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چكيده
اهشٍصُ تا تَجِ تِ تٌَع هاهَسيتْاي واسي ؿشوت ّا ٍ ػاصهاًْا ٍ ٍػيغ تَدى داهٌِ فؼاليتْا ٍ سٍالْاي واسي هشتثظ تا ايـاى  ،يافتي
سٍؿي وِ جَاتگَي ّوِ ًياصّا ٍ ػشهايِ ّاي فىشي آًْا تاؿذ تؼياس هـىل يا غيشلاتل دػتشع اػت .دس حال حاضش هذيشيت داًؾ ،تِ
ػٌَاى يه ًياص اػتشاتظيه تشاي هَػؼات ،ػاصهاًْا ٍ ؿشوتْا هغشح اػت ،هذيشيت داًؾ تضويي وٌٌذُ تشتشي ّاي تلٌذ هذت تشاي
ػاصهاى ّا ٍ جَاهغ ٍ هيضاى تْشُ گيشي آًْا اص ػشهايِ ّاي اًؼاًي ،فىشي ٍ اعالػاتي اػت .هذيشيت داًؾً ،گشؿي اػت وِ هي تَاًذ اص
ػَي هذيشيت ػاصهاًْا تا ووي اًؼغاف پيادُ ػاصي ؿَد ٍ سلاتت پزيشي دس آيٌذُ ،پيـشٍ تَدى دس هحلَل ٍ خذهات جذيذ ،فتح تاصاسّاي
جذيذ ٍ خلك تاصاسّاي ًَ ٍ اص دػت ًذادى ػشهايِ ّاي داًـي سا تِ اسهغاى تياٍسد ٍ ّوِ ايي هَاسد سا هي تَاى دس يه جولِ خالكِ ًوَد:
خلك اسصؽ اص عشيك هذيشيت داًؾ.
ياژگان كليدي :هذيشيت داًؾ ،ساّثشدّاي اسصؽ آفشيٌي ،ػشهايِ ّاي فىشي ،خلك اسصؽ
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Management and value creation strategies
Abstract
Nowaday according to the diversity of companies, organization’s working missions, wide range
of activities and procedures related to their work, finding a method that meets all their needs and
intellectual capital is difficult or inaccessible. At present, the management of knowledge is one of the
strategic needs for the institutions, organizations and companies, Knowledge management ensures
long-term advantages for organizations , communities, and the use of human capital, ideas and
information. KM is an approach that can be implemented by the management of organizations with a
flexible and competitiveness in the future, ahead of the new products and services, conquer new
markets and creating new markets to bring the knowledge of losing capital and all of these can be
summarized in one sentence: creating value through KM.
Keywords : Knowledge management, strategies for value creation, intellectual capital, creating value

 -1مقدمه
دس ػلش حاضش ،داًؾ تِ ػٌَاى يىي اص هْوتشيي ًيشٍّاي هحشن تشاي هَفميت دس وؼة ٍ واس هغشح هي تاؿذ ،لزا ًمغِ اتىاء ٍ
لَت ػاصهاًْا ٍ ؿشوت ّا اص توشوض تش ًيشٍي تذًي ٍ ػشهايِ ّاي فيضيىي تؼوت ًيشٍّاي رٌّي ٍ فىشي هتوايل ؿذُ اػت .تىٌَلَطي
اعالػات ،ؿىل گيشي جاهؼِ اعالػاتي ،سؿذ ٍ تَػؼِ ػشيغ تىٌَلَطيْاي تشتش ،هخلَكاً دس حَصُ استثاعات ،فٌاٍسي اعالػات ٍ فٌاٍسي ّاي
ًَيي ،اص دِّ  1991الگَي سؿذ التلاد جْاًي سا تا تغييشات اػاػي سٍتشٍ وشدُ اػت .دس ًتيجِء ايي تحَالت ،داًؾ تِ ػٌَاى هْوتشيي
ػشهايِ ّا ،جايگضيي ػشهايِ ّاي هالي ٍ فيضيىي دس التلاد جْاًي ؿذُ ٍ اص ايي سٍ تِ هذيشيت داًؾ ٍ اػتشاتظي ّايي وِ اص عشيك آى هي
تَاى هَفميت ّاي تيـتشي سا تذػت آٍسد ،الثال تيـتشي ؿذُ اػت ٍ ايي تَجِ سٍص تِ سٍص فضايٌذُتش خَاّذ ؿذ .خلك اسصؽ ٍ اسصؽ
آفشيٌي وليذٍاطُ هْوي دس هذيشيت داًؾ اػت وِ تا تْشُ هٌذي ٍ ػَق دادى اػتشاتظي ّاي هذيشيت داًؾ تِ ػوت آى ،اًتظاس هـاّذُ
تحَلي ؿگشف دس وؼة ٍ واس ػاصهاًْا ٍ ؿشوتْا ،چٌذاى دٍس اص رّي ًخَاّذ تَد.
