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دهیچک
ن یـ از کشـورها هسـتند. ا  ياریمتعـارف در بسـ  یسازمانينگ از ساختارهایهلديهاشرکت
ییبه کارایابیدستيبراهاشرکتنی. اروندیشمار مبهد اقتصایگران اصلیاز بازهاشرکت

بـر  يبـه حـداکثر ارزش و اثرگـذار   یابیدسـت زیـ و نشـده نیـی تعبه اهداف لیو نیو اثربخش
تابعه خود هستند تـا در صـورت   يو نظارت مستمر بر واحدهاشیپاازمندیاقتصاد کشور، ن

خـود ادامـه دهنـد.    تیبه فعالیرقابتطیرا انجام دهند و بتوانند در محیلزوم اقدامات اصالح
کیـ امر، عدم وجود نیتحقق ايبراهاشرکتنیايروشیپيهاچالشترینمهماز یکیحال 

اسـت.  هـا شـرکت نیـ تابعـه در ا يواحـدها یابیـ ارزيبـرا زهیروز و مکـان جامع، بـه ستمیس
ن یـ ایبـوده و در نظـر گـرفتن تمـام    ریـ فراگاریبسـ زیـ نیابیـ ارزيموجود بـرا يهاشاخص
اسـت کـه   صورتنیبدق روش کار ین تحقیدر ادشوار است.اریبسیابیارزيبراهاشاخص

يازیـ و بـر اسـاس مـدل کـارت امت    و اسـتفاده از نظـرات خبرگـان   مبانی نظري ابتدا با مرور 
را ياچندرشـته يهـا نگیتابعـه هلـد  يهـا شـرکت يبنـد رتبـه و یابیارزيها، شاخصمتوازن
شـبکه ل یـ تحلفرآینـد اسـتفاده از روش  متل و یدروشکارگیريبهکرده و سپس با ییشناسا

)ANP کهشدهشنهاد دادهیپیمدلانتها،در . شده استپرداختههان شاخصیابندياولویت) به
نگ یهلــديهــاشــرکتتابعــه يواحــدهايبنــدرتبــهعملکــرد و یابیــارزمنظــوربــهتوانــد یمــ
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امکان گسترش مـدل  حالنیدرعاما ،جامع بودهیمدليشنهادیرد. مدل پیقرار گمورداستفاده
ز وجود دارد.یآن نياجرايسازسادهيبراافزارنرمیو طراح

ل یـ تحلفرآینـد ؛)DEMATEL(متـل ید؛)BSCکارت امتیـازي متـوازن (  ؛نگیهلد:کلیديگانواژ
).DSS(سیستم پشتیبان تصمیم؛)ANP(شبکه

مقدمه- 1
منـابع  نـه یبهصیو تخصزیتجهازمندین،يمدت و مداوم اقتصادبه رشد بلندیابیدست

ریپـذ امکـان به سهولت یماليمهم بدون کمک بازارهانیاست. ایدر سطح اقتصاد مل
مناسـب  عیـ کارآمـد در توز یمـال سـتم یوجـود س ،اقتصـاد سـالم  کینخواهد بود. در 

هـر اقتصـاد   در مؤثرياز ساختارهایکی.]1[داردینقش اساسیو منابع مالهیسرما
مـادر  يهـا ا بنگـاه یـ نگیهلـد يهـا شرکتبه اهداف رشد و توسعه،یابیمنظور دستبه

ن یاز رابطـه بـ  ن ارزش یـ گرفتـه و ا شـکل  یـی افزابـا منطـق ارزش  هـا  بنگاهنیا.هستند
ن دسـت  یـ ا.]2[شـود یجاد مـ یگر ایکدیا با یرمجموعه با بنگاه مادریزيکارهاوکسب
يبراکن یل،دارنديهر کشوريدر رشد و توسعه اقتصادیاساسارینقش بسها بنگاه

تابعـه خـود   يواحـدها یابیـ و ارزشیمستمر به پـا طوربهدیداشتن عملکرد مناسب با
شـود، در  یـی افزاتوانـد منجـر بـه ارزش   یميکه منطق مادرگونههمانرا یز؛بپردازند

از ین رفـتن ارزش اضـافه ناشـ   یتوانـد منجـر بـه از بـ    یح مـ یش صحیصورت عدم پا
یابیـ و ارزشیپـا رو،ازایـن .مـانع محسـوب شـود   عنـوان بـه شـده و  يتعامالت مادر

ت دارد.ین اهمیریش از سایها بن نوع بنگاهیتابعه در ايعملکرد واحدها
موردتوجـه همواره است که یاز مسائلیکیعملکردیابیارزفرآیندنظام و یطراح

فرآینـد نیـ در الیـ مختلف دخيهابوده است. شاخصيتجاريهاران ارشد بنگاهیمد
روش و اسـتفاده از  تیوضـع نیـ و تحـول شـده و ا  رییزمان دچار تغیممکن است ط

و عملکـرد  یابیارزيهاتنوع شاخصسازد.یميرا ضرورنهیزمنیمناسب در اابزار
هـاي  اي بـه مـدل  نیـاز فزاینـده  مـادر  يهـا در بنگـاه آن حیصحياجرافرآیندپیچیدگی 

است.ایجاد نموده را فراگیر و یکپارچه 
خصـوص بـا   در کشور بـه یعیوسيهاپژوهش،موضوعاین تاکنون در خصوص 

از مبـرم  یت امر و نیلذا با توجه به اهم.صورت نگرفته استیاتیو عملییکرد اجرایرو
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يهـا ن شـاخص یمـدل، تـدو  یبـه طراحـ  در ایـن پـژوهش   ،کشـور بـزرگ يهانگیهلد
يعنـوان مبنـا  ج آن بـه یو نتاپرداخته شدهیاتیصورت عملآن بهيو اجرایاختصاص

معرفی شده است.هامجموعهنیاران یعمل مد
ل پرداخته شده است:یب به موارد ذیبه ترتدر ادامه،

rمرورمبانی نظري
rشناسی پژوهش و تشریح مدل روش
o) کارت امتیازي متوازنBSC(
oدیمتل (روشDEMATEL(
oيال شبکهیتحلفرآیند)ANP(1

rهاشنهادیپان یو بيریگجهی، نتاجراي مدلجیارائه نتا

ينظریمبانمرور - 2
ار یـ گـر را در اخت یچنـد شـرکت د  یاست که سهام کنترلـ ینگ شرکتیهلدا یبنگاه مادر 

يدر اســتانداردهاکنــد. یو کنتـرل مــ يرا راهبــرهــاآنیمختلفــيهـا دارد و از روش
ا چنـد  یـ ک یـ يشـود کـه دارا  یمیتلقیاصليواحد تجار،نگی، شرکت هلديحسابدار

اسـت  یاصـل يتحت کنترل واحد تجاریفرعين واحدهایاست و ایفرعيواحد تجار
، یفرعـ يتجاريواحدهایاتیو عملیماليهااستیت سیو هدايراهبردییکه با توانا

.]3[استهاآناز يبه دنبال کسب منافع اقتصاد
در آن بـا  يریـ گمینگ، تصـم یک هلـد یيکارهاوکسبیبا توجه به تنوع و گستردگ

نگ از یهلـد يهاشرکتدر میبان تصمیپشتيهاستمیس،رونیااز.همراه استیدگیچیپ
يبـرا در مـدیریت  2میبان تصـم یسـتم پشـت  یمفهـوم س برخوردار است. یت خاصیاهم
ده تـا بـه   یـ ن ایـ مطرح شد. از بـدو ظهـور ا  ]4[لستریو وتوسط1987سال ن بار یاول

ف یشـنهاد شـده اسـت. تعـار    یپمیبان تصمیستم پشتیسيبرايف متعددیامروز، تعار
انـد و  افته تمرکز داشتهیمه ساختاریمسائل ندر حلستم ین سیت ایشتر بر قابلیه بیاول

انـد.  قـرار داده موردتوجـه آن را یطراحفرآیندستم و یسیاصلياجزايف بعدیتعار
ک یـ نگـرش متفـاوت بـه موضـوع نهفتـه اسـت. از       يایـ ن اختالف، در زوایگر ایل دیدل

1. Analytical Network Process (ANP)
2. Decision Support System (DSS)
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گریکـد یبـه  مرتبط يهاها و دادهاز برنامهيا، مجموعهمیبان تصمیستم پشتیدگاه سید
سـتم  یس،شـوند. در واقـع  یمـ یطراحـ يریـ گمیل و تصـم یـ کمک به تحلياست که برا

ران یشـود کـه مـد   یمحسوب میاطالعاتيهاستمیسترینمهماز یکیمیبان تصمیپشت
کند.یمياریستمیت سیو هدايریگمیتصمهر سازمان را در امر يباالرده

کند:یرا دنبال میبه سه هدف اصلیابیدست،میبان تصمیپشتستمیهر س
افتهیساختمهیدر مورد مسائل نيریگمیتصميبراری) کمک به مد1
آنینیگزیو نه جاریتوسط مدشدهانجاميریگمیتصمیبانی) پشت2
آناثربخشیبه شتریو توجه بيریگمیتصمییکارا) بهبود 3
اره و چندهدفـه بهـره   یچنـدمع يریـ گمیتصـم فنوناز میبان تصمیپشتيهاستمیس

در علـوم  یفراوانـ اره و چندهدفـه کـاربرد   یچنـدمع يریـ گمیتصميهارند. روشیگیم
مختلف دارند.

یابیـ سـتم ارز یسنگ، یک هلـد یيم برایبان تصمیپشتيهاستمیسترینمهماز یکی
بـر  يمختصـر . در ادامـه بـه مـرور   تابعـه آن اسـت  يهـا شـرکت يبندعملکرد و رتبه

پرداخته شده است:مرتبط با این موضوعيهاپژوهش
هادادهیل پوششیمانند تحلیمختلفيهااز روشعملکرد یابیمنظور ارزتاکنون به

)DEAــارت امت ــ)، ک ــوازنيازی ــدل 1BSC(مت ــا، روشEFQM)، م ــميه ــگمیتص يری
ــدمعیاره ــت  ) و...MCDM(چن ــده اس ــتفاده ش ــازا.اس ــنی ــره BSCروش ،نیب در زم

يهـا تیـ نمـودن فعال راسـتا هـم دارد که بـا هـدف   يک جایت استراتژیریمديهاروش
سازمان به کار گرفتـه  یو خارجیو توسعه عوامل داخلاستراتژیکسازمان با اهداف 

ن بـار توسـط نورتـون و کـاپالن     یمتـوازن کـه اولـ   يازیـ کارت امتروش.]5[شودیم
تبـع بهسازمان و يهاين استراتژینه تدویدر زمهاروشترینمهماز یکی،شدیمعرف

یابیـ ن روش بـا هـدف ارز  یـ اسـتفاده از ا رونیـ ازا.اسـت يعملکـرد يهاشاخص،آن
يریـ گمیتصـم يهـا همزمـان روش يریرگاکـ به.متداول استيامریعملکرد سازمان

يعملکـرد يهابه اهداف و شاخصیدهو وزنيسازیبا هدف کمBSCو چندمعیاره
.]6[استمورداستفاده قرار گرفتهیمختلفيهاز تاکنون در پژوهشین

وان یتـا در یک دانشـگاه خصوصـ  یعملکرد یابیر پژوهش خود به ارزد]7[تسنگ 
اسـتفاده  يصـورت شـبکه فـاز   بـه BSCن موضـوع از روش  یايو برا. اپرداخته است

1. Balanced Scorcard Card
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) ANP(یمراتبـ ل شـبکه سلسـله  یـ از روش تحليشـنهاد یپیبیدر مدل ترک.کرده است
ن روابـط  ییـ تعيبـرا DEMATEL، از BSCمختلـف  يهاوجهیل وابستگیمنظور تحلبه
ها استفاده شده اسـت.  تیعدم قطعیابیبا هدف ارزيمجموعه فازنظریهارها و از یمع

