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چکیده
اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزههای فشار اقتصادی و متعاقباً تالش برای کنترل و بیاثر کردن آن تاثیرها
و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است که این امر بدون داشتن راهبردهای موثر و برنامهریزی
شده امکانپذیر نمیباشد .با عنایت به لزوم اجرای درست راهبردهای اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور،
شناسایی اطالعات مهمی که باید در لحظه مورد پایش قرار گیرد ،چگونگی جمعآوری ،نمایش و تحلیل این
اطالعات بیش از پیش ضروری مینماید .داشبورد سازمانی ،ابزاری است غنی از شاخصها ،گزارشها که بهصورت
پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد شاخصها را مشاهده نموده و وضعیت آن را
نسبت به چشماندازها و راهبردها مقایسه و بررسی نمایند .لیکن جهت بهرهور شدن دادهها ،استفاده از منطق هوش
تجاری اجتنابناپذیر است .هوش تجاری سیستمی است که دادههای مختلف ،پراکنده و ناهمگون را یکپارچه و
منسجم میکند و میتواند گزارشهای تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیمگیری مدیران کشور فراهم نماید .این
پژوهش که از نوع توسعهای و کاربردی است ،عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را در قالب
سیصد و پنجاه و هفت کد با مرور ادبیات تحقیق شناسایی و با مشارکت  38خبره سازمانی و دانشگاهی و استفاده از
روش کیفی تحلیل مضمون و روش گروه کانونی اقدام به دسته بندی این عوامل نموده است که در قالب بیست و
چهار مضمون پایه و هفت مضمون سازماندهنده شامل ،نیازسنجی و امکانسنجی ،برنامهریزی ،طراحی فرایندی،
طراحی نرمافزاری ،استقرار و پیادهسازی ،ارزیابی و تحلیل و نگهداری و توسعه دستهبندی انجام گرفت .در مرحله
دوم  24مضمون پایه در اختیار خبرگان اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و در نهایت  20عامل بهعنوان عوامل موثر در
ارزیابی راهبرهای اقتصاد مقاومتی ،مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
واژگان کلیدی :داشبورد سازمانی ،هوش تجاری ،اقتصاد مقاومتی ،تحلیل مضمون ،گروه کانونی.

 .1دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور؛

A.hashemi63@gmail.com

بیستوچهارم،شماره،70پايیز97

پژوهشهايمديريتراهبردي،سال


46

مقدمه
اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریمهای اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریمشده ،با
کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی است .در شرایطی که
صادرات و واردات هیچکدام برای آن کشور مجاز نمیباشد .اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص
حوزههای فشار و متعاقباً تالش برای کنترل و بیاثر کردن آن تاثیرها است و در شرایط آرمانی
تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است .همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیهای
خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش برای خوداتکایی تأکید گردد .در تعریف
اقتصاد مقاومتی ،ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختیها برای رسیدن به نقاط
مثبت ملی نیاز است و این روش اقتصادی از نظر تعریف با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد .با توجه به
شرایط فعلی کشور و استفاده کشورهای دیگر از این ابزار تحریمهای اقتصادی برای ضربهزدن به
اقتصاد کشور توجه به اجرای درست راهبرهای اقتصاد مقاومتی بیش از پیش ضروری می نماید.
یکی از دالیل عمده عدم اجرای صحیح راهبردهای اقتصاد مقاومتی ،عدم تعریف سنجههای
کلیدی عملکرد جهت پایش در لحظه و بهموقع وضعیت تحقق راهبردها و همچنین فقدان
زیرساختی سیستمی و نرم افزاری بدین منظور می باشد.
در راستای برخورداری از اطالعات الزم ،به موقع و منظم ،در دهههای گذشته ،سیستم
اطالعات مدیریت یا  MISبه دنیای مدیریت و محافل علمی معرفی شد .در  MISتصمیمگیری
یکی از زیرمجموعههای حل مسئله است ( .)Kroenke,1992امروزه فناوری اطالعات به طور
فزایندهای برای دالیل استراتژیک بهکار گرفته میشود و میتواند باعث ارتقای کارایی در
سازمان و بهبود کنترل و بهرهوری فرایندهای داخلی شود(.)Stewart, 2008
فرآیند ایجاد و توسعه سیستمهای اطالعاتی ،فرآیندی کلیدی برای بسیاری از سازمانها
محسوب میشود .در این فرآیند نیازهای اطالعاتی سازمان تحلیل می شود و در مورد اینکه چه نوع
سیستم رایانهای موردنیاز است تصمیمگیری میشود .در ادامه یک طرح مفصل از چگونگی کار
سیستم جدید و سازگاری آن با بخشهایی که آن را بهکار میگیرند ایجاد میشود و سپس اجرای
سیستم جدید در محیط سازمانی مورد آزمون قرار میگیرد (سرلک و همکاران .)1387 ،با توجه به
موارد فوقالذکر توسعه یک سیستم داشبورد سازمانی که با منطق هوش تجاری مدیران را در پایش
1

1. Resilient Economy or Resistive economy
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شاخصهای تعریفشده جهت تحقق اهداف و راهبردهای اقتصاد مقاومتی یاریرساند و اطالعات
پردازششده به موقع را از عملکرد سازمانهای مختلف جمعآوری نموده ،آنها را تحلیل و به
کمک ابزارهای گرافیکی و نمودارها به بهترین شیوه به مدیران ارائه نماید بیش از پیش ضروری
مینماید.
 .1ادبیات تحقیق
 .1-1ادبیات تجربی

