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 چکیده

کهاگگیری مناسهو و   مشترک است که تسههیم  بهه   یمدیریت دانش تنها مدیریت کردن بر دانش نیست بلکه مدیریت و خلق فرهنگ

پشتیبان  هایسیستم کهازآنجایی .شودسازمان مزیت گقابتی استراتژیک یک ایجاد دانش گا تسهیل و تقویت کرده و باعث توانمندی 

بر آن شدیم تا دگ ایهن پهژوهش کهاگبردی بهه     نماید  کاگبران دانش و تصمیم گیران گا قادگ به گرفتن تصمیمات آگاهانه می  تصمیم

بها ههدح حرکهت بهه سهمت       گیهری سنجی و تحقق مهدیریت دانهش از طریهق طراحهی سیسهتم پشهتیبان تصهمیم       برگسی امکان

گیری از گوش مطالعه موگدی  اقدام پژوهی و پنل های اصولی دگ نظام سالمت بپردازیم. دگ این پژوهش کاگبردی با بهرهسازیتصمیم

چه دانشی  دگ کجا  به چه شهکلی و دگ چهه   »و پاسخ به این سؤال بود که « داشبوگد مدیریتی کاگبردی»خبرگان  هدح محقق ساختن 

 «.های اصولی و مؤثر اخذ شوند؟باید دگون یک سازمان دگ دسترس باشد  تا تصمیم زمانی

افزاگ با محوگیت قراگدادن کلمهات  سازی مبنا منجر شد. این نرمافزاگ تصمیمماحصل مراحل طی شده به طراحی و مهندسی نرم        

گیهزی  تهدوین   گذاگی و برنامهه ترسیم نقشه گاه هدح گ زمینهگیزی  نظاگت و اگزشیابی دکلیدی مدیریت منابع و مستندسازی  برنامه

گیزی گاهبردی و تنظهیم اههداح    ها و فرآیندهای سازمان  برنامهبرنامه عملیاتی  ثبت پایش ها و نظاگت بر اجرا  مستندسازی خدمت

لسات و پیگیری مصهوبات و تهیهه   ترسیم ساختاگ تشکیالتی جاگی  گزاگش اگزیابی عملکرد و تحلیل داشبوگد آماگی  مستندسازی ج

پهذیری  فرد انعطاحکند و با ویژگی منحصربههای مبتنی بر شواهد کمک میسازیها به مدیران دگ تصمیمنشانگرها و اگتقای شاخص

ند گیری از مزایهای اگزشهم  فرد این پژوهش تأکید بر تفکر سیستمی و بهرهسازد. ویژگی منحصربهزمینه مدیریت دانش گا فراهم می

سازی برنامه استراتژیک و عملیهاتی   های اصولی است. این سیستم پشتیبان با یکپاگچهسازیخرد جمعی دگ مدیریت دانش و تصمیم

گزاگش دهی هزینه عملکرد مالی بر اساس برنامه عملیاتی  بازدید و بازگسی مجازی از عملکرد مهدیریتی کلیهه واحهدهای سهتادی و     

بهه اگزیابهان    سازمانهای فعلی و گذشته گزاگش دهی مستمر از وضعیت شاخصد مدیران و کاگکنان  محیطی  اگزیابی واقعی عملکر

گیری مبتنی بر شواهد و مستندات  تحقق مهدیریت دانهش و   و احصای اطالعات و مستندسازی فرآیندها زمینه تفکر و تصمیم بیرونی

 سازد.وگی گا میسر میافزایش بهره

 کلمات کلیدی

 عملیاتی گیزیگیزی استراتژیک  برنامهگیری  مبنا  برنامهسیستم پشتیبان تصمیم مدیریت دانش 
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 مقدمه -1
فضا و  یندر ا یتها وابسته به کسب موفقسازمان یدر جهان پررقابت امروز بقا

هاا کااه    سازمان یرقابت یایاست. امروزه که طول عمر مزا یرقابت یبازارها
 یاای را در جهات باه دسات آوردن مزا   روندها  بایستیسرعت ماست به یافته
به شاناتت   احتیاجسازمان  ییکارا ی کرد. جهت افزا سازیینهبه یرقابت یدجد