 -2مفهًم مديزيت داوش
اهشٍصُ ػاختاس هحيظ داًؾ وِ ػاصهاًْا تايذ دس آى فؼاليت وٌٌذ تحت تاثيش سًٍذّاي هحيغي حاون تش داًؾ هاًٌذ اًفجاس اعالػات،
تخللي ؿذى اهَس ،جْاًي ؿذى داًؾ ٍ  ...لشاس گشفتِ اػت ٍ تَاػغِ اثشگزاسي ّويي سًٍذّا  ،هفَْم ولي هذيشيت داًؾ تؼٌَاى تالؿي
تشاي تغثيك تا تغييشات هحيغي اعشاف خَد ،هغشح ؿذُ اػتّ .وچٌيي تؼاسيف هختلفي اص ٍاطُ هذيشيت داًؾ دس هماالت كاحثٌظشاى
هختلف ٍجَد داسد وِ تشخي دس يه ًگاُ ولي ،هذيشيت داًؾ سا فشايٌذي دس ًظش گشفتِ اًذ وِ تِ ػاصهاًْا دس ؿٌاػايي ،گضيٌؾ،
ػاصهاًذّي ،اًتـاس (تَصيغ) ٍ اًتمال اعالػات ٍ تخللْاي هْن (وِ ّوگي تخـي اص حافظِ ػاصهاًي ّؼتٌذ ٍ غالثا تِ كَست ػاختاس
ًيافتِ دس ػاصهاى ٍجَد داسًذ) ووه هي ًوايذ (تَستاى ٍ ديگشاى.) 2113،
ػيلَيا هاػا ٍ ّوىاسؽ ،ػيؼتن هذيشيت داًؾ سا ايٌگًَِ تؼشيف وشدُ اًذ" :تِ هٌظَس هوىي ػاختي فشايٌذ ّاي داًؾ ،تايذ يه
چيذهاى ٍ ًظن خاف ٍ هتفاٍتي اص گضيٌِ ّاي تىٌَلَطي ،ػاصهاًي ٍ هذيشيتي عشاحي ؿَد وِ آى سا ػيؼتن هذيشيت داًؾ هي ًاهين
(هاػا ٍ ديگشاى .)2119،هذيشيت داًؾ ،خظ هـي ّا ،اػتشاتظيْا ٍ تىٌيىْايي اػت وِ تا تْيٌِ ػاصي ٍ تْثَد واسايي ًَ ،آٍسي ٍ ّوىاسي
هـتشن تيي واسوٌاى اص سلاتت ػاصهاًي پـتيثاًي هي وٌذ (ػَػا ٍ ديگشاى .)2112،هذيشيت داًؾ تِ تواهي فؼاليتْاي ػيؼتواتيه تشاي
ايجاد ٍ تؼْين داًؾ اعالق هي ؿَد تغَسيىِ داًؾ تتَاًذ تِ ًتايج تجاسي هغلَب ٍ اػتفادُ ّايي تشاي هَفميت دس ػاصهاى تثذيل ؿَد،
الثتِ ًتايج هغلَب تؼتگي تِ اّويت ػاصهاى داسد (ػشافيي ٍ ديگشاى.)2112،
 -3مديزيت داوش ،ضزيرتي اوكار واپذيز
اوٌَى هَفميت حال ٍ آيٌذُ دس سلاتت تيي ؿشوت ّا ٍ ػاصهاًْا ،تا حذ ووي هثتٌي تش تخليق هٌاتغ فيضيىي ٍ هالي ٍ تيـتش هؼغَف
تش هذيشيت داًؾ هي تاؿذ .تٌاتشايي ،يىي اص ٍظايف هْن سّثش ػاصهاى ،خلك هحيغي هٌاػة تشاي ايجاد هذيشيت داًؾ ٍ اػتمشاس آى اػت.
