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شناسایي و اولویت بندي شاخص هاي ارزیابي عملكرد مراکز تحقیق و توسعه بر 
اساس مدل کارت امتیازي متوازن 

رضا شریعتي*، مهدي افخمي اردکاني، پژوهشگاه صنعت نفت      

هـدف از ایـن تحقیـق شناسـایي و اولویت بندي شـاخص هاي ارزیابي عملکرد مراکز تحقیق و توسـعه 
در چارچـوب مـدل کارت امتیـازي متـوازن )BSC) از طریق اصالح و تطبیـق زیرمعیارهاي اصلي این 
مـدل مي باشـد، به طـوري که کاسـتي هاي ناشـي از ذهني بـودن وتوجـه گزینشـي مدیران)ارزیابان) را 
در ارزیابـي شـاخص هاي عملکـرد کاهـش داده و یکپارچه سـازي ارزیابي را با لحاظ کردن سـهم هر 

شـاخص و هر گروه شـاخص BSC در دسـتیابي به اهداف و اسـتراتژي ها فراهم نماید. 
ایـن تحقیـق بر آن اسـت تـا معیارها و شـاخص هاي اثربخـش در ارزیابـي عملکرد پژوهشـگاه صنعت 
نفـت را بـر اسـاس مـدل BSC شناسـایي نمـوده و ایـن معیارهـا و شـاخص ها را اولویت بنـدي نماید. با 
توجـه بـه چهـار منظـر کارت امتیاز متـوازن، در ایـن تحقیق ابتـدا زیرمعیار هـا و شـاخص هاي ارزیابي 
عملکـرد کـه بـراي ارزیابـي عملکـرد شـرکت ها و سـازمان هاي مختلـف مورداسـتفاده قـرار گرفتـه، 
از ادبیـات اسـتخراج گردیـد. سـپس بـر اسـاس نظرخواهـي از خبـرگان، تعـدادي از آنهـا انتخـاب و 
متناسـب بـا هـر یـک از ابعـاد مدل BSC  در آن بُعد قرار داده شـد. پـس از آن اوزان مرتبـط با 4 منظر 
اصلـي BSC و زیـر معیار هـاي مرتبـط بـا اسـتفاده از فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبـي )AHP) محاسـبه و 
رتبه بنـدي شـد. نتایـج تحقیق نشـان داد کـه ابعاد مالي و رضایت مشـتري از اهمیت بیشـتري نسـبت به 

یادگیـري و فرآیندهـاي داخلـي در ارزیابـي عملکـرد پژوهشـگاه صنعت نفـت برخوردارند. 
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در راســتاي دســتیابي بــه فرآینــد ارزش آفریــن بهبود مســتمر در ســازمان 
و به منظــور تحقــق آرمان هــاي غایــي آن، فعالیت هــاي گســترده اي 
ــه  ــک ب ــر ی ــه و ه ــورت گرفت ــف ص ــازمان هاي مختل ــع و س در جوام
ــدارک  ــي را ت ــا و برنامه های ــود، فعالیت ه ــرایط خ ــا و ش ــور نیازه فراخ
ــاي  ــن فرآینده ــي از مهمتری ــوان یک ــرد به عن ــي عملک ــد. ارزیاب دیده ان
ــد در  ــزاري توانمن ــن، اب ــر نوی ــع عص ــازمان ها و جوام ــتراتژیک س اس
ــداف آن به شــمار  ــق اه ــاي ســازمان و تحق جهــت پیاده ســازي برنامه ه

مــي رود. 
امــروزه در بســیاري از ســازمان ها مســئله اساســي ایــن اســت کــه روش 
ارزیابــي عملکــرد منطقــي و صحیحــي بــراي آنهــا ارائــه نشــده اســت؛ 
ــد  ــا مي توانن ــد، آنه ــده باش ــي ش ــبي معرف ــاخص مناس ــر ش ــه اگ چراک
ــا  ــت بخش ه ــص و هدای ــور اخ ــود به ط ــاي خ ــت نیروه ــه هدای ــر ب بهت
در جهــت اهــداف اســتراتژیک ســازمان به طــور اعــم بپردازند)کاپــالن 

ــون، 2۰۰4). و نورت
پژوهشــگاه صنعــت نفــت به عنــوان یکــي از ارکان وزارت نفــت و 
ــروي  ــرفته و نی ــزات پیش ــوردار از تجهی ــوآور و برخ ــازمان ن ــک س ی
انســاني خبــره و متخصــص، طــي ســالیان اخیــر جایــگاه مناســبي را در 
ــه خــود  ــه صنعــت در ســطح کشــور ب ــان مراکــز پژوهشــي وابســته ب می

ــت.  ــاص داده اس اختص
ــتفاده از آن  ــدن اس ــر ش ــدل BSC و فراگی ــدي م ــه کارآم ــه ب ــا توج ب
ــرح در  ــوارد مط ــي از م ــي عملکــرد، یک ــتم ارزیاب ــک سیس ــوان ی به عن

ــراي کســب  ــه آن ب خصــوص ایــن مــدل ایــن اســت کــه طراحــي اولی
و کارهــاي تجــاري بــوده اســت و به کارگیــري آن در ســازمان هاي 
ایــن  لــذا  نیازمنــد اصــالح و تعدیــل مي باشــد.  تحقیــق و توســعه 
ــات  ــا و خصوصی ــا ویژگي ه ــدل ب ــن م ــق ای ــل و تطاب ــه تکام ــق ب تحقی