پژوهشهای زیادی به بررسی داشبورد سازمانی و هوش تجاری همت گماشتند که هرکدام از
منظری مختلف به موضوع پرداختهاند .در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.
پیدایی و صادقی منش در سال  2017به مدلسازی داشبورد منابع انسانی با کارت امتیازی
متوازن در دو دیدگاه مشتری و مالی پرداختهاند (.)Peidaie & Sadeghimanesh, 2017
در تحقیق اسکال و همکاران در سال  ،2017ارزیابی قابلیت اجرا و پیادهسازی داشبورد
فناوری اطالعات سالمت شاخصهای کیفی مبتنی بر شواهد بررسی شد تا اطالعات ریسک بیمار
را بهصورت مؤثر و دقیق برای ترویج مداخالت اولیه و بهبود کلی کیفیت مراقبت از بیمار نشان
دهد .نتایج نشان داد استفاده از داشبورد در محیط مراقبت میتواند منجر به بهبود مراقبت از بیمار
شود (.)Schall & et al, 2017
هرناندز جولیو و همکاران در مقاله خود با عنوان چارچوب توسعه هوش تجاری با استفاده از
هوش محاسباتی و معماری سرویسگرا با این مقدمه که جامعه علمی در حال تالش برای پیشبینی
یا طبقهبندی برخی مشکالت مالی ،اقتصادی و اداری با استفاده از هوش محاسباتی و استفاده از
چارچوب برای هوش تجاری است ،در نتایج تحقیق خود نشان دادند که چارچوب هوشمند
پیشنهادی برای سیستمهای هوش تجاری میتواند بهعنوان یک ابزار برای تصمیمگیریهای تجاری
موردتوجه قرار گیرد (.)Hernández-Julio & et al, 2017
در تحقیق دیگری آموت و همکاران به بررسی الگوهای سیستمهای هوش تجاری که در
سازمانها استفاده میشوند میپردازند .این مقاله ،تحقیقاتی راجع به مطالعات موردی را انجام
میدهد که  8سیستم  BIو  86تصمیمگیری توسط این سیستمها را تجزیهوتحلیل میکند و درنهایت

48

بیستوچهارم،شماره،70پايیز97

پژوهشهايمديريتراهبردي،سال


بر اساس نتایج مطالعات موردی ،چارچوبی برای توصیف الگوهای استفاده از  BIتوسعه میدهد
(.)Arnott & et al, 2017
به نظر محقق مقالهای بهمنظور «ارزیابی هوش تجاری و اثر آن بر عملکرد سازمان» ،با طراحی
درست سیستم هوش تجاری و افزایش عملکرد فرآیندهای تجاری میتوان میزان خالقیت و
نوآوری در سازمان را افزایش داد ( .)Cohen, 2013در تحقیقی با هدف «کشف هوش تجاری از
بازنگری محصوالت آنالین» مشخص شد سیستمی به صحت و همگرایی باالدست پیدا خواهد
کرد که عالیق محصول و قوانین آگاهیبخش باارزش و مطمئن داشته باشد و همچنین محققین
دریافتند که هوش تجاری کاربردهای مهمی برای تجزیهوتحلیل بازار و مدیریت تجارت
الکترونیک خواهد داشت ( .)Chung & Tseng, 2012در تحقیقی بهمنظور «هوش تجاری،
رویکردی یکپارچه» مشخص شد که هدف هوش تجاری ،کاهش اتالف وقت و بهبود کیفیت
اطالعات میباشد و به مدیر کمک میکند تا درك بهتری از موقعیت شرکت نسبت به رقبا داشته
باشد (.)Khan & Quadri, 2012
در تحقیقی با هدف بررسی «ضرورت ایجاد یک مدل برای ارزیابی پروژههای هوش تجاری»
مشخص شد که ارزیابی سیستمهای هوش تجاری حیاتی میباشد و این نتیجه به دست آمد که
هوش تجاری باعث دوری از اتالف وقت و منابع میشود ( .)Farrokhi & Pokoradi, 2012به نظر
محقق مقالهای با عنوان «هوش تجاری» ،هدف هوش تجاری حمایت از تصمیمگیری بهتر در
کسبوکار است .بنابراین سیستم هوش تجاری میتواند سیستم پشتیبانی تصمیم نامیده شود
(.)Elena, 2011
 .1-2ادبیات نظری

