
 :طراحی یک سیستم پایگاه دانش برای برنامه ریزی استراتژیک

 نگرش کارت امتیازی متوازن 

 کیاسرایی رضا مظلومی

 :مقدمه 

محققانی که با مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت سرروکار اارنرد ار ا ره ا یرر بره اکررا  کرار         

کره بوسریله      BSC. توجه کراه انرد   عملکرا سازمان و برنامه  ای استراتژیک  یلیی متوازن ار تیازما

 .نورتون طراحی شده چهار بعد از ابعاا ارزشمند فعالیت  ای شرکت را نشان می ا ند کاپالن و 

بعد یااگیری و رشد ، بعد اا لی ، بعد مشتری  و ار نهایت اید : ترتیب این ابعاا به این صور  می باشد 

 .مالی 

. ک وسیله برای ارزیابی مدیریت استراتژیک محسوب می شروا  ی BSC 0991از زمان معرفی آن از سال 

چهرار رو    BSC .زیر سا تهایی برای فعالیت مدیریت استراتژیک بوجروا مری آورا     BSCلوژی امتو

جداگانه و ترکیب ،  م ا داف استراتژیک بلنرد مرد  و   مدیریتی جدیدی را معرفی می کند که به صور  

با ترکیب بعد مرالی ، مشرتری ، امرور اا لری ، و رشرد و       BSC. ا د  فعالیتهای کوتاه مد  را شکل می

 .یااگیری به مدیران کمک می کند تا روابط متقابل و علت اکرا   را ارک کنند 

این ااراک به مدیران کمک می کند تا از فکر ای سنتی سبقت بگیرند و به مسائل مالی توجه نمایند و ار 

 .له  وا را باال ببند نهایت قدر  تصمیم گیری و حل مسئ

برنامه استراتژیک با برنامه عملیراتی متاراو    . می باشد  برنامه ریزی استراتژیک ار تجار  بسیار ضروری 

 . می باشد ، برنامه ریزی استراتژیک  ااراکی ، تصوری و  دایتی می باشد 

                                            سیسرررتم بنیررراا اانررر برررا توجررره بررره پی یرررده بررروان و ا میرررت برنامررره ریرررزی اسرررتراتژیک    

( (  KBS) ( Knowledge Based System   غالبا برای پشتیبانی از تصمیما  مورا اسرتاااه قررار ،

 . می گیرا  



KBS  یک ابزار با اساس کامپیوتری می باشد که به که به تصمیم گیری مدیریت با فرا م کران جایگزین

 . ای متعدا کمک می نماید

. پایگاه  وشمند سیستم اان  نق  مهمی را ار ابزار پشتیبانی تصمیم گیرری ایارا کررا      0991ار ا ه 

 .مدیریت استراتژیک یا برنامه ریزی بررسی کراه اند  BSCرا با  KBSامام مطالعا  کمی 

 BSC برای برنامه ریزی اسرتراتژیک برر اسراس ابعراا     بنابراین این مطالعه سیستم  وشمند پایگاه اان  

 می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی استراتژیک یا پایگاه اطالعاتی تصمیم گیرری KBS. بررسی می کند  

 رارهاا مرجع  ای قطعی مورا استاااه قبرای پیشن KBS .مورا استاااه قرار بگیرا  

وسریع   ار مواجه شدن با موقعیت  رای پی یرده و حجرم    گان کمک نماید دصمیم گیرنمی گیرا تا به ت 

 .اطالعا  ، تصمیما  صحیحی بگیرند  

 برای توسعه سیسرتم برنامره ریرزی اسرتراتژیک      BSC KBS))ه اان  کار  امتیاز متورازن سیستم پای

 . طراحی شده است تا سیستم تجاری را برای تامین نیاز ا جایگزین کند 

 :با توجه به مطالب باال این تحقیق او  دف اارا  

از متوازن و سیستم پایگاه اان  که ار متد تجزیره و تحلیرل   یرای کار  امتیک چهارچوب بارائه  (0

 استاااه می شوا ( AHP)سلسله مراتبی 

توسعه سیستم ذ نی پایگاه اان  کار  امتیاز متوازن برای برنامه ریزی استراتژیک که استراتژی  (2

 ا لی ، مشتریان و عملکرا مالی یااگیری  و رشد ، امور ا: سازمان را از این چهار بعد انتخاب می نماید 

انتخراب   به مدیران نشان می ا د که چگونره بایرد ا رداف  روا را      AHPاستاااه از متد تجزیه تحلیل 

 .سلسله مراتبی استاااه نمایند    BSCنمایند و از 

 .انتخاب ا داف و انتخاب ابزار اندازه گیری مناسب : این تحقیق او عنوان اصلی اارا 

،        شرکتها به نحوی از این موضرو  مطلرع  سرتند کره تاییررا  سرریع سرخت مری باشرد            یئت مدیره 