از  یباه امکاناات   یازبوده و ن یروندها در تمام ابعاد سازمان ضرور یزیرو برنامه
 یزیربرنامه ید،تر سازییهو شب یزیربرنامه یابی،ینهتمام شده، هز یمتق یلقب
صاورت تاو م   باه  ی،منابع ماال  یزیرو برنامه یو منابع انسان یدتول ازیسیهو شب
 .شودیمطرح م
 یعسر یعتجم ییالزم است که در هر لحظه توانا یمنظور ابزار ینا یبرا        

سازمان  یکل یطبر اساس شرا یقدق یسازاطالعات از همه ابعاد سازمان و مدل
موفاق باه    ییهاامروز تنها سازمان یتبشدت رقاب یرا داشته باشد. و در بازارها

جانبه باه  همه یاهیدگکه بتوانند با د شوندیم یرقابت یتدر مز یداریو پا یجادا
کند  یجامع رقابت یروندها یمختلف تود اقدام به طراح یهابخ  هاییتفعال

سارعت   ی جهات بهباود و افازا    سازیمابزار تصم یریکارگراستا به ینکه در ا
 راهگشا تواهد بود. یاربس گیرییمتصم

هر بخ  از سازمان  یداتل یاست که کارکردها یافزارمبنا نرم یستمس        
مختلاف مانناد    هاییتفعال یرامونموزون اطالعات پ یان. جرکندیم زنرا متوا
هماه   یساتم س یان . توسط اسازدیرا ممکن م یدو تول یمنابع انسان ی،حسابدار

به اطالعات مناسب  یانباره مرکز یکاز  انندتویکارمندان در سطوح مختلف م
و  تاوازن م یاات بهتار، عمل  یداشته باشند، که باه کارآماد   یبا کارشان دسترس

 .شودیکمتر منجر م یتطا
و  یاز نظر اطالعاات  یکپارچه یطیدر مح یتفعال یها برامبنا به سازمان         
 یاف تعر یان ق او طبا  کناد یم یادیز یارو اطالعات محور کمک بس یندگرافرآ
 یفنااور  یاتاست که در ادب یافزارنرم suit یک یامجموعه  یکافزار مبنا نرم

مارتبط باا    یمستقل ول یافزارنرم یهامجموعه هب suitاطالعات و ارتباطات 
اناد.  شاده  یبه مقاصد تاا  طراحا   یابیدست یکه برا شودیاطالق م یکدیگر

در  یکاار  یطمحا  یرها و همساان افزانرم ینا یناطالعات ب یعامکان تبادل سر
افزارها هر کدام مجموعه نرم ینهاست. امجموعه ینا یژگیو ینترها از مهمآن
امکان تبادل  یاتی،استقالل عمل یندر ع یاند ولشده یطراح اصیهدف ت یبرا

 است. یرپذامکان یراحتها بهآن یناطالعات در ب

 یافازار مساتقل ولا   نارم  ینز چندا یاتود مجموعه یزمبنا ن کهییازآنجا        
 یکاه باه معناا    باشاد یساتتار مااووالر ما   یدارا یزاست و ن یکدیگرمرتبط با 

معناا کاه وجاود     یان اسات باه ا   یکدیگرمختلف برنامه از  یهااستقالل بخ 
مناابع   ی،و حساابدار  یازجمله مال یمختلف یهاماوول یاافزارها نرم یاها برنامه
بساته ماانع از    یاک و... در دل  یاات و عمل یاد نترل تولو ک یزیربرنامه ی،انسان

باه  تواندیم یک سازمان ینبنابرا شودیاز آن در سازمان نم ییهاتوسعه بخ 
 ساازی یااده را انتخاا  و پ  یافازار بسته نرم یکاز  ییهابخ  یانتخاب صورت
درواقاع در   آن باشاد.  یهابخ  یتمام سازییادهبه پ یازین ینکهبدون ا یدنما
عناوان نقشاه راه   هماواره باه   (1شاکل    یاطالعات هاییستمل مبنا هرم سمد

 موردنظر قرار داده شده است.