در ادبیات موضوع ،هرجا بحث ازمقاومت میشود ،اشاره به استعداد بازیابی و برگشت به وضعیت
اولیه سیستم بعد از مواجه شدن سیستم با شوك است (دانش جعفری .)1392،حال با این مقدمه
مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم میکند که توانایی مقابله با
شوكهای وارده بر اقتصاد را دارد .این شوكهای اقتصادی میتواند ناشی از عوامل درونی یا
عوامل بیرونی اقتصاد باشد (کریم و همکاران .)112 ،1393 ،اصطالح اقتصاد مقاومتی را نخستینبار
مقام معظم رهبری در شهریور  1389در دیدار با کارآفرینان مطرح نمودند .کاربرد این اصطالح در
جمع کارآفرینان از آن روی بود که ایشان مفهوم اقتصاد مقاومتی را در ارتباط با کارآفرینی تعریف
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کردند و دالیل آن را فشار اقتصادی دشمنان و آمادگی کشور برای جهش برشمردند .از آن تاریخ
تاکنون مقام معظم رهبری در دیدارهای گوناگون با هیئت دولت ،دانشجویان ،پژوهشگران و
مسئوالن شرکتهای دانشبنیان درباره اقتصاد مقاومتی سخن گفتهاند و مسئولیت هریک از اقشار را
گوشزد کردهاند .ایشان در مرداد  1391در دیدار با جمعی از دانشجویان ،به جامعه دانشگاهی و به
ویژه اقتصاددانان یادآور شدند که اقتصاد مقاومتی یک مطالبه عمومی است که باید در تبیین و
تشخیص حدود آن بکوشند .ایشان سرانجام در بهمن  1392راهبردها و سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی را ابالغ کردند (امیری طهرانی زاده.)34 ،1394 ،
صرفنظر از بحث فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی که پرداختن به آن خارج از حیطه این مقاله
میباشد ،در ارتباط با سیاستهای راهبردی اقتصاد مقاومتی و اجرای آنها می توان به مواردی اشاره
کرد که در بیان رهبر معظم انقالب آمده است( :پژوهنده  )189،1394قطع وابستگی بودجه کشور
به درآمد نفت ،تأکید بر سیاستهای اصل  ،44تکیه بر درامد حاصل از تولید و تجارت ،برنامهریزی
مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیتها و منابع داخلی ،ارتقاء بهرهوری بهمعنای کاهش هزینه
تولید و باالبردن کیفیت ،استفاده از تولیدات داخلی و تحریم کاالهای اروپایی ،لزوم پرهیز از
اسراف ،جلوگیری از تضعییع منابع عمومی ،تکیه بر شرکتهای دانشبنیان ،مبارزه جدی با قاچاق و
به کارگیری تاکتیک مقابله به مثل .جهت ارزیابی تحقق راهبردهای ذکرشده و اجرای دقیق و
کنترل عملکرد دستگاههای مجری ،نیاز به توسعه یک سیستم اطالعاتی با عنوان داشبورد سازمانی
وجود دارد که با بهرهگیری از منطق هوش تجاری تمامی اطالعات حیاتی را به صورت تجمیع شده
و تحلیل و آنالیز شده به استفاده از ابزارهای گرافیکی و نمودارها برای مدیران و تصمیمگیران
کشور ارائه نماید و همچنین پیشبینیها و هشدارهای الزم را در مورد تحقق یا عدم تحقق
شاخصها در آینده به تصمیمگیران ارائه نماید.
داشبورد مکانیزمهای نمایشی ساده ،مختصر ،واضح و شهودی جهت ارائه اطالعات دارد و
راهحلی جامع برای کلیه سازمانها و شرکتها بهمنظور نظارت بر وضعیت موجود در واحدهای
مختلف است ( .)Chung & Tseng, 2012,11871از طرف دیگر داشبورد ،نمایی از عملکرد
سیستم است که مدیران سازمان را برای اندازهگیری ،نظارت و مدیریت عملکرد کسبوکار بهطور
مؤثرتر توانا میکند ( .)Eckerson, 2010, 18در تعریف دیگری داشبورد ،ابزاری است غنی از
شاخصها ،گزارشها و نمودارها که بهصورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در
هرلحظه عملکرد سازمان را مشاهده نموده و وضعیت آن را نسبت به چشماندازهای کوتاهمدت و
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بلندمدت مقایسه و بررسی نمایند .داشبوردها از ابزارهای کسبوکار بوده و شامل مجموعهای از
شاخصهای عملکردی ،1شاخصهای کلیدی عملکردی 2و سایر اطالعات مرتبط با کسبوکار
هستند .شاخصهای کلیدی عملکرد ،اساساً نشاندهنده میزان موفقیت کسبوکار در دستیابی به
اهداف راهبردی سازمان هستند و ازاینجهت در معرض توجه و بررسی قرار دارند (فرامرزی،
.)16،1393
داشبوردها مفیدترین ابزار برای تجزیهوتحلیل مدیریت عملکرد کسبوکار و نظارت بر
فعالیتهای کسبوکار است ( .)Velcu, 2010,17یک صفحهنمایش داشبورد ،تصویری از
مهمترین اطالعات موردنیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف است که بر روی صفحهنمایش نشان
داده میشود بهطوریکه اطالعات را میتوان در یک نگاه کنترل کرد ( Yigitbasioglu, 2012,
.)44
همگام با پیشروی عصر اطالعات ،انبار داده ،پردازش تحلیلی آنالین و هوش تجاری به
کمک داشبوردها آمدند تا عملکرد مناسبتری داشته باشند .باوجود در دسترس بودن امکانات
تکنولوژی ،داشبوردها تا یک دهه بعد با ظهور شاخصهای کلیدی عملکرد و معرفی کارت امتیاز
متوازن محبوبیت عام پیدا کردند (.)Few, 2006, 6
بر اساس نگاش )2004( 3سیستمهای هوش تجاری ،برای ارائه اطالعات پیچیده و رقابتی به
برنامهریزان و تصمیمگیران ،جمعآوری دادهها ،ذخیرهسازی دادهها و مدیریت دانش را با ابزارهای
تحلیلی ترکیب میکنند .هوش تجاری مجموعه تواناییها ،فناوریها ،ابزارها و راهکارهایی است
که به درك بهتر مدیران از شرایط کسبوکار کمک مینماید (فرازی .)7 ،1393 ،هوش سازمانی
شامل اطالعات کسبوکار و تجزیهوتحلیل کسبوکار در چـارچوب فراینـدهای کلیدی
کسبوکار است که منجر به تصمیمات و اقداماتی است که درنهایت موجب بهبود عملکرد
کسبوکار میشود .بهطور خاص ،هوش سازمانی به معنای کاربرد داراییهای اطالعاتی در
فرایندهای کلیدی کسبوکار برای دستیابی به بهبود عملکرد کسبوکار است ( Williams, 2010,
.)13

)1. Performance Indicator (PI
)2. Key Performance (KPI
3. Negash
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هوش تجاری سیستمی است که دادههای مختلف ،پراکنده و ناهمگون یک سازمان را
یکپارچه و منسجم میکند و از طریق تشکیل پایگاه داده تحلیلی و با استفاده از تکنیکها و
برنامههای کاربردی میتواند گزارشهای تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیمگیری مدیران سازمان
فراهم کند (حقیقت منفرد و عوض مالیری 209 ،1389 ،و سروری اشلیکی .)3 ،1391 ،در تعریف
دیگری هوش تجاری مجموعهای از عملیات یکپارچه همچنین برنامههای پشتیبان تصمیم و
بانکهای اطالعاتی است که دسترسی به دادههای کسبوکار را برای جوامع کسبوکار میسر
میسازد (.)Moss & Atre, 2003, 4
هوش تجاری را میتوان بهعنوان یکسری مدلهای ریاضی و روشهای تحلیلی برای استخراج
اطالعات و دانش از دادههای موجود دانست که برای فرآیندهای تصمیمگیری پیچیده استفاده
میشود ( .)Carlo, 2009, 310همچنین هوش تجاری ،جمعآوری اطالعات مربوط به رقبا و
محیط ،شرکا ،محصوالت ،خدمات ،مشتریان و عرضهکنندگان برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی
است (.)Bahrami, 2012, 162
اصطالح هوش تجاری در سال  1989توسط هوارد درنسر ابداع شد ( Rasmussen, 2009,
 .)12هوش تجاری بر اساس سرعت در تحلیل اطالعات بهمنظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند
کسبوکار در حداقل زمان است و موجب دقیقتر شدن و هوشمندی تصمیمگیری در سطح
مدیران عالی میشود (گلستانی.)42 ،1386 ،
هدف هوش تجاری افزایش آگاهی سازمان و بهبود فرایند تصمیمگیری مدیران ارشد آن
است (حقیقت منفرد و مایانی .)67 ،1391 ،افزایش رضایت مشتری ،وفاداری مشتری ،افزایش سود
بخشی مشتری و همچنین بهبود خدماتدهی به سهامداران بیرونی با کمک هوش تجاری سرعت
بیشتری مییابد (میری نژاد.)4 ،1389 ،
همانگونه که در مرور ادبیات و پژوهشهای پیشین مشخص است با عنایت به بینرشتهای
بودن این فرایند برخی از تحقیقات به بعد سیستمی آن و فرایندهای مربوطه و برخی دیگر به بررسی
نحوه تغییرات پایگاه دادههای سازمان و عملیاتهای الزم برای توسعه هوش تجاری متمرکز
شدهاند ازاینرو انجام تحقیقی که کل فرایند توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را از
ابعاد سیستمی ،فرایندی ،پروژهای ،ارزیابی عملکرد و نرمافزاری و خصوصاً در راستای سنجش
راهبردهای اقتصاد مقاومتی بررسی و مدل کند ضروری مینماید.
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لذا با توجه به تعاریف باال شناسایی و دستهبندی عواملی که در توسعه داشبورد سازمانی با
منطق هوش تجاری علیالخصوص در راستای ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی دخالت دارند
ضروری مینماید .برای دستیابی به این مهم با استفاده از مطالعه عمیق ادبیات موضوع و مصاحبه،
 3۵7کد شناسایی شده است .منظور از کد کلیه مراحل ،عوامل ،شرایط ،تسهیلگرها و غیره است
که در توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری تأثیرگذار میباشد.
 .2روش شناسی تحقیق
روش تحقیق از جمله مراحل مهم و اساسی در هر پژوهش بهشمار میرود و عمدتاً منبعث از
جهانبینی و یا پارادایم مورد نظر پژوهشگر است ( .)Hatch & Cunliffe, 2006با توجه به آنکه
عنوان مقاله حاضر شناسایی و طبقهبندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
است ،لذا دیدگاه خردگرایانه کمّی نمیتواند به تنهایی مبنای تحقیق قرار گیرد .در این تحقیق ابتدا
عوامل ،مؤلفهها و ابعاد اصلی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری با استفاده از روش
کیفی تحلیل مضمون از عمق ادبیات و مبانینظری تحقیق پیرامون موضوع استخراج شده است.
بعد از بررسی ادبیات موضوع و استخراج کدها ،مضمونهای پایه و مضمونهای ساختاریافته،
با استفاده از روش گروه کانونی با خبرگان و متخصصین ،مؤلفههای مؤثر در توسعه داشبورد
سازمانی با منطق هوش تجاری شناسایی شدهاند .جامعه آماری این تحقیق سیوهشت نفر از خبرگان
و نخبگان حوزه مدیریت و فناوری اطالعات شامل مدیران با تجربه سازمانها و اساتید آشنا به
موضوع داشبورد سازمانی و هوش تجاری میباشند .با توجه به مطالب پیشگفته و سیصد
پنجاهوهفت کد مستخرج از مطالعه عمیق مبانی نظری استخراج و با استفاده از روش تحلیل مضمون
و گروه کانونی به بیستوچهار مضمون پایه و هفت مضمون سازماندهنده مربوط به توسعه داشبورد
سازمانی با منطق هوش تجاری به شرح جدول  1تبدیل شدهاست.