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تِ تياى سٍؿٌتش ،دس ػلش حاضش چال ؾ پيؾ سٍي هذيشاى آهادُ وشدى هحيظ هغلَب تشاي سؿذ ٍ پشٍسؽ رّي اًؼاى دس ػاصهاى داًؾ
هحَس اػت .تٌاتشايي ،اػاػي تشيي هْاست تشاي هذيشاى ػاصهاى ّاي داًؾ هحَس «هذيشيت داًؾ» خَاّذ تَد .تا ايي ّوِ ،هتأػفاًِ اص
آًجائي وِ هاّيت داًؾ ًاهـَْد ٍ ًاهلوَع اػت ٍ تشاحتي ًوي تَاى آًشا تا ػثه ّاي هذيشيتي هشػَم ٍ ػٌتي هـاّذُ ٍ اًذاصُ گيشي
وشدّ ،وَاسُ سيؼه «فشاهَؿي» داًؾ ٍ ػايش داساييْاي ًاهلوَع ػاصهاى تشاي هذيشاى ٍجَد داسد .تشاي ايجاد اسصؽ ،ػاصهاًْا تايؼتي تش
چگًَگي هلشف داًؾ توشوض وٌٌذ تا اص ايي عشيك تتَاًٌذ لاتليت ّاي فَق الؼادُ ٍ فشكتْاي عاليي ايجاد ًوَدُ ٍ هجوَػِ واسي خَد سا
تِ پيؾ تشاًٌذ .هؼوَال تؼذاد ووي اص واسوٌاى دس هَسد هذيشيت داًؾ كحثت هي وٌٌذ ٍ تؼذاد ووتشي دليمأ هي داًٌذ وِ دس صهيٌِ داًؾ
هحَس وشدى اهَس جاسي خَد چِ واسّايي هي تَاًٌذ اًجام دٌّذ .تشًاهِ ّاي هتؼذدي تشاي هذيشيت داًؾ ٍجَد داسًذ وِ اهىاى ًَآٍسي،
پاػخگَيي ٍ ػاصگاسي سا افضايؾ دادُ ٍ ػاصهاى سا اص حالت ػٌتي تِ ػاصهاًي داًؾ هحَس استماء هي دٌّذ.
هذيشيت داًؾ ٌَّص حَصُ اي ًؼثتأ جَاًي اػت ٍ هفاّين جذيذي پيَػتِ دس ايي حَصُ دس حال پذيذاس ؿذى ّؼتٌذ .اغلة تحث ّا
دس ػاصهاًْايي وِ دس آغاص ايي هؼيش ٍ دس دٍسُ ًَصائي لشاس داسًذ ،حَل اكَلي چَى هلشف ًؼخِ ّاي اص پيؾ آهادُ هي تاؿذ وِ تِ هٌظَس
اجشا وشدى آى دس ػاصهاى هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشد اها ؿايذ ايي ًؼخِ ّاي اص پيؾ آهادُ تشاي ّش ػاصهاى ٍ ؿشايغي هَثش ٍ هفيذ ٍالغ
ًـَد .تا تشسػي هيذاًي تِ جشات هيتَاى گفت هذيشاى اسؿذ ػاصهاى ّا تٌْا اص  21دسكذ داًؾ هَجَد دس ػاصهاًْايـاى اػتفادُ هي وٌٌذ.
دس حميمت ،تْشُ تشداسي دسػت ٍ اكَلي اص هحيظ وؼة ٍ واس هثتٌي تش داًؾ دس تؼياسي اص وـَسّاي جْاى ،هؼتلضم يه هذل ٍ
سٍيىشدي جذيذ اػت وِ دس تشگيشًذُ ػَاهل ًاهلوَع دس آى ػاصهاى تاؿذ .دس ايي ٍضؼيت ًَظَْس« ،ػشهايِ فىشي» دس ػاصهاى هيتايؼت
ؿىل گشفتِ ٍ تا هـاسوت هَثش واسوٌاى تَجِ تِ هذيشيت داًؾ ٍ اػتمشاس آى هذًظش لشاس گيشد.