ســازمان هاي تحقیــق و توســعه کمــک مي کنــد.
از جنبــه کاربــردي نیــز مي تــوان بــه نتایــج حاصــل از تحقیــق در 
ارزیابــي عملکــرد ســازمان موردمطالعــه جهــت تخصیــص درســت 
منابــع و اعتبــارات، اصــالح سیســتم رتبه بنــدي، تخصیــص بهینــه پــاداش 
و امکانــات، ارزیابــي مدیــران و تدویــن اســتراتژي هاي ســازمان در 

ــود. ــاره نم ــف اش ــاي مختل ــوه کار واحده ــا نح ــاط ب ارتب
ــي  ــن اســت کــه شــاخص هاي اصل ــي پژوهــش ای ــن ســوال اصل بنابرای
ــدي  ــوده و اولویت بن ــه ب ــوازن چ ــازي مت ــه کارت امتی ــاد چهارگان ابع
ــه  ــورد مطالع ــازمان م ــدل BSC در س ــه م ــاد چهارگان ــاخص ها و ابع ش

کــدام اســت؟

1- ارزیابي عملكرد
ارزیابــي عملکــرد  از جملــه بهتریــن راه هــاي به دســت آوردن اطالعــات 

ــراي تصمیم گیــري در سازمان هاســت. ب
مرغوبیــت  و  مطلوبیــت  میــزان  از  آگاهــي  به منظــور  ســازمان  هــر 
ــرم  ــاز مب ــا نی ــده و پوی ــاي پیچی ــژه  در محیط ه ــود به وی ــاي خ فعالیت ه
بــه نظــام ارزیابــي دارد. از ســوي دیگــر، فقــدان وجــود نظــام ارزیابــي 



2۶ 

و کنتــرل در یــک سیســتم بــه معنــاي عــدم برقــراري ارتبــاط بــا محیــط 
ــت و  ــاي آن کهول ــه پیامده ــردد ک ــي مي گ ــازمان تلق درون و برون س

ــت.)عادلي، 1384، ص125) ــازمان اس ــرگ س ــاً م نهایت
تعاریــف مختلفــي از ارزیابــي عملکــرد به طــور عــام و ارزیابــي عملکــرد 

ســازماني ارائه شــده اســت. 
مطابــق بــا نظــر زانــگ و تــن  )2۰12) ارزیابــي عملکــرد یــک فرآینــد 
ــه اهــداف  ــه ســازمان ها در دســتیابي ب بازنگــري روش منــد اســت کــه ب
تعییــن شــده یــاري مي رســاند. در واقــع ارزیابــي عملکــرد باعــث بهبــود 

ــود. ــازمان مي ش ــداف س ــي اه ــخگویي و یکپارچگ ــاي پاس در رویه ه
ــارت  ــه عب ــت ک ــازمان اس ــرل س ــراي کنت ــزاري ب ــرد اب ــي عملک ارزیاب
اســت از فرآینــد کســب اطمینــان از اجــراي راهبردهایــي کــه منجــر بــه 
ــه اهــداف کمــي و کیفــي مي شــود.)آماراتونگ و دیگــران  دســتیابي ب

(2۰۰1 ،
به طــور کلــي، نظــام ارزیابــي عملکــرد فرآینــد ســنجش و اندازه گیــري 
و مقایســه میــزان و نحــوه دســتیابي بــه وضعیــت مطلــوب بــا معیارهــا و 
نگــرش معیــن در دامنــه و حــوزه تحــت پوشــش معیــن بــا شــاخص هاي 
ــود  ــا هــدف بازنگــري، اصــالح و بهب ــن ب ــي معی ــن و در دوره زمان معی

ــون، 1۹۹۶) ــد.)کاپالن و نورت ــتمر آن مي باش مس

2-دیدگاههاي سنتي و نوین در ارزیابي عملكرد
مباحــث ارزیابــي عملکــرد را مي تــوان از زوایــاي متفاوتــي مــورد 
بررســي قــرار داد. دو دیــدگاه اساســي ســنتي و نویــن در این بــاره 

وجــود دارد.
بــا توجــه بــه محدودیت هــاي روش هــاي ســنتي ارزیابــي عملکــرد کــه 
عمدتــاً بــر ســنجه هاي مالــي اســتوار بودنــد، نه تنهــا در انعــکاس کامــل 
ــتند،  ــت الزم را نداش ــرکت ها کفای ــق ش ــا عدم توفی ــق و ی ــل توفی دالی
بلکــه ارتباطــي منطقــي و علــت و معلولــي بیــن عوامــل محرکــه ي 

ــن رو  ــد و از ای ــرار نمي کردن ــز برق ــه نی ــتاوردهاي حاصل ــق و دس توفی
ــتراتژیک  ــاي اس ــژه برنامه ه ــت به وی ــاي مدیری ــت از برنامه ه در حمای
ســازمان ناتــوان بودنــد. ایــن دیــدگاه صرفــاً معطــوف بــه عملکــرد دوره 
زمانــي گذشــته اســت و بــا مقتضیــات گذشــته نیــز شــکل گرفتــه اســت.
دیــدگاه نویــن، آمــوزش، رشــد و توســعه ظرفیت هــاي ارزیابي شــونده، 
بهبــود و بهســازي افــراد و ســازمان و عملکــرد آن، ارایــه خدمــات 
و  انگیــزش  ایجــاد  ذینفعــان،  عمومــي  مشــارکت  و  مشــاوره اي 
فعالیت هــا و  بهینه ســازي  بهبــود کیفیــت و  بــراي  مســئولیت پذیري 
ــف  ــاط ضع ــایي نق ــاي آن را شناس ــرارداده و مبن ــدف ق ــات را ه عملی
ــدگاه،  ــن دی ــتگاه ای ــد. خاس ــکیل مي ده ــازمان تش ــي س ــوت و تعال و ق
مقتضیــات معاصــر بــوده و بــه ارزیابــي سیســتمي عملکــرد بــا اســتفاده از 

