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ها به  بازي  ها و نظريه ارائه رويكردي تركيبي از تحليل پوششي داده

هاي كارت امتيازي  بندي ميزان تاثيرگزاري شاخص منظور رتبه

 متوازن در سنجش كارايي سازمان
 **سيدرضا زماني *نژاد، عليعليرضا 

 

 22/1/51تاریخ پذیرش : 9/5/59تاریخ دریافت: 

 چكيده
تحلیل پوششی داده ها در جهت ارزیابی کارایی سازمان و کارت امتیازی متووازن در جهوت سوناث اخرب شوی     

ازن در سازمان به عرصه ارزیابی عملکرد معرفی شده اند. در این میان اخرسنای شاخص های کارت امتیازی متو

ارزیابی کارایی سازمان مسئله ایست که تاکنون به آن پرداخته نشده است. این مسئله از آناا حائز اهیمت اسوت  

که بسیاری از سازمان های رسانه ای به علت پیچیدگی ماموریت و معیارهای ارزیابی شان، با این سوال و مشکل 

ی مناسب اند و خانیا این شاخص ها چه نقث و اهمیتوی  مواجه اند که اوال چه شاخص هایی برای ارزیابی اخرب ش

در تعیین کارایی سازمان ایفا می کنند؟ پاسخ به این سواالتِ تصمیم ساز، رسانه ای با محدودیت بودجه و زمان 

را قادر می سازد به تناسب میزان اهمیت شاخص ها، تصمیم گیری کند و بورای بهووود آن هوا اعتووار ت صویص      

هوای   هوا و نرریوه بوازی    ضر در همین راستا، با ارائه ابزاری جدید و ترکیوی از تحلیل پوششی دادهدهد.  مقاله حا

همکارانه، به رتوه بندی میزان اخر شاخص های کارت امتیازی متووازن در کوارایی یوا سوازمان رسوانه ای موی       

، "تعداد م اطووان "، "ورینرخ سودآ"پردازد. نتیاه حاصل از این تحقیق که رتوه بندی شاخص ها را به ترتیب 

بیان موی دارد   "درصد م اطوان رضایتمند"و  "سرعت انتشار"، "دقت در تولید"، "میزان رضایت منابع انسانی"

این امکان را برای مدیر سازمان فراهم آورد تا بوه طوور ماوزا بوه اهمیوت هور شواخص پوی بورده و بوا توجوه بوه             

نرخ سودآوری و تعوداد م اطووان را بوا ارائوه برناموه هوای       محدویت های بودجه و زمان خود بهوود در شاخص 

 مدون به صورت اولی در دستور کار خود قرار دهد.
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های همکارانوه،   بازی  ها، نرریه : ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی دادهواژگان كليدي

 صنعت رسانه، ارزش شاپلی

 مقدمه

سیستم بازخور که ضمن پی بردن به نقاط قوت و ضوع   ارزیابی عملکرد عوارت است از یا 

هوای   کارایی واحدهای عملیاتی و میزان اخرب شی و دستیابی به اهداف و برنامه  و درجه  سازمان

ای اسوت کوه    موضوع ارزیابی یکی از مواحث گسوترده کند. در واقع  هر سازمان را مش ص می

هوای   هوا و چوارچو    انود و مودل   گوذار بووده  نرران بور آن اخر  ها و صاحب دامنه وسیعی از رشته

 نقود  بوه  ای گسوترده  بطوور  اخیور  سوالیان  طوی  ارائه شده است. این موضووع فراوان در این زمینه 

هوای   های علمی و عملی متنوعی را برای غلوه بر چوالث  شده و بسیاری از محققان روش کشیده

 2هوا  و تحلیل پوششی داده 4متوازناند. کارت امتیازی  متنوع ارزیابی عملکرد سازمان ارائه کرده

انود و هور    هایی هستند که محققان به منروور ارزیوابی عملکورد سوازمان ارائوه داده      از جمله مدل

کوارت امتیوازی     اند. به گفته منتقدان مودل  کدام با وجود مزایای متعدد متوجه انتقاداتی نیز بوده

هوای   هایی نیز مواجه است؛ شاخص یهای انکار ناشدنی، با کاست متوازن علی رغم تمامی مزیت

سوازمان هسوتند معمووال در جلسوات      9دهنوده نقشوه اسوتراتژی    کارت امتیازی متوازن که شوکل 

شووند.   گیری میزان تحقوق اهوداف اسوتراتژیا بوه کوارگیری موی       مدیران ارشد و جهت اندازه

انود.   بووده  ها چالشی است که مدیران همواره در پی رفع آن آزمایی این شاخص پایث و راستی

شوود   شده اسوت و مشواهده موی    BSCاین چالث به مرور زمان تودیل به یا ضع  اساسی در 

هوای   های کارت امتیازی متوازن به علوت عودم احصواا شواخص     درصد پروژه 05تا  95که بین 

. از طرفوی  ]4[اند اخرب شی سازمان را تضمین نمایند کلیدی عملکرد ناقص اجرا شده و نتوانسته

ها سوالی که همواره ذهن مودیران ارشود سوازمانی را بوه خوود معطووف        صاا شاخصپس از اح

هایی از کارت امتیوازی متووازن را موالر قورار داد      توان شاخص کرده این است که چگونه می
 

1 Balanced Scorecard (BSC) 
2 Data Envelopment Analysis (DEA) 
3 Strategy Map 
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که عالوه بر تضمین اخرب شی اهداف سازمان، نقث باالیی را نیز در کارایی سازمان ایفوا کننود   

تواند ناکارآمودی اسوتفاده از منوابع     نمی BSCم است که تحلیل موتنی بر و این امر بیانگر این مه

 . ]2[)کارایی( را مش ص سازد

ها مطرح بوده اسوت کوه    های تحلیل پوششی داده هایی نیز در مدل به موازات این مسائل، چالث

 ها تعیین اهمیوت متيیرهوای ورودی و خروجوی    اند. یکی از این چالث محققان به آن پاسخ داده

ها بوده اسوت؛ پوس از انت وا  متيیرهوای ورودی و خروجوی       های تحلیل پوششی داده در مدل

گیرنودگان معمووال بوا ایون مسوئله روبورو هسوتند کوه چگونوه           ، تصمیم4گیری واحدهای تصمیم

گیوری قورار دهنود. لوی و      توانند اهمیت این متيیرها را در تعیین کارایی سازمان مورد انودازه  می

هوای همکارانوه بوه ایون چوالث پاسوخ        با محور قرار دادن نرریه بازی 2545ال در س ]9[لیانگ 

 دادند و به تعیین اهمیت متيیرها در سناث نمره کارایی سازمان پرداختند.

مقاله حاضر در گام اول با نگاهی ابزار محور به نقطه ای میان سه ابزار یاد شده موی پوردازد. بوه    

بوه ورود شواخص هوای کوارت امتیوازی متووازن در متود        عوارتی این پژوهث با نگاهی جوامع،  

ترکیوی تحلیل پوششی داده ها و نرریه بازی ها که توسط لوی و لیانوگ ارائوه شوده اسوت، موی       

پردازد و ضع  عمده کارت امتیوازی متووازن را کوه هموان راسوتی آزموایی شواخص هاسوت،         

کیووی تحلیول   پوشث می دهد. در حقیقت با مش ص شدن اهمیت هر شاخص توسوط روش تر 

دهنده نقشه استراتژی سازمان هسوتند   ها که شکل پوششی داده ها و  نرریه بازی ها  این شاخص

عملکرد را کامل کرده و اخرب شی سازمان را تضمین می نمایند و مضاف بور آن در ایون میوان    

شاخص هایی که عالوه بر تضمین اخرب شی، در کارایی  نیوز نقوث مووخری دارنود معرفوی موی       

د. نتیاتا معرفی یا شاخص که عالوه بر اخرب شی در کوارایی سوازمان نیوز نقوث مووخری      شون

دارد برنامه ریزی ها و ت صیص منابع سازمانی بوا محودودیت بودجوه و امکانوات را بوه سومت       

خود هدایت کرده و سازمان با سرعت بیشوتری بوه سومت پیواده سوازی ماموریوت خوود پویث         

 خواهد رفت.  