بررای   AHPبنابراین این تحقیق از . برنامه ریزی استراتژیک برای اجرای استراتژی  یلی مهم می باشد  

ایرد  استاااه می نماید و سعی مری نم  BSCتبندی تمام اندازه گیری  ا و استراتژی  ای چهارچوب اولوی



بررای برنامره ریرزی    و سیسرتم پشرتیبانی تصرمیم گیرری      BSCمه ریرزی  وشرمند اسرتراتژی    اتا از برن

 . می گوییم  BSCKBSاستراتژیک استاااه نماید که به آن 

 : مابقی این تحقیق به صور  زیر سازماند ی شده است 

را   BSC الصره   بصرور   3بخر   . به صور   الصه سیتم پایگاه اان  را توضیح اااه اسرت   2بخ  

 5بخر   . و تحقیقرا  مررتبط را توصریف کرراه اسرت       AHPنظریه  ای  4بخ  . توصیف کراه است 

و ار نهایرت نتیجره گیرری و    . و محتویا  مرتبط را نشان می ا رد    BSCمعماری سیستم پایگاه اان  

 . مالحظا  بیان شده است 

 

 :سیستم پایگاه دانش و کاربرد آن  -2 

 ( KBS)یگاه سیستم اان  ماهوم پا(  0-2

لاتی کامپیوتری سیستم پایگاه اان  را یک طراحی سیستم کامپیوتری تعریف می کند  0111ایکشنری 

که طراحی شده  تا از طریق  و  مصنوعی و پایگاه موضوعا  اان   اص را  حلهایی را برای مشرکال   

 . انسانها ارائه ا د 

 سته سیستم پایگراه اانر  ،   .و تکنولوژی می باشد  ( AL)اان  بر اساس متد  و  مصنوعی  سیستم 

اطالعا  را از پایگاه اان  استخراج می کنرد و از ایرن     KBS. پایگاه اان  و استگاه استنتاج می باشد 

یرک سیسرتم    KBSاان  برای بدسرت آوران نترایض ضرروری و تصرمیم گیرری اسرتاااه مری کنرد  ،         

 . یم گیری اان  را بصور  طبقه بندی شده نمای  می ا د  کامپیوتری می باشد که برای کمک ار تصم

 .مخاف پایگاه اان  می باشد  KBSار عمل  

Dhaiwal , benbasat   اجزایKBS  پایگاه اان  ، موتور جستجو ، ابزار : را این عوامل بیان می کنند

از سره   KBSبیان  می کنند کره    Albermani , chavمهندسی اان   و یک میانجی کمکی  اص  

 KBSپایگاه اان   ، متن و ماشین جستجو ؛ بنابراین پایگاه اان   سته مرکزی : جز تشکیل شده است 

 .می باشد و شامل اان  متخصصانه ذ یره شده بوسیله تکنیک  ای مختلف می باشد 



 (KBS) کاربرا ای سیستم( 2-2

ا  رایض موضوعا  مرتبط با آن به را باهمند و تاکر KBSمحققان سعی کراند تا ا میت  0991ار ا ه  

ار زمینره  . تبردیل شرد   (   MIS)برای ابرزار پشرتیبانی تصرمیم گیرری یرا سیسرتم اطالعرا  مردیریت         

KBS   مطالعا  زیاای صور  گرفته است از قبیل ارزیابی عملکرا ، وام  ای تجاری  ، طراحری اسرتراتژی

رنامه ریزی بواجره پشرتیانی ، طراحری زلزلره ،     تهیه و توزیع  ، بهره وری کشاورزی ، الحاق و اکتساب ، ب

 .مشتری و اان  جبر  سیستم پویا ، انتخاب تجهیزا  حامل ، مدیریت  دما  

      یک پایگراه سیسرتم اانر  را معرفری مری کنرد کره بررای کرارگزاری ار           chow et alبه عنوان مثال 

Hongkong  مناسب می باشد یاpornar  راحی کرا کره بررای مرزار  و    یک سیستم پایگاه اان  را ط

 .نحوه توزیع اانه مناسب می باشد 

  .سیستمی قابل قبول ار اابیا  اطالعا  مدیریت می باشد  KBSبنابراین 

 

 :کارت امتیاز متوازن   - 3

 :ابعاا کار  امتیاز متوازن (  3-0

 . اولین کار  امتیاز متوازن توسط کاپالن و نورتون طراحی گراید 

 : متوازن چهار بعد اارا کار  امتیاز 

اارای رویکرا استراتژیک و  BSC. بعد یااگیری و رشد ، بعد فرآیند ای اا لی ، بعد مشتری و بعد مالی 

سیستم عملکرا مدیریت می باشد که سازمانها می توانند از آن برای مدیریت و استراتژی سازمان استاااه 

