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  چکیده

 ریگیبهره و اروپایی ی کیفیتکارت امتیازی متوازن و تعال کاربردهای پرمدلبا بررسی در این پژوهش 

های که با توجه به مولفه مدلی طراحی شدبا کمک الگوی رقابتی پورتر،  ،«منشور عملکرد» مدل از

فناوری اطالعات  کوچک و متوسطبرای مدیران کسب و کارهای  یبتواند تصویر ملموس ،قابل درک

ضوابط، منافع و روابط در محیط داخلی و بیرونی  /مفهومچارچوب مدل متکی به سه مولفه ایجاد نماید.

های مورد مطالعه، ارزیابی ودر قالب های مرتبط، موفقیت شرکتگیری شاخصسازمان است. با اندازه

یه بر ها از متد دلفی با تکبخشی به مدل و تعیین اوزان مولفهمی ارائه گردید. به منظور اعتبارایج کنت

ها از چارچوب میدوری و استیپل بهره گرفته نظرات کارشناسان خبره استفاده و در تعیین شاخص

عه براساس نتایج مورد مطال هاینمونه .های مورد نیاز جمع آوری و تحلیل گردیددر نهایت دادهو شد

؛ اما ستااگرچه برمبنای خودارزیابی  حاصلهبندی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله رتبه

تواند تحلیل مناسبی از این مدل می های مورد مطالعه بود.به خوبی نشان دهنده وضعیت شرکت

 ئه دهد.ارادر شرایط رقابتی و متغیر، ها نقاط ضعف و قوت بنگاه ،وضعیت جاری

 

 موفقیت ،منشور عملکردبندی، رتبهعملکرد، ارزیابی : واژگان کلیدی
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 ان،یرضائ) کندیکمک م یتیریوحل مسائل مد یریگمیبه بهبود تصم ،یاضیر یهااز روش فادهفرض استوار بوده است که است نیبر ا ت،یریبه مد

6929.) 

رسند که سیستم سنجش عملکرد آنها ها بطور روزافزونی به این نتیجه میتر از قبل شده، سازمانشرایطی که سنجش عملکرد حیاتی در

اصالح شده های ارزیابی عملکرد در طول زمان گرچه مدلآوری، کنترل و به اشتراک گذاشتن اطالعات حاصله دارای عیب و نقص است. برای جمع

در  مفهوم موفقیت را نیزهای کسب و کار امروزی نامناسب هستند. ها برای سازمانسیستماین از  یاریبس رسدیبه نظر م، اما انددهو ارتقا پیدا کر

بنگاه را  توانند موفقیتها به تنهایی نمیها نسبت داد و بدلیل تغییرات مداوم استراتژیتوان صرفا به تحقق استراتژیکسب و کارهای امروزی نمی

ارزشیابی  %91های باالی که انجام شده است، فقط های بسیار و هزینهدهد که علیرغم تالشانجام شده است نشان میکه  یتحقیقات تضمین کنند.

ن از مورد آ 1سازمان،  61اند. به عبارت دیگر تقریبًا از هر بندی کردههای ارزشیابی عملکرد خود را مؤثر یا خیلی مؤثر رتبهشوندگان، سیستم

نسبت به قواعد،  یهای نامشهودی مانند شبکه ارتباطات، دانش و خبرگدارایی(. 2113. )ژو،عملکرد خود راضی نیستند رزشیابیهای اتالش

د تنو ... مواردی هس یاجتماع تیکنندگان، کارکنان و مسئولکسب و کار، روابط با مشتریان و تأمین طیمح یقانونهای و حمایتو موانع  هاتیظرف

  د.نکسب شده توسط بنگاه را دار تیموفق زانینسبتا مشخص از م یریتصو جادیا تیقابلکه 

 
 یجمع آور  2سولومون دیویو پرفسور د 6یپروفسور ام یهابدر کتا 6311عملکرد، تا دهه  یابیارز نهیانجام شده در زم یمجموعه تالشها

ارائه نمودند و عنوان کردند  یرابطه مقاالت نیدر ا 6339و  6319 یدر سالها بیبودند که به ترت ینیمحقق 9یآدنام دیویو د  9آلن چامبرز. دیگرد

 ثرا ینشانگرها دیبا یها عالوه بر سودآورعملکرد بنگاه تیموفق یابیاست و در ارز یسود آور یزیگام در برنامه ر نیعملکرد اول یابیکه در ارز

 هم مدنظر باشند. یبخش

الش مورد چ کیو اهداف  استراتژ یمال یهایصرف بر حسابرس هیها با تکبنگاه تیو موفق ییکارآ ،یابیارز دیجد یهامدل با توسعه کاربرد

 یراب یامروز یهامورد توجه قرار گرفت. لوپز اعتقاد دارد سازمان زیو ... ن طیمح طیشرا ،یریرقابت پذ ،یمانند دانش، مشتر یقرار گرفت و عوامل

نوان ارتقا دهند و به ع یطیو اقتضائات مح یریرقابت پذ ثیکنند و اهداف بلند مدت سازمان را از ح رییتغ وستهیپ دیدهه با کی یبرا یبقا حت

 (2111. )لوپز، ندیدانش سازمان را حفظ نما ،عوامل نیتر یدیاز کل یکی

تنی کنند، اما تغییر به تنهایی کافی نیست . تغییر باید مبسازمانهای فعلی، به منظور بقاء حتی برای یک دهه، باید پیوسته تغییر از طرفی 

 (6923 و عالمه، ی)مقدم .بر جمع آوری داده های مناسبی از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آنها به دانش باشد

 تقسیم نمود:با مروری بر ادبیات موضوع ارزیابی و مدیریت عملکرد می توان دالیل ارزیابی عملکرد را به سه گروه اصلی زیر 

 اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی ها است.