تکنیک هــا و روش هــاي مــدرن توســعه پیــدا مي کنــد. 
اســنپ و همکارانــش  تفاوت هــاي دو نگــرش فــوق در ابعــاد موردنظــر 

را مطابــق بــا جــدول-1 بیــان نمودنــد.
ارزیابــي دســتگاه ها و کارکنــان بــر اســاس نگــرش نویــن در مقایســه بــا 
نگــرش ســنتي، تفــاوت اساســي در ابعــاد مختلــف دارد. پیامــد وجــود 
نظــام ارزیابــي مبتنــي بــر دیــدگاه نویــن، بهبــود کارکــرد و نهایتــاً 

اثربخشــي فعالیت هــاي ســازمان است.)طبرســا،1387)

3- شاخص هاي ارزیابي عملكرد 
ــزار کارآمــد هســتند و از طریــق آنهــا  شــاخص ها در نظــام مدیریــت اب
مي تــوان از دســت یافتــن بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده در برنامـــه ها 
آگاهــي یافــت. توجــه عمیــق بــه شــاخص هاي عملکــردي در شناســایي 
و درک بهتــر نارســایي ها و کمبودهــا در ســازمان کمــک شــایاني 
مي کنــد. شــاخص ها معمــوالً از نگرش هــا و موقعیت هــا سرچشــمه 
مي ســازند  مشــخص  را  مســیر  کــه  عالیمــي  ماننــد  و  مي گیرنــد 

ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق ــد مورداس مي توانن

ویژگي ها
دیدگاه سنتي معطوف به قضاوت

)یادآوري عملکرد)
دیدگاه نوین معطوف به رشد و توسعه

)بهبود عملکرد)

مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکردقضاوت و ارزیابي عملکردنقش ارزیابي کننده

آیندهگذشتهدوره ارزیابي

خود استاندارد گذارينظر سازمان و مدیران مافوقاستانداردهاي ارزیابي

رشد، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابي شوندهکنترل ارزیابي شوندههدف عمده

گفتگودستوري)شبیه محاکمه)سبک مصاحبه پس از ارزیابي

ارایه خدمات مشاوره به منظور بهبود عملکردتعیین و شناسایي موفق ترین و اعطاي پاداش مالي به مدیرانپیامدهاي ارزیابي

تفاوت دیدگاه نوین و سنتي به ابعاد ارزیابي عملکرد سازماني1
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شــاخص ها نمایانگــر واقعیت هــاي موجــود در عرصــه فعالیت هــاي 
ــراي  ــد ب ــزاري کارآم ــت، اب ــام مدیری ــتند و در نظ ــازمان هس ــک س ی
از  به طوري کــه  به شــمار مي رونــد  برنامه هــا و فعالیت هــا  ارزشــیابي 
ــده  ــش تعیین گردی ــداف از پی ــه اه ــول ب ــوان از حص ــا مي ت ــق آنه طری

ــت. ــي یاف ــا آگاه در برنامه ه
ــات  ــي از ملزوم ــري یک ــل اندازه گی ــاخص هاي قاب ــف ش ــوالً تعری اص
ــان  ــل اطمین ــودن، قاب ــگام ب ــت. به هن ــزي اس ــوع برنامه ری ــر ن ــي ه اساس
ــن  ــي در تعیی ــت فراوان ــاخص ها اهمی ــن ش ــودن ای ــي دار ب ــودن و معن ب
راهبردهــا، سیاســت ها و راهکارهــاي اجرایــي دارد.)بوالهاربنــز، 13۶2)

 
4- مدل  کارت امتیازي متوازن

ــه موفقیــت  ــراي اندازه گیــري و ســنجش میــزان دســتیابي ب ســازمان ها ب
ــا  ــد ت ــاز دارن ــي نی ــه مدل های ــود ب ــداف خ ــا و اه ــه آرمان ه ــل ب در نی
ــوب،  ــع مطل ــود و وض ــع موج ــه وض ــا مقایس ــا، ب ــن مدل ه ــک ای به کم
ــده آل  ــت ای ــا وضعی ــري واقعــي از وضعیــت خــود، در مقایســه ب تصوی

ــران، 1387) ــز و دیگ ــت انگی ــد. )ظراف ــت آورن به دس
یـــکي از مشهـورتـــرین و شنـاختـه شـده تـرین مـدل هاي سیستم ارزیابي 
 (Balanced Scorecard( »ــوازن ــي مت ــدل »کارت امتیازده ــرد م عملک
اســت. در ســال 1۹۹2 پرفســور رابــرت کاپالن اســتاد دانشــگاه هــاروارد 

و دکتــر دیویــد نورتــون بعــد از انجــام یــک پــروژه تحقیقاتــي، مقالــه اي 
ــي  ــراي ارزیاب ــت ب ــد مدیری ــرد جدی ــه در آن، رویک ــد ک ــر کردن منتش
عملکــرد، بــا عنــوان کارت امتیــازي متــوازن، توســعه یافتــه بود)کاپــالن 

و نورتــون، 1۹۹۶).
مــدل ارزیابــي متــوازن بــا نــگاه کــردن بــه کلیــت شــرکت ها به کمــک 
ــتري  ــي 3- مش ــاي داخل ــالي، 2 - فرآینده ــي1- مـ ــه حیات ــار جنب چه
4-  یادگیــري و رشــد، قـــصد دارد کنتـــرل عملیـــاتي کوتـــاه مدت 
شـرکت هـــا را بـــا چشم انـــدازها و اسـتراتژي هـــاي بلندمـــدت فعالیـــت 