ایرن مقایسره بصرور  جداگانره و ار     . قایسه می کند  فرآیند جدید مدیریت را م BSC  ،4مدل . نمایند 

کنار  م می باشد که این مقایسه سبب رسیدن به ا داف استراتژیک بلند مد  و انجام فعالیت  ای کوتاه 

مردل  . اسرتاااه مری کننرد     BSCبرای تامین نیاز ای مدیران از مدل شرکتهای زیاای . مد  می شوا 

BSC مالی و غیر مالی می باشد  چیزی بی  از اندازه گیری  ایBSC   استراتژیهای شرکت را ار غالرب

 عالوه بر این کاپالن و نورتون یک ابرزار قروی جدیرد بره نرام      . واحد ای قابل اندازه گیری نشان می ا د 



ی ناملموس و ایجاا ارز  با ارجه بی بوسیله آن اارایی  انقشه استراتژی را طراحی کراه اند که شرکتها 

 . ضوح و اقت را بیان می کند سابقه از و

برای ارزیابی ،اندازه گیری و بهبوا فرآیند ای بحرانی میتوان از نقشه ی فضرایی اسرتاااه کررا ترا نترایض      

الخواه را به یکدیگر مرتبط سازا که بدین وسیله موفقیت حاصرل شروا و بررای سررمایه گرداری ار ان و      

لیت را بیان می نمایرد کره ایرن ابعراا ار بسریاری از      چهار بعد مرتبط با فعاBSCاطالعا  و سازمان مدل

 :سازمان  ا و ار تمام سطوح بحرانی می باشند

 سرمایه گداری ار یااگیری و رشد.0

 بهبوا کارایی فرایند  ای اا لی .2

 فرا م کران ارز  برای مشتری.3

 افزای  موفقیت ار سرمایه گداری.4

 

 بعد یااگیری و رشد(3-0-0

را بر روی فعالیت  ایی که سربب بهبروا رشرد و یرااگیری مری شروا       BSCاساس مدلکاپالن و نورتون 

سیستم اطالعا  و مردیریت مناسرب سرازمان بررای انطبراق برا       ,این بعد برروی توانایی کارکنان. گداشتند

 .تاییرا  تمرکز اارا

 .ا اطالعا  بستگی اار موفقیت فرآیند به مهار  و انگیزه کارکنان و اقیق و به موقع بوان

 

 بعد فرآیند اا لی(3-0-2

کراپالن و نورترون   . فرض می کندکه مهار  کارکنان بستگی به بهبروا فرآینرد اا لری اارا   BSC  مدل 

         تقسریم    (Four high level process)زنجیرره ارز  فرآینرد شررکت را بره چهرار ناحیره فرآینردی       

 :می کند



                                                                 ی                 مدیریت مشتر.2نوآوری                       .0

 قوانین و محیط.  4                       عملیا .3

 . باشند(Subprocess) ر کدام از این چهار ناحیه می توانند شامل فرآیند اصلی و زیر فرآیند 

 .را های  گوناگونی تقسیم نموا بنا براین نمواار سازمانی را می توان به

 

 بعد مشتری(3-0-3

این نتایض شامل مشخصه  ای برازار  . نتایض بعد مشتری با ارز  موضو   ای مختلای ار ارتباط می با شد

و  (Acquisition)ار یررک بخرر   رراص مشررتری ، قسررمت حسرراب مشررتریان  رردف ، اکتسرراب      

 ((Target segmentمشتریان ار بخ   دف (Retention)ضبط

 .بعضی از مطالعا  به شناسایی رابطه بین رضایت مشتری و عملکرا پراا ته اند

 

 بعد مالی(3-0-4

بعد مالی نشان می ا د که آیا استراتژی  ای شرکت،پیااه سازی و اجرا ار نهایت سبب بهبوا شده اند یا 

 .بعد مالی اارای سه اندازه گیری مهم برای سهامداران  می باشد. یر

یه و جریان نقدی که نشان ا نده عملکرا کوتاه مد  می باشند ار حالی کره پری  بینری    بازگشت سرما

نااطمینانی می باشد کره برا تاییرر غیرر      نشان ا نده تمایل شرکت برای کا  Reliability))اطمینان 

ار ارتباط می باشد و ار نهایت سواآوری ( Unexpected performance variation)منتظره عملکرا

برای بر نامه ریزی و کنترل تمرکز ( Basic unit)ی باشد که برروی پروژه به عنوان یک واحد پایهپروژه م

 .می کند ار حالی که پشتیبانی فرو  برروی کم کران نااطمینانی عملکرا تمرکز می کند

 

 

 



 KBS :و BSC در باره امر

که . حی  و تعریف شده استبه عنوان یک چهارچوب ،طرا BSCبر اساس گاته  ای کاپالن و نورتون مدل

این چهارچوب  عکس العمل استراتژی تجاری را بصور  استراتژیک تسهیل می کند و  م نین کمک به 