 های دیگر است.و الگوبرداری از سازمان داهداف ارتباطی : که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور

 تشویق بهبود و یادگیری است.اهداف انگیزشی : که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین 

حرکت در  تیموفق نکهیرد موفق آمده است، با الکعم یابیاز ارز (2162)مائوبوسین،  ویویر زنسیدر هاروارد ب 2162که در سال  یلیدر تحل

 و دهیشده، محدود نگرد نییتع شیانداز از پاهداف و چشم یبه معنا یحرکت در قالب استراتژ نیا یول شده است؛ فیتعر یاستراتژ یراستا

ر گرفتن مداوم و در نظ لیقابل استفاده، ارتباطات، تحل یهاتیبر دانش، ظرف هیبا تک گاهیجا نیآوردن بهتر بدست یبرا یدر قالب تالش تیموفق

 نموده است. دایتحقق پ تیقابل یروابط علت و معلول

ها برای کسب و حفظ موفقیت باید به ارزیابی عملکرد و ابعاد مالی و غیرمالی که شرکت کندیبه هر حال روند حاکم به طور روشن مشخص م

بایستی چگونگی سنجش عملکرد ها میسال آینده، همه شرکت 1در »   1رابرت اکلز ینیبشیپ رسدیتوجه کنند و به نظر م یآن به صورت جد

 بوده است.، کامال درست (6336)اکلز،  «.خود را مجدداً طراحی کنند
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های ارزیابی های سنجش عملکرد آینده سیستمدر لزوم بازنگری روش (2111)نیلی، در همین زمینه پروفسور نیلی در آخرین مقاله خود 

 داند:عملکرد را وابسته به موارد زیر می

 گیری عملکردهای اندازهطراحی و پیاده سازی مدیریت عملکرد به جای سیستم. 

 در شبکه برون سازمانی به جای تمرکز مطلق بر مدیریت داخلی گیری عملکرداندازه. 

 و محیط خارجی در کنار توجه به مدیریت داخلی های مشهود و نامشهود ارزیابی دارایی. 

 های استاتیکهای پویا ارزیابی به جای سیستمتوسعه سیستم. 

 ییرات سازمانی برآیند.ارزیابی به صورتی که از عهده تغ ها و سیستمپذیر کردن مولفهفانعطا 

 
 هاعنوان روشی برای ارزیابی عملکرد سازمانمدل کارت امتیازی متوازن که برای اولین بار به  :(1992)متوازن  یازیمدل کارت امت -الف

ه های مالی، بسازمان باید تواما در کنار جنبه ،یبرای اطمینان از موفقیت آت است که تاکید دارد، یتیریمد نیمفهوم نو کیمعرفی شد، امروزه 

 ایجاد نمایند تا اهداف حاصل یهای رقابتی مناسببتوانند مزیت دیداخلی سازمان، با ندهاییاساس فرآ نیتوجه کند. بر ا زیهای غیرمالی نجنبه

رو یک نمایش  نیاری بر روی نیروی انسانی امکان پذیر است. از اکنند. اینکار با سرمایه گذ دایبهبود پ مداومها باید بصورت بنگاه ،شوند. عالوه بر آن

 متوازن از نتایج می تواند رویکردی مناسب برای ارزیابی عملکرد باشد.

آن به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان  یمهمترین نقطه ضعف این مدل طراح BSC شماریب یایدر کنار مزا

 سازمان ورود کند. همچنین اتیپردازد بلکه حتی این قابلیت را نیز ندارد که در روند عملرو نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمی نیاست. از ا

پروفسور نیلی . (6331)قاالینی،  بهبود ندارد یبرا یشده و راه حل یکنترلی و نظارتی طراح ،یاستراتژی اجرا برای بعنوان ابزاری BSCچارچوب 

های مناسب انتخاب شاخص ینواحی مهم و حساس است، اما در مورد چگونگ یابیارز یچارچوب ارزشمندی برا BSCتقد است که اگرچه نیز مع

 (2111)نیلی و همکاران،  دهدو راه حلی برای بهبود ارائه نمی کندنبه رقبا هیچگونه توجهی نمیآورد. در ضمن این مدل به جحرفی به میان نمی

را از طریق  عملکرد سازمان ،جامع یبه عنوان چارچوب 1جایزه اروپایی کیفیت: EFQM (1991)  کیفیت اروپاییمدل تعالی  -ب

حصول به اهداف، بررسی نتایج حاصله و سنجش اثربخشی، مورد تحلیل قرار داده  ها،تیاصالح فعال ،طراحی و اجرای نظام سنجش، طراحی مطلوب

 .کندیمشخص م تعالیآنها را در نیل به  یابیو سطح دست

 . چارچوب ارزیابی مدل تعلی کیفیت اروپایی6جدول

 7توانمند سازها

 %61 رهبری

 %3 افراد و کارکنان

 %8 خط مشی و راهبردها

 %3 نفعانمشارکت و ذی

 %61 ندهایفرآ

 8نتایج

 %61 عملکرد یدیکل جینتا

 %3 حاصل از کارکنان جینتا

 %21 انیحاصل از مشتر جینتا

 %1 حاصل از جامعه جینتا

 
  است.شکل گرفته  ( 6331)پارکر،  3مدیریت کیفیت جامع هایبراساس ارزش مدلاین 

                                                 
6 EFQM 
7 Enablers 
8 Results 
9 Total Quality Management 
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ریان، نتایج مشت ندها،یها و منابع، فرآمشی و استراتژی، کارکنان و منابع انسانی، مشارکتخط رهبری،معیارهای اصلی این مدل عبارتند از: 

 نتایج منابع انسانی، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد.

توسعه مشارکت و  ند،یفاهیم اساسی مدل عبارتند از: جهت گیری نتایج، مشتری گرایی، رهبری و ثبات هدف، مدیریت بر مبنای فرآم

 مسئولیت اجتماعی.

