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 : مقدمه 
با ديدن اين . سوار بر اتومبيل خود در حال رانندگي هستيد ؛ ناگهان مي بينيد چراغ روغن خودرو روشن شده است 

مورد بالفاصله پي مي بريد که مشکلي پيش آمده است پياده شده و مستقيما سراغ  کنترل روغن اتومبيل رفته و 

  .هيد اقدامات اصالحي جهت رفع اين مشکل را انجام مي د

در وهله اول ممکن است اين وسيله . اخيرا در اتومبيلهاي جديد اين امر بصورت گويا به راننده اطالع داده ميشود 

  .گفتاري يک وسيله لوکس تلقي گردد ولي واقعيت امر اين نيست 

ضعيت در وضعيت قبلي ؛ کنترل چراغ روغن توسط راننده در زمانهاي مناسب انجام ميگردد در حالي که در و

راننده ميتواند توجهي به عالئم داشبورد خود ننموده و با خيال راحت بداند ) وضعيت گويا توسط اتومبيل(جديد

  .وضعيت عادي است زيرا به محض بروز مشکل خود اتومبيل آن را بصورت گويا به وي اطالع خواهد داد

  

وجود نداشت واقعا کنترل سالمتي ... دينام و اگر چراغ روغن اتومبيل و يا ساير عالمتهايي مانند عالمت کارکرد 

اين وسيله به چه صورت بايستي انجام ميگرفت ؟ يک روش مي توانست اين باشد که ؛  هر از چندي  توقف نموده 

مشخص است که اين روش بسيار سخت ؛  .يم دهو باز به راه خود ادامه  بدهيم و کنترل اين موارد را انجام 

  .وقت و انرژي استنامطمئن و تلف کننده 

بنابر اين داشتن ابزاري که بتواند سالمت يک وسيله را کنترل کرده و با وضعيتهاي درست مقايسه کرده و به 

در برخي . محض وقوع وضعيت بحراني با عالئمي آن را به مسئول مربوطه ابالغ نمايد ميتواند بسيار مفيد باشد

يله پيدا ميکند يعني کار کردن با ابزاري که عالئم هشداردهنده را موارد بودن اين وسيله حالت حياتي براي آن وس

  .نداشته باشد در برخي حالتها  اصال غير ممکن مي گردد 

اگر مثال اتومبيل را براي يک سازمان در نظر بگيريم وضعيت چگونه خواهد شد؟ اگر سازمان نيز ايزاري داشته 

ا کنترل کند ؛ اداره آن سازمان با سهولت و اطمينان بيشتري باشد که بتواند کارکرد بخشهاي مختلف سازمان ر

  ادامه مي يابد

مثال شما معيارهايي تعريف کنيد که وضعيت مالي سازمان را اندازه گيري کند در هر لحظه بگويد وضعيت درآمد 

ي بگويد که شما اين است ؛ وضعيت بدهي شما و وضعيت دارايي شما اين است و نهايتا با عالمت مشخص و نمايان

  .شما از نظر مالي دچار مشکل شده ايد بايستي سريعتر به رفع مشکل اقدام کنيد

و يا اگر وضعيت رضايت مشتريان را در نظر بگيرد و با بررسي و مقايسه آن با مقادير از پيش تعريف شده اعالم 

ن کمتر شده است و يا خريد کند که سازمان شما دارد موقعيت خودش را از دست مي دهد زيرا تعداد مشتريانتا

  مشتريانتان بصورت عمده نيست و يا اعتراضات مشتريان شما افزايش يافته است

يعني اعالم وضعيتهاي بحراني و خوب و (اگر در همين حد . چنين سيستمي ميتواند بمراتب خوب و مفيد باشد 

اين سيستم  اطالعات حليل و نمايشاين سيستم عمل نمايد بشرط اينکه  سرعت استخراج و  تجزيه و ت)  عادي 

 . خوب بوده و منابع اطالعاتي مناسبي داشته باشد براي سازمان نقش کليدي بازي خواهد کرد
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  : بحث اصلي 

 

 
  

با وجود سيستمهاي اطالعاتي  و کامپيوتر ابزارهاي مختلفي در اختيار مديريت قرار داده شده تا با استفاده از آنها 

  .و موثرتر به کار مديريت بپردازد  بتواند هرچه بهتر

اين اطالعات  شامل . اين سيستمها هر لحظه نسبت به گرداوري اطالعات حجيمي از منابع مختلف اقدام مي کند 

اقالمي از قبيل مقادير توليد ؛ مقادير مصرف ؛ سرعت توليد ؛ وضعيت انبارها ؛ دارايي ها ؛ درآمدها ؛ مشتريان و 

  حظه توسط سيستمهاي اطالعاتي کامپيوتري گرداوري ميگرددبوده که در هر ل... 