 

1 Decision Making Unit (DMU) 
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دوم و اصلی  با ملموس سازی ابزار ارائه شده در گام اول  به حل  یکوی از  این پژوهث در گام 

موی   "تش یص شاخص های کارا و اخورب ث و بهووود آنهاسوت   "مسائل اصلی رسانه که همان 

پردازد. پرداختن به این مسئله محوری در رسانه از آن جهت حائز اهمیت است که اکثور رسوانه   

فراوان بودجوه و زموان، در صورف هزینوه بورای ارزیوابی       ها در کشور با وجود محدودیت های 

عملکرد خود دقت الزم را به خرج نداده و به علوت عودم تشو یص شواخص هوای اخورب ث و       

کارا و همچنین اولویت بندی نادرست آن هوا بودجوه خوود را صورف بهووود شواخص هوای بوا         

. بوه طوور مثوال    ]40[اولویت پایین و حتوی بعضوا بوی ارتوواط بوه ماموریوت سوازمان موی کننود          

را از  "تعداد اخووار م وابره شوده   "خورگزاری مورد مطالعه در این پژوهث تا مدت ها شاخص 

شاخص های اصلی خود به منرور ارزیابی ماهانه خورگزاری مورد پایث قرار می داد و ایون در  

. حالی بود که چنین شاخصی اساسا فاقد ارزش و کامال بوی ارتوواط یوه ماموریوت سوازمان بوود      

چراکه به تناسب فضای خوری  ایران و جهان  ممکن است به طور طویعی برخی ماه ها نسوت به 

ماه های دیگر کم خورتر و یا دارای اخوار بیشتری باشند و لذا زیاد بوودن تعوداد اخووار م وابره     

شده در یا ماه نمی تواند دلیلی بر عملکرد خو  خورگزاری در آن ماه باشد. همچنین رسانه 

کورد   "سرعت انتشار اخوار"د مطالعه در یا برهه خاص هزینه بسیاری را صرف  شاخص مور

و این درحالی بود که اگر هزینه صرف برنامه های افزایث م اطوان می شود بوه گفتوه مودیران     

 برای این خیرگزاری اخرب ث تر بود.

و اولویوت بنودی    بنابراین مقاله حاضر در گام دوم بوا کواربرد ابوزار ترکیووی فووش بوه شناسوایی       

شاخص های اخرب ث و کارا برای این سازمان رسانه ای می پردازد. مدل ترکیووی پیشونهاد شوده در    

هووای کووارت امتیووازی متوووازن را بووه ترتیووب میووزان تاخیرگووذاری در   توانوود شوواخص ایوون مقالووه مووی

ن را فوراهم آورد  بندی نماید و همچنین برای مدیران ارشد این امکوا  گیری کارایی سازمان رتوه اندازه

 های حیاتی در سناث کارایی سازمان را از ابعاد گوناگون مورد شناسایی قرار دهند. تا شاخص
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 مرور ادبيات

 ها تحليل پوششي داده

 مسواله  دانوث تحقیوق در عملیوات اسوت کوه در       از کاربردی شاخه ها یا تحلیل پوششی داده

بوه   مشوابه  خروجوی  و ورودی چنودین  اب همسان واحدهای از ای ماموعه نسوی کارایی سناث

ریزی ریاضوی بوه    این روش در حقیقت یا تکنیا ناپارامتریا با رویکرد برنامه. رود کار می

 با ای مقاله در 4590در سال  ]1[گیری است که فارل  منرور ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم

 و ورودی چنوودین دارای واحوودهای کووارایی گیووری انوودازه زمینووه در کووه مشووکالتی بووه اشوواره

 اقتصوادی  هوای  تئووری  مونوای  بور  کوارایی  گیری اندازه برای این روش را دارد، وجود خروجی

 دلیول  نموود. بوه   محاسووه  عملوی  طوور  بوه  را آمریکوا  کشواورزی  ب وث  کوارایی  معرفی کورد و 

 ایون  مقیواس،  بوه  نسووت  خابت بازده خصوص در فارل، روش های محدودیت و عملی مشکالت

 گیوری  انودازه  بورای  عملوی  هوای  روش زموان  گذشوت  بوا  و نیافوت  چندانی یعمل کاربرد روش

 4508در سوال    ]9[و همکواران    ها توسط چوارنز  روش ترین مهم از یکی. گردید ارائه کارایی

CCRها به مدل  ارائه و مقاله آن
گیرد( معروف شد. در  )که در این مقاله مورد استفاده قرار می 4

های  های چندگانه را به خروجی گیری ورودی واحدهای تصمیم ها تکنیا تحلیل پوششی داده

های موجود بهترین مورز کوارایی را مشو ص     کنند. این تکنیا از تمام داده چندگانه تودیل می

 کند. گیری را تعیین می کند و با آن مرز نمره کارایی هر واحد تصمیم می

 كارت امتيازي متوازن

در مدرسوه تاواری هواروارد     4552در سوال  ]2[ورتوون  کارت امتیازی متوازن کوه کواپالن و ن  

هوای پیشونهادی    ترین و پرکاربردترین چوارچو   توسعه دادند، بدون شا یکی از شناخته شده

های اخیر برای سناث عملکرد اسوت. ایون مودل بوه عنووان چوارچوبی مفهوومی بورای          در سال

است که بوین چهوار   های عملکرد  تودیل اهداف استراتژیا یا سازمان به یا سری شاخص

فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری. ایون مودل عوالوه بور       مشتری،  شود: مالی، منرر توزیع می
 

1 Charnes, Cooper, Rhodes  
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های خود از دریچه این چهار منرر اصولی متمرکوز    کند تا بر سازمان اینکه به مدیران کما می

یود در نرور   دهد: ما بورای موفقیوت در اموور موالی چگونوه با      شوند، به این سواالت نیز پاسخ می

سهامداران ظاهر شویم؟ )منرر مالی(؛ برای رسیدن به دورنمای شورکت بایود در نرور مشوتریان     

)منرر مشتری(؛ بوه منروور کسوب رضوایت مشوتریان و سوهامداران بایود در چوه          چگونه باشیم؟

فرآینوودهای داخلووی سوورآمد باشوویم؟ )منروور فرآینوودهای داخلووی(؛ و بووه منرووور سوورآمدی در   

های خود را بورای تيییور و پیشورفت تقویوت نمواییم؟ )منرور        ی چگونه تواناییفرآیندهای داخل

 رشد و یادگیری(. 

 ها نظريه بازي

مطورح   نام امیول بوورل   به فرانسوی دان ریاضی توسط یا 4524 ها اولین بار درسال  نرریه بازی

هوایی بوا    در مقالوه  و پرداخوت  رایو   هوای  بوازی  از تعودادی  مطالعه به بار ن ستین شد. وی برای

، 4528 سوال  در .کرد تأکید منطقی، طریق به نتای  بودن بینی پیث قابل بر ها محوریت این بازی

 و هوا  بوازی  تئووری  کتوا   بوود،  اتریشوی  اقتصاددانی که همراه اسکار مونگنسترن به جان نیومن

 نوشوته  ناقتصواددانا  بورای  صرفاً کتا  این چه اگر. آوردند در تحریر رشته به را اقتصادی رفتار

 هوای  بوازی  جنوگ،  سیاسوت،  شناسوی،  جامعوه  شناسوی،  روان در در آن اما کاربردهای بود، شده

 بوا  دانوث  ایون  پیشورفت  پوس  آن از .شود  آشوکار  زودی بوه  دیگر های زمینه بسیاری و تفریحی

 گیوری  چشم طور به 4505 دهه در جمله شد. از پی گرفته م تل  های زمینه در بیشتری سرعت

 جان نوث بوه   4551 سال در .شد گرفته کار به زیستی های پدیده توضیح برای شناسی زیست در

اموروزه  . شود  اقتصواد  نوبول  جوایزه  برنوده  بوازی  تئووری  زمینوه  در خوود  خالقانه مطالعات خاطر

ای نوین از ریاضیات بوا رویکوردی جدیود بوه      ها به عنوان شاخه شود که نرریه بازی مشاهده می

