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Abstract 
Organization managers tend to use an optimal and precise method to 
evaluate the performance of their organization by understanding the 
organization dynamics. The immediate research goal was to propose a 
dynamic model for the performance evaluation of a LARG supply chain with 
the balanced scorecard (BSC) approach. In this study, dynamic simulations 
are carried out for the performance evaluation of a supply chain. At first, a 
strategy map was designed, and measures are identified for each strategic 
objective considering the LARG supply chain measures. Then, a quantitative 
dynamic model was designed to identify the mathematical relationships 
among them. Based on the company’s strategic objectives, scenarios were 
designed and analyzed to evaluate the performance. Each of the elements is 
incompatible in pairs in some metrics. Designing a balanced performance 
evaluation model allows to determine the effect of each strategic decision on 
the final performance of the company and to define the best scenarios and 
make the best decisions. Implementing each of the LARG elements can 
affect the performance of the company. Depending on which strategy is used 
among the four LARG options, their effect on the company's profitability 
can be evaluated. 

Keywords: Balanced Scorecard, System Dynamics, LARG Supply 
Chain Management. 
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 رهیزنج کیعملکرد متوازن  یابیارز یبرا یکینامید یمدل ارائه

  نیتأم

  یمحمدرضا عاطف
و  تیریدانشکده مد ستم،یس تیریمد ،یصنعت تیریمد یدکتر یدانشجو

 .رانیا ،تهران ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یاقتصاد، واحد علوم و تحق
  

   رضا رادفر
و اقتصاد، واحد علوم و  تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریاستاد گروه مد

 .رانیا ،تهران ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق
  

  اصغری زاده اهللعزت
 ،تهران ،دانشگاه تهران ت،یریدانشکده مد ،یصنعت تیریگروه مد اریدانش

 .رانیا

 چکیده
 رویکردالرج با  نیتأم زنجیره یکعملکرد  گیریاندازه برای دینامیکی مدلیپژوهش ارائه  اینهدف 

 زنجیره یکعملکرد  ارزیابی منظوربه پویا سازیشبیهپژوهش، از  اینباشد. در میمتوازن  امتیازیکارت 

از اهداف  یکهر  برایو  شدهیطراح استراتژینقشه  یکمنظور  این برایاستفاده شده است.  نیتأم

روابط  تعیین برای کمیمدل  یک. گردید شناساییالرج  نیتأم زنجیرهبا توجه به  هاییشاخص استراتژیک،

و اثر آن بر  شدهفیتعربهبود عملکرد  جهت سناریوهایی، سپسشده است.  طراحیها آن بین ریاضی

ناسازگار  دودوبهها هر یک از عناصر الرج در بعضی از سنجه بیین شده است.هریک از عناصر الرج ت

دهد تا اثر هر تصمیم استراتژیک را بر هستند. طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد متوازن این امکان را می

بهترین تصمیمات را اتخاذ کرد.  ،و با تعریف سناریوهای مختلف نمودعملکرد نهایی شرکت مشخص 

بگذارد. بسته به اینکه کدام استراتژی از  ریتأثتواند بر عملکرد شرکت هریک از عناصر الرج می یسازادهیپ

 توان ارزیابی کرد.میرا بر سودآوری شرکت ها آن گرفته شود اثر کارمیان چهار گزینه الرج به

 .الرج نیتأم رهیزنج تیریمد ،یکینامید ستمیمتوازن، س یازیکارت امت :هاواژهکلید
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 مقدمه

-حمل هایوکار، شرکتکسب هایواسطه تولیدکنندگان،از  ایشبکه تأمین، زنجیره یک

 یککنند تا می همکاری یکدیگراست که با  رسمی هایو سازمان کنندگانتأمینونقل، 

برسانند  ییکننده نهابه دست مصرف بهینه، مالی ازنظرو  سرعتبهمحصول را 

(Campuzano & Mula, 2011) .یرهزنج یبر طبق نظر انجمن جهان ینتأم یرهزنج مدیریت 

شوند تا می یکپارچه باهم تأمین زنجیره کلیدی فرآیندهایآن  طیاست که  عملی ین،تأم

 یره،موجود در زنج ینفعانذ یرو سا یینها یمشتر یکه برا یو اطالعات محصوالت، خدمات

 .هستند را فراهم آورند نیآفرارزش

 ارزیابی دیگر،مانند هر سازمان و شبکه  تأمین زنجیره مدیریت اساسی اجزایاز  یکی

و کارا، الزم است تا عملکرد آن  بهینه زنجیره یکتوسعه  منظوربهاست.  زنجیرهعملکرد 

را  زنجیرهتوانند مینشان دهد که چگونه  مدیرانبه  بایدعملکرد  ارزیابیشود.  ارزیابی

از  زنجیرهعملکرد  ارزیابی برای. (Udokporo et al., 2020)تر کنند پذیررقابتو  پایدارتر