حی بیشتر وابسته به استراتژی بوده و به اهای مختلف دارد، اما در طراز جنبهچارچوب مدلی تعالی اروپایی اگرچه نگاه جامعی به سازمان 

 (.2111)نیلی، دهدهای مناسب بهبود در ابهام قرار میاتخاذ شیوهدر علت تکثرگرایی در مفاهیم، مدیران اجرایی را 

ترین محدودیت  ، اما شایعو معایبی دارند محدودیتها ،مزایاارزیابی  های مفهومیمدلهر یک از  :(2222)  پلیو است یدوریچارچوب م -ج

 هایراهنماییمورد نیاز برای ارزیابی است که اغلب در مورد آن های انتخاب و بکارگیری شاخصچگونگی اند؛ هایی که طراحی شدهدر بین مدل

چارچوب مدوری و استیپل یکی از که  اندهایی ارائه کردهدر راستای رفع این مشکل راه حلبسیاری  البته پژوهشگران، شده استاندکی ارائه 

 (.2111)میدوری و همکاران،  آنهاست

 مفهومی چارچوب میدوری و استیپل. مدل 6شکل 

 ارتقا، ،یزیمم یتواندبرایحال م نیعملکرد است و در ع یابیارز ستمیاست که هم ابزاری برای طراحی س نیمهمترین مزیت این مدل ا

 موجود استفاده شود. مزایای دیگر این مدل به شرح زیر است: یابیارز ستمیس تیاصالح و تقو

 پردازدیم ،شدندگیری نمیکه تا به حال اندازه ییهاو شاخص مالیهای غیربه تعیین شاخص. 

 کندیم ییهایی را که نیازی به اندازه گیری آنها نبوده و نامربوط هستند را شناساشاخص. 

 نمایدیها ارائه ممشخص برای انتخاب و بکارگیری شاخص یروشن و روش یمسیر. 

مرکز مدل منشور عملکرد نتیجه یکسری مناظرات و مباحثات در زمینه ارزیابی عملکرد توسط اعضای : (2222مدل منشور عملکرد  )

ند رسید در این بررسی به این نتیجه قاطع. هدف اولیه این گروه، مرور تمامی چارچوبهای ارزیابی عملکرد موجود بود. اما است 61عملکرد کسب و کار

 متمرکز شدهخاص مورد نظر خود بر روی مباحث  دهند ومیعملکرد را مورد توجه قرار  هایی ازجنبهها های موجود ، تنچوبی چارتقریبا همهکه 

توان نمی دام را به تنهاییهیچیک در این زمینهارائه شده های مختلف دلها و ملذا علی رغم چارچوبدهند. را مد نظر قرار نمیهای دیگر جنبهو 

مدل منشور  نقیصه،برای رفع این . (2116)نیلی و همکاران، است چند بعدی  چرا که عملکرد سازمانی یک مفهومبعنوان بهترین روش معرفی کرد، 

طراحی شد و با این کار چارچوبی جامع و کامل درباره عملکرد سازمانی و  ،«مرکز عملکرد کسب و کار»مدیر « نیلی»عملکرد توسط پروفسور 

 های آن ارائه گردید.شاخص

. این بل استفاده استها )انتفاعی و غیر انتفاعی( قاانواع سازمان برای رد یکی از چارچوبهای نسل دوم ارزیابی عملکرد است کهمنشورعملک 

 (.2112)نیلی و هکاران، کندمیها ارتباط بین شاخص به تفکر دربارهمدل با بیان سواالت کلیدی، مدیران را تشویق 

و سه وجه « نفعانکمکهای حاصل از ذی»و « نفعانرضایت ذی»وجوه باالیی و پایینی آن عبارتند از  وجه است؛ 1 مبتنی بر چوبرچااین  

 (2116)نیلی و همکاران،  استها ها ، فرآیندها و توانمندیدیگر شامل استراتژی

                                                 
10 Center for Business Performance, http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p1152/Research/Research-Centres/Centre-For-Business-

Performance 

بكارگيري 

 شاخص ها

انتخاب 

 شاخص ها

شبكه ارزيابي 

 عملكرد

عوامل موفقيت 

 سازمان

 مميزي

 نگهداري و بازنگري دوره

 2گام  5گام  1گام 3گام  4گام 

 6گام 
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 . مدل مدل منشور عملکرد2شکل 
 

ن باید تصویری روش ؛محیط کسب و کار امروزی در بلند مدت موفق باشنددر قصد دارند هایی که  سازمان ت،معتقد اس« نیلی»پروفسور 

طراحی  آنهاهای مناسب را برای ارضای نیازهای باید استراتژی در عین حالداشته باشند.  شانهاینیازها و خواسته ،از ذی نفعان کلیدی خود

ی یهادینباید توانمدر این راستا است و  مورد نیاز استا چه فرآیندهایی برای عملی شدن این استراتژی هباید درک کنند،  هااین سازماننمایند. 

نفعان انتظار دارد ) نظیر وفاداری کارکنان، از ذی ن. افراد باهوش، خبره و آینده نگر درباره آنچه سازماکسب نماینداین فرآیندها  را به منظور اجرای

( نیز به دقت می اندیشند. در این حالت است که آنها مدلی شفاف از کسب و کار داشته و سودآوری مشتریان، سرمایه گذاری های بلند مدت و ...

 (2112)نیلی و همکاران،  درکی روشن از آنچه موجب عملکرد خوب و مناسب می شود خواهند داشت

 

 

 های ارزیابی در مدل منشور عملکرد. چارچوب شاخص9شکل 

 
بر  یمبتن یشده است. در استراتژ لیها تبدشرکت یمبحث در حوزه عملکرد نیترامروزه رقابت به مهم: پورتر یرقابت یروین 5مدل 

ها کاهش  نهیرقابت موثر، هز کیزمان بوده است. در  یها در ط نهیو کاهش هز تیفیبهبود ک قیاز طر نفعانیذ یارزش برا شیرقابت هدف افزا

 . ابندییم شیشده افزا هیمحصوالت ارا تیفیداده شده و ک

 کمکهای ذی نفعان ذي نفعان

 )خواسته ها و نیازهای سازمان(

 

 صداقت ، سود ، رشد

 