 ضروگت مطالعه -2

  یدر دانشگاه علوم پزشک یسازمان هاییتاز اولو یکی یازآنجاکه اسناد باالدست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هرم سیستم های اطالعاتی پشتیبان  (1شکل )                  

 

 یهابانک یجادها و او شاتص یاطالعات آمار سازییکپارچهلزوم  یراز،ش
سامانه در دانشاگاه وجاود    210از  ی است. عالوه بر آن ب یراهبرد یاطالعات

که  ینامه آمارنظام یجادا ینبنابرا کنند؛یم یرهرا ذت یمختلف یهادارد که داده
  کنااد از یسااازا شاافافاطالعااات ر یهااا و اعتبارساانجورود داده یبناادسااط 
 دانشگاه است. یفعل یتوضع یهاضرورت

  گوش پژوهش-3

پنال   ی،اقادام پژوها   ی،از روش مطالعه ماورد  یریگبا بهره یپژوه  کاربرد
 یریتیداشابورد ماد  »هادف محقاق سااتتن     یفای، ک یهاا تبرگان و مصاحبه

 و یدر کجا، به چاه شاکل   ی،چه دانش»سؤال بود که  ینو پاسخ به ا «یکاربرد
و  یاصول هاییمسازمان در دسترس باشد، تا تصم یکدرون  یدبا یدر چه زمان

از  یکیعنوان به یرازش یپژوه  در دانشگاه علوم پزشک ینا«. مؤثر اتذ شوند؟
دانشگاه عاالوه بار    یناست. ا یرفتهکالن نظام سالمت، انجام پذ یهادانشگاه

توساعه قطاب    یراساتا با کیفیت مطلاو  در   یو درمان یارائه تدمات بهداشت
عناوان  برداشاته و باه   دمدرمانی پیشرفته ق یهاو روش یدرمانی فوق تخصص
های ایران و تاورمیانه مشغول فعالیت و معتبرترین دانشگاه ینتریکی از بزرگ

کاالن و   یهااز دانشگاه یکیعنوان به تواندیو م باشدیآموزشی و پژوهشی م
و  هایافته یمپژوه  و تعم ینانجام ا جهت یعنوان بسترقطب جنو  کشور به

کال   یو درمان یو تدمات بهداشت یعلوم پزشک ایهدانشگاه یگرجهت د یجنتا
 .یدحسا  آکشور به
 یاا  یکناون  یاده است که دربااره پد  یتجرب یقتحق یک  یمطالعه مورد        

نوع روش  ین. اکندیپژوه  م یواقع یبستر زندگ یازمان معاصر در چارچو  
صورت روشن مشاخص  به یقو بستر تحق یدهپد ینب یکه مرزها یزمان یقتحق
 هاسند از آن یاعنوان مدرک به توانیوجود دارند که م یو شواهد متعدد یستن

هاای  در شناتت و کسب دانا  از پدیاده   یفرداستفاده نمود، نق  منحصربه
هشای در  . این اساتراتژی پژو کندیم یفردی، سازمانی، اجتماعی و سیاسی باز

مشاترک دارد   یریازی و اقتصااد کااربرد   شناسی، علوم اجتماعی، برناماه روان
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های . تحقیقات موردی به علت فرصت بررسی باز، قادر به استخراج روش[11]
رضیه و نه صرفاً استقرایی پژوه  هستند که هدف آن تئوری سازی و ایجاد ف

اساناد، برناماه و    یداساس پس از مطالعه ماور  ینا بر [4]. ها استآزمون آن
و تبرگاان   یرانهدف و مصاحبه با گروه مد یدانشگاه علوم پزشک هاییاستس

باه   یمو تصم یدمشخص گرد یدهاها و تهدمنتخب، نقاط قوت و ضعف، فرصت
 مداتله گرفته شد.