عملکرد  ارزیابی سنتی هایاستفاده شده است. مدل گوناگونی هایو شاخص رویکردها

عالوه  بایستیها امروز، شرکت رقابتیهستند اما در اقتصاد  مالی هایبر شاخص مبتنیاساساً 

با  محصوالتیخود را حفظ کنند،  مشتریان وفاداریخود،  مالیبه اهداف  دستیابیبر 

 رویبر  همچنینو  کارکنان خود را بهبود دهند هایارائه کنند، مهارت جدید هاینوآوری

گسترش  یطور یستیبا مالی حسابداری روینازا. نمایند گذاریسرمایهخود  هایزیرساخت

 مشتریان رضایتکسب  برای نیزشرکت  فکرینامشهود و  هایییکند که بتوان از دارا یداپ

 1متوازن یازیتوان از کارت امتمیهدف  اینبه  نیل منظوربهو کارکنان استفاده کرد. 

 استفاده کرد.

بود  یافتهها توسعه عملکرد شرکت ارزیابی برایمتوازن  امتیازیگرچه روش کارت 

صورت  نیتأم یرهعملکرد زنج یابیتوسعه کاربرد آن در ارز یبرا یقات زیادیاما تحق

کمک خواهد کرد تا  نیتأم یرهعملکرد زنج یابیمتوازن در ارز یازیگرفته است. کارت امت
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به  یاستراتژ یو به شکل مناسب شدهییشناسا نیتأم یرهزنج یک یتموفق یعوامل بحران

ها و مأموریت، متوازن یازیکارت امت .(El-Garaihy, W. H., 2021)متصل گردد  یاتعمل

 بدین .کندیترجمه م 1عملکرد یدیکل هایشرکت را به اهداف و سنجه یک هایاستراتژی

 غیرمالی،و  مالی هایسنجه بین عمودیو  افقیاز ارتباطات  درستیموجب درک  ترتیب

 & Kaplan) شودمیمدت مدت و بلندکوتاه هایو سنجه درونیو  بیرونی هایسنجه

Norton, 1996, 2004). 

 یدکنندگانتول ینو رقابت در ب محیطییستز هایینگران یان،انتخاب روزافزون مشتر

اکنون ها آن سوق داده است یدترجد هاییاستراتژ یرفتنصنعت را به پذ در سراسر جهان،

و  محیطیزیست ،اقتصادی هایجنبهمدرن خود از  تولید هایسیستم برایمجبورند 

 هایزنجیره یدهندهیلتشک هایسازمان .(Mittal et al., 2017بنگرند )به مسائل  اجتماعی

-انداز جامع و جهتچشم یکبا  سازگاری استراتژیکِ اهمیتنسبت به  هرروز تأمین،

در  یگاهشانجا یداریو پا یشرفتپ یبرا یاتیعناصر مهم و ح یکه شامل همه هاییگیری

 تأمین زنجیره یکدر . (Sangari et al., 2015) کنندیکسب م یشتریب یبازار است، آگاه

در آن  یجادشدها هایقطعیتگسترده است و عدم  محیطی تغییراتکه مرتباً در معرض 

-استراتژیدر نظر گرفتن  نیازمند گذاریهدف مسئلهشوند، می تشدیدمنجر به نوسانات و 

را  LARG یممفاه ینتأم یرهزنج یرانمد یبترت ینبد است. ینتأم یرهمختلف زنج های

 ,.Carvalho et al) .) اندآغاز کرده یدار،پا یِرقابت یتبه مز یدنمنشأ و محرک رس عنوانبه

سازی زنجیره هایی در حال انجام است تا یک چارچوب یکپارچه برای پیادهتالش 2011

 منظوربهتوانند یم ینتأم یرهزنج یرانمد (.Amjad et al., 2021) الرج فراهم گردد ینتأم

 ارزیابی متدولوژیو سبز بودن، با  یآورناب، چابک، تاب مفاهیم بین مؤثرارتباط  برقراری

 تغییرات میزانانتخاب کنند که  یاگونهبهعملکرد را  کلیدی هایعملکرد متوازن، شاخص

 نشان دهند. یزرا ن ینتأم یرهشرکت موجود در زنج یک هایفعالیتالرج بودن 

از  ناشیتوازن در تعارضات  ایجادبال چهار منظر به دن بر اساس کارت امتیازی متوازن

، توجه به منابع مشهود و منابع نامشهود، تمرکز بر مدتکوتاهو  بلندمدتبه اهداف  توجه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Key Performance Indicator 
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 ینب 1جایگزینیروابط  تئوری،باشد. بنابر تجربه و می غیرهو  غیرمالیو منافع  مالیمنافع 

و مهم است و  واقعیمشکل  یکو سبز بودن،  یآور، تابیناب، چابک هاییمپارادا

 ترپایدارو  ترکاراتر، ساده تأمین، یزنجیره یکروابط ممکن است کمک کند  اینشناخت 

الرج با توجه به  هاییتاز فعال یحصح یبیبه ترک یدن(. رسSuifan et al., 2019) شود

اقدامات  بهترینارائه دهد که بر اساس آن  مدیرانرا به  بینشیتواند میشرکت،  شرایط

 Azevedo et) دمثبت بر عملکرد سازمان دارند را انتخاب کنن یرتأث ینکه باالتر مدیریتی

al., 2016). 