وجدان کاری، باورکاری، صرف نیرو، 

 ارائه پیشنهاد
 

 سرعت ، دقت ، قیمت پایین، آسانی

 

 قوانین مناسب ، شفاف سازی

 

 سرمایه ، اعتبار ، ریسک ، حمایت

 رضايت ذي نفعان

 ))خواسته ها و نيازهاي ذي نفعان 

 سرعت ، دقت ، قیمت مناسب و آسان

 
 

 پرداخت ، مهارت ، امنیت ، حمایت

 
 رشدصداقت ، سود ، 

 
 رعایت قانون ، عدالت

 

برگشت سرمایه ، سود ، حسابها ، 

 وفاداری

 هامشتریان و واسطه

 کارکنان

 تامین کنندگان

 گذارانقانون

 سرمایه گذاران
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اثر این پنج داند. تاثیر و تبنگاه در صنعت الزم می گاهیتوجه به این پنج عامل را در تجزیه و تحلیل جا یرقابت یاستراتژ نیمایکل پورتر در تدو

ا یک کسب و کار ر تیکه ظرفیت موفقپنجگانه است  یکند. این قدرت جمعیِ نیروهاعامل بر روی یکدیگر ماهیت و شدت رقابت را مشخص می

 نماید. می ینمع

 . چارچوب مفهومی مدل رقابتی پورتر9شکل 

 
 روش پژوهش 

ا حداقل ب محیط رقابتی کسب و کار و تغییرات روزمره متناسب بابا توجه به اینکه در این پژوهش قصد بر طراحی مدلی بود که بتواند 

ه کمورد استفاده قرار گیرد. لذا با توجه به هدف کاربردی ها بنگاهدر راستای ارزیابی موفقیت در محیط رقابتی های اختصاصی وابستگی به شاخص

ی ترکیبی )کمی و کیفی(، فعالیت هاآوری دادهو منظر جمعمیزان رابطه بین تغییرات یک عامل با تغییرات یک چند عامل دیگر است؛  بررسی

 شود.بندی میدر زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی دسته انجام شده با رویکرد آزمون نظریه مبتنی بر گردآوری اطالعات و

فاده های اطالعاتی و منابع اینترنتی استها، کتاب، متون نمایه شده در بانکنامهای، پایانکتابخانه از منابعبرای تدوین مبانی نظری پژوهش 

 شد.

نفر که با روش  21مدل با توجه به مفاهیم و مبانی نظری با استفاده از روش دلفی و با مراجعه به نظرات و آرای و تکمیلی طراحی اولیه 

سازی عملیاتی مدل از طریق های مورد نیاز در پیادهو یک راند نیز به منظور نهایی نمودن شاخص انجام شدراند  9در همتاگزینی انتخاب شدند، 

 توزیع پرسشنامه بین اعضای پانل دلفی برگزار گردید.

ای راند دوم پرسشنامهبه منظور ارزیابی برداشت مفهومی مبانی نظری ارائه شده در مستندات دلفی و چارچوب اولیه مدل طراحی شده در 

بدست آمده نشان  13/1مبتنی بر مفاهیم ارائه شده طراحی و توزیع گردید. به منظور ارزیابی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده و عدد 

 دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود.

ها د. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه انتخاب شاخصبدست آم 31/1های ارزیابی عدد اخصاین ضریب برای پرسشنامه پایانی جهت انتخاب ش

های پیشنهادی بود، با در نظر گرفتن تایی شاخص 619پرسشنامه توزیع شده که شامل بانک   21از مباحث آماری استفاده شد و از پاسخهای 

 شاخص انتخاب شد. 19تعداد  %11همبستگی و اجماع باالی 

ای مبتنی بر طیف لیکرت با هدف ارزیابی هدفمند طراحی های بدست آمده پرسشنامهاز شاخص به منظور پیاده سازی مدل نیز با استفاده

 های مورد نظر توزیع گردبد.گردید و در بین بنگاه

ی ی فناورهای فعال و سودآور کوچک و متوسط در محیط رقابتی متوسط در حوزهگیری با توجه به نوع روش پژوهش، از بین بنگاهنمونه

 ای بود.گیری انتخاب تصادفی مبتنی بر نمونه گیری خوشهو اطالعات انجام گردید و از این منظر شیوه و روش نمونه ارتباطات

رقابت بنگاهقدرت  تامين  

کنندگان

 توزيع کنندگان

 

 

رقباي 

موجود 

 و بالقوه

تهديد 

 جايگزيني
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آوری و پاسخنامه جمع 92د و پس از حدود سه هفته مه، بین آنها توزیع گردیبود که پرسشنا شرکت-نفر 11ی مشتمل بر حجم نمونه

شرکت در اجرای مدل و بررسی میزان موفقیت آنها از طریق رتبه بندی نتایج  91دار، موارد ناقص و مشکلنهایتا پس از بررسی تحلیلی و حذف 

 حاصله شرکت داده شدند.

 
 هامراحل انجام تحقیق و یافته

 )نیلی و گیری عملکردتوان گفت اندازهوری و اثر بخشی اقدامات آن است میاز آنجا که سطح عملکرد یک کسب و کار تابعی از بهره

 (:6331همکاران، 

 وری و اثر بخشی استفرآیند کمی نمودن بهره -

 وری یک فعالیت است.گیری کمی اثر بخشی و بهرهای برای اندازهشاخص و سنجه -

 (.6339)نیلی،  های سازمان استوری در فعالیتای از مفاهیم و قواعد برای کمی نمودن اثر بخشی و بهرهمجموعه -

بنگاه ها  یرقابت یبندعملکرد و رتبه یابیارز یچابک برا یاین پژوهش با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمی، توسعه چارچوب یلذا هدف اصل

موجود  یرقابت یهاتیاستفاده از ظرف زانیو م تیموفق یابیارز یهر بنگاه برا یاختصاص یو نشانگرها رهایمستقل از متغ یاسیو بدست آوردن مق

