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 بسمه تعالي

 

  
 

 تحليلي هايپيش درآمد بر تحليل گري و رويکرد

رويکرد تحليلي کسب و کار، سيستم يا نظامي است که دانش سازمان درباره مشکالت کسب و کار، موقعيت ها و فرصت 

 ها را با مهارت هاي سازمان ترکيب مي کند تا درک سازماني و قابليت هاي مرتبط با تصميم گيري ها، بهبود يابند. 

از رويکردهاي تحليلي در سازمان خود استفاده کنيم. بکارگيري رويکرد  بايدم اگر مي خواهيم بهتر تصميم گيري کني             

همانطور ها و تحليل آنهاست. و کسب و کار در استفاده از داده تصميم گيري، به معناي بهبود عملکرد حوزه هاي مهم سازمان 

 سازمانها بايد قبل از هر تحليلي به که مي دانيد کسب داده هاي صحيح براي رويکردهاي تحليلي، آنقدر مهم است که بيشتر

مديريت داده هاي اساسي سازماني بپردازند. از منظر مديريتي نيز، براي افزودن رويکردهاي تحليلي به فعاليت هاي سازمان 

 منطبق بر مدل دلتا، پنج عامل موفقيت زير را مي توان بررسي و برنامه ريزي نمود:

 حليلداده، پيش نياز هر ت (:Dataداده ها)

 يکپارچه سازي نگرش سازمان در تحليل گري  (: Enterpriseسازمان)

 رهبري عامل سرنوشت ساز تحليل گري سازمان (:Leadershipرهبري )

 نتيجه گرايي در تحليل هاي سازماني  (:Targetsنتايج)

 مديريت استعدادهاي بارزش و نادر در سازمان (:Analystsتحليل گران)

 همچنين برخي از مزاياي تحليلي بودن سازمان عبارتنداز: 

  کمک به مديريت و هدايت سازمان 

  يافتن روش هاي موثر انجام کار 

 کاهش هزينه ها و بهبود کارايي 

 مديريت ريسک 

 پيش بيني تغييرات آتي 

 بهبود تصميم گيري ها در طي زمان 
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  از سئواالت بنيادين در سازمان تا انتخاب رويکردهاي تحليلي 

 هر سازمان، نيازمند پاسخ دهي به سئواالت بنيادين در موضوعات مختلف سازمان است. مواردي همچون :

 کدام عوامل عملکردي بيشترين تاثير را روي بهره وري و کارايي سازمان دارند؟ 

  بيني و برآن تاثير گذاري نمود؟چگونه مي توان شرايط جديد را پيش 

 اگر رضايت مخاطبين سازمان افزايش يابد، تاثير قابل لمس آن چه خواهد بود؟ 

  آيا تصميم هاي مديران به خوبي با راهبردهاي سازمان تطابق يافته اند و يا آنها فقط عاليق شخصي مديران را

 ترويج مي کنند؟ 

و پاسخگويي شوند. براي اينکار بايد مقاصد اصلي رويکرد تحليل سازمان همگي مواردي هستند که بايد تحليل  و .....

 .تدوين شود

براي شناسايي مقاصد اصلي رويکردهاي تحليلي سازمان، مي توان به جستجوي شش موضوع کلي در هر قسمت 

 از سازمان به صورت زير پرداخت:

  تصميم هاي پيچيده با متغير ها و گامهاي متعدد تصميم گيري 

 يم هاي ساده که ثبات در آنها اجباري است )همانند تصميمات اعطاي وام( تصم 

 ) تصميم گيري هاي وابسته به ساير واحدها )تصميم گيري هاي همسو با تصميم هاي ديگر واحدها 

  )بهبود فرآيندها )بويژه وقتي که بهينه سازي اجزا، امکان آسيب رساني به عملکرد کلي سازمان را دارا باشد 