پردازد. اصوال هموانطور   مهندسی و ب صوص مهندسی صنایع میدرعلوم   گیری، مسائل تصمیم

ها در آن مصوداش دارد دارای چنودین    بازی شود مسائلی که نرریه که از کلمه بازی برداشت می

گیوری افوراد در    ها علمی اسوت کوه بوه مطالعوه تصومیم      باشد. نرریه بازی نفع می گیر ذی تصمیم
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هوا و   هوا علوم مطالعوه تعوار      ویور دیگور نرریوه بوازی    پردازد. بوه تع  شرایط تعامل با دیگران می

ها دادن نگورش و دیودگاه اسوت     ها بین بازیگران عاقل است. هدف اصلی نرریه بازی همکاری

هوا بوه دو شواخه اصولی تقسویم       که بر اساس آن بازیگران بایستی عاقالنه رفتار کنند. نرریه بازی

هوای بودون همکواری     همکارانه. در بازیهای  بازی -2های بدون همکاری و  بازی -4شود:  می

اندیشوند و نیوز    فر  بر این است که بازیگران عقالنی رفتار کورده و فقوط بوه منوافع خوود موی      

های همکارانه )که در ایون مقالوه از ایون     ها وجود ندارد. ولی در بازی همکاری و توافق بین آن

مسواعی را دارنود و هودف     نوع بازی استفاده شده است( بازیگران امکان همکواری و تشوریا  

 .]0[ ها ارائه روشی برای تقسیم عادالنه سود حاصل از همکاری است اصلی از این بازی

 ها و كارت امتيازي متوازن هاي تركيبي تحليل پوششي داده مدل

و  BSCدر طول دو دهه گذشته نویسندگان متعددی توجوه خوود را بور روی ترکیوب دو روش     

DEA اند. کرد معطوف کردهبه منرور ارزیابی عمل 

از جمله تحقیقاتی بود که بور پتانسویل تکمیول تحلیول      2552در سال  ]8[تحقیق رُز و همکاران 

DEA  های موتنی بر  با چارچوBSC  تاکید کرد. در این تحقیق نویسندگان سودمندی خدمات

بوا اسوتفاده   را مورد تحلیل قرار دادند و آن را  DEAالمللی بر اساس  یا شرکت هواپیمایی بین

سواخت   از هرم عمکلرد تکمیل کردند. این هرم چهار منرر کارت امتیازی متوازن را ماسم می

گیری از چهار منرور کوارت    واحدهای تصمیم   و برای ساده شدن شناخت دلیل اصلی ناکارایی

 شناسایی شدند.  DEAرفت که با مدل  امتیازی متوازن به کار می

را بوا هودف ماسوم     DEAاولین مودل   2559بودند که در سال ]5[اما این ریکاردز و همکاران 

واحد یوا شورکت چنود ملیتوی      25معرفی کردند. در یا مقایسه از  BSCساختن چهار منرر 

هوا  اسوتفاده کرنود: نقودینگی، تعهود مشوتری، کیفیوت         ها در تحقیقت خود از این خروجوی  آن

ه نیوز عووارت بودنود از: ظرفیوت     هوای موورد اسوتفاد    خدمات داخلی و انگیوزه کارمنود. ورودی  

 DEAها، تعداد کارمندان فضای اتاش فروش و هزینه تولیيات. در این تحقیق سوودمندی   دستگاه

، بوه ورودی و  BSCهای عملکرد انت وابی بور اسواس     در تودیل یا فهرست طوالنی از شاخص
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قورار   گیوری و بوه تووع آن احصواا نموره کوارایی موورد تاکیود         های واحودهای تصومیم   خروجی

 گیرد. می

 DEAبا پیروی از روشی مشابه یوا مودل    2555در تحقیقی دیگر در سال  ]45[چیانگ و لین 

( معرفوی کردنود توا    BSCرا با چهار ورودی و چهوار خروجوی )هور یوا بورای یکوی از ابعواد        

های بازرگانی را ارزیابی کنند. این تحقیقوات نشوان    های خودروسازی و بانا عملکرد شرکت

 DEAرا بوا روش   BSCنگرانه مفاهیم  های کل توان برای دستیابی به مدل ه چگونه میدهد ک می

 تلفیق کرد.

با انتشار دو تحقیق دیگور در ایون زمینوه، ایون عرصوه تحقیقواتی بوه طوور چشومگیری پیشورفت           

هوای ارزیوابی    توان قابلیوت  چگونه می BSCو  DEAهای  دهد با تلفیق روش کند که نشان می می

دهنود فراتور از ایاواد     پیشنهاد می 2558در سال  ]44[توسعه داد. ایالت و همکاران عملکرد را 

هوای   ، یوا ارزیوابی کوامال متووازن از محودودیت     BSCیا مدل در برگیرنده ابعواد م تلو    

هوای تحقیوق و توسوعه یوا روش موتنوی بور        ها عالوه بر مقایسه پروژه موزون استفاده شود. آن

DEA  دهند. ارائه می  های پروژه ا  از بین موجودیرا برای مقایسه و انت 

در سوال   ]42[های فناوری اطالعات از مواحثی بود که عواس آسوشه و همکاران  ارزیابی پروژه

 دارای هوا  ی آن ای ترکیوی از این دو تکنیا به بررسوی آن پرداختنود. مقالوه    با ارائه مقاله 2545

 متووازن  امتیازی کارت یعنی شده تثویت دیریتیم روش دو از ترکیوی ابتدا،. بود اصلی سهم دو

 فنواوری اطالعوات   پوروژه  انت وا   بورای  جدیود  روش یا پیشنهاد و ها داده پوششی تحلیل و

 شناسوایی  بورای  ها داده پوششی تحلیل یکپارچه جدید مدل یا معرفی سپس به. مطرح کردند

پرداختنود و   کاردینوال  و یترتیوو  هوای  داده بوه  توجوه  بوا  کارامودتر  فناوری اطالعات های پروژه

 و تحقیقووات علوووم، وزارت از واقعووی دنیووای هووای داده از اسووتفاده بووا پیشوونهادی روش کوواربرد

 دادند. را نشان فناوری

کوارت امتیوازی متووازن و      در یکی دیگر از آخرین تحقیقات به عمل آمده در حوزه ترکیووی 

به یکی از پیچیده تورین   2541ال در س ]49[تحلیل پوششی داده ها مرتضی شفیعی و همکاران 
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مشکالت تصمیم گیری برای مودیران ارزیوابی زنایوره توامین کوه هموان انت وا  معیارهاسوت         

پرداختند. آن ها از چهار منرر کارت امتیازی متوازن نسووت انت وا  معیارهوای ارزیوابی اقودام      

ی شوکه ای بوه ارزیوابی   نموده و سپس با استفاده از قرار دادن معیارها در تحلیل پوششی داده ها

 بهره وری یکی از شرکت های صنایع غذایی در ایران پرداختند.
 

 ها هاي تركيبي تحليل پوششي داده ها و نظريه بازي مدل

هوا تحقیقوات انگشوت شومار اموا       ها و تحلیول پوششوی داده   در زمینه تلفیق دو روش نرریه بازی

در پژوهشوی تحوت    2552در سوال   ]41[سودمندی اناام شده اسوت. ناکابایاشوی و همکواران    

کوه تحقیقوی نسووتا جوامع در موسسوه ملوی        "DEAمعمای انسان خودخواه، یا بوازی  "عنوان 

هوا   هوا و تحلیول پوششوی داده    تحصیالت دانشگاهی ژاپن بوود بوه بررسوی ترکیوب نرریوه بوازی      

 کوه  هوایی  سوازمان  یوا  اشو اص  بوین  نرور  اتفاش ایااد مشکالت شان به ها در مقاله پرداختند. آن

خود بودند پرداختنود. در واقوع اینگونوه مطورح      عملکرد ارزیابی برای م تل  معیارهای دارای

باشند،چه راهکواری بایود ارائوه داد؟     خودخواه ها بازیکن رود می انترار که زمانی در کردند که

تر بوود   معیارهایی که در آن موفق مورد در خود برتری به بازیکن هر ها، در مسئله مورد نرر آن

 در شوده  ایاواد  مفهووم  یوا  چوارچو   حیطوه  در را موقعیت این گران این پژوهث .کرد تکیه می