تجـــاري مـــرتبط ســـازد )غضنفــري، 1381).
نقطــــه قــــوت ارزیــــابي متــــوازن، اســــتفاده از شــاخص هاي مــــالي 
ــه اهــداف ســازماني  در کنــــار شــاخص هاي غیرمالــي بــراي رســیدن ب
اســت. در نظــر گرفتــن عوامـــل مهـــم درموفقیــت سیســتم هاي ارزیابــي 
عملکــرد، ســازمان ها را از ایـــده هاي نـــویني جهـــت نیـــل بـــه اهــداف 

ــاخت)کتي، 2۰۰2). ــد س ــوردار خواه برخ
از  یکــي  به عنــوان  متــوازن  امتیــازي  کارت  مــدل  زیــر  به دالیــل 
اســت: شــده  شــناخته  عملکــرد  ارزیابــي  مدل هــاي  مناســب ترین 

دلیــل اول: کارت امتیــازي متــوازن یــک مفهــوم دو بُعــدي را در 
ــراي  ــتمي ب ــد سیس ــه مي توان ــد ک ــاء مي کن ــت الق ــتم هاي مدیری سیس

مدیریــت بــر اســتراتژي ســازمان باشــد.)عادل آذر، 1388)

نتایجموضوع تحقیقپدیدآورنده

بررسي اثربخشي ارزیابي متوازن در انتقال مالنا و سلتو )2۰۰1)
به کارگیري کارت امتیازي متوازن به بهبود عملکرد سازمان ها منجر شده است .اهداف راهبرد

بان وت و دشماخ 
(2۰۰۶(

توسعه مدل ارزیابي عملکرد سازمان هاي 
تحقیق و توسعه بر اساس کارت امتیازي 

متوازن

به کارگیــري بــا هــم شــاخص خروجي هــاي کمــي و کیفــي در ارزیابــي ســازمان هاي 
شناســایي  و  ســازمان ها  ارزیابــي  از  جامع تــري  و  واقعي تــر  نتایــج  توســعه،  و  تحقیــق 
ــي کارایــي و تفکیــک ســازمان هاي  ــراي ارزیاب ــق و توســعه ب معیارهــاي ســازمان هاي تحقی

نــاکارا از کارا قــرار مي دهــد. 

ارتبــاط معنــاداري میــان منابــع انســاني ســازمان و میــزان موفقیــت کاري هنگامــي کــه بــراي طراحي الگوي BSC در سازمانآگراوال ) 2۰۰8)
ارزیابــي آنهــا از شــاخص هاي محســوس و نــا محســوس اســتفاده مي شــود، وجــود دارد. 

خاتمي فیروزآبادي 
و ایزدخواه )2۰11)

طراحي مدل راهبردي ارزیابي عملکرد در 
شرکت هاي ساختماني با ترکیب روش هاي 

AHPو BSC

روش AHP میــزان  ســلیقه اي بــودن وزن دهــي اهــداف را کاهــش مي دهــد. تفــاوت 
قابل مالحظــه  وزن هــاي اســتخراج شــده بــراي مناظــر مختلــف بــر لــزوم وزن دهــي در مــدل 

ــد دارد. . ــوازن تأکی ــازي مت کارت امتی

یوکسل و دیگران 
(2۰1۰

استفاده از فرآیند تحلیل شبکه اي فازي براي 
کارت امتیازي متوازن )مطالعه موردي براي 

یک شرکت تولیدي)

مــدل پیشــنهادي قــادر اســت عملکــرد کســب و کار را از دیــدگاه یــک اســتراتژي هــم بــا 
اســتفاده از نتایــج گذشــته و هــم شــاخص هاي فعلــي و در حــال پیشــرفت ارزیابــي نمایــد 

دسک لي و دیگران 
(2۰13(

توسعه شاخص هاي کلیدي عملکرد تحقیق 
و توسعه عمومي فناوري انرژي با استفاده از 

کارت امتیازي متوازن

ــي  ــاي تحقیقات ــا نیازهــاي خــاص پروژه ه ــادي ب ــي پیشــنهادي، مطابقــت زی سیســتم ارزیاب
دولتــي و در بــه حداکثــر رســاندن عملکــرد برنامه هــاي تحقیقاتــي بخــش عمومــي دارد و 

ــد.  ــک مي کن ــازمان ها کم ــه س ــرمایه ب ــه س ــاز ب ــش نی در کاه

خالصه پیشینه تحقیق2
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دلیــل دوم: کارت امتیــازي متــوازن بــا تمامــي مدل هــاي ارزیابــي 
عملکــرد، ارتبــاط برقــرار نمــوده و بــه نوعــي از تجربه هــاي همــه 
دغدغه هــاي  مي توانــد  و  مي نمایــد  اســتفاده  درخــود  روش هــا  آن 
ــب ترین روش،  ــتفاده از مناس ــاب و اس ــازمان ها را در انتخ ــي س مدیریت
ــن اهــداف و فرآیندهــاي ســازمان در راســتاي اهــداف  ــد و بی کــم کن
ــه رشــد  ــد. ب ــي ایجــاد نمای و برنامه هــاي اســتراتژیک ســازمان همگرای

ــر عملکــرد  ــر ب ــوان کلیدي تریــن عنصــر موث و یادگیــري ســازمان به عن
ــا  ــا ب ــش منظره ــا افزای ــه کاهــش و ی ــد و نســبت ب ســازمان توجــه نمای