قـرار  مورداسـتفاده و ییشناسـا BSCار در قالب چهار منظـر  یمع22،ن پژوهشیدر ا
يجذب دانشجو«ار ین معیو اثرگذارترترینمهمدهد ینشان مییج نهاینتا.گرفته است

وو و ،در ادامـه ار اسـت. یـ معکـاراترین عنـوان  به» رشد ساالنه درآمد«بوده و » دیجد
را وان یتـا يهـا دانشـگاه يعملکرد مراکـز آمـوزش کـاربرد   یابیمدل ارز]8[همکاران 

ه شـده اسـت،   یـ اره تهیچنـدمع يریـ گمیو تصـم BSCبـر  ین مدل مبتنیاتدوین کردند.
متناسـب  يهاموضوع و نظرات خبرگان شاخصمبانی نظريشان در ابتدا براساس یا

ن یروابط بANPو DEMATELهايروشب با استفاده از یرا استخراج و سپس به ترت
يمـدل بـر رو  ،در گام آخـر .ها را استخراج کردندشاخصیو وزن نسبBSCمنظر 4

VIKORيریکـارگ ن مراکز با بهیوان اجرا و ایسه دانشگاه تايکاربردمراکز آموزش

منظر رشـد  يهان امر بود که شاخصیايایگوییجه نهایشدند. نتيبندسه و رتبهیمقا
ن نشـان دادنـد   یها هستند، همچنر شاخصیساين عوامل بر رویاثرگذارتريریادگیو 

یابیـ در موضـوع ارز یپررنگـ ار یز نقـش بسـ  ینیو مالیداخليهافرآیندکه دو وجه 
و » 1فروش« ، »خدمات پس از فروش«ت یدر نها.مذکور دارندیعملکرد مراکز آموزش

،گـر یدیشـدند. در پژوهشـ  ییشناسـا یسـه شـاخص اصـل   عنـوان بـه » سود خالص«
ک یـ ن سـطح عملکـرد   یـی بـه تع يفازANPو BSCيریکارگبا به]9[رن یوکسل و دوی

ن یـ پرداختند. در ایسازمانيهايه، با توجه به اهداف و استراتژیدر ترکيدیبنگاه تول
یسـات زوجـ  یران در مقایگمیت، تصمیط عدم قطعیمنظور در نظر گرفتن شراروش به

صـرفًا ،ن پـژوهش یاند. در اکردهر ثابت استفاده یعبارات و مقاديجابهياز اعداد فاز
BSCل هر وجـه  یذيارهایان معیلحاظ شده و روابط مBSCن مناظر مختلف یروابط ب

هوآنگ و ، یدر مسائل شرکتروشن یايریکارگبهدر ادامهدر نظر گرفته نشده است.
ــا اســتفاده از ترک]10[همکــاران  ــب ــسلســلهAHP)BSCوBSCب ی ــه )یمراتب ــدام ب اق

از چهـار منظـر کـارت    یـی و دارویک شـرکت بـا  یـ بهمربوطها ياستراتژيبندتیاولو
، هدف را حـداکثر کـردن   AHPمراتبسلسلهشان در یا.نمودند)BSC(متوازنيازیامت

ارها در سطح بعد از هـدف و  یمععنوانبهرا BSCو چهار منظر گرفتهدر نظر عملکرد 

1. Turnover volume: Total amount of sales income
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ک از یـ ل هریـ و در ذمراتـب سلسـله ن سـطح  یعنـوان آخـر  شرکت را بهيهاياستراتژ
اند.هدهی کردرا وزنهايمناظر سطح قبل قرار داده و استراتژ

ه ازجملـ ن موضـوع پرداختـه شـده اسـت؛    یز به اینیداخليهان در پژوهشیهمچن
یخصوصـ يهـا دانشـگاه یابیـ مـدل ارز ]11[یید صفایو عبدالحمیخانشمهاسرفراز

و بـا اسـتفاده از   BSCبـر  یمبتنـ ران یايبا مطالعه موردرا در پژوهشی ) یرانتفاعی(غ
DEMATELن مـدل از  یـ در اانـد. ارائـه کـرده  VIKORو DEMATEL ،ANPروشسه 

محاســبه وزن يبــراANPو از BSCچهــار منظــر یمعلـول یعلــن روابــط یــیتعيبـرا 
اقـدام بـه   VIKORيریکـارگ ت با بـه یدر نها.استفاده شده استهر منظريهاشاخص

گر یدیدر پژوهشاست.شدهيمطالعه مورديبراشدهانتخابيهادانشگاهيبندرتبه
BSCبـر  یمبتنـ یبـ یترکچندمعیارهيریگمیبه ارائه مدل تصم]5[ار و همکارانیورمز

ز یـ ن مدل نیدر ااند.محور پرداختهق و توسعه یتحقهايسازمانعملکرد یابیارزيبرا
ــدا  ــام ابت ــراDEMATELاز ییدر گ ــیتعيب ــاظر  ی ــط من ــراANPو از BSCن رواب يب

در گـام  اثرگـذار اسـتفاده شـده اسـت.    يهـا و شـاخص BSCچهار منظر به یدهوزن
و 1ARAS ،COPRAS2 ،3MOORAیکمچندمعیارهيریگمیچهار روش تصماز،یینها

TOPSIS4ک از چهـار  یـ هر.اسـت شـده مرکز پژوهشی با اسـتفاده  12بندي براي رتبه
5ع فواصـل یـ لـذا بـا اسـتفاده از روش تجم   ،انـد ارائه کردهیروش مذکور پاسخ متفاوت

و يالوند،گریدياز منظر.صورت گرفته استیینهايبندو رتبهترکیب شده ها پاسخ
صـنعت درتهـران را بهـادار اوراقبـورس درشـده رفتهیپذيهاشرکت]12[همکاران
. انـد هنمـود يبنـد رتبهVIKORويفازAHPبریمبتنيکردیروازاستفادهباخودرو

.ه اسـت گرفتـ قـرار مـدنظر یاصـل يمبنـا عنـوان بهیماليهاشاخص،قیتحقنیادر
بهـادار اوراقبورسدرشدهرفتهیپذمهیبيهاشرکت2013سالدرين شهبازیهمچن

يهـا شـاخص ،منظـور نیابه. ]13[ه استدادقراريبندرتبهویابیارزموردتهران را
يریـ گبهـره چندمعیارهيریگمیتصميهاروشازوداده شدهقرارمبناعنوانبهیمال
PROMETHEEوANPشـامل پـژوهش نیـ ادرمورداسـتفاده يهـا روش. ه استشد

وعملکـرد یابیـ ارزيبرایمدلارائهبهايمطالعهز درین]14[ان یو قدرتيانوار. است

1. Additive Ratio Assessment (ARAS)
2. Complex Proportional Assessment (COPRAS)
3. Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA)
4. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
5. Utility interval aggregation method
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يشـنهاد یپمـدل در. انـد پرداختـه متـوازن يازیامتکارتيمبناها برشرکتيبندرتبه
،هـا آنضـعف وقـوت نقـاط تـر قیـ دقنیـی تعوهـا شرکتعملکردترجامعنییتبجهت

،یداخلـ يهافرآینـد ،یمـال یاصلمؤلفه6از،BSCيهامدلدرمذکورمؤلفه4جايبه
نیـ در ا. اسـت شـده اسـتفاده تیریمـد ویانسـان يرویـ ن،ينوآوروتوسعه،يمشتر

وهـا مؤلفهتعددلیدلبهوشدهاستخراجيبندرتبهجهتعملکردشاخص422ق،یتحق
مـدل . اسـت شدهگرفتهبهرهچندشاخصهيریگمیتصممدلازيبندرتبهيهاشاخص

ازيتعـداد خصوصدرتهرانبهاداراوراقبورسبازاريهادادهبراساسيشنهادیپ
شـانون یآنتروپـ یدهوزنروشازاستفادهباورانیابزرگخودروسازيهاشرکت

.استشدهارائهآنجینتاوگرفتهقراریعملآزمونموردTOPSIS و
،ه اسـت رفتـ یصـورت پذ ]15[انیو اقـدام يپور زرندتوسطکهيگریمطالعه ددر
نیـ ادر. انـد شـده يبندرتبهویابیارزتهرانيشهردارتابعههايسازمانوهاشرکت

شدهدهیوزنوییشناسامتوازنيازیامتکارتوجهچهارقالبدرها شاخص،مدل
يبندرتبهموردمطالعهيهاشرکتاره،یچندمعيریگمیتصميهاروشازاستفادهباو

منظـور  مـدلی تلفیقـی بـه   ]16[میرفخرالـدینی و همکـاران   ،يگـر یدقیـ تحقدر.اندهشد
جهت بهبود ارزیابی عملکرد شعب اداره تعاون استان یزد با رویکرد تدوین استراتژي 

اي فـازي،  در این مدل از تلفیـق فرآینـد تحلیـل شـبکه    .نداهعملکرد این شعب ارائه نمود
. هاي فازي استفاده شده استکارت امتیازي متوازن و تحلیل پوششی داده

درشـده رفتـه یپذبرتـر شـرکت ، پنجاهيگریددر پژوهش]17[و همکاران ینیحس
یمـال يهـا نسبتاساسرا بر1389تا1387سالسهیتهران طبهاداراوراقبورس

،AHP-TOPSISیبـ یترککردیروازاستفادهبا) يسودآورویاهرمت،یفعال،ینگینقد(
هاآنانیمیهمبستگوسهیمقابورستوسطشدهارائهيبندرتبهباسپسويبندرتبه

یمـدل ]18[ملـک ين اسـد ی. همچنـ انـد کـرده یبررسرمنیاسپآزمونرا با استفاده از
کـرد یروازاستفادهبابهاداراوراقبورسدرشدهرفتهیپذيهاشرکتيبندرتبهجهت

)MCDM-BSC (روشازیقـ یتلفيکـرد یرويبرمبنایمدلق،یتحقنیادر. نمودندارائه
SAWيهافرآینـد ،يمشـتر ،یمـال منـاظر انیمتعاملويفازطیمحدریمراتبسلسله
یابیـ ارزازاستفادهبانیهمچن. ه استشددادهتوسعهBSCيریادگیورشدویداخل
مجمـوع عملکـرد بـه یابیدستویفیکيهادادهبرآوردرندگان،یگمیتصمنظراتيفاز

هیـ اولیمفهـوم چارچوبقالبدرسنجششاخص30منظور،نیبد. استشدهمحقق
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عوامـل فهرسـت قیـ تطبمنظوربه. شده استاستخراجقیتحقنهیشیپوينظریمباناز
ییشناسـا وبـورس الزامـات وقیـ تحقدرموجـود يفضـا وطیشراباشدهاستخراج

18تعـداد ه،یـ اولشـاخص 30نیبـ ازخبرگـان، بـا مصاحبهازپسارها،یمعترینمهم
بـا سـپس . انـد شـده انتخـاب شاخص12،جهینتدروشدهادغامایحذفآنشاخص
پـس وشـده  بـرآورد ها شاخصازکیهریکلاوزانیمراتبسلسلهفرآیندازاستفاده

رتبـه وازیـ امت،اسـت یفیکویکميهادادهازیقیتلفکهمیتصمسیماتردرضرباز
. ه استآمدبه دستیموردبررسيهاشرکتیینها

ــار ــه، ق ــه]19[زادهيدر ادام ــارزســتمیسیطراحــب ــهوعملکــردیابی ــدرتب يبن
ياشـبکه يهادادهیپوششلیتحليهاروشيمبنابررانیايامنطقهبرقيهاشرکت