DEA انسوان  معموای  " که انت ابی راهی دو یا به مسئله این. قرار دادند مورد بررسی و تحلیل 

هوای   بوازی  نرریوه "از اسوتفاده  بوا   انت وابی  دوراهی این شد و منتهی شود، می نامیده "خودخواه

 ایون  در شوده  نتیاه ات واذ . شد پیشنهاد آن برای حلی راه قرار گرفته و مورد بررسی "کارانههم

-هزینوه  هوای  توزیوع  همچنین و مناسب ی هزینه های ت صیص به یابی دست برای توانست مقاله

 گیرد. قرار استفاده مورد نیز سود

 کوارایی  هوای  وزن نتعیوی  "ای تحوت عنووان    در مقالوه  2558نیز در سوال   ]49[جی و همکاران 

به ارائه متدی نوین با اسوتفاده از   "تعاونی بازی ی نرریه در  هسته حل راه مونای بر نهایی 4متقاطع

هوا   گیری در تحلیل پوششی داده ها به منرور تعیین کارایی متقاطع واحدهای تصمیم نرریه بازی

 

1 Cross Efficiency 
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 موجوود  اشکالت تحلیل و طعمتقا کارایی ارزیابی روش معرفی به مقاله این ها در پرداختند. آن

 ردّ گیوری و  تصومیم  واحدهای ارزیابی برای نهایی متوسطِ متقاطع کارایی از استفاده هنگام در

 فور   بوا )پرداختند تعاونی های بازی تئوری ترکیب همچنین و متوسط متقاطع کارایی ی فرضیه

 ی هموه  کوه  ردندک تعری  ائتالفی بازی یا سپس(. باشند بازی این بازیکنان ها،DMU که آن

DMUحول  راه تحلیول  براسواس  .گرفوت  در بر موی  را ها ائتالف تمام ی مش صه توابع مقدار و ها 

 4ژنتیوا  الگووریتم  از و کورده  انت وا   نهوایی  حول  راه عنوان به را هسته ائتالفی، بازی این های

 بورای  پایوان  این محققان در. کردند استفاده DMU هر نهایی وزن و هسته آوردن دست به برای

 کردند. تشریح نیز تاربی مثال یا شده معرفی روش اعتوار ارزیابی

آخرین تحقیقات به عمل آمده در حوزه ترکیوب ایون دو مودل مربووط بوه لوزانوو و همکواران        

با در نرر گرفتن یا مدل برناموه ریوزی خطوی حوالتی را در      2549می باشد که در سال  ]42[

ادغام منوابع خوود و بوه اشوترار گوذاری آن هوا در        نرر می گیرند که تصمیم گیرندگان قصد

یا بازی با همکواری را دارنود. در ایون روش بوا بوه دسوت آوردن نتواب  انوواع ائوتالف و بوه           

در یا برنامه ریزی خطی چند هدفه بوه حوداکثر سوطح تولیود دسوت       کارگیری راه حل هسته

 یافته می شود.

گیوری   ام دادند که در این مقاله مونای تصومیم تحقیقی را انا 2545در سال ]9[لی و لیانگ  اما 

هوا در ایون    گیورد. آن  های کارت امتیازی متووازن قورار موی    گذاری شاخص در خصوص ارزش

ی  هوا بوا ابوزار نرریوه     تحقیق به تعیین اهمیت متيیرهای ورودی و خروجی تحلیول پوششوی داده  

 گیرد.  رسی قرار میهای همکارانه پرداختند. که در ب ث بعد به تفصیل مورد بر بازی

هوای اناوام شوده در     خصوص مورور پوژوهث   نسوتا جامع بر ادبیات موضوع و به مروری از پس

مش ص شد که تا کنون در رویکردهای تلفیقی تحلیل پوششی داده هوا و   رویکردهای تلفیقی،

کارت امتیازی متوازن سناث و راستایی آزمایی شاخص های دو مودل مود نرور قورار نگرفتوه      

و همچنین در مدل های ترکیوی تحلیل پوششی داده ها و نرریه بازی ها تا کنون صوحوتی  است 

از ورود شاخص های کارت امتیازی متوازن به این مدل های تئوریا به میان نیامده اسوت. در  
 

1 Genetic Algorithm 
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حقیقت در یا جمع بندی باید گفت در تحقیق حاضر از سه ابزار م تل  و متفواوت اسوتفاده   

دبیات سعی شد از زوایای م تل  بوه صوورت هوای جداگانوه  و ترکیووی      شده است. در مرور ا

تحقیقات اناام شده روی این سه ابزار مورد بررسوی قورار گیورد کوه در نهایوت مشو ص شود        

ترکیب سه گانه پژوهث حاضر تاکنون ارائه نشده است و این تحقیق سهمی ماوزا در ارزیوابی   

 عملکرد سازمان ها دارد.

 ]DEA ]3هاي  ه منظور تعيين اهميت متغيرها در مدلب 1شاخص ارزش شاپلي

 بازیهای شود می تقسیم اصلی دو شاخه به بازیها همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد نرریه

در بازی های بدون همکاری اساس بازی برمونوای رقابوت    .همکارانه و بازیهای همکاری بدون

 بدون بازی یا زیگران است. به همین علت درو کسب بیشترین عایدی در بین  رقوا یا همان با

 در. کنود  موی  انت وا   دیگور  بازیکنان با مشورت بدون را خود استراتژی بازیکن هر همکاری،

( خوود  حریفوان ) سوایرین  اسوتراتژیهای  از ای اولیه اطالع بازیکنان از هیچکدام بازیها گونه این

 دربوواره گیووری تصوومیم خصوووص در بازیکنووان همکوواری، بووا بازیهووای در حالیکووه در .نوودارد

 کوه  اسوت  زیوادی  مووارد  واقعی زندگی در. کنند می همکاری یکدیگر با دریافتها و استراتژیها

. بیننود  موی  ضورر  نکنند موافقت خود استراتژیهای درباره و ننمایند همکاری هم با بازیکنان اگر

 و بنمایود  دخوو  اعضواا  بورای  بواالیی  حقووش  تفاضوای  کوارگری  اتحادیوه  یوا  اگور  مثال برای

 در دو هور  مودیریت  هوم  و کوارگران  هم ورزد، اجتنا  قیمتی هر به حقوش افزایث از مدیریت

 توافوق  بوه  موذاکره  طریق از که است تر عاقالنه لذا شوند، می متضرر اعتصا  شدن طوالنی اخر

 هودف  و دارنود  را تشریا مساعی و همکاری امکان بازیگران همکارانه بازیهای در. برسند

 است.   همکاری از حاصل سود عادالنه تقسیم برای روشی ارائه بازیها این از اصلی

استفاده از بازی های همکارانه در این مقاله از آن جهت مورد بهوره بورداری قورار میگیورد کوه      

امکان همکاری بین متيیرهوای تحلیول پوششوی داده هوا بوه عنووان بوازیگر و وجوود یوا توابع           

هر ائوتالف و همچنوین راه حول ارزش شواپلی بورای ت صویص        مش صه قوی برای تعیین نتیاه
 

1 Shapley value index 
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نفوره   nسود به بازیگران شرکت کننده در ائتالف می باشد. به زبان تفصیل یا بازی همکارانه 

یوا ماموعوه    Nدر نرور بگیریود کوه در آن     G(N,V)در فرم تابع مش صه، یا زوج مرتوب  

یوا مقودار     Vعه بازیگران اسوت.  مامو Nدر واقع  N={1,2,…,n}باشد.  عضو می nمحدود با 

دهود. سوواالت اصولی در مودل      حقیقی است که مقدار مطلوبیت بازیگرانِ ائتالف را نشوان موی  

گیرنود؟ و اگور ائوتالف شوکل      هوایی شوکل موی    های همکارانه دو مورد است: چه ائوتالف  بازی

ایون دو سووال و    بگیرد بازیگران چطور سود یا هزینه را تقسیم خواهند کرد؟  به منرور پاسخ به

اینکه چگونه نرریه بازی های همکارانه به صورت کاربردی در تحلیول پوششوی داده هوا پیواده     