ــد. ــر باش ــازمان انعطاف پذی ــر س ــرایط ه ــه ش ــه ب توج
ــوده و  ــاده ب ــوازن س ــازي مت ــدل کارت امتی ــتفاده از م ــوم: اس ــل س دلی
ــداري و  ــد و نگه ــل درک مي باش ــازمان قاب ــراد س ــک اف ــراي تک ت ب
ــتریان  ــر مش ــي، ب ــت. از طرف ــادي اس ــازمان ها، اقتص ــراي س ــاء آن ب ابق

بُعدمنبع شاخص ها

ــت  ــاي ثب ــه از پتنت ه ــاي حاصل ــا درآمده ــاز و ی ــق امتی ــرمایه - ح ــت س بازگش
ــزي  ــتریان، برنامه ری ــت، مش ــي )دول ــع خارج ــه از مناب ــاي حاصل ــده- درآمده ش
هزینه هــاي  تأمیــن  منظــور  بــه  نقدینگــي  سرمایه)-شــرایط  هزینــه  بودجــه، 
ــي  ــع خارج ــه از مناب ــاي حاصل ــده- درآمده ــت ش ــاي ثب ــه از پتنت ه جاریحاصل
ــه  ــه سرمایه)-شــرایط نقدینگــي ب ــزي بودجــه، هزین ــت، مشــتریان، برنامه ری )دول

ــاري ــاي ج ــن هزینه ه ــور تأمی منظ

Banwet and Deshmukh )2006(

مالي R & D هزینه هاي/R & Dهزینه هاي متغیر
R & D سرعت بازگشت سرمایه)به پروژه هاي( ROI -

- سود حاصله از R & D- سهم بازار از R & D و نوآوري
luglio )2008(

ــاي  ــده پروژه ه ــق ش ــد محق ــاري - درآم ــاي ج ــده پروژه ه ــق ش ــد محق - درآم
ــه  ــه ب ــبت هزین ــاري- نس ــاي ج ــد پروژه ه ــه درآم ــه ب ــبت هزین ــه- نس خاتمه یافت
ــه  ــي ب ــش فن ــروش دان ــل از ف ــد حاص ــه - درآم ــه یافت ــاي خاتم ــد پروژه ه درآم

ازاي هــر محقــق 

محمد سعید مهرآباد و رحیم 
احساني)1383)

مشــتریان-  شــکایات  تعــداد  جدیــد-  مشــتریان  از  ناشــي  درآمــد  درصــد 
ــرخ  ــورد- ن ــن برخ ــده در اولی ــل ش ــکایات ح ــداد ش ــتري- تع ــاء مش ــرخ ابق ن
ــاوت  ــتري- قض ــا مش ــاط ب ــي ارتب ــط زمان ــتري- متوس ــرات مش ــري نظ به کارگی

 -R&D ســازمان هاي  ســایر 

 Pang-Lo Liu)2005(, k)2005(,

)Brokhof, E Geisler)1995 منشوري 
یگانه)138۰) حیدرکیوان پور )1378)، 

مشتريدانایي فرد)1383)

ــه  درصــد پروژه هــاي مشــتري محــور - تعــداد مشــتریان جدیــد- زمــان پاســخ ب
ــاده" ــول فوق الع ــراي "محص ــتري ب ــت مش درخواس

luglio )2008(

تعداد کارکنان R & D - درصد پیشنهادات اجرا شده-
ــل شکســت  ــل دالی ــه و تحلی ــراي تجزی ــان اختصــاص داده شــده ب ــا زم تعــداد ی
پروژه هــاي قبلــي - تعــداد انتشــارات- تعــداد جوایــز علمــي تعــداد اختــراع ثبــت 

شــده / در انتظــار

luglio )2008(

رشد، نوآوري و یادگیري

و  داخلــي  مقــاالت  ســرانه  کتــاب-  انتشــار   - پتنــت   - علمــي  انتشــارات 
ــه  ــي ب ــده در ارزیاب ــاپ ش ــاي چ ــداد کتاب ه ــس) - تع ــه و کنفران خارجي)مجل

ازاي هــر متخصــص- نفــر ســاعت آمــوزش برگــزار شــده

محمد سعید مهرآباد و رحیم 
احساني)1383)

-متوســط زمــان تأخیــر در تحویــل پروژه هــاي درخواســتي- درصــد رشــد 
اســتاندارد آیین نامه هــا ي  و  رویه هــا  تعــداد  توســعه-  پروژه هــاي  ســاالنه 

عزت اصغري زاده و مریم محامدپور 
(138۹(

فرآیندهاي داخلي -متوسط زمان بررسي یک طرح پیشنهادي ارجاعي در پژوهشکده
ــه  ــاي خاتم ــه کل پروژه ه ــیده ب ــرداري رس ــه بهره ب ــه ب ــي ک ــد پروژه های - درص

یافتــه 
luglio )2008(

شاخص هاي استخراج شده از ادبیات موضوع3
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و مشــتري مداري متمرکــز اســت و بــه صاحبــان فرآیندهــا بــراي بهبــود 
ــهیل کننده  ــن، تس ــد. عالوه برای ــار مي ده ــدرت و اختی ــان ق عملکردش
یــک  در  فرهنگــي  تغییــرات  تســریع کننده  همچنیــن  و  ارتباطــات 