 -4تاثيز استزاتژي هاي مديزيت داوش بز ارسش آفزيىي
داسا تَدى تفىش اػتشاتظيه هذيش سا دس فْن ٍ ؿٌاػايي ػَاهل دس دػتياتي تِ اّذاف هَسد ًظش ٍي دس ػاصهاى تَاًوٌذ وشدُ ٍ ايي اهىاى
سا هيدّذ تا تذاًذ چِ ػَاهلي دس پيـثشد تشًاهِّا هَثش اػت ٍ چگًَِ ايي ػَاهل هَثش تشاي هـتشي اسصؽ هي آفشيٌذ .ايي تليشت ٍ اؿشاف
ًؼثت تِ ػَاهل تاثيشگزاس دس خلك اسصؽ ،لذست تـخيق ٍ اهىاى تشًاهِ سيضي ٍ تَاى چاًِ صًي ايجاد هي وٌذ .تذٍى ايي تـخيق ،كشف
هٌاتغ هادي ٍ غيشهادي ػاصهاى تشاي دػتياتي تِ هَفميت تي حاكل خَاّذتَد .ايي جولِ دسػتي اػت وِ :اگش هَضَػات اػاػي سا
تـخيق ًذّيذّ ،شلذس تِ خَد ٍ واسهٌذاًتاى فـاس سٍحي ٍ فيضيىي ٍاسد وٌيذ ،ػشاًجام ًتيجِ اي جض ػشدسگوي ٍ ؿىؼت حاكل ًخَاّذ
ؿذ .تِ كشاحت هي تَاى گفت تفىش اػتشاتظيه پيؾ تيٌي آيٌذُ ًيؼت .تفىش اػتشاتظيه تـخيق تِ هَلغ هـخلات ٍ واساوتشّاي هَثش
دس فضاي سلاتت ٍ ديذى فشكتْايي اػت وِ سلثا ًؼثت تِ آى غافل ّؼتٌذ .اگش چِ داًؾ هحَس وشدى ػاصهاى اهشي اجتٌاب ًاپزيش تَدُ ٍ
يىي اص هلضٍهات ساّثشي اهشٍص ػاصهاًْا ،اجشاي هَثش آى اػت ،اها دس كَست ًثَدى تفىش اػتشاتظيه دس پغ صهيٌِ اجشاي هذيشيت داًؾ ٍ
ًذاؿتي ساّثشدّاي جذي ٍ والى تشاي تْشُ هٌذي اص ايي اتضاسً ،وي تَاى اًتظاس واسآهذيِ چـوگيشي تشاي ػاصهاى داؿت ٍ چِ تؼا اػتمشاس
هذيشيت داًؾ تجاي استما ٍ تْثَد ٍضؼيت ػاصهاى ،تْن سيختگي ٍ آؿفتگي اي سا ايجاد وٌذ وِ ػاصهاى تا لثل اص آى هَاجِْ تا ايي ٍضؼيت
سا تجشتِ ًىشدُ تاؿذ .اسصؽ آفشيٌي تشاي ػاصهاًْا تا تْشُ هٌذي اص اػتشاتظي ّاي هذيشيت داًؾ اهىاى پزيش اػت .داًؾ تخَدي خَد داساي
اسصؽ ٍ هضيت اػت ٍ خلك اسصؽ تا تشوية تفىش اػتشاتظيه ٍ داًؾ هحَس وشدى فؼاليتْاي ػاصهاًيً ،وَد تؼياس صيادي خَاّذ داؿت.
پشػـْايي چَى :ػاصهاًْاي اسصؽ آفشيي چگًَِ اص ايي هضيتِ خاف تشاي تذاٍم هَفميت ّاي خَد اػتفادُ هي وٌٌذ ٍ هذيشيت داًؾ
چگًَِ تا تىاسگيشي اػتشاتظي ّاي خَد هي تَاًذ دس ايي ٍضؼيت واسآهذ تاؿذ؟ اص هَاسدي اػت وِ تَجِ تِ آى دس پيـشفت ٍ ػوك ًفَر
داًؾ هحَسي دس ػاصهاًْا اوثشگزاس اػت.
 -5ساسماوهاي ارسش آفزيه ي استزاتژيهاي مديزيت داوش
يه ػاصهاى اسصؽ آفشيي سّثشي غيش هَاصي داًؾ سا تشاي ه ـتشياى خَدؽ تِ هٌظَس هَاجِْ تا چالؾ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ فشاّن هي
ػاصد .هٌظَس اص سّثشي غيش هَاصي داًؾ ،حفظ ٍضؼيت سلاتتي هياى ػاصهاى ّاي سلية دس صهيٌِ تَليذ ٍ دػتياتي تِ داًؾ تجاسي اػت وِ
دس هَلؼيت ّاي حؼاع ٍ چالؾ آفشيي ػثة تشتشي ػاصهاًْا ًؼثت تِ يىذيگش دس ػشكِ تَليذ واال يا اسايِ خذهات هيگشدد .تا اػتفادُ اص
هْاستْاي اسصؽ آفشيٌي جْت استماي دسن هـتشياى اص ؿشايظ واسي ٍ ًَع خذهات يه ػاصهاى ،دس دساص هذت تىاسگيشي ايي هْاستْا ػثة