 سازی  می شود مراحل زیر از نرر می گذرد:

(   {       }    )     ورودی   ( شوامل          )      مستقل که هر  n ،DMUابتدا 

 شود. باشد در نرر گرفته می ( می {       }    )    خروجی   و 

 آید: ورودی محور از رابطه زیر به دست میCCR با استاندارد      میزان کارایی هر 
  (   )

                                                                                                                                        (4) 

                          ∑                    

   

 

                             ∑                    

   

 

                                                

و   ی  وعووههووای ورودی مام بووا درنروور گوورفتن داده     کووارایی  (   )  ( 4در رابطووه )

 باشد.  می  ی  های خروجی ماموعه داده

بدون آنکه از کلیت مسئله کم شوود نحووه محاسووه اهمیوت یکوی از متيیرهوای ورودی موورد        

 گیرد.  بررسی قرار می

 گردد: به شکل زیر تعری  می     در    متيیر ورودی  ECR: 1تعريف 

    
  

  (   )

  (  { }  )
        { }    { }

                                                                      (2) 
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ی ورودی  ( بوا ماموعوه  4بر اسواس مودل )       نمره کارایی  (  { }  )  که در این رابطه 

 باشد. می  ی خروجی  و ماموعه { }  

 Pی از متيیرهای ورودی که در ایناوا  ا ماموعه ECRداده شده،      به طور مشابه برای هر  

 تواند به صورت زیر تعری  شود: شود می نامیده می

 گردد: به صورت زیر تعری  می Mاز متيیرهای ورودی  pی  ماموعه ECR: 2تعريف 

    
 ( )  

  (   )

  (     )
             

                                                                      (9) 

به عوارت ساده تر در ایناا ائتالف بین متيیرهای ورودی و زیور ماموعوه هوای آن هوا در نرور      

عضووی را شوامل خواهود شود.      pعضوی توا   4گرفته می شود. این ائتالف ها از ماموعه های 

 معرفی می شود:    9تابع مش صه )عایدی هر ائتالف( در تعری  

  ، Mی متيیرهوای ورودی   از ماموعوه  Pف : برای ائوتال  3تعريف 
بوه   هوا DMUبورای تموامی     

 گردد: شکل زیر تعری  می
  

 

 ∑     
 ( )                                                                                                                                 (1)

 

   

 

 

  شود  که مالحره میهمانطور 
باشد. بنابراین یا بوازی   می Pیا تابع مش صه برای ائتالف   

استفاده  (M,V)حل بازی همکارانه  وجود دارد. از ارزش شاپلی به عنوان یا راه( M,V)ائتالفی 

 توان با معیار زیر به دست آورد:  گردد. بنابراین اهمیت هر متيیر ورودی را می می

  
 ( )  ∑

(   ) (   ) 

  
   

       

   ( )

   (  { })                                                           (9) 

باشود. از   موی  Mهوا درماموعوه    تعوداد ورودی  mو  Pتعداد اعضای ائوتالف   pکه در این رابطه 

لذا درجه اهمیت هر متيیر آناا که ارزش شاپلی برای هر بازی با همکاری منحصر به فرد است 

 آید منحصر به فرد است. ورودی یا خروجی که از طریق ارزش شاپلی بدست می
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اگرچه رابطه باال به منرور ارزیابی اهمیت هر متيیر ورودی اسوت اموا بوا توجوه بوه اینکوه مقالوه        

تووان   حاضر ائتالف روی متيیرهای خروجی را مورد بحث قرار می دهد روش پیشنهادی را می

 برای تعیین اهمیت هر یا از متيیرهای خروجی به صورت زیر نوشت:

  
 ( )  ∑

(   ) (   ) 

  
   

       

   ( )

   (  { })                                                          (2) 

 Sهوای   اد خروجوی تعد sو  Qتعداد اعضای ائتالف  qو   N، ائتالفی از    که در این رابطه، 

 باشد. می

 شناسي پژوهش و ارائه مدل مبتني بر مطالعه موردي  روش

، " BSCهوای هوادی و توابع     احصواا شواخص  "در این ب ث مدل اصلی تحقیوق طوی سوه گوام     

بوا   BSCهوای    تعیوین اهمیوت شواخص   "و  "BSCهوای   بوا اسوتفاده از شواخص    DEAمدلسازی "

گردد. گام اول که مربوط به احصاا  ارائه می Game Theoryو  DEAاستفاده از رویکرد ترکیوی 

هوایی   های نرم و کیفی رسانه بوه شواخص   سازمان بوده است با تودیل شاخص BSCهای  شاخص

گیووری پاسوو گوی چوالث امووروزی موودیران رسووانه در ارزیووابی عملکوورد   کموی و قابوول انوودازه 

ارزیوابی کوارایی     DEAو  BSCگیرد. در گوام دوم و از ترکیوب دو تکنیوا     بینانه قرار می واقع

شوود و   های اخرب شی برآمده از کارت امتیازی متوازن ممکون موی   سازمان با استفاده از شاخص

 Gameو  DEA های است راج شده بوا اسوتفاده از تکنیوا ترکیووی      نهایتا در گام سوم، شاخص

Theory شوند. بندی می رتوه 

ای و بوه عووارت    سازمان یا سازمان رسانهدر خصوص سازمان مورد مطالعه نیز باید گفت این 

. این خورگزاری با هدف ارائه اخوار و رویدادهای ایران و جهان 4تر یا خورگزاری است دقیق

تاسویس گردیود. در ایون راسوتا از بسوترهای       4985به شکلی م تصر و کوتاه و سوریع در سوال   

 

شزود و تهازا از اعالتزان در در راسز اي      ن رسزانه در مااهزه ركزر ن زي    به صالحديد مديريت اين خبرگزااري نزاا ايز    1

 شود. برداري از مدل تحايق اس فاده مي باره
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کترونیووا اسووتفاده گونوواگون ارتووواطی نریوور وبسووایت اینترنتووی، سوورویس پیامووا و پسووت ال 

های پیشرو در صنعت رسانه، مدلی نووین در عرصوه    گیری از فناوری نماید. این رسانه با بهره می

المللی ارائه نموده است. این خورگزاری به دلیول ماهیوت کواری و     های داخلی و بین خورگزاری

خوود   ای چابا و منعط  بوده و جامعیت، سرعت و دقوت را در اهوداف   ماموریت خود رسانه

 قرار داده است. 

  BSCهاي  گام اول، احصاء شاخص

ها ابزارهوایی   . این شاخص]48[ها عملکردی در واقع قلب روش ارزیابی متوازن هستند شاخص

آمیوز   هستند که به منرور حصول اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در جهت اجورای موفقیوت  

در ایون مقالوه پوس از بررسوی اسوناد       BSCهوای   گیرند. شاخص استراتژی مورد استفاده قرار می

( 4راهوردی سازمان مورد مطالعه و مصاحوه با مدیران ارشد  در چهوار منرور بوه شورح جودول )     

 احصا شد:
 سازمان BSCهای  . شاخص4جدول 

 رشد و یادگیری فرآیندهای داخلی مشتری مالی منظر

 شاخص

 . تعداد م اطوان2 . نرخ سودآوری4

. درصوووود م اطوووووان 9

 ندرضایتم

 . سرعت انتشار1

 . دقت در تولید9

. میزان رضوایت منوابع   2

 انسانی

 

 BSCهاي  با استفاده از شاخص DEAگام دوم، مدلسازي 

 DMUشوود.  ای پرداختوه موی   گیری این سازمان رسانه در این ب ث به تعری  واحدهای تصمیم

و یا یوا سوازمان   های متاانس(  توانند چند سازمان با عملکرد مشابه)ورودی و خروجی ها می

ی متوالی باشند. در این پژوهث عملکرد خورگزاری در چند دوره مشابه دو ماهوه   در چند دوره

 گیرد.  طوق جدول ذیل مورد ارزیابی قرار می 54و  55، 85طی سه سال 
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 های سازمانDMU. معرفی 2جدول 