 دي که نياز به پيش بيني و برآوردهاي بهتر با قابليت ديد جريان هاي پايين دستي دارند.  موار 

   وجود نرخ پايين تر از متوسط موفقيت تعريف شده سازماني 

پس از شناسايي هر کدام از موارد باال، بايد سئواالت مرتبط به هر موضوع را  در قالب جدول زير دسته بندي و تحليل 

 نمود:  

 سئواالتي که در رويکردهاي تحليلي براي هر موضوع مي توان به آنها پاسخ داد

 آينده حال گذشته 

 اطالعات
 چه اتفاقي افتاده است؟

 (نمودارايجاد  و )گزارش دهي

چه اتفاقي در شرف وقوع 

 است؟

با استفاده از تحليل  )هشدارها

 (روندها و تحليل اگر آنگاه

 چه اتفاقي خواهد افتاد؟

ها و داده کاوي  بيني )پيش

 (ها

 بينش

 رخ داده است؟ چرا 
 (گزارشهاي ترکيبي/ مقايسه اي)

 بهترين اقدام بعدي چيست؟

با استفاده از تحليل  ها )توصيه

 ( روندها و تحليل اگر آنگاه

بهترين و بدترين حالت آتي 

 چيست؟

 )بهينه سازي و شبيه سازي

 (داده کاوي  و

 چقدر، کجا و اغلب چگونه؟

 )گزارش هاي غير معمول(

 مسئله واقعي چيست؟

 (حرکت در عمق داده ها)
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در مرحله بعدي بايد اولويت بندي رويکردهاي تحليلي و انتخاب بهترين مقاصد عملياتي در اين حوزه را، مديريت نمود. 

 براي اين کار تعيين دقيق منافع و قابليت هاي در دسترس بسيار حائز اهميت مي باشد.

 و قابليت هاي در دسترس عبارتنداز:  سئواالت مرتبط به منافع

 دارد؟ آيا رويکرد تحليلي مورد نظر، اولويت راهبردي 

 بکار گيري نتايج رويکرد تحليلي مورد نظر چه تغييري در عملکردها دارد؟ 

  مده جويي عآيا حجم عملکرد در فرايندي که رويکرد تحليلي به آن مرتبط است آنقدري هست که موجب صرفه

 شود؟

 ايجاد رويکردهاي تحليلي مورد نظر چقدر نيازمند تالش و صرف هزينه مي باشد؟ 

 سرعت نتيجه دهي رويکردهاي تحليلي مورد نظر چکونه خواهد بود؟ 

 آيا شرايط ايجاد رويکرد تحليلي مورد نظر در سازمان فراهم است؟ 

 

 براي بصري سازي اقدامات نردبان کاربردهاي رويکرد تحليلي مي توان از يکانتهاي مراحل ايجاد رويکرد تحليلي، در  

 :ه و نتايج رويکرد هاي تحليلي را نمايان نمودبهره برد مورد نياز، 

 

 بهينه سازي آتي :    

تعبيه پاسخ هاي بهينه در 

 فرآيندهاي آتي
 بهينه سازي آتي 

 اقدامات نهادين

پيش بيني و اقدامات متمايز 

 تعبيه شده در فرآيند 

 

  اقدامات نهادين

 اقدامات پيش بيني شده: 

پيش بيني پاسخهاي 

 رويکردها و بخش بندي ها
 اقدامات پيش بيني شده 

 اقدامات متفاوت 

رويکردهاي متفاوت براي 

 بخش ها و مقاصد مختلف

 

  اقدامات متفاوت

 مقاصد عملياتي/بخشهاي هدف 

تعريف عمليات ها بخش 

 هاي مهم 
 هدفهاي مقاصد عملياتي/ بخش  

 داده هاي منظم

داده هاي خوش تعريف، 

 معمول، پاک و يکپارچه 

 

  داده هاي منظم
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بديهي است که در اين نردبان پرش از هر پله نردبان، همانند يک نردبان واقعي، موجب سقوط و آسيب ديدگي مي شود. 