 بوده است. ریا در نظر داشتن موارد زکسب و کار ب طیدر مح

 .یوسنجش کارآئ یعملکرد، رتبه بند یابیسرعت در ارز شیو افزا سازی ساده -

 .یکارآئ شیافزا یمناسب برا یارائه الگوها -

 .هاافزایش اثر بخشی فعالیت یمدت و کوتاه مدت برا انیم یبرنامه ها نیکمک به تدو -

 .برآنموثر  یرهایبا توجه به شناخت متغ وریبهرهاثربخشی و بهبود  ارائه راهکار مناسب -

 طراحی چارچوب مدل پیشنهادی
یری گهای کارت امتیازی متوازن و تعالی کیفیت اروپایی و بهرهدر این مرحله با تکیه بر مدل منشور عملکرد، مفاهیم طرح شده در مدل 

های تهیه شده در تحلیل موقعیت کسب و کار و نظرات ، مطالب و محتوای گزارشایهای کتابخانههاز مدل استراتژی رقابتی پورتر و مراجعه به داد

وم کلی ضوابط، منافع و روابط با توجه به ملموس و قابل درک بودن عام، انتخاب شدند و به منظور ارزیابی جامعیت هکارشناسان و مدیران سه مف

 بررسی گردید. های مختلفی در چارچوب تدوین شده قرار گرفته والزم، شاخص

ها به صورت غیر علمی و هدفمند بررسی و پایش هر یک از این سه مفهوم به صورت مجزا یا ترکیبی بدون قاعده، توسط بسیاری از بنگاه

بندی د رتبهکربا توجه به روی مندی در قالب یک سیستم ارزیابی توسعه داده نشده بود. لذاشود، اما تا کنون چارچوب نظری یکپارچه و نظامانجام می

مدل باید قابلیت توصیف عملکرد یک بنگاه را داشته باشند، مفاهیم در قالب زیر در  از آنجاییکه ،ای سه مفهوم انتخاب شدهو موفقیت مقایسه

 ند.های مورد مراجعه در اختیار اعضای پانل دلفی قرار گرفتچوب توصیف موفقیت باز تعریف شده و در کنار مفاهیم و مبانی مدلچار

، ، تقویت ارتباطات با مصرف کنندگانبازخورد، تحلیل  سازیتوسعه ارتباطات هدفمند درون و برون سازمانی در قالب مفاهیمی چون شبکه -

 رقبای موجود، بالقوه و ....تامین کنندگان، کارکنان، 

های تقویت و ساختاردهی نظام مند به کسب و کار و ضوابط و قوانین واستانداردهای مطرح در حوزه های مختلف استفاده از ظرفیت -

 کسب و کار در محیط  داخل و خارج سازمان 

توجه به منافع گسترده و تاثیرات مشخص ناشی از فعالیت بنگاه در داخل و خارج از آن ماند سودآوری، مسئولیت اجتماعی، ارزش  -

 افزوده، منافع رقبا، تامین کنندگان، تقویت کنندگان  و ... 
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 . تاثیر عوامل مدل بر کسب موفقیت بنگاه1شکل 

 
 مراحل دلفی

به اعضای پانل دلفی ارائه شد و به منظور ارزیابی برداشت مفاهیم و مبانی مدل و الگوهای مرجع مورد استفاده قرار گرفته ، اول  در این راند

های مختلف استخراج شده از منابع مختلف استخراج و برای دسته بندی در قالب مدل شاخصسوال از  13ای شامل ارائه شده پرسشنامه از مطالب

بود که نشانگر  %32بالغ بر های ارائه شده بوده و میزان همگرایی پاسخ 13/1نباخ پرسشنامه مزبور وبه آنها ارائه گردید. عدد بدست آمده آلفای کر

 برداشت مناسب و دریافت مشترک مفهوم مدل و مبانی نظری ارائه شده چارچوب و مدل های مورد مراجعه از طرف اعضای پانل بود.

 مخواسته شد تا سه ،با کمک گرفتن از اوزان کاربردی و آزمون شده دو مدل کارت امتیازی متوازن و تعالی کیفیت اروپایی ،دومدر مرحله 

  دهی نمایند.های پیش گفته وزنمدلدر چارچوب وم مدل را، تاثیر هریک از سه مفه

 . اوزان بدست آمده برای مفاهیم مدل از راند اول دلفی2جدول 

دهی مفاهیم / وزن

 هاحوزه

 روابط منافع ضوابط

 EFQM 28% 11% 92%با کمک  

 BSC 61% 11% 91%با کمک 

 %99 %11 %22 میانگین

 

و سهم عوامل دورنی و بیرونی در  ودهنظرات خود را در مورد اوزان اصالح نم ،درخواست شد در صورت نیاز اعضای پانلاز  ،در مرحله سوم

تایی  1یک پرسشنامه شاهد مبتنی بر مفاهیم توصیفی با پاسخگویی در قالب طیف لیکرت  .را مشخص نمایندها موفقیت بنگاه در هر یک از حوزه

 نتایج دور قبل به صورت زیر تدوین گردید.پس از تجمیع و محاسبه توزیع شد. نیز 

 
 . نتایج راند دوم دلفی9جدول 

 روابط منافع ضوابط مفاهیم  / دهی وزن

 EFQM 21% 11% 91%با کمک  

 BSC 61% 11% 91%با کمک 

 %92 %11 %68 پیشنهاد مستقل قطعی
 

 

 . نتایج راند دوم به تفکیک محیط دورنی و بیرونی بنگاه9جدول 

 روابط منافع

 ضوابط

 



 269-221، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9163-2692 

          http://www.joih.ir  

 

 

331 

 

 

 جمع روابط منافع ضوابط 

 611 %92 %11 %68 مستقل قطعی

  بیرونی درونی بیرونی درونی بیرونی درونی 
 611 %62 %21 %62 %98 %7 %66 وزن تفکیک شده