بر  متدولوژی ایناست.  اشکاالتی دارایخود  ینوبهبهمتوازن  امتیازیاما کارت 

 اتتأخیر یص(، قادر به تشخطرفهیککند )روابط علت و معلول میتمرکز  طرفهیک علیت

)عدم در نظر گرفتن عنصر  یستن یستمآن بر عملکرد س یرتأثاقدامات و  یاجرا ینب یزمان

سطح  یناست، ارتباطات ب یاعتبار سنج یسم(، فاقد مکانیدر روابط علت و معلول یزمان

 یسازماندرون یرهایبر متغ ازاندازهیشبو باالخره  یستشفاف ن یاتو عمل یاستراتژ

 محیط یکدر  اینباشد و  استاتیک بیشتر ارزیابیشود تا میسبب  مسائل اینمتمرکز است. 

با  مدلیبه  رسیدننواقص و  اینرفع  منظوربهبکاهد.  یابیمدل ارز ییتواند از کارامی پویا

 .(Nielsen & Nielsen, 2008) استفاده کرد. دینامیکی سازیتوان از مدلمی بیشتر پویایی

 ینتأمسال گذشته در حوزه زنجیره  ۰۲کاتساکیالی و همکاران موضوعاتی که در طی 

در  2قرار دادند. این مطالعات نشان داد که دگرگونی یموردبررسظهور کرده است را 

ای از پیشنهاد کردند که از مجموعهها آن است. یرناپذاجتناب ینتأمحوزه زنجیره 

استفاده شود تا زمینه مقابله با این چالش فراهم شود.  ینتأمها در طراحی زنجیره استراتژی

های موجودی و سیاست ،ینتأمهای زنجیره همچنین برای تطبیق با این تحوالت باید برنامه

ثبات و استحکام زنجیره به  نیازیشپ عنوانبهبرای حصول به عملکرد مطلوب  هایبندزمان

ای را برای شارما و همکاران مطالعه گسترده (Katsaliaki et al., 2021) .کار گرفته شود

ای که در طی ده سال مقاله 1۶۲ها آن مطالعه رویکردهای یکپارچه الرجس انجام دادند.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Trade-offs 

۰. Disruption 
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 هاییریگجهتدر این مطالعه موضوعات و ها آن گذشته نوشته شده بود را تحلیل کردند.

های تحقیقاتی مشخص نهتحقیقاتی آینده را با توجه به موضوعات کشف نشده و زمی

، تحلیل این موضوع است که چگونه اجرای یکی شدهییشناساهای کردند. یکی از چالش

نحوه رابطه  یگردعبارتبهبگذارد  یرتأثتواند بر دیگری های چهارگانه الرج میاز استراتژی

 .(Sharma et al., 2021) ها چگونه استجایگزینی بین این استراتژی

توان یک سیستم این مسئله هستیم که چه طور می مقابله بادنبال  ما به در این پژوهش

های الرج را ارزیابی عملکرد یکپارچه و متوازن بین اهداف استراتژیک شرکت و استراتژی

که بتوانیم اثر هر تصمیم و اقدام استراتژیک الرج  یاگونهبهکنیم  سازییادهپبه شکلی پویا 

سازی بر عملکرد و تحقق اهداف استراتژیک شرکت بررسی کنیم ضمن را قبل از پیاده

 آنکه اثر اجرای هر استراتژی را بر دیگری ارزیابی کنیم.

 هایشینهمرور پ

 سبز و بودن آور تاب بودن، چابک بودن، ناب کهنیا یعنی الرج، نیتأمزنجیره  تیریمد

. آورند ارمغان به شرکت یبرا را ییکارا نیبهتر هم، همراه به توانندیم چگونه بودن

 کار موزون، و هماهنگ یبرنامه کی در مختلف هایاستراتژی تیریمد ،وجودنیباا

 ره،یزنج کی بودن ناب. باشندیم یمتفاوت یهاتیفعال شاملها آن چراکه است، یمشکل

 کمک بودن چابک شود؛ ادیز ها،نهیهز کاهش قیطر از یینها سود تا کندیم کمک

 کی. شود ادیز خواهد،یم یمشتر قاًیدق که هر آنچه آوردن فراهم قیطر از سود تا کندیم

 در هارهیزنج نوع نیا اما نباشد نهیهز نیکمتر یدارا حتماً است ممکن آور،تاب یرهیزنج

 به رهیزنج کی بودن سبز نیهمچن. هستند تواناتر وکار،کسب طیمح تیقطع عدم با مواجهه

 ,Carvalho, Helena, 2011است ) یستیزطیمح ازلحاظ آن بودن دارتریپا یمعنا

Carvalho et al., 2017). اما  است یفن -یاجتماع یکپارچهی ستمیس کی الرج، تیریمد

 .است یتمرکز خاص یدارا زیآن ن یهاهرکدام از بخش

و عملکرد پایدار زنجیره  و سبز بودن یآورتاببین ناب، چابکی،  یداریمعنارتباط 

ها این است که چگونه، چه وقت و یکی از چالش. (Raut et al., 2021)وجود دارد  نیتأم
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گذارند. می ریتأث نیتأمبه چه شکل هر یک از عناصر الرج بر عملکرد و پایداری زنجیره 