 ی،در فاز دوم مطالعه و پس از مشخص شدن چال  و ضارورت مداتلاه جاد   
باا هادف    یاات ناوان گاروه فکار و عمل   پنل تبرگان تحات ع  یلاقدام به تشک

 .یمنمود یمطالعه اقدام پژوه یهاگام سازییادهپ
منظور ایجاد تغییر در است که به یااقدام پژوهی ، فرایند مشارکت دوره         

پرداتته و با مشارکت افارادی کاه باا مشاکل      واهدش یآورمحیط کار به جمع
ها را بکار بسته و ل ارائه نموده، آنرا برای حل مشک ییهاحلمواجه هستند، راه
. اقدام پژوهی روش مفیدی برای تغییرات ساازمانی  دهدیمورد ارزشیابی قرار م

مداتله و بررسی نتاایج حاصال از مداتلاه در مقیااس      یبوده و نوع یاو حرفه
و در شرایط دنیای واقعی است تا مطالعات دقیق برای ایجااد تغییارات    وچکک

الن با استفاده از یک تیم پژوه  بزرگ و پشتیبانی منابع سازمانی در سط  ک
در تشخیص و حل مشاکالت کاالن    تریعدولتی و حتی مشارکت در سط  وس

از موضع تود که  یاستراتژ یندر ا پژوهشگر یطورکلصورت گیرد . به تواندیم
آماده و   یینبا مشاکل اسات پاا    یرگروه درگ یاتباالتر از موضع فرض یگاهیپا
و  یاابی حال  مسائله، راه  ییبه شناسا یرگروه درگ یافرد  یتا با همراه کوشدیم
سازمان  یاز اعضا یحل بپردازد. پژوهشگر به همراه گروهو انتخا  راه یابیارز
کار راه چاره به  اندیشد،یم یاحل آن چاره یو برا دهدیم یصرا تشخ یمشکل
شکل هنوز وجود داشته شده و اگر م یدهدر عمل سنج یقتوف یزانشده، م گرفته

افراد  ینطور کامل حل شود؛ بنابراتا مسئله به گرددیتکرار م یندباشد مجدد فرآ
 یگاری د هاییژگید. وینمسئله فائق آ یککه چگونه بر  گیرندیم یاددر عمل 

 یلکارکنان در سازمان مورد پاژوه ، تساه   یبرا یزهانگ یجادهمچون قدرت ا
بادون مقاومات کارکناان، انجاام پاژوه  در       آمدهدستبه یهاحلراه یاجرا
مراحل  یهدر کل یعمل و تفکر جمع یدانو برتورد با مسئله در م یواقع یطیمح

و ممتاز کارده   یزپژوه  متما یهایاستراتژ یگررا از د یاستراتژ ینپژوه  ا
 .[4]است 
رآماد  کا یاربس تواندیم یدر توسعه سازمان یژهوبه یازآنجاکه اقدام پژوه         
مرحله از پژوه   یناستفاده شده است. در ا یروش پژوهش ین، از ا [3]باشد 
به ساؤال   یتبرگان و بارش فکر هو گرو یرانمد یشیاندو هم یبا همفکر یزن
 پژوه  پاسخ داده شد. یاصل

نفار بودناد کاه باا توجاه باه ساوابق         10مطالعه  ینگروه تبرگان در ا         
از  ی انتخا  شدند.  سابقه ب یاتیو عمل یراهبرد ایهیزیرمشارکت در برنامه

دانشاگاه،   یهاا از معاونات  یکای ساال تادمت در    10حدود  یحاًسال و ترج 5
 ایحضاور در شاور   یاا معاونت، مشاور معاونات و   یهابرنامه یهمشارکت در ته

 یندر تاادو یهااا، همکااارشاااتص یاالمعاوناات، مشااارکت در تحل یرانمااد
مشاارکت در   یرمجموعه،ز یواحدها یابیت در ارزمعاونت، مشارک یهاگزارش

معاونات مربوطاه(؛    یدر مستندسااز  یهمکاار  یرمجموعاه، آموزش کارکنان ز
ساتاد   یاانی م یراننفر از مد 12تعداد  یزمطالعه ن ینکننده در امشارکت یرانمد

 دانشگاه بودند.