ٍفاداسي ٍ پايثٌذي هـتشياى تِ ػاصهاى هيگشدد .جشياى هذاٍم چالؾ ّا ػثة هي ؿَد تا دػت اًذسواساى ايٌگًَِ ػاصهاًْا دائواً ػشگشم
هغالؼِ ٍ پظٍّؾ تِ هٌظَس يافتي ساّْاي جذيذ تشاي پاػخگَيي تِ ًياصّاي سٍصآهذ هـتشياى تاؿٌذ .تذيي تشتية ػاصهاىّاي اسصؽآفشيي،
ًاخَاػتِ اػتؼذاد داًـي خَد سا تمَيت هي ًوايٌذ ٍ ّويي اهش لاتليت اعويٌاى تِ خَد سا ًضد هـتشياًـاى افضايؾ هي دّذ .استماي
ػولىشد ،تْشُ ٍسي ،افضايؾ ظشفيت تَليذ ٍ سضايت واسوٌاى اص واس ّوگي اّذاف ديگشي ّؼتٌذ وِ يه ػاصهاى اسصؽ آفشيي تشاي هَفميت
هي تايؼت دًثال وٌذ .تٌاتشايي ،ػاصهاًْاي اسصؽ آفشيي تيؾ اص ّوِ هي تَاًذ هَسد تَجِ ٍ ػاللِ هـتشياى ػوذُ ٍ خشدُ تاؿذ چشا وِ ايي
ػاصهاًْا دليماً تِ چيضّايي اٍلَيت هي دٌّذ وِ هَسد تَجِ آًْاػت ٍ هـتشي هذاسي ٍ اسائِ خذهات تش اػاع تخـثٌذي ًياص ّش گشٍُ

3

هخاعة ،هضيت يىتايي اػت وِ آًْا سا هتوايض هي وٌذ .ػاصهاى ّاي اسصؽ آفشيي هيتَاًٌذ ػاص ٍ واس ٍ چاسچَب ّاي هَسد ًياص هخاعثاى ٍ
هـتشياى خَد سا دس لالة تؼتِ ّاي ًشم افضاسي اسايِ ًوايٌذ .تذيي تشتية داًؾ سػوي تشاي ايٌگًَِ هـتشياى تِ داًؾ واستشدي تثذيل هي
ؿَد ٍ ٍفاداسي هـتشي ٍ عثؼا ػَدآٍسي تشاي ػاصهاى سا اسهغاى خَاّذ آٍسد.
هذيشيت داًؾ ،پيچيذُ ٍ چٌذ تؼذي اػت ٍ تمشيثا ؿاهل ّش چيضي وِ ػاصهاى اص آى تشاي دس دػتشع لشاس دادى داًؾ دس وؼة ٍ واس
اػتفادُ هي وٌذ ،خَاّذ ؿذ .هثأل پيادُ ػاصي اعالػات وليذي دس ػيؼتن ّا ٍ فشآيٌذّا ،اػوال پاداؽ تشاي تشغية واسوٌاى ٍ ايجاد
هحشن ّاي هالي ٍ  ...تِ هٌظَس تحشيه وؼة ٍ واس تا داًؾ جذيذ ،تشخي اص ايي هَاسد اػت .هذيشيت هؤثش داًؾً ،ياصهٌذ تشوية ػٌاكش
ػاصهاًي تؼياسي اػت – تىٌَلَطي ،ػوليات هٌاتغ اًؼاًي ،ػاختاس ٍ فشٌّگ ػاصهاًي -تِ هٌظَس تضويي ايٌىِ داًؾ تـىل كحيح ٍ دس
صهاى هغلَب ٍجَد داؿتِ تاؿذ .ؿشوت ّاي تؼياسي ؿثىِ ّاي داخلي پيـشفتِ ٍ تاًىْاي اعالػاتي هـتشن ٍ ػايش ػيؼتن ّاي فٌاٍساًِ
هاًٌذ ٍ DSS1 , ESS2 :هاًٌذ آًشا ؿٌاػايي ٍ پيادُ ػاصي وشدُ اًذ اها تا حذ صيادي هؼائل فشٌّگ ػاصهاًي سا دس تْشُ هٌذي اص ايي
تىٌيه ّا ًاديذُ گشفتِ اًذ .ايي هؼائل تش سفتاس افشاد دس هَسد تىاسگيشي داًؾ ٍ ػَدهٌذي آى تأثيشگزاس اػت .لزا ايي ؿشوت ّا ،تْثَد
ووي سا دس تَاًايي هذيشيت داًؾ هـاّذُ ًوَدُ اًذ .هؼوَأل ؿشوتْا ٍ ػاصهاىّا تىٌَلَطيْاي جذيذ سا پيادُ ػاصي هي وٌٌذ ٍ ػپغ
هتَجِ هي ؿًَذ وِ فشٌّگ ٍ سفتاس تِ وٌذي تغييش هي وٌذ .لزا اػتفادُ تذٍى تَجِ ٍ همذهِ اص سٍؿْا ٍ سٍيىشدّايي وِ حالت ػوَهي
داسًذ ،تاػث هي ؿًَذ هذيشاًي وِ دس هَسد چگًَگي تثذيل ػيؼتن هذيشيت داًؾ اعالػات صيادي ًذاسًذ .تِ چالؾ وـيذُ ؿذُ ٍ ايي اتْام
ًْايتا هؼثة ايي اػت وِ ساتغِ تيي ػشهايِ ّاي هذيشيت داًؾ ٍ اسصؽ وؼة ٍ واس تِ ػختي تـخيق دادُ ؿَد.