ردیف
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برنامهریزی پروژه

۱۹

۵

تحلیل نیازمندیها

20

دادهکاوی و تحلیل
دادهها
سازی
پیاده

۶

تعیین اهداف و فرایندها

2۱

تعیین سنجهها و  KPIها

22

سنجش میزان موفقیت
ارزیابیداشبورد
 SMARTو

8

ایجاد شناسنامه سنجه

23

۱0

تهیه و جاریسازی دستورالعملها و
بررسی و تحلیلفرم
دادههاها و منابع

24

4

۷

سازماندهنده
برنامهریزی

طراحی فرایندی

۹

۱3

ارزیابی و تحلیل
نگهداری و توسعه

IMPACT
بودنو
سیستم
نگهداری
کاربران
آموزشو تکامل
توسعه

دادهایتحلیل و طراحی پایگاه داده

۱۱
۱2

سازماندهنده

مضمون پایه

طراحی
نرمافزاری

تحلیل و طراحی مخزن فراداده
طراحیETL

۱4

انتخاب ابزار داشبورد

۱۵

نمونهسازی برنامه کاربردی

در گام بعدی جهت تدقیق و شفافیت هر چه بیشتر مضامین برای هر یک از آنها تعـاریف
عملیاتی ارائه گردید که این تعاریف به شرح جدول  2ارائه میگردد.
جدول  .2تعریف مضامین توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
ردیف
۱

عنوان مضمون
نیازسنجی و طرح
توجیهی

2

سنجش آمادگی سازمانی

3

بررسی عوامل کلیدی
موفقیت

4

برنامهریزی پروژه

۵

تحلیل نیازمندیها

تعریف
منظور از این مضمون بررسی نیاز سازمان به سیستم داشبورد و هوش تجاری و تبیین تأثیر آن درعملکرد
سازمان ،تعیین مخاطبان هدف ،بررسی درک اهمیت مصورسازی اطالعات و ...در سازمان و همچنین
بررسی تحلیلهای هزینه /فایده و تأثیر داشبورد بر سود و کاهش هزینهها در سازمان است.
منظور از این مضمون بررسی آمادگی سازمان جهت توسعه سیستم داشبورد در تمامی ابعاد نظیر مدیریتی،
راهبردی ،ساختاری ،منابع سازمانی ،قانونی ،فرهنگی و غیره و به نوعی بررسی امکانسنجی فنی و
غیرفنی میباشد.
عوامل کلیدی موفقیت ،ویژگیها ،شرایط و یا متغیرهایی هستندکه میتوانند به طور قابلتوجهی
درموفقیت شرکت درحال رقابتدر صنعت اثر داشته باشند؛ با این شرط که متغیرها ،شرایط و ویژگیها
بهخوبی حفظ ،نگهداری و یا مدیریت شوند.در بحث داشبورد بهصورت خاص ،عوامل کلیدی موفقیت
میتوانندبه عنوان مجموعهای از وظایف و روشها که بهمنظور تضمین دستاوردهای سامانههای داشبورد
و هوش تجاری باید موردتوجه قرار گیرند ،بهحساب آیند.
دراین قسمت با توجه به استانداردهایی نظیر  ،PMBOKساختار شکست کاروغیره آماده میشوند.
سپس رابطهٔ پیشنیازو پسنیاز آنها تعیین و درنرمافزاری نظیر MSPوارد وگانت چارت آناستخراج
میشود .عالوه بر این در این مرحله باید تحویل دادنیها و نیز موعد تحویل آنها نیز مشخص شود.
عملیات تخصیص منابع به فعالیتها نیز با توجه به منابع وجود باید انجام شود.
جمعآوری،استخراج و تعریف دقیق نیازمندیها یکیاز مهمترین مراحل برای انجام یک پ روژه ن رماف زاری
میباشد .با تعریف و تحلیل نیازمندیها مطمئن میشویمکه نیازمندیهارا به طور کامل جم عآوری ک رده،
آنها را بهطور کامل شناختهایم و هیچ ابهامی در مورد آنها وجود ندارد .عالوه بر این تحلیل نیازمن دیه ا
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ردیف