ار  ر بعد نتایض ارزیابی عملکرا به عنوان شا ص  دایت کننده برای بعد بعدی . ارزیابی عملکرا می نماید

ابرزار ارتبراطی کرارا مری اانسرتند کره ار       را به عنوان  BSCار ا ه گدشته محققان . محسوب می شوا

به تطبیق افراا و فرآیند ا با استراتژی  ای سرازمان   BSC .رسیدن به ا داف استراتژیک کمک می نماید

از یک فرآیند مدیریتی شنا ته شده استاااه می کنند ترا انردازه گیرری      BSCطراحان . کمک می کند 

 .مایندعملکرا را با استراتژی  ای تجاری  ما نگ ن

بیران میکننرد      Neelyو   Bernard.این مطالب را نشان اااه است BSCاابیا   ای گدشته ار مورا 

 . ستند IT سازمان  ا نیازمند پشتیبانی  BSCکه برای استاااه گستراه از 

صررور  گرفترره اسررت کرره مرری ترروان برره     BSCبررا  BSSیررا  KBSتنهررا مطالعررا  انرردکی برررروی  

به . اشاره کرا  Sundaravajanو    Sohn et alو   Martinsansan et alو   Berler et alمطالعا 

را معرفری مری کنرد ایرن مردل برر اسراس          نمدل اان  برای مدیریت اا   Berler et alعنوان مثال 

بر روی  sohn et alار سیستم مراقبتی سالمت می باشد، به عالوه  (KPI) شا ص  ای اصلی عملکرا 

کرار    AHPبا استاااه از مردل   BSCتها ، نیرو ای محیطی و اندازه گیری عملکرا رابطه استراتژی شرک

شررکت برا     BSCبر اساس تجهیزا  عملی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری به بازسرازی وزن . کراه است

 .شخصیت  ای مشابه کمک می کند

 

 

 

 

 



 تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی. 4

 .رو  تجزیه تحلیل سلسله مراتبی.4-0

AHP   بخاطر تخصیص منابع کمیاب و بر نامه ریزی که ارت  نیراز ااشرت بوجروا آمرد     0901ار ا ه .

AHP    یک فرآیند انعطاف پدیر و قدرتمند تصمیم گیری می باشد که به افراا کمک می کند ترا اولویرت

نند  ای  وا را مشخص نمایند و ار موقعیت  ایی که الزم است به کمی و کیای تصمیم توجه کنند بتوا

ی یرک بره   صمیم گیری به یکسری از مقایسه  ابا کم کران پی یدگی ت AHP .بهترین تصمیم را بگیرند

 .یک به تصمیم گیری کمک می نماید سپس نتایض را ترکیب می کند 

AHP  فقط به تصمیم گیرندگان کمک نمی کند که بهترین تصمیم را بگیرند بلکه یک الیل منطقی  م

بری بررای نمرای     یک رو  سلسله مرات AHP. صمیم گرفته شده بهترین است ه چرا تکفرا م می کند 

به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا تصمیما   وا را به بخ   ای کوچرک   AHP. سیستم می باشد 

حرکرت کننرد و سرپس زیرر     (  objective) وا به سمت ا داف عینری (goal)تقسیم کنند  ، از ا داف 

تصمیم گیرندگان سپس مقایسه  ای جاتی سااه ای . نهایت عمل کنند مجموعه  ای ا داف عینی و ار 

مشرکل تصرمیم   . انجام می ا ند تا بر اساس اولویت سلسله مراتب جایگزین مناسرب را انتخراب نماینرد    

به افراا کمک مری  AHP. گیری می تواند شامل مشکال  اجتماعی ، سیاسی ، تکنیکی و اقتصاای باشد 

، منطقی و غیر منطقی بخوبی ریسک و نااطمینرانی ار موقعیرت  رای پی یرده      کند تا بر عوامل شهوای

را می توان برای پی  بینی نتایض ، برنامه ریزی پروژه و آینده مطلوب ، تسهیل کران  AHP. غلبه کنند 

تصمیم گیری گروه ، تمرین کران کنترل تاییرا  ار سیستم تصمیم گیری ، ا تصاص منرابع ، انتخراب   

 . ا ، عملکرا مقایسه  زینه و سوا ، ارزیابی کارمندان و اندازه گیری افزای  وزن استاااه نموا جایگزین  

 AHP   یک چارچوب جامع ، منطقی و سا تارمند می باشد که می تواند ار تصمیم گیری  ای پی یرده

اتبری انجرام   سبب فهم بهتر شوا این عمل را با جداکران مشکال  و قرار ااان آنها ار سا تار سلسرله مر 

تلایق معیار ای مرتبط تصمیم گیری و مقایسه جاتی آنها به تصمیم گیرندگان اجازه می ا د . می ا د 