تشاي ووه تِ ايي دػتِ اص هذيشاى ،چاسچَب ّايي ايجاد ؿذُ اػت وِ اػتشاتظي ّاي خاف هذيشيت داًؾ سا تا چالؾ ّاي خاكي وِ
ؿشوت يا ػاصهاى تا آًْا هَاجِ اػت استثاط دّذ .چاسچَب هذيشيت داًؾ تش ايي فشم اػتَاس اػت وِ توشوض اكلي تايذ تش سٍؽ اػتفادُ اص
داًؾ تاؿذ تا لاتليت ّاي تحشاًي وِ ػاصهاى تِ هٌظَس هَفميت تِ آًْا ًياص داسد سا ايجاد وٌذ .تؼٌَاى ًوًَِ ،افضايؾ اعالػات دس هَسد
تشجيحات هـتشي ٍ هخاعثاى هيتَاًذ دسكذ هَفميت آى واال يا خذهات سا تضويي ًوايذ .ايي چاسچَب تا اسصياتي ٍ دػتِ تٌذي سٍؿْاي
اًجام واس وِ دس فشآيٌذ هشوضي كَست هي گيشد ،اجشايي هي ؿَد .واس دس دٍ ُتؼذ هي تَاًذ هَسد اسصياتي لشاس گيشدُ .تؼذ اٍل ػغح ٍاتؼتگي
داخلي اػت يؼٌي دسجِ ّوىاسي ٍ تؼاهل افشاد ٍ ػاصهاى ّا ٍ ُتؼذ دٍم پيچيذگي واس اػت ،يؼٌي دسجِ اي وِ واسوٌاى الصم اػت لضاٍت
وٌٌذ ٍ اًَاع اعالػات سا تؼثيش ٍ تفؼيش ًوايٌذ .تا اػتفادُ اص ايي دٍ فاوتَس ،چْاس دػتِ تٌذي تشاي واس لاتل تـخيق اػت وِ اص آًْا هي
تَاى تِ هذل ّاي واسي يا اػتشاتظي ّاي خلك اسصؽ تؼثيش وشد:


هذل تشاوٌـي ،وِ دس آى دسجِ پاييٌي اص ٍاتؼتگي ٍ پيچيذگي ٍجَد داسد .واس هؼوَأل سٍتيي اػت ٍ واهأل ٍاتؼتِ تِ لَاًيي سػوي ،سٍيِ ّا
ٍ آهَصؽ ٍ ٍاتؼتِ تِ ًيشٍي واسي وِ احتياط خيلي پاييٌي داسد.



هذل يىپاسچِ ،وِ دس آى دسجِ تااليي اص ٍاتؼتگي ٍ دسجِ پاييٌي اص پيچيذگي ٍجَد داسد .واس ػيؼتواتيه ٍ تىشاسي اػت ٍ ٍاتؼتِ تِ
فشآيٌذّا ،هتذٍلَطي ّا ٍ اػتاًذاسدّاي سػوي اػت.



هذل حشفِ اي ،وِ دس آى ٍاتؼتگي پاييي ٍ پيچيذگي تااليي ٍ جَد داسد .واس ًياص تِ لضاٍت داسد ٍ ٍاتؼتِ تِ واسوشدّاي داخلي ٍ تَهي
ػاصهاى اػت.



هذل ّوىاسي ،وِ دس آى دسجِ تااليي اص ٍاتؼتگي ٍ ّن پيچيذگي ٍجَد داسد .واس ؿاهل اتتىاس ٍ يادگيشي تِ كَست ػولي اػت ٍ ٍاتؼتِ تِ
تخلق ػويك اص عشيك ػوليات ٍ اػتفادُ اص تين ّاي اًؼغاف پزيش اػت.