 
 های ارائه شده در پرسشنامه شاهد به صورت زیر تحلیل آماری گردید و نتایج زیر بدست آمد:پاسخ

 (6رابطه 
𝑃𝑗,𝑖=

𝑄𝑗

∑ 𝑄𝑗
7
1

 

jQ   امتیاز داده شده به هر سوال جدول  -  j,iP   6،2،9 ..… ,21{وزن هر پاسخ داده شده وi={ 
 

 (2رابطه 
𝑆𝑅𝐸𝐺 =

∑ ∑ 𝑃𝑗,𝑖
2
𝑗=1

35
𝑖=1

35
             𝑆𝐵𝐹𝑇 =

∑ ∑ 𝑃𝑗,𝑖
5
𝑗=2

35
𝑖=1

35
       𝑆𝑅𝐸𝐿 =

∑ ∑ 𝑃𝑗,𝑖
7
𝑗=6

35
𝑖=1

35
   

REGS ،وزن عامل ضوابط   BFTS  ،وزن عامل منافع   RELS  وزن عامل روابط 

 
با اوزان  سهیبدست آمد که در مقا %99و  %91، %22عوامل ضوابط، منافع و روابط اعداد  یبرا بیارائه شده به ترت یوزن پاسخ ها یابیبا ارز

 .بودند یقبل جینتا یابیحاصله، شاهد صحت ارز جیگفت، نتا توانیم یخوب بیبا تقر %92و  11%، 62%

 619ای شامل پرسشنامههمچنین و نمایند  حالخواسته شد تا با توجه به نتایج دور قبل در صورت نیاز اوزان را اص از اعضاچهارم در مرحله 

 بین اعضا توزیع گردید. آن برای انتخاب  زیرمجموعهدر سه مفهوم اصلی و شش  ،بندی شدهشاخص دسته

 

 . نتایج نهایی دلفی1جدول 

 روابط منافع ضوابط 

 96 13 21 وزن 

 بیرونی درونی بیرونی درونی بیرونی درونی 

 69 68 61 91 7 69 وزن تفکیک شده

 69 63 61 23 3 61 پرسشنامه شاهد

 

 . پرسشنامه شاهد برای کنترل مضاعف نتایج دلفی1جدول

 جدید قبل (7عدد  ریتاث نیشتریب یو برا 1عدد  ریتاث نیکمتر یشرکت )برا تیموفق زانینقش عوامل مختلف در م

 9/9 2/9 هاها، اجرای منظم و موثر دستورالعملهای داخلی، احصا و تدوین فرآیندها و روشتنظیم ضوابط و آیین نامه -6

 1/2 7/2 های قانونی به منظور توسعه کسب و کار، همکاری با اتحادیه، قانونگذار و ناظران قانونیتاکید بر استفاده از حداکثر ظرفیت -2

 3/6 2 های مختلف کسب و کارها و مصوبات دولتی و قانونی به عنوان موازین محدود کننده ورود به حوزهآیین نامهمقررات، ضوابط،  -9

 7 7 ها، نسبت کارآیی نیروی انسانی)سود خالص/تعداد کارکنان(، کاهش قیمت تمام شده و...گذاریکسب سود مالی بیشتر در سرمایه -1

 3/9 1/9 توزیع کنندگان و تامین کنندگان از سود حاصله از همکاری با شما، احترام رقبا به شمارضایت مشتری از قیمت، رضایت  -1

 1/1 1/1 اندیشی یا تفریحی با کارکنان و خانواده آنهاارتباط موثر با کارکنان، رضایت کارکنان از رفتار درون سازمانی، برگزاری جلسات هم -1

 9/9 8/9 سیستماتیک با مشتریان، برگزاری و شرکت در جلسات صنفی و رقبا، نمایندگان و تامین کنندگانوجود سیستم ارتباط مستمر و  -7
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 اجرای مدل
ی ارزیابی بین جامعه نمونه توزیع گردید و پرسشنامه 11ها در دور چهارم دلفی، تعداد گیری کمی مدل و تعیین شاخصبا توجه به شکل

شرکت مورد ارزیابی و رتبه بندی  91و غیرقابل استفاده تعداد  ، تکراریهای ناقصنامهپاسخو اصالح ها، تحلیل، تجمیع و حذف آوری دادهبا جمع

 قرار گرفتند.

 هاو پاسخ دیگرد عیشده تجم افتیدر یانتخاب شد. داده ها یپاسخ به صورت تصادف 91، پاسخ دریافتی  92و  یپرسشنامه ارسال 11 نیاز ب

 ریها محاسبه شدند و چهار متغهیگو یها بر مبنا ریو متغ دیگرد نییتع یاابتدا نوع داده ها رتبه، قرار گرفت یمورد بررس  SPSSنرم افزار  توسط

نرمال برخوردار هستند لذا  عیکه داده ها از توز دیانجام شد و مشخص گرد رنوفیکولمگروف اسم آزمون.  به مجموعه داده ها اضافه شد دیجد

 بودند.قابل انجام  یپارامتر یهاآزمون یتمام

 یافرض رتبه ،اندشده عیتوز یها پارامترشد که داده مشخصاما  ،دارد یناپارامتر یهابه آزمون ازین یارتبه اسیکه انتخاب مق ییاز آنجا

 آمد.بدست  216/1مقدار برای ارزیابی پرسشنامه کرونباخ  یآزمون آلفاو از  ندددر نظر گرفته ش یاسیو داده ها مق هداده شد رییبودن تغ

های ارزیابی شده را در هر حوزه از طریق فرمول زیر بدست توان امتیاز شرکتبا توجه به اوزان بدست آمده در فرآیند دلفی برای مدل می

 آورده و آنها را رتبه بندی نمود. 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 (9رابطه  = ∑ 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1
  

 که در آن : 

Filedی، روابط داخلی و روابط خارجیداخلی، ضوابط خارجی، منافع داخلی، منافع خارجهای ضوابط: هر یک از حوزه 