 . را ار میان ا داف مشخص نمایند   trade-of fsتا 



AHP  بر اساس چهار اصول زیر استوار است: 

یک مشکل پی یده تصمیم گیری به سلسله مراتب تقسیم می شوا کره ار  رر سرطحی    : تجزیه  (0

 تعداای عناصر مدیریتی وجوا اارا ، بعد  ر سطح اوباره تجزیه می شواو این تجزیه ااامه پیدا می کند 

شامل مقایسه جاتی عناصر مختلای می باشد که ار  مان سطح مری باشرد البتره    : اولویت ا ی  (2

 . ه عناصری که ار سطوح باالتر قرار اارند نسبت ب

اولویت بندی  ا از طریق اصل سلسله مراتبی طبقه بندی می شوند این کار برای ارزیابی : ترکیب (3

 .تمام جایگزین  ا ی موجوا صور  می گیرا 

سرنجیده مری   "اگر -چه "پایداری نتایض بوسیله آزمون بهترین انتخاب : حساسیت تجزیه تحلیل  (4

 .شوا 

 

4-2 AHP  BSC ,  

توانایی کمک به سازمان یا شرکت را ار انتخاب میان ا داف و ماموریت  ا ی  را  AHPبا توجه به اینکه 

توانایی انتخاب استراتژی از میران   AHP م نین . ار میان جایگزین  ای متعدای که موجوا می باشد 

ار تحقیقرا    AHPی اارا بنرابراین  جایگزین  ای متعدا و تخصیص منابع برای اجرای ا داف و استراتژ

BSC   به کار گرفته شده است که می توان تحقیقاFletcher and smith , cau and leunglam 

, liberatore and miller , reisinger , cravens , tell  mohammad and stewart   را نرام

 BSCکراه است تا استاااه از  استاااه( ANP)و فرآیند تحلیل شبکه ای  AHPاز   Levng et al.برا 

مررتبط کرراه انرد و از متولروژی       BSCرا به  EVAسیستم  SMITH , FLETCH. را تحمیل کند 

AHP  استاااه کرا اند تا یک سیستم اندازه گیری جامع را برای ارزیابی سازمان طراحی کند . 

Reisigner et al   ،AHP  نردازه گیرری سرازمان توسرط     را به عنوان یک ماشینی برای اولویت بندی ا

BSC    معرفی می کنند . 

 



AHP , KBS  

،   Sandarrajبره عنروان مثرال    . صور  گرفته اسرت   KBSیا  AHP , DSSمطالعا  زیاای بر روی 

را توضیح می ا د  (web- based system) چگونگی استاندارا کران مدیریت سیستم پایگاه شبکه ای

 -Phillipsعرالوه برر آن   . استاااه می کند  AHPا  دما  از فرآیند ار توضیحا  و پشتیبانی قراراا. 

wren et al    یک چهارچوب برای ارزیابیDSS    و اندازه گیری ( نتایض)ارائه می کند که از  روجی  ا

بر روی پیوستگی متااو  افراا   Aquaran et alار حالیکه . ارزیابی انحرافا  فرآیند تشکیل شده است 

 . می کند    تمرکز   AHPبا فرآیند (  DSS)پشتیبانی تصمیم گیری ار سیستم 

 

 BSCمعماری سیستم پایگاه دانش (  5

 BSC KBSمعماری (  5-0

KBS  کاربرا(application) کامپیوتری اارا که بوسیله آن اطالعا  تجاری تجزیه و تحلیل می شوا و

نمونه اطالعاتی که بوسریله کراربرا پشرتیبانی    . از اطالعا  بدست آمده گرفتن تصمیم را تسهیل می کند 

 :جمع آوری  و ارائه می شوا شامل 

 اندازه گیری غیر مالی و عملکرا مالی  (0

 اطالعا  مالی مقایسه ای  (2

 :نتایض تصمیم گیری  ای جایگزین با توجه به تجربیا  قبلی ارائه می شوا  (3

KBS  اطالعا  را ممکن است بصور  نمای   ندسی(graphically)   نشان ا د یا ممکن اسرت اارای

 . یا  و  مصنوعی باشد ( expert system) سیستم  بره 

KBS        یک کالس مخصوص سیستم اطالعا  کامپیوتری می باشرد کره از تصرمیما  سرازمان و تجرار

مناسب یک سیستم پایگاه نرم لارزاری تعراملی مری باشرد کره بره        KBSیک سیستم . حمایت می کند 

ک می کند اطلتعا  مایدی را از اطالعا   ام ، اسناا ، اان  فرای یا مردل  رای   تصمیم گیرندگان کم

اولیه که به   KBSبنابراین این مطالعه از یک . تجاری بدست آورا تا بتوانند تصمیما  مناسبی را بگیرند 



پایگراه  پایگاه اطالعاتی مدیریت ،پایگاه مدل ، کسب اطالعا  متصل است استاااه می کند تا بدین وسیله 