عنوان مضمون

۶

تعیین اهداف و فرایندها

۷

تعیین سنجهها و  KPIها

8

ایجاد شناسنامه سنجه

۹

تهیه و جاریسازی
دستورالعملها و فرمها

۱0

بررسی و تحلیل دادهها و
منابع دادهای

۱۱

تحلیل و طراحی
پایگاه داده

۱2

تحلیل و طراحی مخزن
فراداده

۱3

طراحی ETL

تعریف
سبب میشود تا مطمئن شویم نیازمندیها با یکدیگر در تضاد نیستند.
در این مرحله بر اساس برنامه راهبردی سازمان ،مأموری ت ،چش مان داز ،اه داف ک الن و اس تراتژیه ا و
همچنین نقشه اهداف و فرایندهای اصلی شرکت تعیین میشود .این مرحله مشخص میکند که داش بورد
سازمانی رسیدن به چه اهدافی را باید مورد پایش قرار دهد.
منظور از این مضمون ،شناسایی و تعیین شاخصهای عملکرد برای س نجش تحق ق ه ر ی ک از اه داف
سازمانی میباشد .هرچقدر سنجهها جامعتر و پوششدهن ده تم امی ابع اد ه دف باش ند ،س نجش ه دف
دقیقتر انجام میشود .در مرحله بعد باید از بین این شاخصها ،شاخصهای کلی دی عملک رد  KPIه ا
تعیین و جهت نمایش در سطوح باالتر آمادهسازی گردند.
منظور از شناسنامه سنجه ،مشخص کردن دقیق تعریف سنجه شاخص  ،روش و فرم ول محاس به ،روش
جمعآوری دادههای موردنیاز ،تعیین متولی هر داده ،مق ادیر اس تاندارد و ه دف ه ر س نجه ،تعی ین ح دود
کنترلی ،تعیین نحوه نمایش به صورت گ ی ی ا تعی ین نح وه گ زارش ده ی ،تعی ین دوره پ ایش و غی ره
میباشد.
منظور از این مضمون ،طراحی ،امادهسازی ،اعتباردهی و جاریسازی فرمها ،چکلیستها ،دس تورالعمله ا،
روشهای اجرایی و فرایندهایی است ک ه جه ت جم عآوری و محاس به ش اخصه ا ،مک انیزم م دیریت
داشبورد ،تعیین و سطوح دسترسیها ،تعیین ارتباط داشبورد با س ایر نظ امه ا مانن د بودج هری زی ،پ اداش،
آموزش و غیره به کار میرود.
در این مرحله ،باید مشخص کنیم که دادههای سازمان از چه منابعی تأمین م یش وند ،چ ه ن رمافزاره ای
کاربردی در این زمینه وجود دارد و تا چه میزان دادهها پاکسازیش دهان د و کام ل م یباش ند .بررس ی در
دسترس بودن روند تاریخی دادهها ،بررسی وج ود من ابع اطالع اتی غیررس می در س ازمان ،عارض هی ابی
سیستمهای اطالعاتی و دادهها ،ارزیابی و بررسی کیفیت دادههای منابع مختلف و غیره مورد بررس ی ق رار
میگیرد.
در این مرحله ،فعالیتهایی نظیر مرور نیازمندیهای دسترس ی ب ه داده ،مش خص ک ردن نیازمن دیه ای
یکپارچهسازی و خالصهسازی ،طراحی پایگاه داده عملیاتی ،طراحی ساختار فیزیک ی پایگ اه داده عملی اتی،
ایجاد نام کاربرپسند برای ستونهای جدول ،ح ذف س تونه ای بالاس تفاده ،م دلس ازی فراین د جری ان
اطالعات در سازمان ،طراحی معماری پایگاه داده ،طراحی پایگاه داده هدف هوش تج اری ش امل معیاره ا
و بعدها ،طراحی پرسوجوهای الزم وغیره انجام میشود.
مخزن فراداده یک پایگاه داده است اما نه همانند سایر پایگاههای داده ،در این مخ زن اطالع ات زمین های
در مورد دادههای تجاری ذخی ره م یش ود .اطالع ات زمین های ب هص ورت ذات ی در ه ر س ازمان و ه ر
کسبوکاری وجود دارد ،هنگامیکه این اطالعات مستند میشوند از آن ب ا ن ام «ف راداده» ی اد م یش ود.
اطالعات زمینهای در یک سازمان عبارتاند از :اشیاء :خریدار ،فروشنده و غیره .فعالیتهای تج اری :خری د،
فروش ،سفارش ،بازپسگیری و غیره .ارتباطات :ارتباطات مابین اشیاء یا فعالیتها و قوانین و سیاس ته ای
اعمالی :قوانین و سیاستهایی که برروی اشیاء و فعالیتهای س ازمانی اعم ال م یش ود .در ای ن مرحل ه،
فعالیتهایی نظیر تحلیل نیازمندیهای مخزن فراداده ،تعیین نیازمندیهای دسترسی و گ زارشگی ری آن،
ایجاد مدل فراداده کسبوکار وغیره انجام میشود.
اطالعات موجود در سیستمهای عملیاتی سازمان ،قابلیت استفاده جهت تصمیمات استراتژیک را ندارند.
این اطالعات می بایست تغیی ر ش کل یافت ه و وارد سیس تم انب ار داده ش وند ت ا قابلی ت اس تفاده جه ت
تصمیمگیریهای استراتژیک را پیدا نمایند .عملیات انجامشده در  ETLاطالعات موجود در سیس تمه ای
عملیاتی سازمان را استخراج میکنند و آنها را به شکل و قالبی که قاب لاس تفاده در  DWش ود ،تب دیل
کرده و تغییرات الزم را بر روی آنه ا اعم ال م یکنن د .درص ورتیک ه اطالع ات ب ه نح وه ص حیحی
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شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با ...
ردیف