 دوره      رديف

 85دو ماه پنام سال       4

 85ماه ششم سال دو       2

 55دو ماه اول سال       9

 55دو ماه دوم سال       1

 55دو ماه سوم سال       9

 55دو ماه چهارم سال       2

 55دو ماه پنام سال       0

 55دو ماه ششم سال       8

 54دو ماه اول سال       5

 54دو ماه دوم سال        45

 54دو ماه سوم سال        44

 54دو ماه چهارم سال        42

 54دو ماه پنام سال        49

 54دو ماه ششم سال        41

 

ی پویوا محسوو     ها برای این خورگوزاری کوه یوا رسوانه    DMUشود  همانطور که مالحره می

هوای   در نرور گورفتن دوره  های دوماهه در نرر گرفته شده است. علت  شود به صورت دوره می

باشد که در آن نیازمندی به تصمیمات سریع مدیریتی بوه منروور    کوتاه ماهیت پیچیده رسانه می

 شود.   تطویق با تيییرات محیط متالطم این صنعت احساس می

به عنوان متيیرهای  عنوان به BSC های شاخص اختصاصهای سازمان DMUبه موازات تعری  

هوای   هزینوه  BSC-DEAمودل ترکیووی    گیورد.   گیری مد نرر قرار موی  خروجی واحدهای تصمیم

     هوای   را به عنووان ورودی  BSCهای  ای سازمان به منرور رسیدن به اهداف شاخص دوره

( 4گیورد. شوکل )   در نرور موی       هوای   را به عنوان خروجوی  BSCها در هر منرر  و شاخص

 دهد.   ایث میمدل مفهومی ارائه شده در این تحقیق را نم
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 گیری سازمان . نمایی از واحدهای تصمیم4شکل 

شود در حقیقت این مقاله با تکیه بر مطالعات قولی و نگاه فراگیوری بوه    همانطور که مالحره می

. بوه  ]45[هوا پرداخوت  DMUهوای   و خروجوی   ی بوه تعیوین ورود   BSC-DEAهای ترکیووی   مدل

هوا در   گیوری فرموول شواخص    حودهای تصومیم  هوای وا  ها و خروجی منرور مقدار دهی ورودی

اختیار یا گروه کارآزموده که در این رسانه مسئول خوت تمامی اطالعات سازمان و عملکورد  

 گردد. ( ارائه می9دوساله آن بود قرار گرفت. مقادیر ارائه شده توسط این گروه در جدول )

 

  

 𝐷𝑀𝑈𝑠 هزینه های دوره ای  

 نرخ سودآوری. 4

 تعداد م اطوان. 2

درصد م اطوان  . 9
 رضایتمند

 سرعت انتشار. 1

 دقت در تولید. 9

میزان رضایت . 2
 منابع انسانی
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 هاي سازمانDMU. مقادير ورودي و خروجي 3جدول 

  ورودي خروجي

. میوووووزان 2

رضووووووایت 

 منابع انسانی

. دقووت در 9

 4تولید

. سوووورعت 1

 2انتشار

. درصوووووووود 9

م اطووووووووووان 

 9رضایتمند

. تعووووووووداد 2

 1م اطوان

. نووووووووورخ 4

 سودآوری

هوووای  هزینوووه

 ای دوره

05% 85% 20% 25% 255 45% 425 DMU1 
89% 01% 09% 99% 225 9/42% 485 DMU2 
22% 05% 55% 09% 485 9/8% 459 DMU3 
01% 55% 09% 20% 299 49% 495 DMU4 
25% 84% 85% 25% 295 25% 455 DMU5 
25% 29% 08% 98% 299 9/40% 409 DMU6 
05% 02% 84% 85% 955 2/49% 482 DMU7 

85% 89% 02% 22% 285 49% 455 DMU8 
05% 80% 89% 05% 200 9/22% 255 DMU9 

89% 54% 09% 20% 955 9/24% 259 DMU10 

84% 81% 29% 04% 280 25% 245 DMU11 

09% 25% 09% 89% 252 29% 225 DMU12 

55% 05% 05% 84% 945 29% 259 DMU13 

80% 85% 09% 00% 954 9/40% 295 DMU14 

 

هاا باه    ها و نظريه بازي گام سوم، استفاده از رويكرد تركيبي تحليل پوششي داده

 هاي كارت امتيازي متوازن  بندي شاخص منظور رتبه

ه گام نهایی مقاله محسو  می شود پس از ارائه الگوریتم زیر بوه محاسووه میوزان    در این گام ک

شوود.   های تابع کارت امتیازی متوازن در سناث کارایی سوازمان پرداختوه موی    اهمیت شاخص

 

 دقت در توهيد به درصد تعداد اخبار صحيح به كل اخبار اشاره دارد.  1
 ِديد. ه دست ميدقياه به تعداد كل اخبار ب 1سرتت ان شار از فرمول درصد تعداد اخبار با سرتت ان شار ك  ر از  1
ها نظر مثبت نسزبت بزه ت لكزرد ايزن رسزانه       درصد مخاعبار رضاي  هد به تعداد افرادي اشاره دارد كه در نظرسهجي 1

 داش ه اند
 هاار مخاعب مي باشد.100به مفاوا  100درج شده است. به عور مثال تدد  1000تعداد مخاعبار بر حسب واحد  4
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در حقیقت شالوده این الگوریتم به این نکتوه اشواره موی کنود کوه پوس از ورود شواخص هوای         

ورودی و خروجی هوای تحلیول پوششوی داده هوا نرریوه بوازی       کارت امتیازی متوازن به عنوان 

های همکارانه نقث خود را ایفا می کند و طووق ب وث سوه مقالوه بوه تعیوین اهمیوت متيیرهوای         

تحلیل پوششی داده ها )که همان شاخص هوای کوارت امتیوازی متووازن هسوتند (موی پوردازد.        

یوت شواخص هوای کوارت امتیوازی      الگوریتم زیر بیانگر حرکت گام به گام به سمت تعیین اهم

 متوازن در سناث کارایی سازمان می باشد.

را بووه عنوووان بووازیکن اول درنروور گرفتووه و سووپس تمووام          . ابتوودا یووا متيیوور نووامزد    4

شوند. ) بوه عنووان نمونوه در جودول      لیست می Sاز    شامل  Qهای(  های) ائتالف زیرماموعه

 ل آورده شده است(های متيیر او ( تمامی ائتالف1)

    ، (({ }  )    )  و  (     )  ، (   )  ( ، سه مرتوه حل شوده و مقوادیر   4. مدل )2

 شود. محاسوه می

    ( مقادیر 2. بر مونای تعری  )9
    و  ( ) 

شود. )بوه عنووان    احصاا می    ، ({ }  ) 

هوای متيیور اول آورده    تم برای برخی ائوتالف این الگوری 9و  2( مقادیر گام 9نمونه در جدول )

 شده است(

شوود. )بوه    مش ص موی      ،  ({ }  )  و همچنین  ( )  ( مقادیر 9. بر پایه تعری  )1

های متيیر اول آورده شوده   ( مقادیر این گام از الگوریتم برای ائتالف2عنوان نمونه در جدول )

 است.

 گردد. می  مش صدر تعیین کارایی    ش شاپلی و اهمیت متيیر ( ارز2. با استفاده از رابطه )9
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   عضو شامل متيیر)بازیکن(   با تعداد   Q. ائتالفهای 1جدول 

        

                    
{         } 
{         } 
{         } 
{         } 
{         } 

{       } 
{       } 
{       } 
{       } 
{       } 
{       } 
{       } 
{       } 
{       } 
{       } 

{     } 
{     } {     } 

{     } 
{     } 
{     }  
{     } 

{     } {     } 
{     } 

{   } 
{   } 
{   } 
{   } 
{   } 

{ } 

 

 
    . مقادیر  9جدول 

 های بازیکنان )متيیرها( با بازیکن )متيیر( اول مده از ائتالفبه دست آ   و   

41 43 41 44 41 9 8 7 6 5 1 3 1 4       

815/1 111/4 111/4 891/1 981/1 111/4 861/1 963/1 935/1 919/1 111/4 111/4 788/1 111/4   (𝑀  ) 

611/1 698/1 514/1 641/1 671/1 651/1 671/1 643/1 617/1 639/1 911/1 111/4 731/1 111/4   (     ) 