 . برای برنامه ریزی استراتژیک بسازا  BSCاان  

BSC KBS  زیرسیسرتم   : از چهار عنصر تشکیل شده است که ار شکل یک نشان اااه شده است شامل

 مدیریت پایگاه اااه  ،  زیرسیستم پایگاه مدل ، زیرسیستم پایگاه اانشیابی ، زیرسیستم مکالمه 

 

 زیرسیستم  مدیریت پایگاه داده 

ین زیرسیستم یک پایگاه اااه رابطه ای است که بوسیله برنامه کامپیوتری مدیریت می شوا ، بوسیله این ا

پایگراه  . پایگاه به سرعت می توان اطالعا  بدست آورا ، اطالعا  را به روز کزا و به آنهرا مطرالبی افرزوا    

مه تخصصری از واحرد ای   شامل اطالعا  جاری و قدیمی ، مالی و غیر مالی ، پرسشنا BSC KBSاااه 

می باشد که سیستم را قاار می سازا تا وزن  AHPزیرسیستم پایگاه مدل شامل مدل . مختلف می باشد 

 . استراتژی  ا را مشخص کند 

 

 زیرسیستم پایگاه دانشیابی 

 ایرن . این پایگاه می تواند سیستم  ای ایگر را حمایت کند و می تواند به تنهایی و مستقل عمرل نمایرد   

این پایگاه می توانرد بره پایگراه اانر      . پایگاه فعالیت یا را هایی را برای تصمیما  جاری فرا م می کند 

 .شرکت متصل شوا 



 زیرسیستم مکالمه 

قسمت بعردی  رر قسرمت از    .فرا م می کند  KBSیک محیط اوستانه برای ارتباط و پیشنهاا ااان ار 

BSC KBS  و عملیا  عملی را نشان می ا د. 

 

 :ایگاه دادهپ

اااه یک سا تار کامپیوتری اشتراکی و جامع می باشد که شامل اااه  ایی برای کاربران نهایی می  پایگاه

کاربران نهایی تشکیل شده است کره بره آن   ( rawfacts of intrest)باشد و از واقعیت  ای  ام عالیق 

د مردیریت اااه  را، پاسرر پرسشرهای     سیستم پایگراه اااه مردیریت نیازمنر   . می گویند    اااه برای اااه

را ار اینجرا اسرتاااه از     DBMS.موقعیت ویژه ، بهبوا استرسی و کا   ناسازگاری اااه  ا مری باشرد  

Micro access   تعریف می کنیم برای سا تن  پایگاه اااه و گرااننردهODBC       بررای استرسری بره

پرسشرنامه  . پرسشرنامه تخصصری تشرکیل شرده اسرت     اااه ار پایگاه اااه، پایگاه اااه ار اینجا عمدتاً از 

اطالعرا   . تخصصی یک وسیله الکترونیکی برای جمع آوری اطالعا  از تمام شرکت کنندگان  مری باشرد  

 .نمای  اااه شده است 2جمع آوری شده ار شکل 

 

               BSCابترردا شرررکت لیسررتی از شرررکت کننرردگان تهیرره مرری کنررد سررپس ارز  متایر ررا را از ابعرراا   

  BSCKBSپایگراه اااه ار   .بدسرت مری آورا  ( فرآیند ای اا لی،مشتری،ابعاا مرالی  ، رشد و یااگیری)

مراتریس مقایسره   . اارای فهرست اطالعا  مرتبط می باشد که اارای ماتریس مقایسره زوجری مری باشرد    

یرک بررای    از مقیاس اسمی بین صرار ترا  . زوجی برای تعیین ا میت رابطه میان عناصر مختلف می باشد



اندازه گیری وزن  ای مختلف استاااه می شوا سیستم ارز  متایر ا و استراتژی  ا را به وسریله پایگراه   

 .می کند  BSCKBSوب وارا پایگاه اااه ار 

 پایگاه مدل.5-3

پایگراه قرانون بررای    . مدل  ای ریاضی برای تصمیم گیری ار مورا مسائل سا تاریافته  مناسرب  سرتند  

ار جررایی کرره  .ر مسررائل نیمرره سررا تار یافترره و سررا تار نیافترره مناسررب  سررتند   تصررمیم گیررری ا

 .سب استاااه می شواابرای به است آوران راه حل من  heuristicالگوریتم

بررای  . پایگاه قاعده سیستم اان  برای مسئله  ای سا تار یافته و نیمه سرا تار یافتره مناسرب  سرتند    

از پایگاه مدل ار سیستم پشتیبانی تصرمیما  اسرتاااه کرراه      BSCبرنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 

 .تصمیما  منطقی گرفته شوا  AHPاست تا به وسیله ی توسعه مدل

AHP  سیستم نمای  سلسله مراتبی می باشد برای نمای  کارکراAHP  مراحل زیر به کار گرفته شده