يهـا شرکتعملکردیابیارزيبراقیتحقنیادر. ه استپرداختیمراتبسلسلهلیتحلو
و(PCA) یاصـل هايمؤلفهلیتحليهاروشبیترکاساسبريدیجدمدل،برقعیتوز
يهاشرکتعملکردیابیارزاولگام. استشدهشنهادیپ(DEA) هادادهیپوششلیتحل
يازیـ امتکارتيهاجنبهاساسبرمهميهاشاخصییشناسايمبنابريامنطقهبرق

يبــراســپس. اســتبــرقصــنعتارشــدکارشناســاننظــراتازاســتفادهومتــوزان
اسـتفاده ياشـبکه يادادهیپوششلیتحلروشازيامنطقهبرقيهاشرکتيبندرتبه
برقيهاشرکت1390تا1386سالهپنجدورهيهادادهازن منظوریايبرا. ه استشد

.استشدهبرداريبهره
از روش اسـتفاده بانـک بـا   17بنـدي  بـه رتبـه  در پژوهشی دیگر همتـی و عباسـی   

TOPSISپرداختـه و نتـایج حاصـل را بـا     هـا در تحلیـل پوششـی داده  و وزن مشترك
بنـدي بـه روش وزن   دهـد نتـایج رتبـه   این پژوهش نشـان مـی  اند.یکدیگر مقایسه کرده

از نظـر کارشناسـان خبـره بـانکی از برتـري      TOPSISمشترك رتبه نسـبت بـه روش   
. ]20[تر استبرخوردار بوده و به واقعیت نزدیک

در یاره و چندهدفـه کـاربرد فراوانـ   یچنـدمع يهاروش، شدکه مالحظه گونههمان
یابیطور خاص حوزه ارزو بهمیبان تصمیپشتيهاستمیسیو طراحیحل مسائل مال
شـده  نـه انجـام  ین زمیـ در اياریقـات بسـ  یداشـته و تحق هاشرکتيبندعملکرد و رتبه

يهـا شـرکت و هـا مـه ی، بهـا هـا، بانـک  درخصوص دانشگاهاکثراًن موارد یکن ایاست؛ ل
يهـا در ارتبـاط بـا کـاربرد روش   یکار چندانرفته است و تاکنون یصورت پذیبورس
، يتجـار يهـا بنگـاه يبنـد رتبـه مربوط به يهايریگمیچندهدفه در تصماره ویچندمع
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بـا اتکـا بـر منـابع     پـژوهش ن یـ رفتـه کـه در ا  ینگ صـورت نپذ یهاي هلدژه شرکتیوبه
رمجموعه یزيکارهاوکسبيبندعملکرد و رتبهیابیژه ارزیویمدلیبه طراحموجود

ز مشـاهده  یـ نمبـانی نظـري  کـه در مـرور   طـور همـان پرداخته شده اسـت. هانگیهلد
امـا  ،انـد شدهیدهوزنBSCچهار وجه صرفاًصورت گرفته يهادر پژوهش،شودیم

هـا  ه شـاخص یـ کلین وزن نسبییسه و تعیمنظور مقابهANPن پژوهش از روش یدر ا
ق بـا  یـ ن تحقیـ ز ایگر از وجوه تمـا یدیکیعنوان توان از آن بهیاستفاده شده است و م

اشاره نمود.گر یموارد د

تشریح مدل  و پژوهش یشناسروش- 3
اسـتفاده شـده   یبـ ی) ترکMADMچند شاخصه (يریگمیتصمروشن پژوهش از یدر ا

ن یکم بـ ام و روابط حیمختلف تصميهان روش قادر خواهد بود شاخصیرا ایاست، ز
مشـاهده  شـکل  همانگونـه کـه در   کنـد. ورت همزمـان لحـاظ   صو بهیخوببهرا هاآن
و يریـ گمیگرفته شده شـامل سـه ابـزار مختلـف تصـم     به کاریبیروش ترکشود، می
) 3و DEMATEL(2)(متـل یدروش)BSC(1) ،2متوازن(يازیکارت امت)1ت است: (یریمد

.DANP(3متل(یدبریمبتنياشبکهل یتحلفرآیند

استفاده شده در مدل) ترکیبیMADMگیري چند شاخصه (روش تصمیممراحل1شکل 

کــارت روش عملکــرد در چــارچوبیابیــارزيهــاابتــدا شــاخص،قیــن تحقیــدر ا
هاي داخلـی و رشـد و   فرآینـد چهار منظر مالی، مشـتري،  و در(BSC) امتیازي متوازن

1. Balanced Score Card (BSC)
2. Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)
3. DEMATEL-based analytic network process (DANP)

BSC

تعیین شاخص هاي ارزیابی •
عملکرد 

DEMATEL

INRMتشکیل نقشه •

ANP

تعیین وزن شاخص ها•
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سـپس  ،هیـ مصاحبه با خبرگان ته، و]22[و]21[ه بر مرور تحقیقاتیو با تکیادگیري
بـا اسـتفاده از   ازآنپـس و شـد اقدام به اخذ نظرات خبرگـان  ،با استفاده از پرسشنامه

شـده ییشناسـا يهـا اخصن شـ یبـ INRM)(1مـؤثر ینقشه شبکه ارتبـاط ،متلیدروش
متـل، حـائز   یحاصـل از روش د INRMکـه طبـق   ییهـا شـاخص ،و در گام آخـر ن ییتع

يهـا شاخصاز کیوزن هر منتقل و ياشبکهلیتحلفرآیندمدل به دبودنمؤثرارتباط 
،هـا هـا و محاسـبه رتبـه   ل دادهیتحلمنظوربهاست ذکرانیشاشده است. نییمذکور تع

شده است.گرفتهکاربهSuperDecisionsافزار نرم
اسـت.  یفیتوصـ ،قیتحقو از نظر روش يکاربردیقیتحق،ق از نظر هدفین تحقیا

گـذاري  ریـزي و سـرمایه  حـوزه برنامـه  و خبرگـان  رانیمـد ق یـ ن تحقیايجامعه آمار
.هستندنگیهلديهاشرکت

ران و یبـا مـد  ، مصـاحبه  و مبـانی نظـري  یعلمـ تحقیقـات ق از یـ ن تحقیـ ايهـا داده
ــه اســناد و مــدارك  یــو نANPو متــلی، پرسشــنامه دیکارشناســان مــال ز مراجعــه ب

بـر  مؤثريارهایشده است. معينگ گردآوریهلدهايشرکتاز یتابعه برخيواحدها
و مصــاحبه بــا مبــانی نظــري تحقیـق از زیـ نعملکــرد یابیــارزيهـا شــاخصانتخـاب  

اند.شدهییکارشناسان شناسا
آورده شده 1در پیوست کار رفته در مدل بهفنونها و روششرح کامل هریک از 

شود.میاشارهها صورت مختصر به آناست. در اینجا به

)BSCکارت امتیازي متوازن (-3-1
توسط رابـرت کـاپالن و   1992) اولین بار در سال BSCروش کارت امتیازي متوازن (

کارت امتیازي متـوازن:  «ي عنوان یک روش ارزیابی عملکرد در مقالهدیوید نورتون به
در این مقاله عالوه بـر معیـار مـالی کـه     معرفی شد.]23[» ران عملکردمعیارهاي پیش

سه معیـار غیرمـالی  ،گرفتقرار میمورداستفادهصورت سنتی در ارزیابی عملکرد به
این چهار معیار کهشدنیز معرفی هاي داخلی و نوآوري و یادگیريفرآیندمشتري، 

دهند.وجوه کارت امتیازي متوازن را تشکیل می
کـه بـا اسـتفاده از    BSCهاي ارزیابی عملکرد هلدینگ با رویکـرد  شاخص،در ادامه

شـده اسـت،  مصاحبه و پرسشنامه و با مشارکت خبرگان این حـوزه اسـتخراج   روش

1. Influential network relationship map (c)



و همکارانمحمدرضا مهربان پور_______________________ ...هايطراحی مدل ارزیابی عملکرد در شرکت

47

نسـبت  مـدل، هاي مختلفبخشها در براي ساده نمودن درج شاخصشود.میآورده 
:ها اقدام شده استبه کدگذاري شاخص

بنديرتبههايشاخص1جدول 

کدشاخصوجه

مالی
Financial

ROE(F1بازده حقوق صاحبان سهام (

ROA(F2ها (بازده دارایی

F3گردش موجودي کاال

F4فروش ریالی

F5پوشش بودجه سود

F6حجم تولید

F7کیفیت سود

F8عملیاتیسهم سود

مشتري و بازار
Customer

C1سهم از بازار

C2سهم صادرات شرکت

C3المللمیزان حضور در عرصه بین

C4سهم فروش محصوالت جدید

C5سهم نفوذ در بازارهاي جدید

هاي داخلیفرآیند
Internal Business

Processes

P1تولیدبازده

P2سرانه فروش

P3افزاییهم

P4دوره وصول مطالبات

WACC(P5متوسط هزینه تأمین مالی (

P6سهم تأمین مالی با ابزارهاي نوین بازار سرمایه

P7سهم تأمین مالی از منابع با منشأ خارجی

P8مولد جدید به دارایی ثابتگذاريسرمایهنسبت 

رشد و یادگیري
Learning and Growth

L1میزان حوادث شغلی

L2شاخص حاکمیت شرکتی

L3ریزيدهی واحد برنامهسازمان

L4يفرآیندهاي مدیریت سازي نظامپیاده

L5ساختار سازمانی مناسب

L6هاي فناوري اطالعات یکپارچهسیستمنسبت 

L7استراتژیکنسبت تصمیمات

L8سرانه آموزش

L9هاي علمیتوسعه فعالیت
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)DEMATELدیمتل (روش-3-2
DEMATEL   مخفـف عبـارتDecision Making Trial And Evaluation Laboratory  ،اسـت

1در مرکز تحقیقات باتل ژنـو توسـط گـابز و فـونتال    1971دیمتل اولین بار در سال روش

هـاي  گیـري بـر اسـاس مقایسـه    هـاي تصـمیم  که از انواع روشروشارائه شده است. این 
جهت شناسـایی و بررسـی رابطـه متقابـل بـین معیارهـا و سـاختن نگاشـت         ،زوجی است

هاي مقایسات زوجـی و  شود. روش دیمتل با تشکیل ماتریسروابط شبکه به کار گرفته می
ی، شدت و ضعف ارتباطـات و اثرگـذاري عوامـل    هاي تبدیل کیفی به کمبا استفاده از روش
اسـت ایـن روش یـک روش    ذکـر شـایان د. دهـ قـرار مـی  وتحلیلتجزیهبر یکدیگر را مورد 

صـورت  را بـه مسـئله میزان وابستگی علی و معلولی بـین عوامـل   صرفًابندي نبوده و رتبه
یـک روش  عنـوان بـه کنـد و  دار مشـخص مـی  هاي جهتهاي عددي و در قالب گرافامتیاز

گیرد.  قرار میمورداستفادهANPگیري مانند هاي تصمیمکمکی در کنار سایر روش

)ANPاي (روش تحلیل شبکه-3-3
) را AHP(2یمراتبـ سلسـله تحلیـل  فرآینـد روش معروف 1980توماس ال ساعتی در سال 
؛تعیــین اولویــت؛ریــزيی: برنامـه مراتبــسلســلهتحلیــل فرآینـد «در کتـاب خــود بــا عنــوان  

فرض بر این است که ارتباط بین تمـام  AHPدر روش معرفی کرد.]24[» 3تخصیص منابع
سـطح مسـتقل   بوده و همچنین عناصر هـم طرفهکیها) ها، اهداف و شاخصعناصر (گزینه