برای تعیین ارتباط عناصر الرج با عملکرد زنجیره  SCORالگودش و همکاران از یک مدل 

 یبرخ در سبز، و یآورتاب ،یچابک ناب،. (Alqudah et al., 2020) استفاده کردند نیتأم

رابطه  و تضاد گریکدی با مواقع یبرخ در و کنندیم جادیا ییافزاهم گریکدی با مواقع

جدید بوده و فاقد  نسبتاًسازش و رابطه جایگزینی بین این عناصر  اما؛ دارند جایگزینی

 یاقدامات مثالً. (Bouhannana et al., 2020)شفاف و ساختاریافته تحقیقاتی است  تعریف

 یمنف بودن، سبز و یچابک بودن، ناب ازنظر شوند،یم یموجود سطح شیافزا باعث که

 و هاییافزا همیرو بر همکاران و کاروالو .باشندیم مثبت بودن، آورتاب ازنظر یول هستند

 نظر در رهیزنج یبرا یژگیو هفتها آن .کردند قیتحق هامیپارادا نیا رابطه جایگزینی

 هایژگیو دادن ربط با سپس. کرد تیریمد مختلف اقدامات با راها آن توانیم که گرفتند

و سپس یک  نیتأمیک مدل علی حلقوی برای زنجیره  عملکرد یابیارز یهاسنجه به

 یمدل همکاران و آزودوها برای هر پارادایم رسم کردند. نمودار ارتباطی بین سنجه

 و یاقتصاد ،یاتیعمل یعملگرها یرو بر الرج یهاتیفعال ریتأث که دادند ارائه یمفهوم

 و آزودو. (Azevedo et al., 2011) کردیم مشخص را یدیتول رهیزنج کی یستیزطیمح

 دادند ارائهبا استفاده از روش امتیازدهی دلفی  را نگیبنچمارک ابزار کی نیهمچن همکاران

مشخص به شکل ذهنی  و سبز بودن شرکت را یآورتاب ،یچابک ،یناب درجه تواندیم که

الزاریکا نیز با استفاده از این مدل یک ارزیابی استاتیک بر  .(Azevedo et al., 2016) کند

-میتصم مدل همکاران و کابرال. (Elzarka et al., 2020)انجام داد  نیتأمروی سه زنجیره 

 رهیزنج الرج تیریمد یهاتیفعال نیبهتر کردیم کمک رانیمد به که دادند ارائه را یریگ

ایزدیار و همکاران یک مدل ارزیابی عملکرد . (Cabral et al., 2012) کنند؛ انتخاب را

کردند  ارائهالرج با استفاده از پویایی سیستم  نیتأمهای مدیریت زنجیره برای شیوه

(Izadyar et al., 2020)برای  . محمدزاده و همکاران از یک مدل ریاضی حلقه بسته خطی

 اما؛ (Mohammadzadeh et al., 2020)الرج استفاده کردند  نیتأمطراحی شبکه زنجیره 
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 یشکل بهمتمرکز است و  کردهایبر روها آن الرج نیتأم رهیزنج عملکرد یهایابیارز