   
{   } 

337/1 131/1 818/1 119/1 164/1 533/1 183/1 571/1 194/1 143/1 444/1 1 173/1 1     
 ( ) 

755/1 111/4 111/4 881/1 979/1 111/4 719/1 839/1 935/1 919/1 111/4 111/4 788/1 111/4   (    (   )) 

166/1 1 1 119/1 113/1 1 418/1 417/1 1 1 1 1 1 1     
 (  { }) 

763/1 881/1 758/1 797/1 861/1 818/1 861/1 914/1 783/1 768/1 941/1 111/4 731/1 111/4   (     ) 

   
{   } 

155/1 433/1 349/1 446/1 439/1 137/1 1 113/1 491/1 135/1 191/1 1 173/1 1     
 ( ) 

815/1 111/4 111/4 891/1 981/1 111/4 861/1 963/1 935/1 919/1 111/4 111/4 788/1 111/4   (    (   )) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
 (  { }) 

763/1 881/1 758/1 797/1 861/1 818/1 861/1 914/1 783/1 768/1 941/1 111/4 731/1 111/4   (     ) 

   
{   } 

155/1 433/1 349/1 446/1 439/1 137/1 1 113/1 491/1 135/1 191/1 1 173/1 1     
 ( ) 

815/1 111/4 111/4 891/1 981/1 111/4 861/1 963/1 941/1 916/1 111/4 111/4 788/1 111/4   (    (   )) 

1 1 1 1 1 1 1 1 117/1 113/1 1 1 1 1     
 (  { }) 

763/1 881/1 758/1 797/1 861/1 818/1 861/1 914/1 783/1 768/1 941/1 111/4 731/1 971/1   (     ) 

   
{   } 

155/1 433/1 349/1 446/1 439/1 137/1 1 113/1 491/1 135/1 191/1 1 173/1 118/1     
 ( ) 

815/1 111/4 111/4 886/1 966/1 111/4 861/1 963/1 935/1 918/1 989/1 111/4 788/1 986/1   (    (   )) 

1 1 1 117/1 146/1 1 1 1 1 114/1 144/1 1 1 141/1     
 (  { }) 

763/1 881/1 758/1 797/1 861/1 818/1 861/1 914/1 783/1 768/1 941/1 111/4 743/1 111/4   (     )    
{   } 155/1 433/1 349/1 446/1 439/1 137/1 1 113/1 491/1 135/1 191/1 1 415/1 1     

 ( ) 
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815/1 111/4 111/4 891/1 981/1 111/4 861/1 963/1 935/1 919/1 111/4 111/4 717/1 111/4   (    (   )) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 151/1 1     
 (  { }) 

611/1 698/1 518/1 641/1 671/1 651/1 671/1 643/1 617/1 639/1 911/1 111/4 731/1 111/4   (     ) 

   
{     } 

337/1 131/1 893/1 119/1 164/1 533/1 183/1 571/1 194/1 143/1 444/1 1 173/1 1     
 ( ) 

755/1 111/4 111/4 881/1 979/1 111/4 719/1 849/1 935/1 919/1 111/4 111/4 788/1 111/4   (    (   )) 

166/1 1 1 119/1 113/1 1 418/1 475/1 1 1 1 1 1 1     
 (  { }) 

611/1 698/1 514/1 641/1 671/1 651/1 671/1 643/1 617/1 639/1 911/1 111/4 731/1 111/4   (     ) 

   
{     } 

337/1 131/1 818/1 119/1 164/1 533/1 183/1 571/1 194/1 143/1 444/1 1 173/1 1     
 ( ) 

755/1 111/4 111/4 881/1 979/1 111/4 719/1 839/1 941/1 916/1 111/4 111/4 788/1 111/4   (    (   )) 

166/1 1 1 119/1 113/1 1 418/1 417/1 117/1 113/1 1 1 1 1     
 (  { }) 

611/1 698/1 514/1 641/1 666/1 557/1 671/1 611/1 617/1 511/1 785/1 111/4 731/1 918/1   (     ) 

   
{     } 

337/1 131/1 818/1 119/1 171/1 733/1 183/1 599/1 194/1 891/1 173/1 1 173/1 177/1     
 ( ) 

751/1 111/4 111/4 864/1 959/1 111/4 717/1 833/1 935/1 918/1 981/1 111/4 788/1 971/1   (    (   )) 

173/1 1 1 133/1 113/1 1 454/1 456/1 1 114/1 148/1 1 1 118/1     
 (  { }) 

581/1 553/1 514/1 611/1 671/1 651/1 655/1 643/1 557/1 639/1 911/1 111/4 647/1 111/4   (     ) 

   
{     } 

387/1 818/1 818/1 183/1 164/1 533/1 341/1 571/1 678/1 891/1 444/1 1 177/1 1     
 ( ) 

711/1 111/4 111/4 871/1 961/1 111/4 744/1 839/1 913/1 919/1 111/4 111/4 743/1 111/4   (    (   )) 

187/1 1 1 111/1 111/1 1 119/1 417/1 143/1 1 1 1 415/1 1     
 (  { }) 

763/1 881/1 758/1 797/1 861/1 818/1 861/1 914/1 783/1 768/1 941/1 111/4 731/1 111/4   (     ) 

   
{     } 

155/1 433/1 349/1 446/1 439/1 137/1 1 113/1 491/1 135/1 191/1 1 173/1 1     
 ( ) 

815/1 111/4 111/4 891/1 981/1 111/4 861/1 963/1 941/1 916/1 111/4 111/4 788/1 111/4   (    (   )) 

1 1 1 1 1 1 1 1 117/1 113/1 1 1 1 1     
 (  { }) 

 

 
 برای بازیکن )متيیر( اول ({ }  )  و  ( )  : مقادیر  2جدول 

 

 ( )   (   )  (   )  ( )   

222/4 373/0 101/4 {   } 

112/1 0 112/1 {   } 

822/1 030/0 112/1 {   } 

877/1 010/0 141/1 {   } 

801/1 084/0 180/1 {   } 

248/4 401/0 141/4 {     } 

102/4 403/0 101/4 {     } 
071/8 421/0 080/8 {     } 

787/8 101/0 382/1 {     } 
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822/1 030/0 112/1 {     } 

100/1 041/0 141/1 {     } 

820/1 011/0 180/1 {     } 

831/1 118/0 141/1 {     } 

811/1 020/0 180/1 {     } 

822/1 100/0 137/1 {     } 

111/4 487/0 123/8 {       } 

811/8 810/0 071/1 {       } 

010/1 122/0 102/1 {       } 

482/8 878/0 027/1 {       } 

284/8 173/0 021/1 {       } 

178/0 071/0 141/10 {       } 

422/1 117/0 108/1 {       } 

812/1 000/0 102/1 {       } 

822/1 100/0 137/1 {       } 

472/1 173/0 148/1 {       } 

448/8 131/0 021/1 {         } 
028/13 701/0 221/13 {         } 

812/11 118/1 133/12 {         } 

732/0 111/1 203/10 {         } 

432/1 100/0 137/1 {         } 
 

یوا بوه    ، ارزش شواپلی DEAپس اجرای الگوریتم ذکر شوده در بواال بورای هور متيیور خروجوی       

بندی میزان اخر هر شاخص کارت امتیازی متوازن در نمره کارایی سازمان بوه شورح    عوارتی رتوه

 جدول ذیل به دست آمد.
 در سناث کارایی سازمان BSCهای  بندی میزان تاخیر شاخص . رتوه0جدول 

 ي تاثيرگذاري در كارايي رتبه ارزش شاپلي شاخص

 4 559/2 (  نرخ سودآوری )

 2 922/2 (  اد م اطوان)تعد

 9 849/5 (  میزان رضایت منابع انسانی)

 1 228/5 (  دقت در تولید)

 9 152/5 (  سرعت انتشار)

 2 151/5 (  درصد م اطوان رضایتمند)
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 هاي مدل از نگاه سازمان  تحليل پاسخ

هوا و   دل ترکیووی تحلیول پوششوی داده   های ارائوه شوده از مو    این ب ث به بررسی و تحلیل پاسخ

پوردازد. بوا اسوتناد بوه      های کارت امتیازی متوازن موی  جهت تعیین اهمیت شاخص ها نرریه بازی