ایـن ضـعف روش   .پـذیر نیسـت  ا در دنیاي واقعی چنین فرضی امکـان از یکدیگر هستند، ام
AHP تحلیـل  فرآینـد جدید خود یعنـی  روشتوماس ال ساعتی 1996منجر شد تا در سال
گیري بـا لحـاظ وابسـتگی و بـازخورد:     تصمیم«) را در کتاب خود با عنوان ANP(4ايشبکه
،در حقیقـت .معرفـی نمایـد  ]25[» 5یبندي پیچیـدگ اي: سازمان و اولویتتحلیل شبکهفرآیند
ANPیافته روش توسعهAHPو بیرونـی عناصـر را مـدیریت    هاي درونی است و وابستگی
روشــی خطــی و AHPکـه روش  درحــالی؛ســاختار غیرخطـی اســت دارايANPکنــد.مـی 

ترین سـطح آن جـاي دارنـد.    ها در پایینمراتبی است که اهداف در باالي آن و گزینهسلسله
عدم نیاز به استقالل عمودي و افقی میان عناصر مدل است.  ،فرض اصلی در این روش

1. Fonetla & Gabus
2. Analytic Hierarchy Process (AHP)
3. The analytic hierarchy process : planning, priority setting, resource allocation
4. Analytic Network Process (ANP)
5. Decision making with dependence and feedback : the analytic network process : the organization and
prioritization of complexity



و همکارانمحمدرضا مهربان پور_______________________ ...هايطراحی مدل ارزیابی عملکرد در شرکت

49

هاشنهادیپگیري و بیان مدل، نتیجهيارائه نتایج اجرا-4
DEMATELنتایج اجراي -4-1

متـل، مـاتریس ارتبـاط کامـل     یدروشو اجـراي  مـوردنظر يهـا دادهيپس از گردآور
د که جهـت  یاحصاء گرد)غیرمستقیم(ماتریس شدت نسبی موجود از روابط مستقیم و 

مـاتریس  رود.یکـار مـ  بـه ) NRMارتباطـات ( و تشـکیل نقشـه شـبکه   روابط ییشناسا
آورده شده است.2ارتباط کامل در پیوست 

در مـاتریس ارتبـاط   بایـد ارزش آسـتانه   (NRM1) جهت تعیین نقشه روابـط شـبکه  
نظـر و شـبکه روابـط    توان از روابط جزئی صرفمحاسبه شود. با این روش میکامل 

ر آسـتانه  از مقـدا T در ماتریسهاآنقابل اعتنا را ترسیم کرد. تنها روابطی که مقادیر 
براي محاسبه مقدار آسـتانه روابـط   د شد.ننمایش داده خواهNRM در،باشدتربزرگ

شدت آستانه تعیـین  ازآنکهپسمحاسبه شود. T کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس
یعنـی آن  ؛دوشـ مـی صـفر  ،از آسـتانه باشـد  ترکوچککه T شد، تمام مقادیر ماتریس

محاسـبه شـده   02236/0مقـدار آسـتانه برابـر بـا     .شودرابطه علی در نظر گرفته نمی
هـاي  دهـد. سـلول  نشان می،اي ندارندکه با هم رابطهرا است. ماتریس زیر معیارهایی 

بنـابراین اسـت؛ دهنـده عـدم رابطـه بـین دو معیـار متنـاظر بـا آن سـلول         رنگی نشـان 
) بـا یکـدیگر   ANP(روش در مرحله بعد،بط متناظر ندارندمعیارهایی که با یکدیگر روا

شوند.مقایسه زوجی نمی

)تحقیقنتایج: مأخذ(مشتريبعدومالیبعد-معیارهابینروابطماتریس2جدول 

1. Network Relation Map

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 c1 c2 c3 c4 c5

f1 0/0109 0/0105 0/0076 0/008 0/0073 0/0085 0/0087 0/0066 0/0062 0/0041 0/0024 0/003 0/0035

f2 0/0647 0/0118 0/0231 0/0099 0/0085 0/0091 0/0102 0/0093 0/0076 0/0045 0/0029 0/0038 0/0037

f3 0/026 0/0253 0/0128 0/0422 0/0494 0/061 0/0447 0/0623 0/0475 0/005 0/0029 0/0038 0/0039

f4 0/074 0/0715 0/071 0/0177 0/0688 0/0475 0/0124 0/0611 0/0659 0/0141 0/0058 0/0077 0/0077

f5 0/0327 0/0311 0/0304 0/0045 0/0046 0/0064 0/0056 0/0052 0/0045 0/0029 0/0025 0/0027 0/0028

f6 0/0392 0/0378 0/0391 0/0364 0/0368 0/012 0/008 0/0489 0/041 0/0177 0/0037 0/0043 0/0045

f7 0/0024 0/0023 0/0017 0/0017 0/0016 0/0028 0/0025 0/028 0/0015 0/0013 0/0011 0/0019 0/0017

f8 0/0044 0/0042 0/003 0/0031 0/003 0/0047 0/0041 0/0035 0/0031 0/0027 0/0025 0/0032 0/0031

مالی  مشتري و بازار

ی
مال
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2جدول ادامه 

)تحقیقنتایج: مأخذ(یادگیريورشدبعدوداخلیفرآیندبعد- معیارهابینروابطماتریس3جدول 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 c1 c2 c3 c4 c5

c1 0/0535 0/0635 0/0661 0/0601 0/048 0/0533 0/0168 0/0199 0/0191 0/0317 0/042 0/0431 0/044

c2 0/0419 0/0402 0/0379 0/0266 0/0262 0/0239 0/0094 0/0111 0/0113 0/0078 0/0445 0/0328 0/0332

c3 0/0224 0/0216 0/0126 0/0386 0/0389 0/0229 0/0075 0/0095 0/0111 0/0456 0/0063 0/039 0/0396

c4 0/015 0/0146 0/0113 0/0368 0/0377 0/0226 0/0078 0/0107 0/011 0/0072 0/0183 0/0094 0/0345

c5 0/0169 0/0169 0/0139 0/0389 0/0394 0/0246 0/0079 0/0105 0/0496 0/0326 0/0072 0/041 0/0093

p1 0/0684 0/0655 0/0745 0/0716 0/0608 0/0614 0/0557 0/0483 0/045 0/0367 0/009 0/0225 0/0234

p2 0/0431 0/0478 0/0544 0/0632 0/0512 0/0123 0/0414 0/0521 0/0495 0/0062 0/0049 0/0049 0/005

p3 0/0809 0/0771 0/055 0/0534 0/0536 0/0607 0/0481 0/0584 0/0429 0/0368 0/0337 0/0286 0/0359

p4 0/0072 0/0068 0/0053 0/0052 0/0048 0/0053 0/0315 0/0053 0/0044 0/0037 0/0024 0/0031 0/0032

p5 0/0494 0/0464 0/0061 0/0063 0/0058 0/0059 0/0178 0/0038 0/0041 0/0022 0/0008 0/0015 0/0025

p6 0/0583 0/0434 0/0273 0/0386 0/039 0/0375 0/023 0/0128 0/0243 0/0062 0/0033 0/0043 0/0174

p7 0/0582 0/0554 0/0261 0/0371 0/0379 0/0377 0/0219 0/0114 0/0231 0/0061 0/0033 0/0042 0/0175

p8 0/0661 0/0633 0/0298 0/0275 0/0264 0/0401 0/0391 0/0413 0/0253 0/0218 0/0071 0/0069 0/0072

L1 0/0023 0/0022 0/0025 0/0024 0/0021 0/0149 0/0016 0/0019 0/0017 0/0012 0/0003 0/0006 0/0007

L2 0/0603 0/0577 0/0274 0/0388 0/0373 0/0649 0/0469 0/063 0/0462 0/0422 0/0392 0/0345 0/0355

L3 0/0448 0/0429 0/0429 0/0171 0/0153 0/0426 0/0394 0/0421 0/0125 0/0351 0/0326 0/0328 0/033

L4 0/0138 0/0132 0/0507 0/0241 0/0238 0/0497 0/0088 0/0383 0/0099 0/0058 0/0034 0/0031 0/0034

L5 0/0621 0/0593 0/0569 0/0538 0/029 0/0185 0/0388 0/0418 0/0382 0/035 0/0333 0/0094 0/0098

L6 0/004 0/0038 0/0056 0/0043 0/0041 0/0436 0/0417 0/0058 0/0032 0/0019 0/0006 0/001 0/001

L7 0/0784 0/075 0/0553 0/0555 0/0549 0/0679 0/0614 0/0649 0/0619 0/0553 0/0515 0/0547 0/0557

L8 0/0587 0/056 0/0508 0/0504 0/05 0/0517 0/0456 0/0483 0/0456 0/0397 0/0363 0/0376 0/0389

L9 0/0453 0/0431 0/0095 0/0106 0/0106 0/0107 0/0073 0/0089 0/0088 0/0069 0/006 0/0595 0/0468

مالی  مشتري و بازار

زار
وبا

ري
شت

م
لی

داخ
اي

ده
آین

فر
ري

دگی
ویا

شد
ر

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

f1 0/0441 0/0255 0/0069 0/0155 0/0303 0/0052 0/0378 0/0326 0/0036 0/0017 0/0048 0/004 0/0045 0/0385 0/0186 0/03 0/0015

f2 0/0414 0/0462 0/0077 0/0225 0/0311 0/0049 0/0068 0/0333 0/0037 0/0015 0/0063 0/025 0/0322 0/041 0/0073 0/0329 0/0218

f3 0/0624 0/0094 0/0063 0/0033 0/0026 0/0038 0/0053 0/0053 0/0031 0/0024 0/0043 0/0038 0/0041 0/0115 0/0078 0/0113 0/0034

f4 0/0722 0/0667 0/0232 0/007 0/0073 0/007 0/0107 0/0104 0/0064 0/0043 0/009 0/0074 0/0103 0/0168 0/0126 0/0471 0/0238

f5 0/0087 0/0053 0/0036 0/0033 0/0041 0/0031 0/0044 0/0049 0/0028 0/0018 0/0025 0/0041 0/0035 0/0314 0/0291 0/0301 0/002

f6 0/0527 0/0229 0/0074 0/0041 0/0039 0/0042 0/0067 0/0071 0/0166 0/0026 0/0052 0/0307 0/0066 0/036 0/0079 0/0286 0/003

f7 0/003 0/0016 0/0021 0/0011 0/0012 0/0015 0/0017 0/0017 0/0017 0/0013 0/0012 0/0026 0/0014 0/0285 0/0023 0/0282 0/0139

f8 0/0051 0/0034 0/0041 0/0023 0/0023 0/003 0/0034 0/0032 0/0024 0/0147 0/0026 0/004 0/003 0/0294 0/0209 0/0289 0/0147

c1 0/0292 0/0534 0/0424 0/0401 0/0116 0/0345 0/0468 0/0132 0/0061 0/0236 0/0361 0/0125 0/0465 0/0426 0/0475 0/0341 0/0094

c2 0/0164 0/0446 0/0101 0/0171 0/0068 0/0045 0/0482 0/0083 0/0031 0/002 0/0255 0/0062 0/041 0/0096 0/0414 0/0089 0/0064

c3 0/0138 0/0378 0/0104 0/0041 0/0061 0/0048 0/0605 0/0074 0/0031 0/0021 0/0063 0/0049 0/0394 0/0076 0/0477 0/0088 0/0069

c4 0/0129 0/0432 0/0358 0/0047 0/0058 0/0058 0/0083 0/0059 0/0055 0/0037 0/0058 0/0071 0/0072 0/0077 0/0479 0/0415 0/0568

c5 0/0136 0/0448 0/0428 0/0057 0/0061 0/0062 0/0348 0/0059 0/0041 0/0038 0/0068 0/0061 0/0084 0/0085 0/0483 0/0097 0/0317

p1 0/0303 0/0474 0/0537 0/0083 0/0108 0/0281 0/0325 0/0517 0/0266 0/0053 0/0361 0/0119 0/0142 0/0462 0/0461 0/0422 0/0076

p2 0/048 0/012 0/0087 0/0041 0/0043 0/0042 0/0064 0/0073 0/0155 0/0024 0/0385 0/006 0/0399 0/0138 0/0079 0/0124 0/0051

p3 0/0693 0/0402 0/0176 0/0264 0/0493 0/0417 0/0472 0/0151 0/0308 0/0293 0/0291 0/0499 0/0398 0/0456 0/0162 0/0175 0/0087

p4 0/0451 0/0048 0/0049 0/0023 0/029 0/0045 0/0045 0/0046 0/0025 0/0015 0/0031 0/0022 0/0025 0/0048 0/0424 0/0044 0/0022

p5 0/0482 0/0071 0/0061 0/0021 0/0055 0/0484 0/03 0/008 0/0016 0/0005 0/0023 0/002 0/0026 0/0062 0/0035 0/0052 0/0016

p6 0/0566 0/0447 0/0468 0/0041 0/0386 0/0061 0/0081 0/0461 0/0041 0/0023 0/0067 0/0054 0/0076 0/012 0/0083 0/0094 0/0033

p7 0/056 0/0126 0/0472 0/0043 0/0328 0/0189 0/0079 0/0469 0/0037 0/0023 0/0056 0/0055 0/0068 0/0122 0/0083 0/0095 0/0034

p8 0/0585 0/0403 0/0365 0/0063 0/0083 0/0066 0/0101 0/0106 0/0051 0/0036 0/0347 0/0103 0/0429 0/0425 0/0475 0/0129 0/0059