عنوان مضمون

۱4

انتخاب ابزار داشبورد

۱۵

نمونهسازی برنامه
کاربردی

۱۶

ایجاد  ETLو انبار داده

۱۷

ایجاد برنامه کاربردی

۱8

دادهکاوی و تحلیل دادهها

تعریف
استخراجنشده و یا عملیات پاکسازی بهدرستی بر روی آنه ا ص ورت نگی رد ،زیرس اخت سیس تمDW
دچار اختالل خواهد شد .تحت عملیات  ،ETLاطالعات از سیستمهای عملیاتی سازمان اس تخراج ش ده،
به شکل قابلاستفاده در  DWتبدیلشده و در آن بارگذاری میش وند .عملی ات  ETLدر  DWش امل
سه فعالیت میباشد:
استخراج اطالعات از سیستمهای عملیاتی موجود در سازمان ،تغییر قالب آنها بهطوریکه قاب لاس تفاده در
 DWباشند و درنهایت بارگذاری آنها در  DWمیباشد.
در این مرحله ابزاری که جهت ایجاد مک انیزمه ای ه وش تج اری و نم ایش و مصورس ازی اطالع ات
موردنیاز است بررسی و انتخاب میگردد .این مرحله شامل فعالیتهایی نظی ر بررس ی ابزاره ای موج ود از
نظر کارکرد ،پیچیدگی ،قابلیت یکپارچگی ،بهروز بودن و انطباق با نیازهای اطالعاتی سازمان ،مطالع ه ب ازار
فروشندگان و تولیدکنندگان ابزارهای داشبورد و هوش تجاری نظیر کلی ک وی و و اوراک ل وغی ره انتخ اب
فناوری مناسب برای سازمان ،تعیین راهبرد خرید ابزارهای گوناگون از یک فروشنده ی ا از چن د فروش نده و
غیره میباشد.
نمونهسازی یکی از روشهای بسیار مؤثر برای اعتبارسنجی نیازمندیهای پروژه و نیز کشف قس مته ای
ازقلمافتاده در نیازمندیها میباشد .یکی دیگر از اهداف نمون هس ازی ص حتس نجی طراح ی ،ابزاره ای
انتخابی ،سیستمهای مدیریت پایگاه داده و سایر مؤلفههای تکنولوژیک در ارتباط با محیط ه وش تج اری
میباشد .با انجام نمونهسازی و کسب نتای موفقیتآمیز از این مرحله میتوان تا حد بس یار زی ادی نس بت
به در اختیار داشتن یک سامانه هوش تجاری پس از پیادهسازی اطمینان حاص ل نم ود .ب ا س اخت نمون ه
میتوان طرحهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد و بهترین آنها را انتخاب نمود.
فعالیتهای گام نمونهسازی برنامه کاربردی :تحلی ل نیازمن دیه ای دسترس ی ،مش خص ک ردن ح وزه
نمونهسازی ،انتخاب ابزار مناسب برای نمونهسازی ،ام ادهس ازی دس تورالعمله ای نمون هس ازی ،طراح ی
گزارشها و پرسوجوهای موردنیاز و ساخت نمونه.
در این قسمت با استفاده از ابزارهای موجود  ETLطراحیشده در مرحله قبل را تولید م یکنن د .کاره ایی
که در این قسمت باید انجام شود عبارتاند از :مشخص نمودن منابع اطالعاتی داخل ی و خ ارجیMap ،
کردن اطالعات بدس ت آم ده از  DWو اج زای دادهای در من ابع اطالع ات ،مش خص نم ودن ق وانین
اس تخراج دادهه ا ،مش خص نم ودن ق وانین تب دیالت دادهه ا ،برنام هری زی جه ت ج داول تجمیع ی،
سازماندهی ابزارهای تست ،ایجاد رویههایی جهت استخراج دادهه ا ETL ،ب رای ج داول بع د و ETL
برای جداول حقایق
در این مرحله سرویسهای  OLAPبر روی پایگاه داده تحلیلی ایجادشده سوار م یش ود و  Appه ای
مختلفی که در سبد  BIاین سامانه قرار دارد میتواند از الیه زیرین خود سرویس گرفت ه و ب ه الی هه ای
باالتر سرویس دهند .برای نمایش دادهها برای کاربران سیستم بای د از تکنی که ای Visualization
که توسط داشبوردها و اسکوربردها ارائه میشوند بهره گرفت .در این مرحل ه فعالی ته ایی نظی ر طراح ی
معماری کلی و ایجاد  ،OLAPتعیین نوع و جایگاه  ،OLAPایجاد الیه نمایش یکپارچه برای ک اربران
سیستم ،پیکرهبندی امنیت داشبورد ،استفاده از  OLAPجهت دسترسی به اطالعات چندبعدی مکعبه ا،
ایجاد ماژولهای گزارشگیری و  ...انجام میشود.
در این مرحله با استفاده از انجام دادهک اوی ب ر روی پایگ اه دادهٔ تحلیل ی ،دان ش و الگوه ای م وردنظر را
استخراج میکنیم .این مرحله شامل فعالیتهایی نظیر جمعآوری ،بهروزرس انی و ک اوش در دادهه ا ،آن الیز
دقیق دادهها و روندهای داده ،ایجاد گزارشها و آنالیزهای تجمیعی از دادههای موج ود ،بازیاف ت اطالع ات
خواستهشده از دادهها ،تقویت و تنظیف دادهها ،فراوری دادهه ا ،س اخت م دل داده تحلیل ی ،تفس یر نت ای
دادهکاوی ،رصد مدل داده تحلیل در طول زمان و غیره میباشد.
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ردیف
۱۹