ــت.)دالور،1382) ــازمان اس س

5- معرفي وجوه کارت امتیازي متوازن
ــي  ــراي ارزیاب ــیله اي ب ــوان وس ــه عن ــدل BSC را ب ــون م ــالن و نورت کاپ
ــري  ــد و یادگی ــتري، رش ــي، مش ــر مال ــار منظ ــازمان از چه ــرد س عملک
ــه از کارت  ــازمان هایي ک ــد. س ــنهاد نمودن ــي پیش ــاي داخل و فرآینده
امتیــازي متــوازن اســتفاده مي کننــد بایــد آن را بــا محیــط خــاص 
ــازند.  ــگ س ــود هماهن ــي خ ــاي درون ــن فرآینده ــان و همچنی خودش
ــوازن فراهــم  ــازي مت ــراي کارت امتی ــي را ب ــن چهــار منظــر چارچوب ای

مي کننــد. )کاپــالن و نورتــون، 1۹۹۶)

6- دیدگاه مالي
ســنجه هاي مالــي از اجــزاي مهــم نظــام ارزیابــي متوازن انــد، ســنجه هاي 
ایــن منظــر بــه مــا مي گوینــد کــه اجــراي موفقیت آمیــز اهدافــي کــه در 
ســه منظــر دیگــر تعییــن شــده اند، نهایتــاً بــه چــه نتایــج و دســتاورد مالــي 

منجــر خواهد شــد)کاپالن و نورتــون، 1۹۹2). 

7- دیدگاه مشتري
امــروزه بیانیــه فلســفه وجــودي بســیاري از ســازمان ها بــر مشــتري تمرکز 
دارد )کاپــالن و نورتــون، 1۹۹3). بــراي انتخــاب اهــداف و ســنجه هاي 
مربــوط بــه منظــر مشــتري، ســازمان ها بایــد بــه دو ســوال حیاتــي پاســخ 
دهنــد؛ اول اینکــه چــه کســاني مشــتري هــدف مــا هســتند؟ دوم اینکــه 

ارزش هــاي پیشــنهادي مــا بــراي آنهــا چیســت؟

7-1- دیدگاه فرآیندهاي داخلي
را  فرآیندهایــي  بایــد  ســازمان ها  داخلــي،  فرآیندهــاي  منظــر  در 
مشــخص کننــد کــه بــا برتــري یافتــن در آنهــا بتواننــد بــراي مشــتریان و 
نهایتــاً ســهامداران خــود ارزش بیافریند)آماراتونــگا، بالــدري، سرشــار، 

 .(2۰۰1

8- دیدگاه فرآیندهاي رشد نوآوري و یادگیري
دیگــر،  منظــر  ســه  در  شــده  تعییــن  ســنجه هاي  و  اهــداف 
دیگرنــد.  منظــر  ســه  در  شــده  تعییــن  اهــداف  توانمندســازي هاي 
ــد. ــي متوازن ان ــام ارزیاب ــي نظ ــراي برپای ــیوني ب ــا و فوندانس ــا زیربن آنه

)مهــرزاد،13۹3)

9- ارزیابي عملكرد در سازمان هاي تحقیقاتي
نتایــج مطالعــات و تحقیقــات حاکــي از آن اســت کــه عملکــرد و 
ــه  ــي از جمل ــات مختلف ــه موضوع ــي ب ــازمان هاي تحقیقات ــي س اثربخش

منابــع انســاني، مشــتریان، ســوددهي ســازمان و کیفیــت کار ارائــه شــده 
و... وابســته اســت و بــه طبــع، به منظــور ارزیابــي عملکــرد ایــن نــوع از 
ــرار داد. ــي ق ــورد بررس ــات را م ــن موضوع ــت ای ــازمان ها الزم اس س

ــي زاد،1388) ــاعي ور ایران )س
مراکــز تحقیقاتــي در راســتاي پیشــبرد اهــداف و راهبردهــاي کالن 
ســازمان و هدایــت و راهنمایــي واحدهــاي اجرایــي و عملیاتــي فعالیــت 
مي کننــد. لــذا ســنجش عملکــرد ایــن مراکــز، مي توانــد موجــب 
ــه  ــتمي ک ــن رو سیس ــد. از ای ــازمان باش ــراي س ــم گیري ب ــرات چش اث
ــه، ســنجش عملکــرد مراکــز  ــد به صــورت نظام گــرا و ســاخته یافت بتوان
تحقیقاتــي را در قالــب چشــم اندازها و راهبردهــاي ســازمان تهیــه کنــد، 
ضــرورت مي یابــد. ماهیــت منحصــر بــه فــرد، خــالق و ســاختار نیافتــه ي 
تحقیــق و توســعه موجــب ســختي و پیچیدگــي ســنجش عملکــرد مراکز 

ــي شــده اســت.)دیواندري و دیگــران، 1384) تحقیقات

از  مرتبــط  اســتخراج شــاخص هاي  و  تحقیــق  پیشــینه   -10
ــي ــات قبل تحقیق

متــوازن،  امتیــازي  کارت  خصــوص  در  چنــدي  مقــاالت  تاکنــون 
ارزیابــي عملکــرد و روش هــاي مختلــف تصمیم گیــري چند معیــاره 
ــده  ــه گردی ــدول-2 ارائ ــه در ج ــورت خالص ــه به ص ــده ک ــته ش نگاش

ــت. اس

11- روش تحقیق
ــردي و از  ــاي کارب ــزء پژوهش ه ــدف، ج ــاظ ه ــش از لح ــن پژوه ای
نظــر ماهیــت و روش، جــزء پژوهش هــاي توصیفــي – پیمایشــي از نــوع 

مطالعــه میدانــي اســت.
بخــش اول ایــن پژوهــش از نــوع کیفــي اســت که بــر اســاس روش پانل 
ــي عملکــرد اســتخراج خواهــد شــد. در  خبــرگان، شــاخص هاي ارزیاب