 .ستندین متمرکز اهداف بر متوازن

خود را  غیرمالیو  مالیعملکرد  بایستیبه اهداف خود  رسیدن منظوربهها سازمان

 1۹۹۰متوازن در سال  امتیازیروش کارت کنند.  یابیو ارز یشابزارها پا یبرخ ییلهوسبه

شد. در  ارائهعملکرد  ارزیابی برای ابزاری عنوانبهنورتون  دیویدتوسط رابرت کاپالن و 

 یادگیریرشد و  داخلی، فرایندهای مشتری، مالی،روش عملکرد سازمان از چهار جنبه  این

و  نتیجه عنوانبه مالی معیارهایاز  ایآمیزه رویکرد این. در گیردمیقرار  ارزیابیمورد 

مدت و اهداف کوتاه بین توازنیشوند تا می تعریفمحرک  عنوانبه غیرمالی معیارهای

هایی این رویکرد دارای محدودیت شدهاثباتهای قابلیت باوجوداما ؛ شود یجادبلندمدت ا

  (Kaplan & Norton, 1992,1996) باشد.می

 توانیمها آن لهیوسبه که کردند یمعرف را یاستراتژ یهانقشهها آن ۰۲۲2 سال در

 Kaplan)متصل کرد  گریکدیبه  ریزنج یهاحلقه مثل را عملکرد یابیارز یدیکل یهاسنجه

& Norton, 2004) .های ارزیابی تکنیک یبر روکه  مطالعات ردی و همکاران بر اساس

عملکرد در طی دو دهه گذشته انجام شده است، کارت امتیازی متوازن بیشترین کاربرد را 

 .(Reddy et al., 2019) داشته است نیتأمدر ارزیابی عملکرد زنجیره 

 طرفه،کی تیعل توانهایی است که میدارای محدودیت متوازن یازیامت کارتاما 

 و اتیعمل با یاستراتژ ادغام ،یاعتبارسنج یهاتیقابل کمبود ات،تأخیر نگرفتن درنظر

 یبعض تواندمی ستمیس ییایپو .(Akkermans et al., 2005) مطرح کرد را یداخل تمرکز

 تیحساس لیتحل قیداده و از طر شیمتوازن را افزا یازیکارت امت تیموفق یدیاز عوامل کل

توان مدل ها و آمارها میبر داده دیتأک. همچنین با کند یبانیپشت رندگانیگمیتصماز 

گذاری کرده و قابلیت اطمینان مدل را برای دینامیکی کارت امتیازی متوازن را صحه

 از یامجموعه در لسونین ارلند و لسونین نیآست .(Supino et al., 2019)مدیران ارتقا داد 

 یازیامت کارت یهاتیمحدود ،یکینامید ستمیکردند با استفاده از س یسع هاپژوهش

 هیپا یرهایمتغ از یکی در یکوچک رییتغ که شدند متوجهها آن کنند برطرف را متوازن
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 بزرگ راتیتأث به منجر تواندیم( 1ساختدست در یکاالها ای و انیمشتر تعداد ها،)مهارت

 ,Nielsen & Nielsen, 2006, 2008, 2012, 2013شود ) شرکت یرهایمتغ ریسا در

 یازیامت کارت یاثربخش ،ینظر یمدل ارائه با کردند تالش همکارش و کاپلو. (2014

اسپجو و . (Capelo et al., 2009ببرند ) باال یبازخورد راتیتأث یلهیوسبه را متوازن

 یکینامید ستمیو س کارت امتیازی متوازنادغام  یبرا کپارچهی چارچوب کی همکاران

 هو. (Espejo et al., 2015) کردیم رفع را متوازن یازیامت کارت یهاارائه دادند که نقص

 بر منطبق یهاتیفعال و هایاستراتژ کینامید یاجرا و انتخاب که دادند نشان همکارانش و

بر ها آن از استفاده با تا آورد وجود به رانیگمیتصم یبرا را یاریبس اطالعات تواندیمها آن

زندیه و همکاران از یک مدل دینامیکی . (hu et al., 2017)غلبه کنند  یتیریمشکالت مد

استفاده از کارت امتیازی متوازن در یک محیط آشفته  برای ارزیابی عملکرد پایدار با

 .(Zandieh et al., 2020)استفاده کردند 

 نیتأمسیستم دینامیکی برای مدیریت زنجیره  یسازمدلای در مورد مطالعات گسترده

دینامیکی برای  یسازاز مدل. برای مثال (Rebs et al., 2020)پایدار صورت گرفته است 

موبد و  .)et al.,2020 .Mutanov( بهبود عملکرد فرایند توزیع لجستیک استفاده شده است

استفاده  نیتأمدر یک زنجیره  زوالروبههمکاران از یک مدل دینامیکی برای محصوالت 

 چرا کهنشان داد  یکینامید ستمیبا استفاده از س نریر (Moubed et al.,2021) .کردند

یوابستگ چه و بوده مهم نیتأم یرهیزنج ندیفرآ یتوسعه و یابیارز یبرا ،یمداریمشتر

دارد  وجود هستند، نیتأم رهیزنج تیریمد الزامات جزو که یعملکرد یهاسنجه نیب ییها

(Reiner, 2005). یچرم شالق اثر لیدال نیتریاصلبه همراه همکارانش  راکیبا یمصطف 

 یسازمدل لهیوسبه را باشندیم غاتیتبل و صیتخص یباز اطالعات، فیتحر شامل که

 مختلف طیشرا در را رهیزنج رفتار نوع سپس و داده قرار موردمطالعه نیتأم رهیزنج اتیعمل

 یهاستمیاز س همکارانجان مندوزا و  .(Özbayrak et al., 2007) کردند شیآزما

استفاده کردند  رهیانبوه در زنج دیتول یزیربرنامه مختلف یهااستیس لیتحل یبرا یکینامید

(Mendoza et al., 2014) .یسازمدل یبرا یکینامید یهاستمیس از یریام و یلنگرود 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. WIP (Work In Process) 
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استفاده کردند  یاحتمال یتحت تقاضا ،یو چندمحصول یچندسطح نیتأم رهیزنج کی