 :است

 وزن ااان به معیار ای انتخابی:تصمیم گیری مسئله.0

 اا چهارچوب برای انتخاب کارکنانایج.2

 ایجاا سلسله مراتب تصمیم گیری.3

 .نشان اااه شده است 3مراحل سا تار مسئله تصمیم گیری ار سسله مراتب ار شکل 

BSCKBS   برای اتصال استراتژی  ایBSCطبقا  بر اسراس  . به ا داف سازمان اارای سه سطح است

 :کا   ا میت ار سه سطح  ستند سطوح شامل

 ا داف سازمان.0

 BSCچهار اجزای .2

 استراتژی  ای سازمان.3

 جمع آوری اطالعا  از پانل انتخابی.4

 استاااه از مقایسه جاتی.5



مقایسه جاتی برای  ر عنصر از سطح باالتر صور  . قدم  ا شامل مقایسه جایگزین  ا و معیار ا می باشد

این مقیراس مقایسره   . اه می شوااوا اارا استاوج 0برای این مقایسه از مقیاسی که ار جدول . می گیرا

 ایی را به صور  کالمی انجام می ا د سپس این مقایسه  ای کالمی به صور  شمارشری نمرای  اااه   

 .می شوا 

 

AHP     مجموعه ای از مقایسه  ایی را از یک ماتریس مربعی به صور  زیر انجام می ا رد ار حرالی کره

 .مرتبط است jبه فاکتور   aijارز 

Aij=1 /aij , aii=1  

 اندازه گیری وزن عناصر مرتبط برای  ر سطح سلسله مراتب: 6قدم

  sattyبرای به است آوران نتایض بهتر   (ce)و پیوستگی نسبت (CI)اندازه گیری ارجه پیوستگی:0قدم

ی بررای پیوسرتگ   AHPسپس از فرآیند . یک رویه سااه را برای اندازه گیری پیوستگی پیشنهاا می کند 

 . برای  ر ماتریس استاااه می شوا (  CR)نسبت 

مری       زیاا شوا باالتر از آنکه حد باالیی است ار آن صور  قابل قبول است کره نشران    CRاگر ارز  

 .تصمیم گیرنده باید مقایسه را اوباره بررسی کند . ا د عناصر احتمال اارا ارست مقایسه نشده باشند 

حداکثر مقدار مشخص بر وراار باشد باید آن را مساوی اعداا به ترتیب قرار  اگر ماتریس مقایسه جاتی از

با توجه به مرجع، محاسبا  بیشرتر  . تااو  بین او مقدار می تواند پیوستگی را اندازه گیری نماید . ا یم 

 ( CI)   0.1≥اگر شا ص تاییر شکل پدیری. پیوستگی نسبت برای قضاو  ارباره پیوستگی بکار می روا 

نسربت  .اگر غیر پیوستگی تاییرد شروا ارزیرابی اوبراره بایرد انجرام شروا        . پسوستگی رضایت بخ  است 





بره  (  CR)نسربت پیوسرتگی   . برای مشخص کران پیوستگی منطقی استاااه مری شروا    CRپیوستگی 

 :صور  زیر محاسبه می شوا 

CI / RI(  =CR  )نسبت پیوستگی 

 CI   =(n-1( )       -  n)= ار جایی که شا ص تاییر شکل پدیر 

 

 اندازه گیری وزن  ای نسبتها با ارجه قابل قبول پیوستگی برای انتخاب معیار ای انتخابی: 8قدم 

 

 استدالل پایگاه قانون (  5-4

طراحری مناسرب بررای    .مهم می باشرد  (   knowledge reasoning)نمای  اان  ار استدالل اان  

 rule) (RBR)استدالل پایگاه قانون . اطالعا  تاکیرگدار می باشد نمای  اان  بر روی عملکرا سیستم 

based reasoning  )    نیازمند اصول حوزه اینترنتی با سا تار مناسب  مانند پایگاه اانر  مری باشرد .

RBS   سپس برای توصیف حوزه اینترنتی اان  اسرتاااه مری    –از یک مدل نمایشی بر اساس قانون اگر

اگر چره سیسرتم پایگراه قرانون     . استاااه می کنند ( عمل)سپس  –( شرایط) الگوی اگرقانون  ا از . کند 

(RBS ) از )اما  ر او . مقایسه می کند  "اگر این اتااق پی  آید نتیجه این می شوا " میشه قانون را با

ه و به نو  تئروری کره آنررا توصریف مری کنرد وابسرت       . با  م فرق می کنند ( لحاظ معناشناسی و قواعدی

برر روی منطرق تصرمیم     BSCKBSار این مطالعره ( از قبیل منطق تصمیم گیری چند معیاره)  ستند 

بر روی او نو  سیسرتم پایگراه   AHP (rule based )گیری چند معیاره تمرکز می کند که پایگاه قانون 