فرآیندهاي داخلیرشد و یادگیري

لی
اخ

د
ي

ها
ند

آی
فر

ار
از

وب
ي

تر
ش

م
لی

ما
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3جدول ادامه 

) و جمـع  kRهـا ( )، جمـع سـطري درایـه   NRMم نقشـه روابـط شـبکه (   یجهت ترسـ 
ها (ستونی درایه

kJ) و مجموع (k kR +J) و تفاضل (k kR - J (بـه ازاي عامـل   هـا آنk اُم
) در یـک دسـتگاه   R+J , R-J(اي بـه مختصـات  هر عامـل نقطـه  يد. براشومحاسبه می

د. با رسم روابط شویم میترسیکیک نمودار گرافیشود و مختصات دکارتی معین می
شود. ی) حاصل مNRM، نقشه روابط شبکه (نگارهن یشده در اییشناسا

)تحقیقنتایج: مأخذ(عواملمختصات4جدول

هاي سیستم است.آن عامل بر سایر عامليرگذاریتأث) براي هر عامل نشانگر میزان Dجمع عناصر هر سطر (
سیستم است.يهاعاملآن عامل از سایر يریرپذیتأث) براي هر عامل نشانگر میزان Rجمع عناصر هر ستون(

نماد شاخص D R D+R D-R

f1 )ROEسهام (بازده حقوق صاحبان  3918/0 2053/1 5971/1 8135/0-

f2 )ROAها (بازده دارایی 5345/0 1103/1 6449/1 5758/0-

f3 گردش موجودي کاال 5366/0 9107/0 4474/1 3741/0-

f4 فروش ریالی 8676/0 8845/0 7521/1 0169/0-

f5 پوشش بودجه سود 2804/0 8767/0 1571/1 5962/0-

f6 حجم تولید 5758/0 9248/0 5005/1 349/0-

f7 کیفیت سود 1455/0 7157/0 8611/0 5702/0-

f8 سهم سود عملیاتی 192/0 835/0 027/1 643/0-

c1 سهم از بازار 0908/1 7259/0 8167/1 3649/0

c2 سهم صادرات شرکت 6469/0 5202/0 1671/1 1266/0

c3 المللمیزان حضور در عرصه بین 5874/0 4099/0 9973/0 1776/0

c4 سهم فروش محصوالت جدید 5426/0 5048/0 0475/1 0378/0

c5 سهم نفوذ در بازارهاي جدید 5962/0 5285/0 1246/1 0677/0

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

L1 0/0278 0/0015 0/0015 0/0003 0/0003 0/0008 0/0009 0/0015 0/0009 0/0002 0/001 0/0007 0/0005 0/0017 0/0013 0/0015 0/0002

L2 0/0598 0/0502 0/0755 0/036 0/0147 0/0447 0/0507 0/044 0/0089 0/0068 0/0533 0/0563 0/0648 0/0561 0/0706 0/0446 0/0362

L3 0/0466 0/0393 0/0509 0/0041 0/0064 0/0052 0/0104 0/0347 0/0042 0/0027 0/0086 0/0622 0/0634 0/0658 0/0109 0/0111 0/0069

L4 0/0523 0/0074 0/0455 0/0022 0/0037 0/0041 0/005 0/0308 0/0035 0/0022 0/0056 0/0055 0/0373 0/0094 0/0058 0/0073 0/0028

L5 0/0487 0/0167 0/0394 0/0061 0/021 0/02 0/0249 0/0245 0/0048 0/0037 0/0464 0/0363 0/0126 0/0419 0/0118 0/0388 0/0311

L6 0/0314 0/0025 0/0036 0/0005 0/0006 0/0011 0/0014 0/0029 0/0016 0/0004 0/0014 0/0413 0/0022 0/0041 0/0018 0/0036 0/001

L7 0/0779 0/0674 0/064 0/0491 0/0535 0/0525 0/06 0/0575 0/0345 0/032 0/0411 0/0417 0/0465 0/0511 0/0248 0/0476 0/0376

L8 0/0726 0/0493 0/0473 0/0342 0/038 0/0502 0/0554 0/0554 0/0587 0/0307 0/0388 0/0388 0/0428 0/0469 0/0448 0/017 0/0094

L9 0/0136 0/0123 0/0494 0/0058 0/0079 0/0063 0/0094 0/0082 0/0055 0/0039 0/0051 0/0329 0/0077 0/0089 0/0416 0/0472 0/007

فرآیندهاي داخلیرشد و یادگیري

ي
یر

دگ
یا

و
شد

ر
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4جدولادامه 

هاي سیستم است.ي آن عامل بر سایر عاملرگذاریتأث) براي هر عامل نشانگر میزان Dجمع عناصر هر سطر (

ي سیستم است.هاعاملي آن عامل از سایر ریرپذیتأث) براي هر عامل نشانگر میزان Rجمع عناصر هر ستون(

p1 بازده تولید 1417/1 218/1 3597/2 0763/0-

p2 سرانه فروش 6729/0 8605/0 5334/1 1876/0-

p3 افزاییهم 2385/1 8016/0 0401/2 4369/0

p4 دوره وصول مطالبات 2537/0 3269/0 5805/0 0732/0-

p5 )WACCمتوسط هزینه تأمین مالی ( 3336/0 4439/0 7775/0 11036/0-

p6 سهم تأمین مالی با ابزارهاي نوین بازار سرمایه 6457/0 4319/0 0776/1 2138/0

p7 سهم تأمین مالی از منابع با منشأ خارجی 6237/0 6401/0 2638/1 0164/0-

p8 ثابتنسبت سرمایه گذاري مولد جدید به دارایی  7842/0 5888/0 3730/1 1953/0

L1 میزان حوادث شغلی 0771/0 2746/0 3517/0 1975/0-

L2 شاخص حاکمیت شرکتی 3668/1 1952/0 5620/1 1716/1

L3 ریزيدهی واحد برنامهسازمان 8667/0 4740/0 3407/1 3928/0

L4 هاي مدیریت فراینديسازي نظامپیاده 4785/0 5271/0 0056/1 0486/0-

L5 ساختار سازمانی مناسب 9147/0 6420/0 5568/1 2727/0

L6 هاي فناوري اطالعات یکپارچهنسبت سیستم 2221/0 7782/0 0003/1 5560/0-

L7 نسبت تصمیمات استراتژیک 6314/1 7331/0 3644/2 8983/0

L8 سرانه آموزش 3398/1 6725/0 0123/2 6674/0

L9 هاي علمیتوسعه فعالیت 5467/0 3653/0 9119/0 1814/0

هاشاخصبندياولویتيبراANPروش يریکارگهبنتایج حاصل از -4-2
کــه اسـت یشـامل چهـار مرحلـه اصـل    يال شـبکه یـ تحلفرآینـد ،]26[یسـاعت از نظـر  

از:اندعبارت
ساختن مدل و ساختاربندي مسئله§
بردارهاي اولویت  محاسبه مقایسات زوجی و انجام §
هاستشکیل ابرماتری§
هانتخاب بهترین گزین§
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کـردن  یکـ یيو بـرا شدهيآورجمعها حاصل از پرسشنامهيهان بخش دادهیدر ا
آوردن دسـت بـه منظـور  بـه .استفاده شده استین هندسیانگیخبرگان از ميهاجواب

.گرفته شده اسـت کاربهSuper Decisionsافزار نرمANPياجرايق برایتحقيهاافتهی
.ر ارائه شده استیزجدولدر يبندتیاولوییج نهاینتا

پژوهشنهایی ج ینتا-4-3
در جـدول  ANPدر روش يبندرتبهعملکرد و یابیارزاثرگذار بر يارهایمعيبندرتبه

:ر ارائه شده استیز

معیارهابنديرتبهنتایج5جدول 

اریمعخوشه
شده وزن نرمال

درون هر
خوشه

رتبه 
درون 
خوشه

يوزن حد
)یا کلییی(نها

ییرتبه نها
)ی(کل

مجموع اوزان 
به افتهیاختصاص

هر خوشه

مالی

1-1C- بازده حقوق
صاحبان سهام

08236/06016198/023

196684/0

1-2C- 15858/03031191/014هابازده دارایی

1-3C- 15092/04029683/016گردش موجودي کاال

1-4C- 27956/01054985/07فروش ریالی

1-5C- 13414/05026383/017پوشش بودجه سود

1-6C-1832/02036033/011حجم تولید

1-7C-00551/08001083/029کیفیت سود

1-8C- 00574/07001128/028سهم سود عملیاتی

مشتري و 
بازار

2-1C- 48478/0123819/01سهم از بازار

255413/0

2-2C- سهم صادرات 
شرکت

13794/0335231/012

2-3C- میزان حضور در 
عرصه بین الملل

08826/0422543/018

2-4C- سهم فروش 
محصوالت جدید

07846/0502004/021

2-5C- سهم نفوذ در 
بازارهاي جدید

21056/0205378/08
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5جدول ادامه 

معیارخوشه
شده وزن نرمال

درون هر 
خوشه

رتبه 
درون 
خوشه

وزن حدي 
(نهایی یا کلی)

رتبه نهایی 
(کلی)

مجموع اوزان 
به افتهیاختصاص

هر خوشه

فرآیندهاي 
داخلی

3-1C- 26167/02071223/04تولیدبازده 

272189/0

3-2C- 11352/04030898/015سرانه فروش

3-3C- 2777/01075587/03افزاییهم

3-4C- دوره وصول 
مطالبات

02928/08007971/027

3-5C- متوسط هزینه تأمین
مالی

0493/07013419/024

3-6C- سهم تأمین مالی با
ابزارهاي نوین بازار 

سرمایه
08053/05021919/020

3-7C- سهم تأمین مالی از
منابع با منشأ خارجی

07195/06019584/022

3-8C- گذاري نسبت سرمایه
مولد جدید به دارایی ثابت

11605/03031588/013

رشد و 
یادگیري

4-1C- میزان حوادث 00282/09000778/030شغلی

275712/0

4-2C- شاخص حاکمیت
شرکتی

21809/0206013/05

4-3C- سازمان دهی واحد
ریزيبرنامه

08079/05022275/019

4-4C- هايسازي نظامپیاده
مدیریت فرآیندي

0454/06012517/025

4-5C- ساختار سازمانی 
مناسب

1322/04036449/010

4-6C- هاي نسبت سیستم
فناوري اطالعات یکپارچه

02037/08005617/06

4-7C- تصمیمات نسبت 
استراتژیک

29339/01080891/02

4-8C- 1686/03046486/09سرانه آموزش
4-9C- هاي توسعه فعالیت

علمی
03833/07010569/026

قیج تحقیمأخذ: نتا
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بـر  بوده است، 1/0کمتر از درمجموعیسات زوجیمربوط به مقاينرخ ناسازگار
.گرفته اعتماد کردصورتيهاتوان به قضاوتیماین اساس