(Langroodi & Amiri 2016).  ندیمی و همکاران از یک تحلیل هیبریدی استفاده کردند

(Nadimi et al., 2021) .طی تحقیقاتی که در طی دو دهه گذشته بر روی  تیدرنها

های انجام شده است مشخص شد که تکنیک نیتأمهای ارزیابی عملکرد زنجیره سیستم

گیری ها و رویکردهای اندازهتر از سایر روشسازی مانند سیستم دینامیکی مناسبشبیه

عملکرد زنجیره  یسازمدلو نشان دادند که هنوز تحقیقات بیشتری در زمینه  عملکرد است

های و یکی از چالش . اتصال استراتژی به عملیات(Ka et al., 2019)است  ازیموردن نیتأم

 های ارزیابی عملکرد است.سیستم

 کردن پر و مؤثرتر یریگمیتصم به یابیدست منظوربه را یمتدولوژ همکارانش و رن

 نیا در. دادند ارائه ن،یتأم رهیزنج در یعمل اقدامات و کیاستراتژ اهداف نیب شکاف

 ,.Ren et al)شده است  ترجمه یعملکرد یهاشاخص به کیاستراتژ اهداف یمتدولوژ

 کیدر  یاتیعمل یریگمیتصم یحل جامع براراه کیبه  دنیرس یبرا انگی .(2006

قرار  موردمطالعهرا  یاتیعمل یریگمیتصم ندیدر ابتدا فرآ ن،یتأم رهیدر زنج یدیشرکت تول

را با استفاده از ها آن نیکرد تعامل ب یسع کیداد و با به دست آوردن اهداف استراتژ

در این مقاله سعی شده است . (Ying, Y., 2010)قرار دهد  یموردبررس یکینامید ستمیس

الرج  نیتأمتا با یک روش ساختارمند از کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی زنجیره 

دینامیکی  یسازمدلهای تولیدی از استفاده شود. برای پاسخگویی به پویایی محیط سیستم

 چابکی، های ناب،استفاده شده است تا امکان ارزیابی اجرای هر یک از استراتژی

 دآوری ارزیابی شود.آوری و سبز بر یکدیگری و بر عملکرد کلی سازمان مانند سوتاب

 پژوهش یشناسروش

 یبرا. ابدییم توسعه BSC چارچوببا استفاده از  زنمتوا یابیابتدا مدل ارز پژوهش نیا در

. است شده نییتع اندازچشم به توجه با شرکت کیاستراتژ اهداف ،ینقشه استراتژ هیته

 اهداف به حصول زانیم که اندشدهانتخاب یاگونهبه (KPI)عملکرد  یدیکل یهاشاخص
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و  یآورتاب چابکی، های ناب،ها با یکی از سنجه. از طرفی این شاخصندینما مشخص را

 سبز همخوانی داشته باشد.

 تا رندیگیمقرار  یکینامیدمدل  کیدرون  شدهنییتع یهاشاخص بعد مرحله در

تحقق اهداف  زانیمها، ویسنار با تعریفبرطرف شود.  BSCمدل  یهاتیمحدود

 نیا در الرج ریمتغ از)منظور  الرج یرهایمتغ تیحساس لیتحل نیو همچن کیاستراتژ

 آن رییتغ و شده یکینامید مدل وارد بعداً که است یاستراتژ نقشه در یشاخص پژوهش

 .بررسی شده است( شودیم رهیزنج بودن الرج زانیم رییتغ موجب

 هایافته

شده  هیشرکت ته رانیمد یبا همکار یشرکت، نقشه استراتژ کیبرنامه استراتژ یبرمبنا

 با بتوان که یاگونهبه گردندیم نییتع کیاستراتژ اهداف بر اساس هاسنجه سپساست. 

 نیا در که ییهاشاخص. زد نیتخم را کیاستراتژ اهداف به یابیدست زانیمها آن از استفاده

 یسازمدل وارد گر،ید یکمک یرهایمتغ یبرخ کنار در بعد گام در شوندیم نییتع مرحله

 صنعت در میدار را آن یبررس قصد پژوهش نیا در ما که یشرکت. شوندیم یکینامید

 .کندیم تیفعال خودرو یسازقطعه

 بودن الرج نوع و تعیین عملکرد یدیکل یهاشاخص نییتع 

 هاکه کدام شاخص شود مشخص دیحال با ها،شاخص و کیاستراتژ اهداف نییتع از پس

 و شیافزا که است یشاخص ناب شاخص از منظور. هستند سبز ای و آورتاب چابک، ناب،

 به و است مؤثر شرکت بودن ناب زانیم کاهش ای شیافزا یرو بر میمستق طوربه آن کاهش

 طوربهشاخص  کیو سبز بودن. نوع الرج بودن  یآورتاب ،یچابک یبرا صورت نیهم

مرحله، در مرحله بعد  نیدر ا شدهنییتع یهاشاخصاست.  آمده 1خالصه در جدول 

 .شوندیم یکینامیدوارد مدل  ریمتغ عنوانبه
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 متغیرهای الرج در کارت امتیازی متوازن .0جدول 