تِ عَس ولي عشاحي ٍ تشػين يه اػتشاتظي هي تَاًذ تِ يىي اص ايي چْاس دػتِ تٌذي ًگاؿتِ ؿذُ فَق تمؼين ؿَد .تِ ػٌَاى هثال،
هذيشيت صًجيشُ تأهيي ٍ خشيذ دس هذل يىپاسچِ لشاس هي گيشًذ .واس دس ايي فشآيٌذّا اغلة سٍتيي اػت ،فؼاليت ّا ػوذتأ چٌذيي ػوليات ٍ
ػاصهاى سا دس تش هي گيشًذ .تِ عَس همايؼِ اي ،تاصاسياتي ٍ هذيشيت هالي ،دس هذل حشفِ اي لشاس هي گيشًذ ،وِ ًياص تِ افشادي داسد تا دس يه
حَصُ واستشدي تشاي اػوال لضاٍتـاى تِ ه ٌظَس حل هؼائل غيش لاتل پيؾ تيٌي ،فؼاليت وٌٌذ .تا ايٌحال ،تايؼتي تَجِ ؿَد وِ ّيچ ساتغِ
هحىن ٍ هؼتميوي تيي يه اػتشاتظي اكلي ٍ يه هذل ٍ فشآيٌذ واسي خاف ٍجَد ًذاسد ،چشاوِ ّواى اػتشاتظي هي تَاًذ تِ سٍؽ ّاي
هتفاٍتي اًجام ؿَد .تاص ّن تِ ػٌَاى ًوًَِ ،فشٍؽ هيتَاًذ تِ افشاد دس للوشٍ داخلي خَدؿاى (هذل حشفِ اي) ٍ يا تِ تين چٌذ هٌظَسُ
تأهيي وٌٌذگاى وِ ساتغِ واسي ًضديىي تا يه هـتشي داسًذ تا اًثاسّاي خشدُ فشٍؿي سا حفظ وٌٌذ(هذل يىپاسچِ) هشتَط ؿَد .تٌاتشايي،
ًىتِ وليذي ،دسن وشدى چگًَگي اًجام واس اػت؛ ايي هاّيت واس اػت وِ تؼييي وٌٌذُ سٍيىشد هٌاػة ٍ اًتخاب اػتشاتظي هَفك هذيشيت
داًؾ اػت .دس هذل حشفِ اي ،ػاصهاى هؼوَأل ًياص تِ توشوض تش ًتايج حاكل اص واسآيي داسد .تذيي هٌظَس ،ػاصهاًْا ٍ ؿشوت ّا تايؼتي تا
ه ؼائلي چَى جزب ٍ تشغية افشاد هؼتؼذ ٍ غلثِ تش اًثَُ اعالػات وٌاس تيايٌذ.

1 Decision support system
2 Executive support system
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چالؾ ّاي هشتَط تِ هذل تشاوٌـي ،حَل ًياص تِ تذٍيي داًؾ ٍ تضويي ػولىشد ػاصگاس دٍس هي صًٌذ .تٌاتشايي ،اػتشاتظي ّاي
هذيشيت داًؾ هي تَاًٌذ تىاسگيشي اتَهاػيَى ػاصهاًي تاؿذ وِ داًؾ سا دس ػيؼتن ّاي اعالػاتي جاي هي دّذ ٍ يا ؿايذ سٍتيي وشدى ٍ
تْثَد فشآيٌذ  ،وِ دس آى داًؾ دس ػياػت ّا ٍ سٍيِ ّا ايجاد هي ؿَد ٍ دس وٌاس آى آهَصؽ تِ هٌظَس اػتاًذاسدػاصي سفتاس واسوٌاى اًجام
هي ؿَد  .دس هذل يىپاسچِ ،وِ ّذف ّواٌّگ ػاصي فؼاليت ّا دس تخؾ ّاي هختلف ػاصهاى اػت ،هذيشاى هي تَاًٌذ فشآيٌذّا ٍ
هتذٍلَطي ّاي اػتاًذاسدي سا تِ واس گيشًذ وِ واسآيي سا دس ػوليات ،يىپاسچِ هي وٌٌذ ٍ يا هوىي اػت اص هؼياسّاي ػادُ تشي اػتفادُ
وٌٌذ و ِ توشوضؿاى تش واستشد تين ّاي چٌذ هٌظَسُ ،اّذاف هـتشن ٍ ػيؼتن ّاي تاصخَسد اػت .دس هذل حشفِ اي ،حضَس افشاد داًا ٍ
خثشُ هْن ّؼتٌذ .هذيشاى ،هوىي اػت تا تْشُ هٌذي اص ّن افضايي اص عشيك ؿشوت يا ػاصهاًْاي ّاي ّوىاس ديگش  ،واسآيي سا تلَست
دسػت تِ واس گيشًذ ٍ يا تش فؼاليت ّايي توشوض وٌٌذ وِ دس ػاصهاى ّن افضايي ٍ داًؾ هحَسي ايجاد وٌٌذ .دس هذل ّوىاسي ،چالؾ ّا
حَل ايجاد ًَآٍسي ّاػت ٍ اًتخاب ّا هي تَاًٌذ اػتشاتظي ّاي يادگيشي ػولي تاؿٌذ وِ دس آى اوتـاف اص عشيك تغييش ديذ ػاصهاًي،
تشغية هي ؿَد ٍ يا اػتشاتظي ّاي استثاط داًؾ  ،وِ تش يادگيشي اص عشيك ايجاد وٌؼشػيَم ٍ ػمذ لشاسدادّاي تشٍى ػپاسي هتوشوض اػت.