دسته بندي آنها اقدام نموده و در نهايت با  تجزيه و تحليل  آنها به سپس سيستم بعد از گرداوري اين اطالعات نسبت 

  . سازمان مي رساند رو مقايسه آن با مقادير از پيش تعيين شده نتايج را به اطالع مدي

. پس از مرحله تجزيه تحليل و استخراج نتايج وضعيت بايستي به اطالع مديريت و مسئولين سازمان رسانده شود 

  جهت انجام اين امر از ابزارهاي خاصي استفاده ميگردد

با استفاده از اين ابزار مديريت ميتواند . است ) ترجمه لغوي آن کابين خلبان (ها   Cockpit يکي از اين ابزارها 

ظاره گر سازمان خود بوده و در هر لحظه اوضاع سازمان خود را از زواياي مختلف بررسي نموده و نقاط ن

 .بحراني و مشکل ساز را براحتي شناسايي کرده و عکس العملهاي مناسبي را بموقع و درست اعمال نمايد

ن  از زواياي مالي ، مشابه اتاق جنگ ، با امکانات ديداري و بصورت نمودارهاي گرافيکي وضعيت سازما

نمودارها صرفا يک نمودار خام . ودشميدر هر لحظه نشان داده ... رضايت مشتري ، مسائل داخلي سازمان و 
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 شده و نتايج بصورت گرافها ومقايسه اطالعات گردآوري شده با معيارهاي از پيش تعيين شده اي  نيست بلکه 

با سرعت  نمودارها توسط اين   و مشخص است که مديريت  نمودارها چنان گويا .نمايان ميگردد عالمتهايي 

  .د نمايشناسايي مي را مشکل 

  

  

  

داراي اهميت اينکه هر بخش و هر مسئله . براي پياده سازي اين سيستمها نيز استانداردهايي تعريف شده است 

چند فريم قرار داده شود  چند قسمت و در هر قسمت  viewسازمان به چه رنگي نمايش داده شود ؟ آيا در هر براي 

  . نيز استاندارهايي وجود دارد

  

  

  

آنچه در نهايت آشکار شده و در اختيار مديريت قرار ميگيرد عبارت از نمودارهايي است که به کمک مدير مي آيد 

  . تا او سريعتر مشکل را شناسايي کرده و راه چاره اي بيانديشد 

  :پيچيدگيهاي پشت صحنه و مواردي از قبيل 

  ساختار داده ها و يا انباره داده ها  -

 روش استخراج نتايج   -

 اصوال چه مواردي بايستي استخراج گردد  -

 روش دريافت اطالعات چگونه باشد -

 زمانهاي دريافت اطالعات چه مواقعي است   -

 چه کساني به اين اطالعات نياز دارند -

 چه روشهاي امنيتي دسترسي به اطالعات در نظر گرفته شود -

 يش اطالعات چگونه باشدروش نما -

-  ... 

  نيز جزو مسائلي است که اين ابزار بايستي پشت صحنه آن را هدايت کرده و به حل آن بپردازد

  

متاسفانه هنوز درک درستي از اطالعات و دانش در . من موردي از کاربرد اين ابزار را در ايران سراغ ندارم 

درست و دسترسي سريع تر به آن چقدر حياتي است و ميتواند  هنوز نميدانيم داشتن اطالعات. ايران وجود ندارد

  کارگشاي بسياري از مسائل باشد
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برخي مواقع مديران ارشد سازمانهاي بزرگ اصال اعتقادي به سيستم ندارند تا چه رسد به گرايش و استفاده از   

کانيزه و غير سيستمي را در ذهن زمانيکه با آنان صحبت کنيد مي فهميد که هنور ذهنيت سنتي و غير م. اين ابزار

  .دارند و از آن روشها پيروي ميکنند

اميدوارم ما نيز به مرحله اي برسيم که در تمام جامعه بدانيم اطالعات يعني چه و چگونه و کي و توسط چه کساني  

  .ميتوان از آن استفاده نمود

  

  
  