سـهم از  ، عملکردیابیارزدر مؤثريهاشاخصان یاز محات باال یبا توجه به توض
ــازار ــبت ، ب ــمیمات نس ــتراتژیکتص ــم، اس ــیه ــد و افزای ــازده تولی ــهب ــترتب ــا بی ب
ت بـوده  ین اولویشتریبيدارا071223/0و 075587/0، 080891/0، 123819/0اوزان

و 000778/0بــا اوزانبیــترتبـه ت ســود یــفیکو یزان حــوادث شـغل یــمار یـ و دو مع
معناسـت کـه   نیـ بـه ا ن اعـداد و ارقـام   یـ ا.انـد ت بـوده ین اولویکمتريدارا001083/0

در توســعه بــازار و را هــاشــرکتن یــش ســود اینگ افــزایهلــديهــاشــرکتران یمــد
تابعـه در صـنعت   يهاشرکتک از یک در راهبرد هر یو استراتژبلندمدتریزيبرنامه

دانند.یمهاشرکتن یبه بودجه اهان برنامهیمربوطه و اتصال ا

هاشنهادیپو يریگجهینت-5
و اسـتفاده از  مبـانی نظـري  ق ابتـدا بـا مـرور    یـ ن تحقیدر ا، شدکه مالحظه گونههمان

يهـا شـرکت تابعـه در  يواحـدها يبنـد رتبـه بـر  مـؤثر يهـا نظرات خبرگان، شاخص
متـل  یدروشاز ادهکـرده و سـپس بـا اسـتف    ییشناسـا BSCنگ را بر اساس مدل یهلد

هـر شـاخص در   تأثیرپـذیري و تأثیرگـذاري ز نحوه یو نهان شاخصیبیروابط درون
ل شـبکه  یـ تحلفرآینـد روشبـا اسـتفاده از   را یسات زوجیانجام مقامنظوربهستم یس

) ANP(ايشـبکه ل یـ تحلفرآینـد روشت، بـا اسـتفاده از   یـ . در نهاایـم نمـوده ییشناسا
میبان تصـم یپشـت سـتم  یسیو موجبات طراحنمودهبندياولویتمدل را يهاشاخص

ق از دو منبـع معتبـر   یـ ن تحقیم. در ایاهنگ را فراهم آوردیهلديهاشرکتدر يبندرتبه
و منابع نگ و مبانی نظري تحقیقیهلديهاشرکتشامل نظرات خبرگان و کارشناسان 

:زیر استق به شرح ین تحقیايهاياستفاده شده است. نوآورياکتابخانه
و آن هـم  یبخشـ تـک يهـا شـرکت يبراعمدتاًمرتبط قاتیتحقدرشدهارائهمدل·

، بـر  هارائـه شـد  قیـ تحقنیکه در ایشده است، اما مدلیصنعت خاص طراحکیيبرا
هستند. تیمختلف مشغول به فعالعیتمرکز داشته که در صناینگیهلديهاشرکت
اقـدام  يبنـد رتبـه يهـا شاخصییبه شناساصرفاًشدهانجامقاتیتحقشتریدر ب·

قیتحقنیاما در ا،استرفتهیصورت نپذهاشاخصيبرابندياولویتنوع چیشده و ه
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بنـدي اولویت)ANPشبکه(لیتحلفرآیندرینظینینويهابا استفاده از روشهاشاخص
شده است.

در شـده یطراحمدل قیتحقنیاما در ا،داشتهيجنبه نظرصرفاًنیشیپقاتیتحق·
شده است.سازيپیادهياچندرشتهنگیشرکت هلدکی

نیشـتر یبهـا شـاخص یتمام،مشهود استمتلیدجینتابنديجمعکه از گونههمان
يهـا شاخص،تأثیرپذیريداشته و در بخش یماليهاشاخصيرا بر روتأثیرگذاري

يهـا شاخصاند.داشتهیداخليهافرآینديهارا از شاخصتأثیرپذیرينیشتریبیمال
ــتر ــازار بيمش ــتریو ب ــأثیرنیش ــاخصت ــارا از ش ــد و يه ــرش ــه ويریادگی گرفت

انـد. داشـته يریادگیرا از رشد و تأثیرپذیرينیشتریبیداخليهافرآینديهاشاخص
.اندگرفتهرا از گروه خود تأثیرنیشتریبيریادگیرشد و يهاشاخص،نهایتًا

) بـه  D(تأثیرگذارينیشتریبيسه شاخص دارازیمختصات عوامل نبنديجمعدر
ب یبـا ضـر  )بازده تولید(P1،63/1ب یبا ضر)استراتژیکتصمیمات (نسبت L7،بیترت
ــم(P3و 14/1 ــیه ــر )افزای ــا ض ــتند23/1ب یب ــاخص دارا هس ــه ش ــتریبي. س نیش

بیبا ضـر (بازده حقوق صاحبان سهام)F1از: اندعبارتبیبه ترتزی) نR(تأثیرپذیري
025/1،F8 و 83/0بیبا ضر)یاتیعمل(سهم سودF5(پوشش بودجه سود)ب یبا ضر
تأثیرپـذیري و تأثیرگـذاري تعـامالت بـه مفهـوم    نیشـتر یبي. سه شـاخص دارا 87/0

)اسـتراتژیک تصـمیمات  (نسبت L7، بیبه ترت)D+R(هاشاخصرینسبت به ساشتریب
ســه بـوده و ) افزایـی هــم(P3و 35/2بیبـا ضـر  )بـازده تولیــد (P1،36/2بیبـا ضـر  

بـا  )یتشـرک تی(شاخص حاکمL2، بی) به ترتD-R(خالصتأثیرگذارييشاخص دارا
ــر ــبت L7، 17/1بیض ــمیمات (نس ــتراتژیکتص ــر )اس ــا ض ــرانه L8و 89/0بیب (س

.اندبوده66/0بیبا ضرآموزش)
بر اسـاس نظـر خبرگـان بـا اهتمـام      ،مشهود استجینتايبندکه از جمعگونههمان

تیریمـد ،یشـرکت تیحاکميهادر حوزهستمیارتقا عملکرد سيبراهاشرکترانیمد
شـرکت  یمـال طیبهبـود شـرا  ودیـ توليهـا نهادهشیو آموزش شاهد افزاکیاستراتژ

جـه یبازده حقوق صاحبان سـهام در نت ویاتیسود عملشیافزا،شامل پوشش بودجه
بود.میثروت سهامداران خواهشیافزا

دهـد کـه   یمـ ) نشـان ANP(شـبکه لیـ تحلفرآیندروشکارگیريبهحاصل از جینتا
را 123819/0بـه مقـدار  وزننیعامل، بـاالتر ترینمهمعنوانبه» سهم بازار«شاخص 



و همکارانمحمدرضا مهربان پور_______________________ ...هايطراحی مدل ارزیابی عملکرد در شرکت

57

و 080891/0بـا مقـدار  »اسـتراتژیک تصـمیمات  نسبت «به خود اختصاص داده است. 
ن یـ ادوم و سوم قرار دارنـد.  تیدر اولوبیبه ترتزین075587/0با مقدار»ییافزاهم«

ط یات شـرکت و بقـا در محـ   یدر چرخه عملییت باالیکه فروش از اهماستیبدان معن
ک یاسـتراتژ ریـزي برنامـه ت واحـد  یشرکت با تقور برخوردار است.ییدر حال تغدائمًا

هموار خود رات یر رو به رشد و ادامه فعالیه نقشه راه قادر خواهد بود مسیخود و ته
جیت در نتـا یـ اولويدارايهـا گـر از شـاخص  یدیکـ یعنـوان بـه ز یـ نافزایـی هم.دینما

گـروه  يهـا تیـ جهـت اسـتفاده از ظرف  نگیو کنترل مناسب هلـد ریزيبرنامه.باشدیم
و صـرف  ت بازار و صنعت یبه تقومنجرتابعهيدیتوليهاشرکتضمن توسعه بازار 

شود.یمدر داخل گروهیمنابع مال
تـوان  یمهاآنترینمهمز وجود داشت که از ینییهاتیق محدودین تحقیادر انجام 

آن اشـاره  يل حجـم بـاال  یـ دلل پرسشـنامه بـه  یاز خبرگان به تکمیل برخیبه عدم تما
به مقاالت مرتبط به سـهولت  یل نو بودن موضوع، امکان دسترسیدلن بهیهمچن.نمود

.فراهم نبود
يبرايدر حوزه کاربرد.ستینها یاز اشکال و کاستیشک مطالعه حاضر خالیب
ش ویبـا فـزا  نگیهلـد هـاي شـرکت ران ید مدشویشنهاد میپق ین تحقیل و تداوم ایتکم

مـدل  یمنطبق با اقتصاد مقـاومت يهاو در نظر گرفتن شاخصهاشاخصسازيبومی
توسعه منظرن از یهمچنمنعطف کنند.يط جاریشرابراي مطابقت با و داده را توسعه 

شود:یشنهاد میر پیموارد زنظري،
؛ANPفرآیندبا يکرد فازیق رویتلف·
؛مدلياجرايبرايافزارنرمستم یسیطراح·
يریـز برنامـه و یخطـ يریـز برنامـه يهـا روشق یکردن مدل با تلفيادومرحله·
.یآرمان

1پیوست 
)BSCکارت امتیازي متوازن (-1-پ

روش کـارت امتیـازي   براي اولـین بـار   1992رابرت کاپالن و دیوید نورتون در سال 
کـارت  «خـود بـا عنـوان    یک روش ارزیابی عملکرد در مقالهعنوان بهرا) BSCمتوازن (

در این مقالـه عـالوه   کردند.معرفی ]23[» ران عملکردامتیازي متوازن: معیارهاي پیش
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گرفـت  قـرار مـی  مورداسـتفاده صورت سنتی در ارزیابی عملکرد بر معیار مالی که به
شـد  هاي داخلی و نوآوري و یادگیري نیـز معرفـی   فرآیندسه معیار غیرمالی مشتري، 

ایـن مـدل از   .دهنـد این چهار معیار وجـوه کـارت امتیـازي متـوازن را تشـکیل مـی      که
مختلفـی مورداسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.     هـاي سازمانها و زمان معرفی در شرکت

گیـري نظـام جدیـدي    کاپالن و نورتون با مشاهده نتایج اجراي این مدل متوجـه شـکل  
اقدام به انتشار عناصـر ایـن نظـام در    1996براي مدیریت استراتژي شدند و در سال 

]22[» کارت امتیازي متـوازن: ترجمـه اسـتراتژي بـه عمـل     «اولین کتاب خود با عنوان 
عنـوان ابـزاري   نسل دوم کـارت امتیـازي متـوازن بـه    ،این کتاب در حقیقتدر .نمودند

هـاي  نمـودن فعالیـت  راسـتا هـم کـه امکـان   اسـتراتژیک ریـزي و مـدیریت   براي برنامه
امکــان پــایش و ســو وهــا را از یــکاز و اســتراتژيانــدســازمان بــا مأموریــت، چشــم

