سیاستگذاری

*
*

تعریف اهداف استراتژیک و
کالن

*
*
*

تعریف اهداف کمی و
عملیاتی
جز/کد چهار ()4
فرایند/حوزه
سیاستگذاری

*

*

تعریف و تعیین شاخصهای
کلیدی عملکرد kip

*
*
*
انتخاب و تعیین اهداف کمی
و عملیاتی

جز/کد شش ()6
فرایند/حوزه
سیاستگذاری

*
*

ورودی اسناد باالدستی ،مستندات ،شواهد ،داده-
ها و اطالعات از نهادهای باالدستی
ورودی حاصل از اصالحات مورد نیاز بر اساس
عدم تایید ارزیابی اهداف استراتژیک و کالن
ورودی حاصل از اصالحات مورد نیاز بر اساس
عدم تایید ارزیابی برنامهها و اقدامات اجرایی و
میزان تحقق نتایج
خروجیها به صورت چشمانداز ،ماموریت،
سیاست های کلی و اهداف استراتژیک و کالن
ورودی اهداف استراتژیک و کالن
ورودی حاصل از تایید ارزیابی اهداف
استراتژیک و کالن
ورودی حاصل از اصالحات مورد نیاز بر اساس
عدم تایید ارزیابی اهداف کمی و عملیاتی و
نتایج حاصل از آنها
ورودی حاصل از اصالحات مورد نیاز بر اساس
عدم تایید ارزیابی برنامهها و اقدامات اجرایی و
میزان تحقق نتایج
خروجیها به صورت اهداف کمی و عملیاتی و
شاخصهای کلیدی عملکرد بر اساس آنها
ورودی اهداف کمی و عملیاتی
ورودی حاصل از تایید ارزیابی اهداف کمی و
عملیاتی
ورودی حاصل از اصالحات مورد نیاز بر اساس
عدم تایید ارزیابی برنامهها و اقدامات اجرایی و
میزان تحقق نتایج
خروجیها به صورت اهداف کمی و عملیاتی
تعیین و انتخاب شده
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اجزا كلیدي
مفاهیم یا طبقات اصلی

دستهبندي تجمیعی

تعیین شده بر

مقولهها

اساس مقولهها

جنس روابط
ورودي خروجی

نوع (شرح) روابط اجزا

و مفاهیم

طراحی مدل ارزیابی اهداف
استراتژیک و کالن

*

ورودی چشمانداز ،ماموریت و سیاستهای کلی

*

ورودی اهداف استراتژیک و کالن
*

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

*

ارزیابی اهداف استراتژیک و
کالن

*

فرایند /حوزه پایش و
ارزیابی

*
*

طراحی مدل ارزیابی اهداف
کمی و عملیاتی و نتایج
حاصل از آنها

ارزیابی اهداف کمی و و
عملیاتی و نتایج حاصل از
آنها

*
جز/کد پنج ()5
فرایند/حوزه
ارزیابی و پایش

*

*

خروجی به صورت بازخورد جهت اصالح اهداف
استراتژیک و کالن بر اساس عدم تایید ارزیابی
اهداف استراتژیک و کالن
خروجی به صورت بازخورد جهت اصالح
اسنادباالدستی و مستندات بر اساس عدم تایید
ارزیابی اهداف استراتژیک و کالن به سازمان-
های باالدستی
خروجی به صورت اهداف استراتژیک و کالن بر
اساس تایید ارزیابی اهداف استراتژیک و کالن
ورودی اهداف کمی و عملیاتی
ورودی شاخصهای کلیدی عملکرد KIP
خروجی به صورت بازخورد جهت اصالح اهداف
کمی و عملیاتی بر اساس عدم تایید ارزیابی
اهداف کمی و عملیاتی و نتایج حاصل از آنها
خروجی به صورت بازخورد جهت اصالح
شاخصهای کلیدی عملکرد  KIPبر اساس
عدم تایید ارزیابی اهداف کمی و عملیاتی و
نتایج حاصل از آنها
خروجی به صورت اهداف کمی و عملیاتی بر
اساس تایید ارزیابی اهداف کمی و عملیاتی

سپس سطوح کاربری براساس نوع و جنس تصمیمات و مرجع اتخاذ تصمیم مشخص و دستهبندی
شدند.
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جدول  .5كدگذاري جهت تعیین سطوح كاربري اجزا كلیدي پژوهش
سطح تصمیم

فرا وزارتی

وزارتی

تصمیمسازی

تصمیمگیری

نهادهای باالدستی

شورای معاونین

شورای مشاورین

کمیتههای تخصصی

*
*

*

هیات امنا

*
*

شوراهای تخصصی

*

*

*

*

*

*

*

ادارات کل تخصصی

*

*

*

*

*

*

مراکز تخصصی

جز/کد یک ()1
فرایند/حوزه سیاستگذاری
جز/کد دو ()2
فرایند/حوزه سیاستگذاری
جز/کد چهار ()4
فرایند/حوزه سیاستگذاری
جز/کد شش ()6
فرایند/حوزه سیاستگذاری
جز/کد سه ()3
فرایند/حوزه ارزیابی و پایش
جز/کد پنج ()5
فرایند/حوزه ارزیابی و پایش