چارچــوب پیشــنهادي جهــت ارزیابــي عملکــرد پژوهشــگاه 1
ــت ــت نف صنع

 مطالعه و بررسي اهداف کالن
پژوهشگاه صنعت نفت

 تعیین وزن ها و اولویت هاي
شاخص هاي ارزیابي عملکرد

AHP

تهیه مدل نهایي ارزیابي عملکرد

  شناسایي و انتخاب شاخص هاي
BSC ارزیابي عملکرد بر اساس مدل
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ــري  ــاي تصمیم گی ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــش ب ــن پژوه ــش دوم ای بخ
ــن و  ــر تعیی ــا یگدیگ ــه ب ــاخص در مقایس ــر ش ــت ه ــاره اهمی چند معی

ــه اولویت بنــدي آنهــا اقــدام خواهــد شــد. ســپس نســبت ب
شــیوه جمــع آوري داده در ایــن تحقیــق توصیفــي و کمــي اســت 
ــن  ــه اي و همچنی ــع کتابخان ــتفاده از مناب ــا اس ــدا ب ــه ابت ــکل ک ــن ش بدی
ــران ســازمان، معیارهــاي اساســي تعیین شــده ســپس  کارشناســان و مدی
بــا توجــه بــه معیارهــاي به دســت آمــده و اســتفاده از روش هــاي 
تصمیم گیــري چنــد معیــاره، معیارهــا و زیــر معیارهــا وزن دهــي و 

اولویت بنــدي  گردید)شــکل-1).
 AHP ــا روش ــن اوزان ب ــراي تعیی ــزار پرسشــنامه ب ــق از اب در ایــن تحقی
اســتفاده گردیــد. ایــن پرسشــنامه بــه تأییــد جمعــي از مدیــران و 
کارشناســان خبــره ســازمان نیــز رســید و پــس از بررســي آنهــا توســط 
خبــرگان، روایــي آنهــا مــورد تاییــد واقــع شــد. بــراي ســنجش پایایــي 
پرسشــنامه از روش آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده شــد و بــا کمــک نرم افــزار 
ــي  ــان دهنده پایای ــه نش ــد ک ــت آم ــد به دس ــدار84 درص ــن مق SPSS، ای

ــد.  ــور مي باش ــنامه مزب ــب پرسش مناس

12- تجزیه و تحلیل داده ها 
در ایــن مرحلــه بــا مطالعــه مقــاالت و پایان نامه هــاي مختلــف و بــا 
ــت  ــگاه صنع ــدت پژوهش ــداف بلندم ــت و اه ــراردادن ماهی ــر ق ــد نظ م
ــي  نفــت، ضمــن جمــع آوري و دســته بندي شــاخص هاي مطالعــات قبل
ــران در  ــان و مدی ــور کارشناس ــا حض ــاتي ب ــزاري جلس ــن برگ و همچنی
ــک از 4  ــر ی ــه ه ــوط ب ــاي مرب ــن زیرمعیار ه ــات تعیی ــگاه، عملی پژوهش
معیــار اصلــي روش کارت امتیــازي متــوازن انجــام گرفــت کــه نتیجــه ي 
آن، شناســایي 2۶ زیرمعیــار بــوده اســت. ســپس بــا مشــورت از خبــرگان 

ــد  ــودن بررســي گردی ــط ب ــودن و مرتب ــق ب ــل تحقی ــا از نظــر قاب معیار ه
ــاد  ــاخص ها ایج ــي در ش ــد مال ــوص در بُع ــرات به خص ــاره اي تغیی و پ
شــد. در مرحلــه بعــد طــي چنــد جلســه نظر خواهــي در قالــب جلســات 
شــوراي تحــول اداري برگــزار گردیــد. در نهایــت 2۰ شــاخص مطابــق 

بــا جــدول-4 نهایــي گردیــد.

13- تكمیل ماتریس مقایسات زوجي معیار ها و زیرمعیارها
در مرحلــه بعــد، پــس از برگــزاري جلســات توجیهــي، از کارشناســان و 
مدیــران خواســته شــد چهــار معیــار اصلــي و همچنیــن زیــر معیار هــاي 
آنهــا را بــه تفکیــک بــر اســاس مقایســات زوجــي ارزیابــي نماینــد. براي 
ایــن امــر 25 پرسشــنامه بــر اســاس ارزش گــذاري ۹ گزینــه اي لیکــرت 
تهیــه گردیــد کــه در آن از افــراد خواســته شــده بــود بــه اهمیــت نســبي 
معیارهــا پاســخ دهنــد. از 25 پرسشــنامه تهیــه شــده، 21 پرسشــنامه 

معیار مالي فرایند هاي داخلي معیار هاي رشد و یادگیري مشتري

نسبت درآمد به هزینهتعداد استانداردهاي سازمانيتعداد COP ها )انجمن هاي خبرگي)تحویل به موقع پروژه

نسبت تعداد فرآیندهاي مکانیزه به تعداد کل تعداد ایده و پیشنهادمیزان حضور در صنعت
فرآیندها

درآمد حاصل از پتنت /دانش فني/
خدمات آزمایشگاهي

میزان رضایتمندي 
نسبت تعداد کل پروژه هاي موفق به تعداد کل تعداد پتنت ثبت شدهمشتري

سهم بازارپروژه ها

نرخ توسعه )تعداد 
نسبت حجم پروژه هاي برون سپاري در داخل تعداد دانش فني قابل فروش)لیسانس)مشتریان جدید)