معرفـی  ،دکنـ فراهم مـی ر از سوي دیگارزیابی عملکرد بر اساس اهداف استراتژیک را 
ــا اخــذ      ــون ب ــاپالن و نورت ــوازن ک ــازي مت ــارت امتی ــل ک ــه مســیر تکام شــد. در ادام

هـاي سـازمان کـارگیري مـدل پیشـنهادي خـود در صـنایع و      بازخوردهاي اجرایی بـه 
منتشـر  2004و 2001هـاي  که به ترتیب در سـال ]28], [27[مختلف در مقاله و کتابی

ازن پرداختنـد. ایـن ابـزار    به معرفی نقشه استراتژي بر اساس کارت امتیازي متـو ،شد
عنـوان یکـی از ابزارهـاي    عنوان یک ابـزار ارزیـابی عملکـرد بلکـه بـه     تنها بهامروزه نه

رتبـاط  ایجـاد ا ،هـاي آن ویژگـی تـرین مهـم از ومدیریتی در سطح جهان کـاربرد دارد 
و الیه عملیاتی سازمان است.بین اهداف استراتژیک

از:اندعبارتچهار منظر کارت امتیازي متوازن بر اساس آخرین نسخه 
rمالی)Financial(
r) مشتريCustomer(
rهاي داخلی (فرآیندInternal Business Processes(
r) رشد و یادگیريLearning and Growth(

)DEMATELدیمتل (روش -2-پ
DEMATEL مخفف عبارتDecision Making Trial And Evaluation Laboratory.است

گـابز و  توسـط  در مرکـز تحقیقـات باتـل ژنـو     1971سـال  اولین بـار در یمتلدروش
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مراحـل اساسـی آن   1976و سپس توسط فونتال و گـابوس در سـال   ارائه شد1فونتال
هـاي یسـه بر اسـاس مقا گیريیمتصميهااز انواع روشکهروشاین . بهبود داده شد

یو سـاختارده یسـتم سیـک ت خبرگـان در اسـتخراج عوامـل    است، از قضـاو یزوج
يسـاختار گرفتـه و بهـره هـا گـراف یـه اصـول نظر کـارگیري بـه هـا بـا   مند به آننظام

متقابـل ارائـه   تأثرو تأثیرهمراه با روابط ،یستماز عوامل موجود در سمراتبیسلسله
. کنـد یمینمعيعددیازامتصورتبهکه شدت اثر روابط مذکور را ياگونهبه؛دهدیم

و سـاختن نگاشـت   یارهـا معینرابطه متقابل بـ یو بررسییجهت شناسایمتلروش د
یـک روابـط عناصـر   دارجهتيهاگرافازآنجاکه. شودیروابط شبکه به کار گرفته م

ییبـر نمودارهـا  یمبتنـ DEMATELروشتوانند نشـان دهنـد، لـذا    را بهتر مییستمس
یانو رابطه میدنمایمرا به دو گروه علت و معلول تقسیردرگتواند عواملاست که می

درآورد. دركقابليمدل ساختاریکصورتبهها را آن
ووجـود آمـد  بـه یجهـان یچیـده پیارمسائل بسـ یبررسياً برااساسیمتلدروش

شـدت  کـه يطـور به؛دارددنباله از اطالعات مفروض کاربردیکبه یساختاردهيبرا
یـت تـوأم بـا اهم  بازخوردهاقرار داده، موردبررسییازدهیصورت امتارتباطات را به

.پذیردیرا میرناپذالها را تجسس نموده و روابط انتقآن
.یمکنـ اسـتفاده مـی  ANPاز این روش براي تعیین ارتباط میان عناصر مختلف مدل 

دهـد. از  رزیـابی قـرار مـی   روش دیمتل اثرگذاري عوامل مختلف بر یکـدیگر را مـورد ا  
بـدین معنـا   ؛عوامل اسـت غیرمستقیمهاي هاي مهم این روش سنجش اثرگذاريویژگی

واسـط اثرگـذاري   .چـه اثـري دارد  Cاز طریق عامـل Bبر روي عامل Aعامل مثًالکه 
یا چندین عامل باشد.تواند یک عاملمی

هـاي  اده از روشهاي مقایسـات زوجـی و بـا اسـتف    روش دیمتل با تشکیل ماتریس
شدت و ضعف ارتباطات و اثرگذاري عوامل بـر یکـدیگر را مـورد    ،یتبدیل کیفی به کم

دهد.قرار میوتحلیلتجزیه
ی میزان وابستگی عّلصرفاًبندي نبوده و است این روش یک روش رتبهذکرشایان

هـاي  هـاي عـددي و در قالـب گـراف    صـورت امتیـاز  را بـه مسئلهو معلولی بین عوامل 
هـاي  یـک روش کمکـی در کنـار سـایر روش    عنـوان بـه کنـد و  دار مشـخص مـی  جهت

وان یـک  نـ عبـه ایـن روش بیشـتر  گیرد.قرار میمورداستفادهANPگیري مانند تصمیم

1. Fonetla & Gabus
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همسـئل اي اولیه و تعیین ارتباطـات داخلـی عناصـر یـک     تکنیک در ایجاد ساختار شبکه
رود.کار می) بهANPاي (تحلیل شبکه

DEMATELمراحل روش -3-پ

اند:آوردهزیرمراحل استفاده از دیمتل را به شرح ]29[یانگ و سایرین در مقاله خود 
؛(ماتریس رابطه مستقیم)Mتشکیل ماتریس میانگین امتیازات - 1

؛روابطتشکیل ماتریس نرمال - 2
تمـام  جمـع ابتـدا  ،در این فرمـول kبراي محاسبه که N=K×Mبا استفاده از رابطه 

عـدد سـطر و   تـرین بـزرگ معکـوس  ،در نهایتو شود میها محاسبه سطرها و ستون
.دهدرا تشکیل میk ،ستون

1
k

ijnmax 1j

= a
=å

)1(

با محاسبه ماتریس ارتباط کامل (ماتریس کامل روابط مستقیم و غیرمستقیم) - 3
؛T= N×(I-N)-1استفاده از رابطه 

.NRM1آوردن به دستتعیین حدود و -4

)ANPاي (روش تحلیل شبکه-4-پ
) AHP(2یمراتبـ سلسلهتحلیل فرآیندروش معروف 1980ساعتی در سال .توماس ال

؛ تعیـین اولویـت؛  ریـزي ی: برنامـه مراتبسلسلهتحلیل فرآیند«را در کتاب خود با عنوان 
فرض بر این است که ارتباط بـین  ،AHPدر روش .معرفی کرد]24[» 3تخصیص منابع

سـطح  بوده و همچنین عناصر همطرفهکیها) ها، اهداف و شاخصتمام عناصر (گزینه
ایـن  پـذیر نیسـت.  واقعـی چنـین فرضـی امکـان    مستقل از یکدیگر هستند، اما در دنیاي 

جدیـد خـود   روشسـاعتی  .تومـاس ال 1996منجر شد تا در سال AHPضعف روش 

1. Network Relation Map
2. Analytic Hierarchy Process (AHP)
3. The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation
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گیـري بـا لحـاظ    تصـمیم «بـا عنـوان   ) را در کتـابی  ANP(1ايلیل شبکهتحفرآیندیعنی 
]25[» 2بنـدي پیچیـدگی  اي: سازمان و اولویتتحلیل شبکهفرآیندوابستگی و بازخورد: 

هـاي درونـی و   است و وابستگیAHPیافته روش توسعه،ANPدر حقیقت کند.معرفی 
کـه  درحـالی ؛داراي سـاختار غیرخطـی اسـت   ANP.کندبیرونی عناصر را مدیریت می

هـا در  مراتبی است که اهداف در باالي آن و گزینـه روشی خطی و سلسلهAHPروش 
ترین سطح آن جاي دارند. پایین

فرض اصلی در این روش عدم نیاز به استقالل عمودي و افقی میان عناصر مدل است. 
AHPدرخصوص مقایسـه  ،]26[منتشر نمود 2004اي که در سال ساعتی در مقاله

ی اسـت  مراتبسلسلهصورتبهAHPدارد که نحوه نمایش ساختار در بیان میANPو 
و شـکل  ایـن تفـاوت در   .شـوند اي نمایش داده مـی هشبکصورتبهروابط ANPو در 
بـا  AHPنشان داده شده است در شکل که در گونههمان.نشان داده شده استشکل 

بـاال  سطوح ی و خطی، بدون بازخورد از سمت سطوح پایین به مراتبسلسلهساختاري 
یک حلقه نمایش داده شده که بیانگر این است کـه هـر   ،مواجه هستیم، در آخرین سطح

هـا مسـتقل   همبستگی درونی با خود داشته و از سایر گزینهصرفاًگزینه در آن سطح 
شبکه ،شودمشاهده میشکل که در طورهمانی، مراتبسلسلهاست. برخالف ساختار 
هـاي متشـکل از اجـزا و عناصـر آن بـا نظـم       یابد و خوشهمیدر تمامی جهات توسعه

دهـد یـک خوشـه روي خوشـه     اي اجـازه مـی  ساختار شبکه.اندمشخصی مرتب نشده
صورت مسـتقیم منتقـل   تواند بهاین اثر متقابل می.دیگر اثر گذاشته و از آن اثر بپذیرد

توانـد  تقابـل مـی  ایـن روابـط م  یـک خوشـه دیگـر ایـن اتفـاق بیفتـد.      واسـطه بهیا شود
دهنـده ارتباطـات   دهند. کمان نشـان اي تشکیل ی را در ساختار شبکههاي ارتباطچرخه

درونی اجزاي یک خوشه و بردارها بیانگر ارتباطـات بیرونـی (اجـزاي یـک خوشـه بـا       
خوشه دیگر) هستند.

ذیل بیان داشت:قراربهرا ANPتوان مراحل روش صورت خالصه میبه
اي؛شبکهایجاد ساختار - 1
؛انجام مقایسات زوجی و تشکیل بردارهاي اولویت- 2

؛تشکیل سوپر ماتریس اولیه (غیر وزنی)- 3

1. Analytic Network Process (ANP)
2. Decision making with dependence and feedback : the analytic network process: the organization and
prioritization of complexity
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یس وزنی؛تشکیل سوپر ماتر-4