*

*

*

دفاتر تخصصی

اجزا کلیدی تعیین شده بر اساس
مقولهها و مفاهیم

نوع تصمیم

*
*

*

*
*

*
*

*

*

بر مبنای کدگذاری و دستهبندی دادهها در جداول فوق و بر اساس شیوه ( )Eروش گراندد تئوری،
نظریه برآمده از دادهها یعنی الگوی کالن سیاستگذاری ،برنامهریزی ،پایش و ارزیابی در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مطابق با شکل زیر در نرم افزار VISIO.10طراحی شد.

*

*
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شکل .2الگوي سیاستگذاري با رویکرد هوش تجاري حاصل از فراگرد گراندد تئوري
بحث و نتیجهگیري
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خروجی تحقیق حاضر ،الگوی طراحی شده ای است که با رویکرد هوش تجاری (یعنی توجه به
گردش و پردازش صحیح و به موقع اطالعات و داده ها) که یکی از رویکردهای اصلی و پرکاربرد
جهت هوشمندسازی فرایندهای سازمانی (بهخصوص فرایندهای تصمیمگیری) محسوب میشود،
فرایند سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را تببین و ترسیم نموده است .برای این
منظور در زمان مصاحبه ها سعی شد تا توجه مصاحبه شوندگان را به صورت دقیق به مفهوم هوش
تجاری و نقطه اتکای کلیدی محققین در این پژوهش یعنی مجموعهای از روشها ،فرایندها و
معماریها برای تبدیل دادههای خام به اطالعات مفید و معنادار و گردش صحیح و به موقع این داده-
ها و اطالعات جلب نمود .بدین منظور از آن ها خواسته شد فرایند مذکور را با این رویکرد تشریح و
تبیین نمایند .جهت اعتبارسنجی و ارزیابی کیفیت نتایج پژوهش ،از تکنیکهای مثلثسازی ،کسب
اطالعات دقیق مـوازی ،خود بازبینی محقق و کنتـرلهـای اعضـا (گاهی بهصورت موازی در حین
انجام مراحل و گاهی هم در انتهای انجام آنها) استفاده شد .برای دستیابی به نتایج بهتر از یک
محقق همکار (کدگذار ثانویه) در طول انجام پژوهش استفاده شد .برای پیادهسازی تکنیک کنترل
اعضا 5 ،نفر ( 35درصد) از جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند و اعتبارسنجی و ارزیابی کیفیت
پژوهش به کمک آنها انجام شد .نظرات و اصالحات پیشنهادی محقق همکار و اعضاء ،پس از انجام
به تایید نهایی اساتید خبره رسید.
جدول  .6نحوه اجرا و نتایج اعتبارسنجی و ارزیابی كیفیت پژوهش
نظر کدگذار ثانویه

اجزا کلیدی تعیین شده در الگوی
کالن

کدگذاری
محقق

تایید

جز/کد یک ( )1فرایند/حوزه
سیاستگذاری

*

*

جز/کد دو ()2فرایند/حوزه سیاستگذاری

*

*

جز/کد سه ()3
فرایند/حوزه ارزیابی و پایش
جز/کد چهار ()4
فرایند/حوزه سیاستگذاری
جز/کد پنج ()5
فرایند/حوزه ارزیابی و پایش
جز/کد شش ()6
فرایند/حوزه سیاستگذاری

پیشنهادات اصالحی

*
*

*

*
*

*

تایید

پیشنهادات
اصالحی

تایید نهایی

*




*
*

*

نظر استاد خبره

*



*



*
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الگوی سیاتگذاری ،برنامهریزی ،پایش و ارزیابی حاصل از روش گراندد تئوری
کنترلهای اعضاء
نظر استاد خبره
ارزیابی و اعتبارسنجی محقق
عضو سوم
عضو دوم
عضو اول
پیشنهادات
مثلثسازی اطالعات موازی خود بازبینی تایید
اصالحی
تایید اصالح تایید اصالح تایید اصالح
*
*
*
*
*
*
*
تایید نهایی پس از انجام اصالحات پیشنهادی اعضاء توسط اساتید خبره