 مناظر
 اهداف

 کیاستراتژ
 هاشاخص

 الرج نوع

 بودن
 مراجع الرج بودن

 سود شیافزا یمال
 - - سود

 - - انباشته سود

 یمشتر

 تیرضا شیافزا

 یمشتر

 میدتایل کاهش

 لیتحو

 تیرضا زانیم

 یمشتر
- - 

 لیتحو میدتایل
 ناب

 سبز

Carvalho et al., 2013/ 

Afonso and do Rosário Cabrita 

2015/ 

Arif-uz-zaman and 2014/ 

Azevedo et al., 2011 
 شیافزا

 به ییپاسخگو

 انیمشتر

 درصد

 به ییپاسخگو

 انیمشتر

 Tooranloo et al., 2018 چابک

Carvalho et al., 2011 

 زمان کاهش

 سفارش پردازش

 پردازش زمان

 سفارش
 ,Azevedo et al., 2011 چابک

Carvalho et al., 2011 

 یندهایفرآ

 یداخل

 میدتایل کاهش

 دیتول
 دیتول میدتایل

 ناب،

 آور، تاب

 چابک

Carvalho et al., 2011/ Singh and 

Vinodh 2017/ Ruiz-Benitez et al., 

2017 

 تیفیک شیافزا

 کاال

 تیفیک زانیم

 کاال
 ناب

Carvalho et al., 2011/ Afonso 

2015/do Rosário Cabrita 2016/ 
uz-zaman and 2014 

 زانیم کردن نهیبه

 یموجود
 یموجود زانیم

 چابک، ناب،

 سبز آور،تاب

Carvalho et al., 2011/ 

Singh and Vinodh 2017/ 

Prasanna, and Vinodh 2013/ 

Azvedo et al., 2011 
 عملکرد شیافزا

 دیتول
 Suifan et al., 2019 ناب یواقع عملکرد

Carvalho et al., 2011 

 زانیم کردن نهیبه

 یموجود

 تیظرف زانیم

 دیتول

 چابک، ناب،

 ،یآورتاب

 سبز

Carvalho et al., 2013/ Singh and 

Vinodh 2017/ Prasanna, and 

Vinodh 2013/ Azvedo et al., 2011 

 و رشد

 یریادگی

-مهارت شیافزا

 کارکنان یها

 کل زانیم

 هامهارت
 /Carvalho et al., 2011 یآورتاب

Azevedo et al., 2011 
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 الرج راتییتغ بر حاکم قواعداز  یبعض ران،یو مصاحبه با مد قیتحق نهیشیتوجه به پ با

 یچابکناب و  زانیاز م ابدی شیافزا لیتحو میدتایاگر ل :است لیذ شرح به نیتأم هیرزنج

 رهیزنج ابدی شیافزا انیمشتر به ییپاسخگو زانیم اگر. بالعکس و شودیکاسته م رهیزنج

 یچابک زانیم ابدی شیافزا سفارش پردازش زمان زانیم اگر. بالعکس و شودیم ترچابک

 چابک و بودن ناب زانیم از ابد،ی شیافزا دیتول میدتایل اگر. بالعکس و شودیم کم رهیزنج

 رهیزنج رود باال کاال تیفیک اگر. بالعکس و ابدییم شیافزا یآورتاب و شده کاسته بودن

 ناب، به و کم یآورتاب از شود نهیبه کاال یموجود زانیم اگر. بالعکس و شودیم ترناب

 زانیم رود باالتر یواقع عملکرد اگر. بالعکس و شودیم اضافه رهیزنج بودن سبز و چابک

 بودن سبز ناب، از رود باال دیتول تیظرف زانیم اگر. بالعکس و ابدییم شیافزا بودن ناب

 یهامهارت زانیم اگر باالخره ؛ وبالعکس و شودیم اضافه یآوربتا و یچابک به و کاسته

 یکل ن،یقوان نیو بالعکس. ا شودیم اضافه رهیزنج یورآتاب زانیم به رود باالتر کارکنان

 محقق سازمان اندازچشم هم که کند انتخاب را یاهداف تواندیسازمان م تیریو مد هستند

 .شود نیتضم سازمان یهاتیفعال بودن الرجهای هر یک از استراتژی هم و شود

 یکینامید ستمیتوسعه مدل س 

 یهاشاخصاست.  دکنندهیدو سطحِ تول یدارا میکنیم یبررس ما که ینیتأم یرهیزنج

 یشرکت هر هدف تیدرنهااما کرد  خواهند نییتع را بودن الرج زانیم شدهفیتعر

 آوریسود توانیم اثر هر شاخص را برنقشه استراتژی می اساسبر  لذا. است یسودآور

ماه در نظر  1۲۲مدل را  یمهم است افق زمان بلندمدت جیآنکه نتا لی. به دلمیکن یابیارز