سازمان به حجم کل پروژه هاي برون سپاري
شرایط نقدینگي به منظور تامین 

هزینه هاي جاري

---
تعداد سمینارها و کنفرانس هاي داخلي و 

خارجي شرکت شده و ساعات حضور در 
کالس هاي آموزشي

نرخ بازده دارایي هامیزان رضایت شغلي

تعداد مقاالت و کتب)کنفرانس و علمي – ---
ISI,ISC (ترویجي------

معیار هاي هاي نهایي استخراج شده توسط خبرگان4

وزنمعیاراولویت

۰/31مالي1

۰/28نوآوري، رشد و یادگیري2

۰/2۶مشتري3

۰/14فرآیندهاي داخلي4

اولویت بندي ابعاد چهارگانه5



تکمیــل گردیــد کــه پــس از انجــام محاســباِت میــزان ســازگاري، همــه 
ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــورد تحلی پرسشــنامه ها م

ــر اســاس رابطــه 1،  ــراي هــر آرایــه ب ــا اســتفاده از میانگیــن هندســي ب ب
ماتریــس نهایــي مقایســات زوجــي بــراي معیار هــا و زیــر معیار هــا تهیــه 

ــه شــرح  گردیــد کــه اولویــت بنــدي ابعــاد و شــاخص هاي هــر یــک ب
ــد: ــا ۹ مي باش ــداول- 5 ت ج

رابطه ) 1)
                                    

  

وزنشاخصاولویت

تعداد کل پروژه هاي موفق/تعداد کل 1
۰/45پروژه ها

۰/21میزان رضایت شغلي2

۰/12تعداد استانداردهاي سازماني3

تعداد فرآیندهاي مکانیزه /تعداد کل 4
۰/11فرآیندها

حجم پروژ ه هاي برون سپاري در داخل 5
۰/1۰سازمان/حجم کل پروژه هاي برون سپاري

اولویت بندي شاخص هاي معیار فرآیندي7

وزنشاخصاولویت

۰/33میزان رضایتمندي مشتري1

۰/27تحویل به موقع پروژه2

۰/24نرخ توسعه )تعداد مشتریان جدید)3

۰/1۶میزان حضور در صنعت4

اولویت بندي شاخص هاي معیار مشتري8

وزنشاخصاولویت

۰/45تعداد دانش فني قابل فروش)لیسانس)1

۰/21تعداد پتنت ثبت شده2

تعداد مقاالت و کتب)کنفرانس و 3
ISI,ISC (۰/13علمي –  ترویجي

۰/۰8تعداد ایده و پیشنهاد4

۰/۰7تعداد COP ها )انجمن هاي خبرگي)5

۶
تعداد سمینارها و کنفرانس هاي داخلي و 

خارجي شرکت کرده و ساعات حضور در 
کالس هاي آموزشي

۰/۰۶

اولویت بندي شاخص هاي معیار نوآوري ، رشد و یادگیري9

وزنشاخصاولویت

۰/33درآمد به هزینه1

۰/28سهم بازار2

درآمد حاصل از پتنت /دانش 3
۰/28فني/خدمات آزمایشگاهي

۰/13نرخ بازده دارایي ها4

شرایط نقدینگي به منظور تامین 5
۰/12هزینه هاي جاري

اولویت بندي شاخص هاي معیار مالي6

2
مــدل کارت امتیــازي متــوازن بــراي ارزیابــي عملکــرد در 

پژوهشــگاه صنعــت نفــت.
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نتیجه گیري 
ــن  ــر علمــي و همچنی ــع معتب ــا از مناب ــه ي معیار ه ــس از اســتخراج اولی پ
مصاحبــه بــا خبــرگان و مجموعــه مدیــران مرکــز، بــا برگــزاري جلســات 
ــش  ــار پاالی ــاً 2۰ معی ــرگان، نهایت ــران و خب ــا مدی ــدد ب ــي متع نظرخواه

گردیــد.
ــت  ــي در اولوی ــار مال ــدل BSC معی ــه م ــاد چهارگان ــدي ابع در رتبه بن
ــت. در  ــرار گرف ــر ق ــت آخ ــي در اولوی ــاي داخل ــار فراینده اول و معی
ــه در  ــه هزین ــد ب ــاخص درآم ــي، ش ــد مال ــاخص هاي بُع ــدي ش رتبه بن
اولویــت اول و شــاخص شــرایط نقدینگــي بــه منظــور تأمیــن هزینه هــاي 
جــاري در اولویــت آخــر قــرار گرفــت. در رتبه بنــدي شــاخص هاي بُعــد 

فرآیندهــاي داخلــي، تعــداد کل پروژه هــاي موفق/تعــداد کل پروژه هــا 
در اولویــت اول و شــاخص حجــم پروژه هــاي برون ســپاري در داخــل 
ــرار  ــر ق ــت آخ ــپاري در اولوی ــاي برون س ــازمان/حجم کل پروژه ه س
ــت مشــتري، شــاخص  ــد رضای ــدي شــاخص هاي بُع ــت. در رتبه بن گرف
میــزان رضایتمنــدي مشــتري در اولویــت اول و شــاخص میــزان حضــور 
در صنعــت در اولویــت آخــر قــرار گرفــت. در رتبه بنــدي شــاخص هاي 
بُعــد یادگیــري، شــاخص تعــداد دانــش فنــي قابــل فروش)لیســانس) در 
ــي و  ــاي داخل ــمینارها و کنفرانس ه ــداد س ــاخص تع ــت اول و ش اولوی
خارجــي شــرکت کــرده و ســاعات حضــور در کالس هــاي آموزشــي 

در اولویــت آخــر قــرار گرفــت. 