الگوی طراحی شده (در شکل  )2فرایند کلی سیاستگذاری در وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری را در
دو حوزه سیاستگذاری و پایش ارزیابی به تصویر کشیده است .دو بخش یا حوزه سیاستگذاری و پایش
و ارزیابی به عنوان حوزههای اصلی فرایند مذکور تعیین شدند که در شکل مذکور با الین ها یا خطوط
جداگانه نشان داده شده است .مراحل و اجزای ابتدایی الگو شامل جز/کد یک (اسناد بالدستی ،شواهد،
مستندات و داده ها) و جز/کد دو (تعیین چشم انداز ،ماموریت ،تعریف اهداف استراتژیک و کالن) در
حوزه سیاستگذاری تعریف میشوند .پس از گردش اطالعات و پردازش آن ها در این دو جز/کد ،جز
کد سوم (شامل دو گان طراحی مدل ارزابی اهداف استراتژیک و کالن و ارزیابی آنها) در ذیل حوزه
پایش و اریزابی و الین مربوطه تعیین و طراحی گردید .جز/کد چهارم (شامل دو گام تعریف اهداف
کمی و عملیاتی و تعریف شاخص های کلیدی عملکرد) مربوط به حوزه یا بخش سیاستگذاری می-
باشد .جز/کد پنجم (که شامل دو گام طراحی مدل ارزیابی اهداف کمی و عملیاتی و ارزیابی آنها و
نتایجشان است) در حوزه ارزابی و پایش تعیین و طراحی شد .جز/کد ششم نیز( شامل انتخاب و تعیین
اهداف کمی و عملیاتی) در حوزه سیاستگذاری و الین آن مشخص شده است .خروجی الگوی طراحی
شده نیز به صورت چشمانداز ،ماموریتها ،اهداف کالن ،اهداف استراتژیک ،اهداف کمی و عملیاتی
خواهند بود که در فرایند برنامهریزی سازمان مورد مطالعه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و برنامهها
و اقدامات اجرایی بر اسا آنها تدوین و اجرا خواهند شد.
نوآوری پژوهش و اهداف از پیش تعیین شده ،نبود یک الگوی مشخص ،عدم پرداختن پژوهش-
های پیشین به موضوع ،عدم وجود یک ابزار مناسب به منظور سیاستگذاری مناسب و مبتنی بر گردش
و پردازش صحیح دادهها (هوش تجاری) و پراکندگی در توصیهها و اقدامات الزم جهت انجام فرایند
مذکور ،اهمیت نتایج پژوهش را اثبات میکند.
به پرسش اصلی و پرسشهای فرعی پژوهش که در پی پرسش اصلی مطرح شده بودند نیز در
قالب الگوی طراحی شده که شامل دو حوزه/فرایند سیاستگذاری و پایش و ارزیابی است ،پاسخ داده
شد و مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار گرفت .یافته اصلی پژوهش ،طراحی الگوی سیاستگذاری در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (با توجه به کلیه ماموریتهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری) است که

عضو چهارم
تایید اصالح
*
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یک نگرش جامع و هوشمند مبتنی بر دادهها در این زمینه ارائه نموده است .یافتن خبرگان به دلیل
کمبود افراد متخصص و دارای تجربه سه وجهی (مبحث سیاستگذاری و برنامهریزی ،مبحث
هوشمندسازی و فناوری اطالعات و مبحث آموزش عالی) ،از چالشهای اصلی و محدودیتهای
پژوهش بهشمار میرود .جهت پوشش این محدودیت ،ضمن بهرهگیری از نظرات اساتید مدیریت و
استفاده از روش گلوله برفی در نمونهگیری ،از برخی متخصصین حوزه مدیریت فناوری اطالعات نیز
بهره گیری شد .همچنین دسترسی به برخی از اطالعات مورد نیاز با وجود ارتباط گسترده پژوهشگر با
دستگاههای اجرایی مورد پژوهش ،با مشکل مواجه بود.
آنچه بر اساس پژوهش حاضر برای بهبود و توسعه فرایند سیاستگذاری هوشمند بهکار بسته می-
شود را میتوان در قالب یک رویکرد ملی طبقه بندی کرد .با توسعه دولتهای هوشمند در سطح دنیا
و جایگزین شدن رویکرد هوشمندسازی بجای رویکردهای سنتی ،پیشنهاد میشود که الگوهای
هوشمند در حوزههای دیگر نیز بررسی و طراحی شوند .همچنین پیشنهاد میشود الگوهای مشابه در
سایر سازمانها و وزارتخانهها بر اساس شرایط و مختصات آن سازمان یا وزارتخانه طراحی شود.
همچنین با پیوند بین الگوهای طراحی شده در سازمانهای مختلف دولتی و مرتبط نمودن آن با
الگوی کالن سیاستگذاری در سطح دولت (سازمان برنامه و بودجه) ،الگوی سیاستگذاری دولت
هوشمند در ایران طراحی و پیادهسازی شود .البته از چالشهای اصلی این مهم ،عدم درک مسائل
نوین و فناورانه توسط مسئولین ارشد است .پیشنهاد میشود جهت اجرا و پیادهسازی الگوی طراحی
شده پژوهش ،با استفاده از روشهای علمی و کاربردی ،الگوی کالن طراحی شده با استفاده از روش-
های تجزیه تحلیل و طراحی سیستمها به صورت تفصیلی و با زبانهای یکپارچه برنامه نویسی (شی-
گرا) به صورت عملیاتی و قابل اجرا در سازمان طراحی شود.
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