 

 

  یافته ها-4
 یضامن بررسا   یرفت،انجام پاذ  یپژوه  که مطالعه مورد یندر فاز نخست ا
کاالن   هاییاستموجود در دانشگاه و اسناد و س هاییاستها و ساسناد، برنامه
 هاییستمافزارها و سو وضع موجود دانشگاه در تصو  نرم یو وزارت یکشور
( و صرف امانهس 220از  ی  ب یاطالعات یهابا چال  تعدد سامانه سازیمتصم
 یان ا یریتاداره و ماد  ین بارا سازما هاییههنگفت مجموعه سرما هایینههز

 یاانی م یرانماد  یجاد  یاتاز شاکا  یکی یگرد ی. از سویمها مواجه شدسامانه
و  یابی جلسات مسئله  یرانمد یطور مستمر در جلسات عصرگاهسازمان که به

 یکای الکترون هاای انهتعادد ساام   شاد، ی( دانشگاه مطرح میحل مسائل سازمان
 کناد یکماک نما   یستمیس سازییمتصمتنها به بوده و هست که نه یبعدتک

از ابهام کارا و اثاربخ  باودن،    یادر هاله یزها نآن یریتبلکه نگهداشت و مد
 ساازی، یکپارچاه لازوم   یوساو گروه پژوه  را به سمت هایافته ینقرار دارد. ا
 یموازات بررسنمود. به یتهدا اطالعات یو اعتبار سنج یمواز یهاحذف داده
 یاانی م یراننفر از مد 10با  یزن یعمق یهامصاحبه ی،سازمان یالتاسناد و تشک
ساال   10از  ی با  یاسابقه یو بهداشت یآموزش، پژوه ، درمان ینهکه در زم

از  یگار د یکای نشاان داد کاه    یاز ن یبررسا  یان ا یج. نتاا یرفتداشتند انجام پذ
مشغول به کار هستند که  ییاست که در واحدها کارکنانیدانشگاه،  یهاچال 
واحادها،   یگار از د یواحدها باا برتا   ینا یامشخص ندارد و  یالتیتتار تشکسا

هاا باا   و برناماه  هاا یهستند. عالوه بار آن اساتراتژ   یکار یدچار چال  مواز
ها محققان چال  ین. مجموع ایستندهمخوان و هماهنگ ن یندهاتدمات و فرا

عاالوه بار    هوسایل یننمود تا باد  یتهدا یو کاربرد یعلم یامداتله سویرا به
و عمال، باا    یاساتراتژ  ینبا  سازی،یمتصم یبانپشت یهاسامانه سازییکپارچه
و تادمات و   یااتی عمل یزیربرنامه یک،استراتژ یزیربرنامه ینارتباط ب یبرقرار
 .یدبرقرار نما یوندپ یندهافرا

نفار   12 یپنل تبرگان دانشاگاه  یشیانداقدام حاصل از مداتله و هم نخستین
 یو تخصصا  یچهار حاوزه اصال   یتمبنا با محور یو بوم یعلم یالگو یطراح
 ینازآن تادو باود. پاس   یابینظارت و ارزشا  یزی،ربرنامه ی،مستندساز یریتمد

در دستور کاار قارار گرفات.     یتخصص یهااز حوزه یکهر  یچارچو  مفهوم
 یات مبناا باا محور   یدر الگو یزیربرنامه یچارچو  مفهومنمایانگر  (2شکل  
 است .سازمان  یاسناد باالدست قراردادن
نقشاه راه و تحلیال   ساتون  دو در  یازی ربرنامه یاصل های ه مدل هست یندر ا

. باشدیها متدمات، اهداف و شاتص یاست و شامل سه محور اصل شاتص ها
داده شده است.  ی نما یکدیگرموضوع در ارتباط با  15سه محور جمعاً  یندر ا
 6ساازمان هساتند و    یاثربخشا  یانگرکه ب یردموضوع در حوزه برنامه راهب 9

 یاه . کلباشاند یساازمان ما   ییکه نشانگر کارا یاتیعمل رنامهموضوع در حوزه ب
 یال و تحل ی صورت مستمر پاا به یاتیو عمل یراهبرد یهاموضوعات و برنامه