تایی برای هر سوال است که به ترتیب برای ضوابط داخلی و خارجی، منافع داخلی و خارجی و  1: عدد ارائه شده برای طیف لیکرت iو 

 هستند. 61و  61، 61، 62، 66، 61وابط داخلی و خارجی، ر

 شود: محاسبه امتیاز در هر حوزه سه گانه نیز از طریق رابطه ریاضی زیر انجام می

 (9رابطه 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 × 121 + 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 × 71 
 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠 =  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠 × 251 + 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠 × 121 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 × 181 + 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 × 121 

 امتیاز فوق بدست خواهد آمد  9محاسبه امتیاز کلی هر شرکت نیز از جمع 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 (1رابطه  =  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠 + 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

 

 

 . نتایج ارزیابی 1جدول

  فاصله با     

رتبه  رتبه قبلی 3رتبه  2رتبه  1رتبه  امتیاز نام شرکت رتبه

 6       1 81/19 چاپ و نشر بانک ملی ایران 6 اصالحی

 2 12/1   1 12/1 12/93 تحلیلگران سیستم های پیچیده 2

 P&G 26/98 19/1 26/6 1 26/6 9 کیفیت 9

 9 96/1 96/1 12/6 31/1 3/97 گام الکترونیک 1

 9 17/1 98/1 13/6 16/1 89/97 بورس اوراق بهادار 1

 1 91/1 79/1 31/6 91/1 18/97 کامپیوکو 1

آینده نگاران مدیریت و فناوری  7

 آروین

66/97 79/1 96/2 6/6 97/1 1 
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 1 11/1 11/6 71/2 68/7 11/91  کاسیان کارت 8

 1 81/1 1/2 16/9 19/8 86/91 پبکو الکترونیک 3

 1 68/1 18/2 73/9 26/8 19/91 آداک 61

 1 28/1 81/2 17/1 13/8 91/91 خدمات انفورماتیک 66

 7 98/1 21/9 11/1 87/8 37/91 داده ورزی سداد 62

 7 11/1 13/9 3/1 92/3 12/91 صرافی ملی ایران 69

 8 91/1 19/1 21/1 11/3 68/91 مکفا 61

 8 69/1 61/1 97/1 73/3 11/91  توسعه داده ورزی ایمن آوید 61

 8 911/1 111/1 171/1 131/61 711/99 پیشگامان پویا 61

 8 111/1 12/1 79/1 61/61 13/99  داده های گویای نگار 67

 3 6/1 12/1 89/1 21/61 13/99 خبره پرداز پارس 68

 3 92/1 31/1 61/1 17/61 27/99 تابان کیش 63

 3 111/1 311/1 611/1 171/61 211/99 طرح و توسعه آینده پویا 21

 61 111/1 1/1 16/1 19/66 86/92  دانش آفرینان نیک اندیش 26

 61 1171/1 1171/1 1171/1 1771/66 7121/92 گروه توسعه ملی 22

 61 2121/1 13/1 3/1 92/66 12/92 داده های رسا 29

 61 16/1 7/1 36/1 99/66 16/92 آریا همراه 21

 61 17/1 77/1 38/1 1/66 11/92 تلکام سافت 21

 66 12/1 93/1 1/7 12/62 82/96 سبا پردازش 21

 66 21/1 11/1 81/7 28/62 11/96 شرکت سیدکو 27

 66 18/1 79/1 31/7 91/62 18/96  دانش رایانه ایرانیان 28

 62 16/1 97/7 11/8 37/62 87/91 داده ورزی فرادیس البرز 23

 62 1/1 71/7 38/8 97/69 17/91 کارگزاری بانک ملی ایران 91

 62 13/1 89/7 11/3 11/69 98/91 پارس سداد 96

 69 17/1 9/8 16/3 39/69 36/23 مهندسین مشاور نظم آران 92

 69 9121/1 1121/8 8121/3 2721/61 1171/23 سان 99

 69 1171/1 13/8 3/3 92/61 12/23 خدمات نوین داده ورزی سداد 91

 61 69/2 82/61 19/62 11/61 93/27 رهپویان اندیشه دنا 91

 61 81/1 17/66 88/62 9/67 11/21 داده کاوان هوشمند توسن 91

 61 63/6 81/62 17/61 13/68 91/21  پردازش تصویر کمان 97

  1691666/1 میانگین فاصله بین دو رتبه متوالی   
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 پیشنهادهانتیجه گیری و 

ه در مقاالت مختلف به آن اشاره داشت یلیهمانطور که پرفسور ن تیموفق یریگاندازه ایعملکرد  یابیپژوهش نشان داد ارز نیانجام ا ندیفرآ

از  بخشتیرضا یدر بدست آوردن گزارش یاصل دیکل نفعانیو توجه به ذ ستین ینه تنها صرفا وابسته به استراتژ (2112)نیلی و همکاران، است 

نمودن اثر  یکم یبرا یدیمف ندیفرآ تواندیم( 6339)نیلی، به آن اشاره کرده است  زیه قبال ناست، بلکه همانطور ک رانیمد یبنگاه برا تیوضع

در  کندیم هیتوص ییاروپا تیفیک یمتوازن و مدل تعال یازیدو مدل کارت امت یضمن بررس یوباشد.  زیسازمان ن یهاتیفعال یورو بهره یبخش

ه مدل و ب یدهدر ساختار یمشارکت یقاتیآزمون تحق ند،یفرآ هیاول یشامل : طراح یدیسنجش عملکرد کارآمد سه مرحله کل ستمیس کی یطراح

تشکل م یارا چرخه دیعملکرد مف یابیارز ستمیس کیحال  نیدر ع یگرفته شود؛ و ظردر ن ،یواقع یهابر اساس داده یرمشارکتیغ یقیآزمون تحق

فرهنگ درون و برون  تیو افراد با محور ندهایفرآ ها،رساختیکه حول سه مفهوم ز داندیو توسعه آن م یکاربرد و نگهدار ،یسازادهیپ ،یاز طراح