ايي چاسچَب ايي اهىاى سا ايجاد هي وٌذ وِ وليِ ػٌاكش ػيؼتن هذيشيت داًؾ تِ ػٌَاى يه سٍيىشد ٍ ساّثشد اجشايي واهل دس وٌاس
ػوليات هٌاتغ اًؼاًي ٍ فشٌّگ ػاصهاًي ،هخاعة لشاس دّذ ٍ تَجِ هذيشاى سا تيـتش تِ لاتليت ّايي وِ ػاصهاًـاى ًياص داسد هؼغَف ػاصد،
ًِ تش ساُ حل ّاي هؤلفِ اي ٍ هَلتي.
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داًؼتي هذل واسي هشتَط تِ فشآيٌذّاي اكلي هَسد تْشُ تشداسي دس ػاصهاى تؼياس هْن هي تاؿذ ،چَى ّش هذل ،هجوَػِ خاكي اص
اػتشاتظيّاي هذيشيت داًؾ سا تشاي خَد اسائِ هي وٌذ .دس هذل ّوىاسي ،يه چالؾ وليذي ،دػتياتي تِ ًَآٍسي ّاػت .تذيي هٌظَس،
ػاصهاى ًياص داسد وِ سيؼه پزيشي سا تشغية ًوايذ ٍ حَصُ ّاي هتؼذدي اص داًؾ سا اص لثيل تحميمات ،تَػؼِ هحلَل ،تاصاسياتي ٍ تَليذ ،تِ
هٌظَس حل هؼائل پيچيذُ ،گشد ّن آٍسد .تِ ػالٍُ ،تِ هٌظَس ّذايت تْثَدّا دس فشآيٌذّاي اكلي اهشٍصُ ،ايي چاسچَب ّوچٌيي هي تَاًذ
تشاي ووه تِ ػاصهاىّا دس تىاهل ٍ ػاصگاسي تا ؿشايظ جذيذ ،تِ واس سٍد  .تاصاسّا ،هـتشياى ،تىٌَلَطي ٍ سلاتت ،پيَػتِ دس حال تغييشًذ.
ػاصهاىّا تِ هٌظَس ؿىَفايي ،هجثَسًذ دس عَل صهاى تغييش وٌٌذ ،دس غيش ايٌلَست ،لاتليت ّاي اكلي ؿاى هٌجش تِ اًمشام آًْا هي ؿَد
لزا هذيشاى ّواًغَس وِ دس حال حشوت تِ جْت ّاي ًَ ٍ سٍصآهذ هي تاؿٌذ ،هي تَاًٌذ اص ايي چاسچَتْا تشاي دسن ػيؼتن ّاي هذيشيت
داًؾ وِ ايي لاتليت ّاي جذيذ ًياص خَاٌّذ داؿت ،اػتفادُ وٌٌذ .هذيشاى هي خَاٌّذ تَاًايي ّاي ػٌتي ػاصهاى خَد سا تِ هٌظَس تْثَد
هذاٍم هحلَالت هَجَد ٍ خذهاتـاى استما دٌّذ ٍ تش ّويي اػاع تـخيق دادُ اًذ وِ اگش ػاصهاى تخَاّذ ّوچٌاى دس ايي حَصُ پيـگام
تاؿذ ،تايؼتي سٍيىشدي هتفاٍت سا تشگيشًذ .تٌاتشايي ،اػتفادُ اص هذيشيت داًؾ دس وٌاس اػتشاتظي ّاي اسصؽ آفشيٌي ،يىي اص تْتشيي ساُ حل
ّا تشاي ايـاى دس ايي ؿشايظ خَاّذ تَد .ػاصهاى ّا تِ هٌظَس پـتيثاًي اص ايي اػتشاتظي ّا ،تايؼتي لاتليت ّاي جذيذي سا تا ػشػت ّشچِ
تيـتش دس هجوَػِ ّاي واسي خَد ايجاد وٌٌذ ٍ ًيض تَاًاييْاي اػتمشاس هذيشيت داًؾ تِ هٌظَس پـتيثاًي اص ايي لاتليت ّا سا ًْاديٌِ
ًوايٌذ.
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