. تماام مراحال   شاوند یچرتاه ارائاه ما    یان الزم در ا یو بازتوردهاا  شوندیم
آن  ییو هادف نهاا   گیارد یسازمان قرار ما  یهاچتر ارزش یردر ز یزیربرنامه
باه   یدنکار رس یو هدف اصل یتمحور یت. درنهاباشدیم سازمان عارتحقق ش
 .باشدیهستند، م یورکه تحقق بخ  بهره یو اثربخش ییکارا
داده طبق الگاو و   هاییگاهبا استفاده از پا یمستندساز یریتمدل مد ینطبق ا

ها با اساتفاده از  شاتص یلدر ستون تحل یابیرت و ارزشمدل انجام شده و نظا
در  یو اثربخشا  یامادی پ ی،بروناداد  یندی،فرآ ی،ها از دروندادشاتص یرهزنج

 مدل استفاده تواهد شد.
 سازییمافزار تصمنرم یو مهندس یشده به طراح یماحصل مراحل ط یتدرنها
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 مناابع  یریتمد یدیقراردادن کلمات کل یتبا محور افزارنرم ینمنجر شد. امبنا 

نقشاه راه   یمترسا  یناه در زم یابینظاارت و ارزشا   یازی، ربرنامه ی،و مستندساز
ها و نظاارت بار    ی ثبت پا یاتی،برنامه عمل ینتدو یزی،رو برنامه یگذارهدف

 و یراهبرد یزیرسازمان، برنامه یندهایها و فرآتدمت یاجرا، مستندساز
بر شاواهد   یمبتن هایسازییمدر تصم یرانها به مدشاتص یا و ارتقانشانگره
دانا  را   یریتمد ینهزم یریپذفرد انعطافمنحصربه یژگیو با و کندیکمک م
 .سازدیفراهم م

 بحث و نتیجه گیری-5
باناک تادمات و    یکای، باناک تادمات الکترون   هاای یات مبناا، باا قابل   یالگو
 ینادهای باناک فرآ  پذیر،یبآس یهاو گلوگاه یندهابانک فرآ ی،مواز یندهایفرآ

 یاای مزا یدارا یکارکناان و کارسانج   یفو باناک وااا   یاار اتت یضقابل تفاو 
 یان . در اداشاره نماو  یربه موارد ز توانیاست که ازجمله آن م یامالحظهقابل

عنوان نقشه راه ماوردنظر قارار داده   همواره به یاطالعات هاییستممدل هرم س
 شده است.

نماوده   ینادی و فرا یساتتار یبسترساز یردانشگاه در موارد ز یمبنا برا اقعدرو
بار شاواهد و اطالعاات را     یمبتنا  یازی رو برنامه گذارییاستس ینهاست و زم
 :نمایدیفراهم م

 تادمات بهتار و    یات ساازمان و درنها  یوربهره ی دان   افزا یریتمد
 رجوع(به اربا  تریعسر

 اساتفاده در جلساات    سازییمبروز جهت تصم معتبر و یداشبوردها یجادا
 امنایئتو ه رئیسهیئته گیرییمتصم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دانشگاه یهاو شاتص یاطالعات آمار یکپارچگی 
 یراهبرد یاطالعات یهابانک یجادا 
 دانشگاه یاتیو عمل یکبرنامه استراتژ یکپارچگی 
 یاتیه عملبر اساس برنام یعملکرد مال ینههز یگزارش ده 
 و  یساتاد  یواحادها  یاه کل یریتیاز عملکرد مد یمجاز یو بازرس یدبازد

 دانشگاه یطیمح
 باا برناماه    یات و کارکناان  ارتبااط فعال   یرانعملکارد ماد   یواقع یابیارز

 واحد( یجار یاتیعمل
 و گذشته دانشگاه باه   یفعل یهاشاتص یتمستمر از وضع یگزارش ده

 یرونیب یابانارز
 یدانشاگاه  حاذف ماواز    ینادهای فرآ یمستندسااز  اطالعات و یاحصا 