؛تشکیل سوپر ماتریس حدي-5

.شده و امتیازدهی به عناصرسوپر ماتریس نرمال-6

ANPساختار شبکه ارتباطات در 2شکل 

AHPساختار سلسله مراتبی 3شکل 

اجزاء

هدف

معیارها

زیرمعیارها

هاگزینه

بازخورد
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: جداول2پیوست 

)تحقیقنتایج: مأخذ(مشتريبعدومالیبعد-کاملارتباطماتریس6جدول 

شاخص F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 C1 C2 C3 C4 C5

F1 0.0109 0.0105 0.0076 0.008 0.0073 0.0085 0.0087 0.0066 0.0062 0.0041 0.0024 0.003 0.0035

F2 0.0647 0.0118 0.0231 0.0099 0.0085 0.0091 0.0102 0.0093 0.0076 0.0045 0.0029 0.0038 0.0037

F3 0.026 0.0253 0.0128 0.0422 0.0494 0.061 0.0447 0.0623 0.0475 0.005 0.0029 0.0038 0.0039

F4 0.074 0.0715 0.071 0.0177 0.0688 0.0475 0.0124 0.0611 0.0659 0.0141 0.0058 0.0077 0.0077

F5 0.0327 0.0311 0.0304 0.0045 0.0046 0.0064 0.0056 0.0052 0.0045 0.0029 0.0025 0.0027 0.0028

F6 0.0392 0.0378 0.0391 0.0364 0.0368 0.012 0.008 0.0489 0.041 0.0177 0.0037 0.0043 0.0045

F7 0.0024 0.0023 0.0017 0.0017 0.0016 0.0028 0.0025 0.028 0.0015 0.0013 0.0011 0.0019 0.0017

F8 0.0044 0.0042 0.003 0.0031 0.003 0.0047 0.0041 0.0035 0.0031 0.0027 0.0025 0.0032 0.0031

C1 0.0535 0.0635 0.0661 0.0601 0.048 0.0533 0.0168 0.0199 0.0191 0.0317 0.042 0.0431 0.044

C2 0.0419 0.0402 0.0379 0.0266 0.0262 0.0239 0.0094 0.0111 0.0113 0.0078 0.0445 0.0328 0.0332

C3 0.0224 0.0216 0.0126 0.0386 0.0389 0.0229 0.0075 0.0095 0.0111 0.0456 0.0063 0.039 0.0396

C4 0.015 0.0146 0.0113 0.0368 0.0377 0.0226 0.0078 0.0107 0.011 0.0072 0.0183 0.0094 0.0345

C5 0.0169 0.0169 0.0139 0.0389 0.0394 0.0246 0.0079 0.0105 0.0496 0.0326 0.0072 0.041 0.0093

P1 0.0684 0.0655 0.0745 0.0716 0.0608 0.0614 0.0557 0.0483 0.045 0.0367 0.009 0.0225 0.0234

P2 0.0431 0.0478 0.0544 0.0632 0.0512 0.0123 0.0414 0.0521 0.0495 0.0062 0.0049 0.0049 0.005

P3 0.0809 0.0771 0.055 0.0534 0.0536 0.0607 0.0481 0.0584 0.0429 0.0368 0.0337 0.0286 0.0359

P4 0.0072 0.0068 0.0053 0.0052 0.0048 0.0053 0.0315 0.0053 0.0044 0.0037 0.0024 0.0031 0.0032

P5 0.0494 0.0464 0.0061 0.0063 0.0058 0.0059 0.0178 0.0038 0.0041 0.0022 0.0008 0.0015 0.0025

P6 0.0583 0.0434 0.0273 0.0386 0.039 0.0375 0.023 0.0128 0.0243 0.0062 0.0033 0.0043 0.0174

P7 0.0582 0.0554 0.0261 0.0371 0.0379 0.0377 0.0219 0.0114 0.0231 0.0061 0.0033 0.0042 0.0175

P8 0.0661 0.0633 0.0298 0.0275 0.0264 0.0401 0.0391 0.0413 0.0253 0.0218 0.0071 0.0069 0.0072

L1 0.0023 0.0022 0.0025 0.0024 0.0021 0.0149 0.0016 0.0019 0.0017 0.0012 0.0003 0.0006 0.0007

L2 0.0603 0.0577 0.0274 0.0388 0.0373 0.0649 0.0469 0.063 0.0462 0.0422 0.0392 0.0345 0.0355

L3 0.0448 0.0429 0.0429 0.0171 0.0153 0.0426 0.0394 0.0421 0.0125 0.0351 0.0326 0.0328 0.033

L4 0.0138 0.0132 0.0507 0.0241 0.0238 0.0497 0.0088 0.0383 0.0099 0.0058 0.0034 0.0031 0.0034

L5 0.0621 0.0593 0.0569 0.0538 0.029 0.0185 0.0388 0.0418 0.0382 0.035 0.0333 0.0094 0.0098

L6 0.004 0.0038 0.0056 0.0043 0.0041 0.0436 0.0417 0.0058 0.0032 0.0019 0.0006 0.001 0.001

L7 0.0784 0.075 0.0553 0.0555 0.0549 0.0679 0.0614 0.0649 0.0619 0.0553 0.0515 0.0547 0.0557

L8 0.0587 0.056 0.0508 0.0504 0.05 0.0517 0.0456 0.0483 0.0456 0.0397 0.0363 0.0376 0.0389

L9 0.0453 0.0431 0.0095 0.0106 0.0106 0.0107 0.0073 0.0089 0.0088 0.0069 0.006 0.0595 0.0468

Rتاثیرپذیري 1.2053 1.1103 0.9107 0.8845 0.8767 0.9248 0.7157 0.835 0.7259 0.5202 0.4099 0.5048 0.5285
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6جدول ادامه

شاخص P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5

F1 0.044 0.026 0.007 0.015 0.03 0.005 0.038 0.033 0.004 0.002 0.005 0.004 0.005

F2 0.041 0.046 0.008 0.022 0.031 0.005 0.007 0.033 0.004 0.002 0.006 0.025 0.032

F3 0.062 0.009 0.006 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.003 0.002 0.004 0.004 0.004

F4 0.072 0.067 0.023 0.007 0.007 0.007 0.011 0.01 0.006 0.004 0.009 0.007 0.01

F5 0.009 0.005 0.004 0.003 0.004 0.003 0.004 0.005 0.003 0.002 0.003 0.004 0.003

F6 0.053 0.023 0.007 0.004 0.004 0.004 0.007 0.007 0.017 0.003 0.005 0.031 0.007

F7 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.003 0.001

F8 0.005 0.003 0.004 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.015 0.003 0.004 0.003

C1 0.029 0.053 0.042 0.04 0.012 0.035 0.047 0.013 0.006 0.024 0.036 0.012 0.046

C2 0.016 0.045 0.01 0.017 0.007 0.004 0.048 0.008 0.003 0.002 0.026 0.006 0.041

C3 0.014 0.038 0.01 0.004 0.006 0.005 0.061 0.007 0.003 0.002 0.006 0.005 0.039

C4 0.013 0.043 0.036 0.005 0.006 0.006 0.008 0.006 0.006 0.004 0.006 0.007 0.007

C5 0.014 0.045 0.043 0.006 0.006 0.006 0.035 0.006 0.004 0.004 0.007 0.006 0.008

P1 0.03 0.047 0.054 0.008 0.011 0.028 0.032 0.052 0.027 0.005 0.036 0.012 0.014

P2 0.048 0.012 0.009 0.004 0.004 0.004 0.006 0.007 0.016 0.002 0.039 0.006 0.04

P3 0.069 0.04 0.018 0.026 0.049 0.042 0.047 0.015 0.031 0.029 0.029 0.05 0.04

P4 0.045 0.005 0.005 0.002 0.029 0.004 0.004 0.005 0.003 0.002 0.003 0.002 0.003

P5 0.048 0.007 0.006 0.002 0.006 0.048 0.03 0.008 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003

P6 0.057 0.045 0.047 0.004 0.039 0.006 0.008 0.046 0.004 0.002 0.007 0.005 0.008

P7 0.056 0.013 0.047 0.004 0.033 0.019 0.008 0.047 0.004 0.002 0.006 0.006 0.007

P8 0.059 0.04 0.037 0.006 0.008 0.007 0.01 0.011 0.005 0.004 0.035 0.01 0.043

L1 0.028 0.002 0.002 0 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0.001 0.001 0

L2 0.06 0.05 0.075 0.036 0.015 0.045 0.051 0.044 0.009 0.007 0.053 0.056 0.065

L3 0.047 0.039 0.051 0.004 0.006 0.005 0.01 0.035 0.004 0.003 0.009 0.062 0.063

L4 0.052 0.007 0.046 0.002 0.004 0.004 0.005 0.031 0.004 0.002 0.006 0.006 0.037

L5 0.049 0.017 0.039 0.006 0.021 0.02 0.025 0.024 0.005 0.004 0.046 0.036 0.013

L6 0.031 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0 0.001 0.041 0.002

L7 0.078 0.067 0.064 0.049 0.053 0.053 0.06 0.058 0.034 0.032 0.041 0.042 0.047

L8 0.073 0.049 0.047 0.034 0.038 0.05 0.055 0.055 0.059 0.031 0.039 0.039 0.043

L9 0.014 0.012 0.049 0.006 0.008 0.006 0.009 0.008 0.005 0.004 0.005 0.033 0.008

Rتاثیرپذیري 1.218 0.861 0.802 0.327 0.444 0.432 0.64 0.589 0.275 0.195 0.474 0.527 0.642
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هاشاخصارتباطات7جدول 

هاارتباط با سایر شاخصشاخصنماد

f1

بازده حقوق 
صاحبان 

سهام 
)ROE(

p1p2p5p7p8L6L8

f2

بازده 
ها دارایی

)ROA(
f1f3p1p2p4p5p8L4L5L6L8

f3

گردش 
موجودي 

کاال
f1f2f4f5f6f7f8c1p1

f4
فروش 
f1f2f3f5f6f8c1p1p2p3L8ریالی

f5
پوشش 

f1f2f3L6L7L8بودجه سود

f6حجم تولیدf1f2f3f4f5f8c1p1p2L4L6L8

f7کیفیت سودf8L6L8

f8
سهم سود 

L6L8عملیاتی

c1
سهم از 

f1f2f3f4f5f6c2c3c4c5p1p2p3p4p6p7L2L3L5L6L7L8بازار

c2

سهم 
صادرات 

شرکت
f1f2f3f4f5f6c3c4c5p2p7L3L5L7

c3

میزان 
حضور در 

عرصه 
المللبین

f1f4f5f6c2c4c5p2p7L5L7
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هاارتباط با سایر شاخصشاخصنماد

c4

سهم فروش 
محصوالت 

جدید
f4f5f6c5p2p3L7L8

c5

سهم نفوذ 
در 

بازارهاي 
جدید

f4f5f6c1c2c4p2p3p7L7

p1بازده تولیدf1f2f3f4f5f6f7f8c1c2c4c5p1p2p3p6p7p8L1L3L6L7L8

p2
سرانه 
f1f2f3f4f5f7f8c1p1L3L5فروش

p3افزاییهمf1f2f3f4f5f6f7f8c1c2c3c4c5p1p2p4p5p6p7L1L2L3L4L5L6

p4

دوره 
وصول 
مطالبات

f7p1p5L7

p5

متوسط 
هزینه تأمین 

مالی 
)WACC(

f1f2p1p6p7

p6

سهم تأمین 
مالی با 

ابزارهاي 
نوین بازار 

سرمایه

f1f2f3f4f5f6f7c1p1p2p3p5p8

p7

سهم تأمین 
مالی از 
منابع با 
منشأ 
خارجی

f1f2f3f4f5f6c1p1p3p5p8

p8

نسبت 
سرمایه 

گذاري مولد 
f1f2f3f4f5f6f7f8c1p1p2p3L3L5L6L7
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هاارتباط با سایر شاخصشاخصنماد

جدید به 
دارایی ثابت

L1

میزان 
حوادث 
شغلی

p1

L2

شاخص 
حاکمیت 
شرکتی

f1f2f3f4f5f6f7f8c1c2c3c4c5p1p2p3p4p6p7p8L3L4L5L6L7L8

L3

دهی سازمان
واحد 

ریزيبرنامه
f1f2f3f6f7f8c2c3c4c5p1p2p3p8L4L5L6

L4

سازي پیاده
هاي نظام

مدیریت 
ینديآفر

f3f4f5f6f8p1p3p8L5

L5

ساختار 
سازمانی 

مناسب
f1f2f3f4f5f7f8c1c2c3p1p3p7p8L3L4L6L8

L6

نسبت 
هاي سیستم

فناوري 
اطالعات 
یکپارچه

f6f7p1L4

L7

نسبت 
تصمیمات 
استراتژیک

f1f2f3f4f5f6f7f8c1c2c3c4c5p1p2p3p4p5p6p7p8L1L2L3L4L5L6L7L8

L8
سرانه 
f1f2f3f4f5f6f7f8c1c2c3c4c5p1p2p3p4p5p6p7p8L1L2L3L4L5L6L7آموزش

L9

توسعه 
هاي فعالیت

علمی
f1f2c4c5p3L4L7L8

)تحقیقنتایج: مأخذ(
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