های کارت امتیازی متوازن را بر مونای تاخیر گذاری بور   توان شاخص ( می1نتای  نهایی جدول )

بنودی نموود. هموانطور کوه      رتووه                    کارایی سازمان  به صورت  

بیشوترین میوزان اهمیوت را در تعیوین     559/2شود نورخ سوودآوری بوا ارزش شواپلی      مالحره می

کند. این نتیاوه بسویار حوائز اهمیوت اسوت. چراکوه  اکثور         ای ایفا می کارایی این سازمان رسانه

خوود ندارنود و   ی ایران مدل درآمدزایی مدونی در خصوص کسوب و کوار    های رسانه سازمان

هوای کلیودی    هوا و تعیوین شواخص    درآمدزایی را به عنوان آخرین گزینوه در تودوین اسوتراتژی   

شود. ارزش شواپلی   ی آشیل یا رسانه محسو  می گیرند. همین امر پاشنه عملکرد در نرر می

متيیر نرخ سودآوری که در واقوع میوزان اهمیوت آن در تعیوین کوارایی سوازمان نیوز محسوو          

ای  هوای رسوانه   ای باید به رغم دیگر سازمان یانگر این نکته است که این سازمان رسانهشود ب می

هوایی بوا نووآوری بواال بورای       دهنود، بوا ایاواد طورح     هوای درآمودزایی اهمیوت نموی     که به مدل

ای ایران و جهان باشد. اموا متيیور    درآمدزایی، به فکر حفظ کارایی و بقاا خود در فضای رسانه

نیازهوای اصولی درآمودزایی و عامول      که در واقع یکوی از پویث   "تعداد م اطوان"دوم با عنوان 

بوه عنووان شاخصوی پور      922/2حیاتی دیگر در بقای یا رسانه است بوا کسوب ارزش شواپلی    

اهمیت در تعیین کارایی این خورگزاری معرفی شود. رسوانه بودون م اطوب معنوای خوود را از       

ب شوند.   اسقوال خود از یا رسانه به آن هویوت موی   دهد و این م اطوان هستند که با دست می

های درآمدزایی رسانه وابستگی مستقیم به م اطب دارد. در واقوع رسوانه در    از طرف دیگر راه

دهنودگان بوه    ترین حالت خود با تولید محتوا برای م اطب و تولید م اطب برای آگهوی  روتین

داد باالی م اطووان یوا رسوانه ضوامن     .  بنابراین تع]40[پردازد کسب درآمد و سودآوری می

ی ایون صونعت اسوت. اموا متيیور سووم یعنوی درصود          بقای آن رسانه در فضای رقابتی و پیچیده

هوای توابع    کمتورین امتیواز را در بوین شواخص     151/5رضایت م اطوان با کسوب ارزش شواپلی   

حوه بوا  کارت امتیازی متوازن در تعیوین کوارایی سوازمان کسوب کورد. علوت ایون امور در مصوا         
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مدیران ارشد اینگونه مطرح شد که افوزایث تعوداد م اطووان در واقوع نتیاوه رضوایت آنوان از        

خورگزاری است و حضور این شواخص در منرور مشوتری کوارت امتیوازی متووازن در ترجموه        

گیرد. مدیران سازمان به این نتیاه رسیدند کوه بوا حوذف ایون      استراتژی سازمان نمره پایینی می

ین کردن شاخصی که با شاخص تعداد م اطوان همپوشانی نداشته و همچنوین  شاخص و جایگز

توانند عوامل کلیدی موفقیت خود را بهتر شناسوایی   بعد دیگری از استراتژی را نمایان کند، می

کرده و به ارزیابی خورگزاری بر مونای این عوامل حیاتی بپردازند. در بعود فرآینودهای داخلوی    

 152/5و  228/5بوا کسوب ارزش شواپلی     "سرعت انتشوار "و  "تولیددقت در "دو شاخص تابع 

سهم  "دقت در تولید"کنند. این اعداد بیانگر این مطلب هستند که  مفاهیم خاصی را تداعی می

کند؛ نکتوه بسویار مهموی کوه بسویاری از       در کارایی سازمان ایفا می "سرعت انتشار"بیشتری از 

ای  هوای رسوانه   کنند. سازمان را فدای سرعت در انتشار میکنند و دقت  ها به آن دقت نمی رسانه

است طوی ایون    دانند و این درحالی ایران سرعت انتشار را یکی از عوامل اصلی کارایی خود می

تحقیق نتیاه حاصل شده ما را به این مهم رسانید کوه دقوت در تولیود سوهمی بیشوتر از سورعت       

 "میزان رضایت منابع انسوانی "آخرین متيیر با عنوان کند.  ای ایفا می انتشار خور در فضای رسانه

هوا، ایون نکتوه بسویار مهوم را       و رتوه سووم در بوین سوایر شواخص     849/5با کسب ارزش شاپلی 

ای به مثابه خط مقدم عملیات تولید، توزیوع   کند که منابع انسانی این سازمان رسانه یادآوری می

آفرینی بورای م اطووان و کسوب نموره کوارایی        اصلی این خورگزاری در ارزش  و انتشار دارایی

های آموزشی، انگیزشی و پژوهشی  سازمان هستند. رضایت حداکثری این منابع با اجرای برنامه

پذیر خواهد بود. در نهایت این رسانه با توجوه بوه محودویت هوای بودجوه و زموان خوود         امکان

برنامه های مدون به صورت اولوی   بهوود در شاخص نرخ سودآوری و تعداد م اطوان را با ارائه

در دستور کار خود قرار داد. به طور مثال به منرور تقویت شاخص نرخ سودآوری برنامه هایی 

در دسوتور   "تقویوت کانوال هوای درآمودزایی    "و  "برتری هزینه ای نسوت به سایر رقوا"از قویل 

حضوور فعوال   "مه های کار قرار گرفت و همچنین به منرور تقویت شاخص تعداد م اطوان برنا

 اجرایی شد. "تکمیل بانا اطالعاتی م اطوان موجود"و  "در شوکه های اجتماعی ماازی
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 گيري و پيشنهادات نتيجه

های تابع کارت امتیازی متوازن بر سناث کارایی  در این مقاله به ارائه مدل بررسی اخر شاخص

ها بر پایه یا مطالعوه   لیل پوششی دادهها و تح سازمان با استفاده از رویکرد ترکیوی نرریه بازی

های کارت امتیوازی   موردی در صنعت رسانه پرداخته شد. آنچنان که مالحره شد ابتدا شاخص

متوازن در چهار منرر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری احصاا گردید. پس 

توا انتهوای    85اخور سوال   ماهوه از او 2دوره  41گیری به صوورت   از این مرحله واحدهای تصمیم

کردهوا   های کارت امتیازی متوازن به عنوان خروجوی و هزینوه   سال در نرر گرفته شد و شاخص

گیری در نرر گرفته شد. در گام بعدی مودل ترکیووی تحلیول     به عنوان ورودی این واحدهای تصمیم

ایوت ارزش شواپلی   بورداری قورار گرفوت. در نه    هوا ارائوه و موورد بهوره     ها و نرریه بوازی  پوششی داده

های تابع کارت امتیازی متووازن بودنود    گیری که همان شاخص متيیرهای خروجی واحدهای تصمیم

احصاا گردیود. بور مونوای ایون ارزش تصومیمات مهوم در سوطح مودیریت ارشود سوازمان صوورت            

   های مدل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پذیرفت که به تفصیل در ب ث تحلیل پاسخ

های این تحقیق و مواردی که مورد بررسی قورار گرفوت، توسوعه روابوط      تای  و یافتهباتوجه به ن

منررهای مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری بوا اسوتفاده     علت و معلولی درون

تووان بوه عنووان پیشونهادی بورای       های هوادی و توابع کوارت امتیوازی متووازن را موی       از شاخص

هوای همکارانوه در تعیوین     کارگیری نرریوه بوازی   رار داد. همچنین بههای آتی مد نرر ق پژوهث

توانود پژوهشوی کواربردی در زمینوه تحلیول پوششوی        گیری می وزن مشترر واحدهای تصمیم

 ها باشد. داده
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