 (2111)نیلی و همکاران،  شودیشکل داده م یسازمان

 . چارچوب پیشنهادی برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد3شکل 
 

 یملکردع سهیو خدمات، مقا دیمختلف تول یهاکوچک و متوسط کشور در رشته یهابنگاه تیفعال یبه شدت رقابت طیکه در مح ییاز آنجا

 یریبکارگ نکهیو با توجه به ا کندیم فایبهبود عملکرد ا زهیو انگ یوربهره یهانهیزم جادیدر ا یموثر اریشرکت، نقش بس یاسیق تیموفق یابیو ارز

و  یاز عدم تطابق فرهنگ کسب و کار داخل یو ابهام ناش هایدگیچیعملکرد متفاوت و متنوع موجود، با توجه به پ یابیارز یو الگوها هامدل

ت در شرک گاهیاز جا یملموس و روشن ریتصو توانندینم برند،یکه م ییباال ینهیو هز شدن آنها، صرف نظر از زمان یبه شدت تخصص نیهمچن

 یو قابل فهم در حوزه فرهنگ کسب و کار داخل یانتزاع ریغ میبر مفاه هیتا با تک میکرد یپژوهش سع نیند؛ در اکسب و کار ارائه ده یعواق طیمح

 زیموثر بر کسب و کار را ن یاز خود، عوامل امروز شیتوسعه داده شده پ یهامدل یکه عالوه بر در بر داشتن محتوا میبپرداز یمدل یبه طراح

 بخش و قابل فهم ارائه و پردازش شود. تیملموس، رضا یو از منظر هشامل شد

استخراج شده از فرهنگ کسب و  میحول مفاه یتوانست اجماع مناسب کردیرو نیحاصل شده از مراحل مختلف نشان داد که اتخاذ ا جینتا

ه که مشاهده گزارش بدست آمده ب یبه صورت ارائه دهد یقبل یتجربه شده و قابل اتکا یهابر روش هیبا تک تیموفق یابیارز نهیکار معاصر در زم

 نمود. ریتصو شانیآنان را برا گاهیشوندگان قابل درک بوده و جا یابیارز یبرا یسادگ

 یبر خرد کارشناس یعالمانه و مبتن ندیفرآ کیکارآمد تجربه شده موجود و در  یها و الگوهابا کمک چارچوب شودیم شنهادیرو پ نیا از

 ها،تیالفع یاستاندارد ساز ،یالگوساز ،یاعتبار یابیکوچک و متوسط، ارز یهاعملکرد بنگاه یساز نهیبه کردیمشابه با رو یهامدل ایمدل  یداخل

 .رندیعملکرد مورد استفاده قرار گ یمل زیتوسعه و بهبود داده شده و در قالب جوا یمل یورموانع کسب و کار و ... در جهت بهره عرف
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  یآت قاتیتحق یبرا شنهادیپ
 ایمزا یشده است که هرکدام دارا جادیعملکرد ا یابیارز یدر راستا یمتفاوت یها و الگوهابه آن اشاره شد، مدل زیدر فصل دوم ن همانگونه

 مخصوص به خود هستند که به طور مفصل مورد اشاره قرار گرفتند.  بیو معا

ملموس  یریتصو جادیا الخصوصیو عل اتیبه واقع شتریو فرهنگ کسب و کار و توجه ب طیبهتر با مح یسازگار لیها به دلمدل نیاز ا یبرخ

)مدل  یابیارز یهامدل نیدتریاز جامع و جد یکیپژوهش  نیمورد توجه قرار گرفتند. اگرچه در ا شتریب نفعان،یذ یشرکت برا یعملکرد گاهیاز جا

 چارچوب ،کارت امتیازی متوازن، تعالی کیفیت اروپایی) هاالگوها و چارچوب نیرترمدل قرار گرفت و از پرطرفدا یطراح یعملکرد( مبنا رمنشو

ها از شاخص ریاستفاده شد. اما امکان استفاده فراگ هاسنجهبه مدل و انتخاب  یاعتبار بخش یپورتر( برا یرقابت یو مدل استراتژ پلیو است یدوریم

 اتییها با در نظر گرفتن جزتعداد شاخص شودیم شنهادیپ یآت قاتیدر تحق لذا ؛دیبودن فراهم نگرد ریگ قتاز گسترده شدن و  و زیپره لیبدل

 .دیکم اثرتر نما زیرا ن یاحتمال یخطاها ةحوز فراگیرتر،شود تا ضمن پوشش  شتریها بشرکت یعملکرد

 یلتعا یهاکه در مدل ییبدست آمده است. از آنجا یابیپرسشنامه و خود ارز عیتوز قیاز طر جیپژوهش مشاهده شد، نتا نیکه در ا همانطور

ات از ارائه اطالع زینمودن و پره تریبه منظور واقع ردیگیو مشاهده صورت م یزیبر مم یمبتن یابیمتوازن، ارز یازیو کارت امت ییاروپا تیفیک

در قالب مستند  یزیمم قیاز آن مصاد شیانجام شده و پ یزیمشاهده و مم قیپژوهش از طر یهاداده یآورجمع شودیم شنهادیپ ،یاقهیسل

  .ردیشوندگان قرارگ یابیارز اریدر اخت یمشخص
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 منابع : 

 یصنعت تیریسازمان مدتهران:  (.6921) و همکاران یاریبخت زیپروترجمه  .ارزیابی متوازن گام به گام .ومنیپل آر ن. 

 ،61دوره  ،ییاجرا تیریپژوهشنامه مد .یو عملکرد سازمان یسازمان یریادگی انی(، رابطه م6921) یمهد ،یمقدم ؛محمد دیس عالمه ،

 .611-11 :، ص92شماره 

 سمت . تهران:تیریسازمان و مد یمبان (6929) انیرضائ یعل 

 نشر رساتهران:  (.6929) ایو عباس مهرپو یدیمج ریجهانگ . ترجمهیرقابت یاستراتژ. پورتر یا کلیما 
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