همچنين باال رفتن از نردبان، مستلزم استفاده از تحليل هاي پيچيده تر خواهد بود. بنابراين، بديهي است که اقدامات پله 

 هاي بااليي نردبان محبوبيت کمتري دارند. 

 

 

 
 نتايج ذاتي تحليل گري در سازمانها 

 با ايجاد رويکردهاي تحليلي در سازمانها مي توان نتايج ذاتي تحليل گري را بصورت زير در سازمان دريافت نمود: 

  :رويکرد تحليلي پتانسيل داده ها را آزاد مي کند. افزايش غناي داده اي 

  :معناي داده ها را آشکار مي کند.رويکرد تحليلي  افزايش شدت نياز به اطالعات 

 :رويکرد تحليلي، استفاده اثربخش و به اشتراک گذاري منابع گران قيمت  افزايش شدت اثربخشي دارايي ها

 را ميسر مي سازد.

 :رويکرد تحليلي، تصميم گيري منطبق بر تجارب کارکنان خاص را کاهش  کاهش شدت نياز به نيروي انساني

 مي دهد.  

 رويکرد تحليلي، انجام تصميم گيري هاي به موقع را تسهيل مي کند. عت تصميم گيري:افزايش سر 

 :رويکرد تحليلي، ثبات در تصميم گيري ها را حتي در موارد پيش بيني  ثبات در تصميم گيري ها

 نشده ممکن مي سازد.

 :رويکرد تحليلي،شانس موفقيت فرايندهايي که اغلب نرخ موفقيت پاييني  افزايش نرخ موفقيت سازماني

 دارند را افزايش مي دهد. 

 

 
  انواع مهارتهاي تحليلي

مي توان مهارتهاي کمي )عددي( را براي هر نوع تحليلي الزم دانست. اما تنظيم معادله ها و يا استفاده از صفحات گسترده 

تحليلگران اثربخش بايد هم نسبت به داده ها و هم نسبت به منابع انساني نيز متخصص باشند. فقط نقطه شروع مي باشد. 

 با توجه به اين مطالب مي توان مهارت هاي تحليلي را بصورت زير تقسيم بندي نمود:

 مهارت هاي کمي )عددي( و فني 

   مهارت هاي طراحي کسب و کارها 

  مهارت هاي مشاوره و ارتباطات 

  مربي گري و توسعه منابع انسانيمهارت هاي 
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   تحليلي در سازمان  هايو در انتها، شاخص هاي آغاز رويکرد

 براي آغاز رويکردهاي تحليلي در سازمان مي توان به جستجوي حوزه هايي که چهار شاخص زير را دارند، پرداخت:

  هاي آن تحليل نمي شود.پايگاه اطالعاتي با حجم متناسب داده وجود دارد ولي به حد کافي داده 

 .براي موفقيت سازمان يا کسب و کار اهميت دارد 

  .با مديري هدايت مي شود که به خوبي اهميت رويکردهاي تحليلي را درک مي کند 

  .از موهبت وجود گروهي از افراد با مقداري مهارت هاي تحليلي برخوردار است 

 :توجه فرماييدمي توانيد به موارد زير آغازين در سازمان، رويکرد تحليلي شناسايي بهترين و اما براي 

  اشيدبو ساده  مسئله تحليلي خوش تعريفيک در جستجوي  گام اولبراي . 

 يد.توجه کافي فرماي، براي شناسايي مسئله تحليلي به فرصتهاي سازماني جهت کاهش هزينه ها و نوآوري ها 

  داشته باشند.آنها را الزم براي حل هاي  همديران ارشد انگيزمسائلي را انتخاب کنيد که 

  براي شناسايي مسئله تحليلي همواره به مديريت تصميمات اخذ شده در انتهاي رويکردهاي تحليلي توجه

 فرماييد.  

 