 یار،اتت یضتفو پذیر،یبآس یهاگلوگاه یینو تع یندیفرآ یارتقا ها،یکار
 و ...( یکیو تدمات الکترون یواگذار

چهارچو   یک یجادو ا یمنطق مفهوم یریکارگسازمان با به یکپارچه یریتمد
مادل   ینمدل مبنا است. ا یلاص هاییژگیاز اجزاء مرتبط با هم از و یافتهنظام

 یریتدر بستر زمان را فراهم ساتته و ماد  یهمه اطالعات سازمان یمستندساز
 .سازدیم یسررا م یندگانبه آ یاتدان  و انتقال تجرب

 هاای یات ها باا ارف از سازمان یکدارد تا هر  یمناسب یریپذمبنا انعطاف مدل
هام   کهیطوربه یندفاده نمامختلف بتوانند از آن است یریتیمختلف و سوابق مد

 یافتاه کمتر توساعه  یهاو هم سازمان یریتیدر اصول مد یشرفتهپ یهاسازمان
کنناد. در   یادا پ توجهابلمدل توسعه ق یندر بستر ا یجیصورت تدربه توانندیم

                 

 
 

 : مدل مفهومی مبنا  (2شکل )                                                                                                   
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تاناه   ینها وجود دارد تا حرکت در همه چهار ستون اسقف مدل شعار و ارزش
 یهدر ساا  یوربهاره  یهاا و ارتقاا  شااتص  یال و تحل ها، نقشه راهشامل برنامه
صورت مجزا و مساتقل قابال   ها بهها باشد. دو ستون نقشه راه و شاتصارزش
و  یفردمجاور، هم یهاها با جعبهجعبه زهر کدام ا ینکههستند ضمن ا یگیریپ
سنج  اهداف  یبرا یلیتحل یهاهم ستون در ارتباط هستند. وجود شاتص یا

 یازان سانج  م  یتااً و نها یو اثربخشا  ییکاارا  یزانم یینجهت تع اهیتو فعال
از  یعسار  یال مادل اسات و امکاان تحل    یاصل یسازمان از کاربردها یوربهره
 در مدل وجود دارد یریتیسازمان در استفاده از اصول مد یتو موفق یتموقع
نسابت باه مزایاای     1998حقیقت بسیاری از مدیران اجرایی کاه تاا ساال     در
ژیکی فناوری اطالعات بدگمان بودند نظر تاود را در ایان ماورد کاامالً     استرات

بر پایه و  را در ایجااد مزیات رقاابتی     هاییستمها قابلیت ساند. آنتغییر داده
توجاه مادیران     ،تحت و هاییستمها مشاهده کرده و اکنون سبرای سازمان

 یگرد یکی رویینعالی اجرایی در سط  جهان را به تود جلب نموده است. ازا
 یهاا شرکت یبرا یکیاستراتژ یتبه مز یابیمبنا دست یکارکردها ینتراز مهم
و  یساتمی بار تفکار س   یاد پژوه  تأک ینفرد امنحصربه یژگی. وباشدینوآور م
دانااا  و  یریتدر ماااد یارزشااامند تااارد جمعااا یاااایاز مزا یاااریگبهاااره
برناماه   ساازی یکپارچاه با  یبانپشت یستمس یناست. ا یاصول هایسازییمتصم
بار اسااس برناماه     یعملکارد ماال   ینههز یگزارش ده یاتی،و عمل یکاستراتژ
و  یستاد یواحدها یهکل یریتیاز عملکرد مد یمجاز یو بازرس یدبازد یاتی،عمل
مساتمر از   یگازارش دها   کناان، و کار یرانعملکرد مد یواقع یابیارز یطی،مح
 یو احصاا  یرونای ب انیابا و گذشته ساازمان باه ارز   یفعل یهاشاتص یتوضع

بر شواهد و  یمبتن گیرییمتفکر و تصم ینهزم یندهافرآ یاطالعات و مستندساز
 .سازدیم یسررا م یوربهره ی دان  و افزا یریتمستندات، تحقق مد
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