قانون  ای  2پیوستگی قانون و وزن قانون برای روشن سازی فرآیند زنجیره جدول شماره : قانون می شوا 



مورا استاااه قرار می گیرا را به صرور  مثرال توضریح اااه      BSCمختلای که ار سیستم پایگاه اان  

 .است 

 

 

 :اجرای فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان (  5-5

این مطالعه یک فرآیند جامع برای ابرزار کرار    . برنامه ریزی استراتژیک برای اجرای استراتژی مهم است 

برای  BSCKBSو ار نهایت توسعه  AHPازمتوازن  و استاااه از سیستم پایگاه اان  و استاااه از امتی

برنامه ریزی استراتژیک معرفی می نماید که ار آن برای مدیریت شرکت یا استراتژی  ای اجرایی از ابعاا 

BSC  استاااه می کند .BSC KBS       اسرتراتژیک  به سرعت به برنامره اجررای اتوماتیرک برنامره ریرزی

 . تبدیل می شوا 

اولین اقدام شامل مصاحبه سیستمی برای اطمینان از ابعاا عملکرا و مردیریت   BSC KBSبرای اجرای 

. با توجه به نتایض و نظرا  تیم سیسرتم  توسرعه پیردا مری کنرد      . می باشد  Delphiاستراتژی از طریق 

رای بره اسرت آوران وزن اسرتراتژی  رای     براساس نظر سیستم و نظرا  آنها بر   AHPبنابراین عملکرا 

 . نشان اااه شده است  6فرآیند سیستم ار این مطالعه ار شکل . مدیریت می باشد 

 

 



 :ترجمه ماموریت:  0قدم 

ر بران مدیریت به پروژه سیستمی ار نقاط کلیدی کمک می کنند تا به نظرار  و فهرم محریط پی یرده     

اعضرای پرروژه سیسرتمی بایرد ماموریرت      . وریت تعیین می کنند بپراازند و برای پروژه سیستمی آنها مام

سازمان و ا داف آن را تعیین کنند که این کار باید بر اساس ر بری یا تجزیه و تحلیل استراتژی و اجرای 

 .ا داف سازمان باشد 

 ارتباطا  و پیوند: 2قدم 

ث و گاتگو صرور  گیررا ،   یک مکان برای اجتما  فرا م می آورا که ار آن بح BSC KBSپایگاه وب 

 . برای ارتباطا  استراتژیک استاااه نمایند  BSC KBSاعضای تیم پروژه می توانند از 

 تجار  و برنامه ریزی استراتژیک :  3قدم 

. گروه نظر ای استراتژیک و کارآیی را بوجوا می آورا که این نظرا  پاسخگوی تاییرا  تجاری می باشد 

 .استراتژی  ای تجاری شاافی را براساس تجزیه  وتحلیل  ایشان بوجوا آورنداعضای تیم تال  می کنند 

 تعریف استراتژی  ای سازمان :4قدم 

بعد از تعریف ماموریت و ا داف سازمان اعضای تیم تال  می کنند تا استراتژی  ای سازمان را با استاااه 

امتیاز ای رقابت پایردار توسرعه   سیستم اساس استراتژی  ا را بر اساس . گستر  ا ند  BSC KBSاز 

 .می ا د 

 

 

 

 

 

 

 



 نتیجه گیری و کارهای آینده  (5

 نتیجه گیری ( 6-0

این مطالعه بر روی این سوال تمرکز اارا که مدیریت چگونه می تواند ا رداف  روا را انتخراب کنرد و از     

اسرتاااه   BSC اان برای سیستم پایگاه  KBSاین مطالعه از . کار  امتیاز سلسله مراتبی استاااه کند 

برای برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت توضیح مری  BSC KBSار نتیجه این مطالعه سا تار . می کند 

اول این تحقیرق ابرزار منطقری و قابرل     : کار بالقوه این تحقیق را به این صور  می توان بیان نموا . ا د 

این تحقیق بررای  . رتژیک را فرا م نماید اطمینان برای واحد ای تجاری فرا م می کند تا یک برنامه است

 .می کند   ناپارامتریک استاااه AHPتجزیه و تحلیل استراتژی  ای سازمان و وزن  ای آنها از رو  

بنابراین این تحقیق از فزآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی استراتژی  ا و اندازه گیری 

اوم این سیستم می تواند وزن استراتژی  ای  اص . استاااه می کند   BSC ا ار سیستم پایگاه اان  

به کارمندان ار اجرای کارای برنامه  ای اسرتراتژیک بررای بدسرت     BSC KBS و  . را مشخص کند 

مهم ، ایجاا تجار  و  Start_upبرای BSC KBSعالوه بر این  و  . آمدن نتایض بهتر کمک می کند 

 .مناسب  ستند واحد ای استراتژیک تجار  

 

 

  