20

عنوان مضمون
ایجاد مخزن فراداده

پیادهسازی

2۱

ارزیابی  IMPACTو
 SMARTبودن

22

سنجش میزان موفقیت
داشبورد

23

نگهداری سیستم و آموزش
کاربران

24

توسعه و تکامل

تعریف
در این مرحله بر اساس طراحی و تحلیلهای صورت گرفته در مراحل قبلی ،اقداماتی نظی ر س اخت پایگ اه
داده مخزن فراداده ،ساخت و آزمون یکه فراین د انتق ال ف راداده ،تولی د مخ زن ف راداده ،آم وزش و تس ت
برنامههای مخزن فراداده انجام میشود.
پس از ساخت و تست مؤلفههای مختلف سیستم هوش تجاری و رفع مش کالت و ن واقص ،مؤلف هه ای
مختلف سیستم در ارتباط با یکدیگر قرار میگیرن د و آم اده اس تفاده م یش وند .در ای ن قس مت ،تم امی
قسمتهای پیادهسازی شده را در کنار هم قرار میدهیم و بهصورت ی ک بس تهٔ ن رماف زاری درم یآی د و
سامانه هوش تجاری را در سازمان راهاندازی میشود.
ارزیابی ویژگیه ای ی ک داش بورد س ازمانی را م یت وان در دو کلم ه  SMARTو IMPACT
خالصه کرد :ویژگی  SMARTاز ح روف ابت دایی ویژگ ی ه ای زی ر گرفت ه ش ده اس ت :ه م افزای ی
 ، Synergeticمشاهده ش اخصه ای حی اتی عملک رد  ، Monitor KPIدق ت ، Accurate
پاسخگویی  Responsiveو بههنگام بودن Timely
ویژگ ی  IMPACTنی ز از ح روف ابت دایی ویژگ یه ای زی ر ش کلگرفت ه اس ت :تع املی ب ودن
 ، Interactiveدسترس ی ب ه دادهه ای پیش ین  ، More data historyشخص یس ازی
 ، Personalizedقابلیت تحلیل  ، Analyticalمشارکت  Collaborativeو قابلیت پیگی ری
Track ability
ارزیابی موفقیت سیستم اطالعاتی بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات رشته سیستم اطالع اتی در هم ه
سازمانها اعم از بخش عمومی و خصوصی محسوب میگردد .دراین مرحله اقداماتی نظیر انتخ اب نمون ه
جهت ارزیابی ،جمعآوری دادههای اولیه ارزیابی ،ساخت مدل اولیه ارزیابی ،تحلیل روایی و پای ایی ،بررس ی
مکانیزمهای اخطار و هشدار ،اندازهگیری رضایت کاربران در مورد کیفیت ،به هنگام ب ودن ،م رتبط ب ودن و
صحت اطالعات نمایش داده شده ،پایش و تحلیل ش کاف ب ین وض ع موج ود و مطل وب و غی ره انج ام
میشود.
پسازاینکه سامانه داشبورد با منطق هوش تجاری در سازمان راهاندازی میشود ،خدمات و نگه داریه ای
الزم از سامانه نیز باید به عمل میآید .همزمان ب ا ای ن موض وع آم وزش کارکن ان و م دیران در س طوح
مختلف و سایر ذینفعان سیستم نیز آغاز میشود.
در این مرحله با بلوغ سیستم و ایجاد مکانیزم بازخوردگیری ،نیاز به بازنگری قسمته ای مختل ف سیس تم
اعم از سطوح راهب ردی ،اه داف ،س نجهه ا و ش اخصه ا ،روشه ای جم عآوری داده ،ح دود کنترل ی،
فرایندهای تحتپوشش ،سطح دسترسیها ،معماری نرمافزاری ،ابزار داش بورد ،ش یوه نم ایش داده ،اتص ال
داشبورد به سایر سامانهها و زیرسیستمها و غیره ضروری مینماید.

در مرحله بعد به منظور توسعه و آزمون عوامل احصاشده با نگاه اقتصاد مقاومتی ،از روش
دلفی استفاده شد .جامعه آماری این مرحله خبرگان اقتصاد مقاومتی بودند با مباحث داشبورد
سازمانی و هوش تجاری آشنایی داشتند .براین اساس اعضای گروه دلفی برای این پژوهش تعداد
 12نفر بهصورت نمونهگیری و ترکیبی از روشهای هدفدار یا قضاوتی و همچنین روش
گلولهبرفی یا زنجیرهای انتخاب شدند .در دور اول دلفی فهرست عوامل توسعه داشبورد سازمانی با
منطق هوش تجاری در اختیار اعضای گروه اول قرارگرفت تا در مورد آنها اظهارنظر نمایند.
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همچنین ازآنها خواسته شد که نظرات خود را درقالب پیشنهاد یا اصالح شاخص به مجموعه اضافه
کنند .در دور دوم مجموعۀ اول دراختیار اعضای پانل قرار گرفت تا میزان اهمیت هر یک از ابعاد و
شاخصها تعیین شود .دردور سوم مجموع عوامل و شاخص هایی که مرحلۀ اول و دوم امتیاز باالیی
کسب کرده بودند برای نظرخواهی در اختیار اعضای پانل قرار گرفت ضمن آنکه میانگین نتایج در
اختیار اعضای پانل قرار میگرفت .نهایتاً در دور چهارم هیئت به یک اتفاقنظر مناسب رسید .در
مراحل چهارگانه پانل ،تعیین اهمیت و موثر بودن عوامل در اقتصاد مقاومتی در قالب طیف لیکرت
ارائه میگردید و میانگین پاسخهای مراحل قبل نیز با آن همراه بود .در این پژوهش برای تعیین
میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل ،از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد .ضریب هماهنگی کندال
مقیاسی است برای تعیین درجۀ  Nهماهنگی و موافقت میان چندین دسته رتبه مربوط به شیئی یا فرد.
درحقیقت با کاربرد این مقیاس میتوان همبستگی رتبه های میان  kمجموعه رتبه را یافت .در این
پژوهش انحراف معیار پاسخ های اعضاء دربارۀ میزان اهمیت شاخص های توسعه داشبورد سازمانی
با منطق هوش تجاری از 76درصد در دورهای اول و دوم به  ۵۵درصد در دور چهارم کاهش یافته
است .ضریب هماهنگی کندال برای پاسخهای افراد پانل در این پژوهش 68.6درصد است ،با توجه
به اینکه تعداد اعضای پانل بیش از  10نفر بود ،این میزان از ضریب کندال کامأل معنیدار به حساب
میآید .همچنین ضریب هماهنگی کندال برای این عوامل در دور چهارم نسبت به دور سوم تنها
 0/032افزایش یافت که این ضریب یا میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل در دو دور متوالی ،رشد
قابلتوجهی نشان نمی دهد و نظرخواهی در این دور متوقف شد.
 .3یافتههای پژوهش
با عنایت به جامعیت عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری که در قسمت اول،
احصا شد ،در مرحلۀ اول اعضای پانل از بین عاملهای موجود توسعه داشبورد که  24عامل بود22 ،
مورد ازآنها را جهت سنجش راهبردهای اقتصاد مقاومتی با تأثیر خیلی زیاد تشخیص دادند و 2
مورد را پیشنهاد اصالح دادند و با اعالم جامعیت عوامل احصا شده مورد جدیدی را اضافه نکردند.
در مرحلۀ دوم اعضای پانل عوامل پیشنهاد اصالح شده که  2عامل بود را پیشنهاد حذف دادند .در
مرحله سوم اعضای پانل پیرامون مجموع عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
تأیید شده در دور اول و دوم که  22عامل بود  2عامل را پیشنهاد حذف دادند و بقیه را که  20عامل
بود تایید نمودند .در مرحلۀ چهارم اعضای پانل در مورد  20عامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق
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هوش تجاری ،با توجه به نتایج دورههای قبل و میانگین پاسخهای دورههای قبل توافق نسبی پیدا
نمودند .نتایج نهایی به شرح زیر است:

مضمون

مضمون پایه

ردیف

ردیف

جدول  .3عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی

۱

امکانسنجی

سنجش آمادگی سازمانی

۱3
۱4

2

برنامهریزی

سازماندهنده

۱۵

مضمون سازماندهنده

استقرار و پیاده سازی

مضمون پایه
ایجاد  ETLو انبار داده
ایجاد مخزن فرا داده
ایجاد برنامه کاربردی

برنامهریزی پروژه

۱۶

داده کاوی و تحلیل دادهها

3

تحلیل نیازمندیها

۱۷

پیاده سازی

4

تعیین سنجه ها و  KPIها

۱8

ایجاد شناسنامه سنجه

۱۹

۶

تهیه و جاریسازی
فرم وهامنابع
دستورالعملها ودادهها
بررسی و تحلیل
دادهای

20

8

تحلیل و طراحی پایگاه داده

۵

طراحی فرایندی

۷

۹

طراحی نرمافزاری

نگهداری و توسعه

نگهداری سیستم و آموزش
کاربران
توسعه و تکامل

تحلیل و طراحی مخزن فراداده

۱0

طراحی ETL
انتخاب ابزار داشبورد

۱2

نمونهسازی برنامه کاربردی

۱۱

ارزیابی و تحلیل

سنجش میزان موفقیت داشبورد

 .4نتیجهگیری
با عنایت به اینکه سیستم داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری یک سیستم اطالعاتی بوده و از
منطق سیستمهای اطالعاتی در روش های توسعه ،استقرار و غیره تبعیت میکند ،همانطور که از
یافتههای پژوهش بر میآید مضامین سازماندهنده توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری
دراین پژوهش با مدلهای چرخه عمر توسعه سیستمهای اطالعاتی همخوانی کامل دارد چراکه
سیستم داشبورد سازمانی نیز مانند هر سیستم اطالعاتی دیگری جهت توسعه و پیادهسازی الزاماتی
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دارد که معموال حالت مرحلهای و فرآیندی دارند .با توجه به استخراج مضامین پایه و توضیح و
تعریف آنها ،مراحل کلی توسعه سیستمهای اطالعاتی در مضامین سازماندهنده بروز و ظهور پیدا
کردهاند ،با تمرکز روی سیستم داشبورد سازمانی و هوش تجاری شکست داده شده و بیانگر کلیه
عملیات و مراحل و عواملی هستند که یک سازمان در شروع و راهاندازی یک داشبورد عملکرد
نیاز است به آنها توجه کنند .همچنین بهدلیل ضرورت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی نیازسنجی
و طرح توجیهی از عوامل حذف گردید .بهدلیل جامعیت عوامل احصا شده در قسمت اول پژوهش
عوامل دیگری توسط خبرگان اقتصاد مقاومتی اضافه نگردید و بهدلیل مشخص بودن راهبردها و
چشمانداز اقتصاد مقاومتی در قسمت طراحی فرایندی ،تعیین اهداف و فرآیندها حذف گردید.
همچنین بهدلیل نزدیکی عامل تعیین عوامل کلیدی موفقیت و امکانسنجی از نظر خبرگان اقتصاد
مقاومتی ،این دو عامل در هم ترکیب و بهدلیل دقت در تعیین شاخصها با نگاه ارزیابی با ابزار
داشبود و دقت در وجود عامل تحلیل نیازمندیها و دقت در طراحی نرمافزاری ،عامل ارزیابی
 IMPACTو  SMARTبودن از لیست عوامل حذف گردید .همچنین توجه به  3۵7کد مستخرج
از ادبیات موضوع بررسی جزئیات توسعه و عوامل درگیر را تدقیق نموده و میتواند به عنوان
راهنمای گام به گام سازمانها ،نهادها و ارگانهای مختلف در توسعه سیستم داشبورد سازمانی با
منطق هوش تجاری در جهت ارزیابی تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی باشد.
پیشنهادات
مدل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری میتواند بهعنوان یک بسته کاربردی و جامع که
در آن همه جزئیات مربوط به توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری یک سازمان توأم با
مفاهیم کلّی دیده شده است ،برای همه سازمانهای دولتی و نهادهای حکومتی بهصورت خاص و
تمامی دستگاههای اجرایی بهطور عام پیشنهاد گردد؛ چه اینکه وجود سیصد و پنجاه و هفت کد
مستخرج از مبانی نظری ،بیست و چهار مضمون پایه و در نهایت هفت مضمون سازماندهنده؛
آنچنان استواری 1قابلقبولی را در طبقهبندی ایجاد نموده که خطای نوع الف (یعنی خطای ناشی از
سازه) در آن به حداقل رسیدهاست .بدیهی است چنانچه دستاندرکاران ،مدیران و متولیان نظام
اداری ،اقتصادی و صنعت کشور به نحو مطلوبی طبقهبندی مذکور را بهکار گیرند و از خطای نوع
1. Robustness
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ب (خطای مربوط به کاربران) پرهیز نمایند میتوان به جدّ طبقهبندی عوامل توسعه داشبورد
سازمانی با منطق هوش تجاری را فصلی نو در تحوّل نظام اداری ،اقتصادی و صنعت کشور و بهتبع
آن کارا و چابکشدن واقعی و مطلوب و رقابتپذیر شدن یکایک دستگاههای اجرایی ،اقتصادی،
صنعتی و نظارتی در راستای تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی برشمرد.
همچنین از منظر پژوهشهای آتی میتوان پژوهشها را با روشهایی نظیر نگاشت شناختی،
تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل مسیر انجام داده و همچنین برای ارزیابی روابط متقابل بین عوامل از
روش سیستمهای پویا استفاده نمود .همچنین میتوان این عوامل را به اقتضای هر سازمان یا نهاد
حکومتی سفارش سازی نمود و یا بهعنوان یک نقشه راه و یک شابلون برای سنجش وضعیت یک
سازمان یا نهاد خاص در جهت ارزیابی تحقق راهبرهای اقتصاد مقاومتی و دسترسی به اطالعات به
هنگام و تولید دانش از دادهها و اطالعات بهره برد.
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