 یضرور نکته نیا ذکراستفاده شده است.  یسازمدلسال گذشته برای  ۷های داده. میگرفت

 شرکت یبرا ما یهالیتحل اما است کنندهنیتأم سطح دو شامل ما یکینامید مدل که است

 .شودیم انجام ینییپا سطح
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 مالی منظر

 در نظر گرفتن ینبه سود است؛ بنابرا یدنرس یتدرنها یوکارهر کسب نهاییهدف 

به دست آوردن سود  یاست. برا یمدل متوازن ضرور یکبه  یدنرس یبرا یمال یرهایمتغ

ها هزینهمجموع  میزاناز فروش محصوالت در هر دوره را از  آمدهدستبه درآمدهای یدبا

 .کنیمکم 

1) Profit= revenue-costs 

 مشتریان منظر

 یرو تأث یانمشتر یترضا یزانم مدل یناست. در ا وکاریرکن هر کسب ینترمهم مشتری

 متغیرکار از سه  این برایقرار گرفته است.  موردتوجهسفارش شرکت  یزانم یآن بر رو

به شکل وزن دهی شده  یانبه مشتر ییو نرخ پاسخگو مشتری رضایت تحویل،زمان 

 استفاده شده است.در رضایت مشتریان  یرگذارتأثعوامل  عنوانبه

2) Customer satisfaction= 4*quality with lookup+2*average fillrate-delivery 

time 

 داخلی فرآیندهایمنظر 

های منظر فرایند داخلی منجر به تولید و تحویل محصول در زمان و هزینه مناسب فعالیت

در  یو کاالها یموجود یزانآن است که م یهقصد اول یداخل یندهایدر منظر فرآشود. می

 ایناز  هرکدام رویبر  منفیحلقه  یک تشکیلکار با  ایندست ساخت کنترل شود. 

 شود.میحالت انجام  متغیرهای

، انبارداری و تزریق به خط مواد اولیه ینتأم مشتمل برشروع تولید  شامل فرایندمنظر 

رساندن  اهداف این فرایند، شود. یکی از، فرایند تولید و باالخره فرایند تحویل میتولید

سفارشات  یاست که بتوان همه میزانیدر دست ساخت به  کاالیو  موجودی میزان

در نداشت.  یارفتهازدستسفارش  هیچپاسخ داد و  سیستم اتتأخیررا با توجه به  ورودی

اند های منفی و مثبت نقش داشتهذیل متغیرهای حالت و جریان و متغیرهایی که در حلقه

 آورده شده است. سایر متغیرهای مدل متغیرهای کمکی هستند:
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3) 𝐏roduction start rate= MIN(actual production capacity, shipment rate  
4) Wip= INTEG (production start rate-production rate)  
5) Production rate= (wip/production leadtime)*(1-rate of defect)  
6) Inventory= INTEG (production rate-shipment rate)  
7) Desired production= MAX(0,adjustment for inventory+expected order )  

 و رشد یادگیریمنظر 

 کنید. فرض دهیممیمدل را بسط  یادگیری،منظر رشد و  یرهایمتغ واردکردناکنون با 

بر  یگرد یحلقه منف یک یلاست و تشک یانسان یروین یزانکارخانه تابع م یدیتول یتظرف

 .کندمیتر طوالنیرا  کنترلی هایکارکنان، حلقه یزانم یرمتغ یرو

8) Hiring= IF THEN ELSE(adjustment for staff>=0, adjustment for staff, 0) 
9) Staff= INTEG (hiring-departing)  
10) Desired staff=(desired production start rate*time for one 

product)/access time in month  
11) Adjustment for staff= (desired staff-staff)/time for adjust staff  
12) Real production capacity= (staff*access time in month)/time for one 

product  

 
 سیستم انیجر -حالت نمودار. 0 شکل
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مشخص است  یموجود یزاننمودار م یسهاست. از مقانشان داده شده  ۰شکل  دررفتار مدل 

شتر از یب یاربس یینسطح پا یموجود یزانرخ داده است و م یتتقو یدهپد یرهکه در زنج

و از  دادهرخ هایتأخیر یلبه دل یینیسود سطح پا ینسطح اول شده است. همچن یموجود

 دارد. یریکاهش چشمگ یاندست دادن مشتر

 
 مدل توسعه یانیپا مرحله در رهایمتغ رفتار .۲ شکل

 

 

 

 

 



 66 |   و همکاران ی عاطف...؛  عملکرد متوازن یابیارز یبرا یکینامید یمدل ارائه

 

 

 آزمون مدلگذاری و صحه

سازی اعتبارسنجی مدل است. بعد از تعیین روابط مدل، برای اطمینان از یکی از مراحل مدل

 به نتایج برخی از اختصاربههای متعددی انجام شده است که اعتبار عملکرد آن، آزمون

 کنیم:به شرح ذیل اشاره میها آن

آیا ابعاد متغیرها »هدف از این آزمون تعیین موضوع است که  آزمون سازگاری ابعادی:

با توجه به نتایج  «.در همه معادالت در دو سمت معادله، در حالت موازنه قرار دارند؟

 شد. ییدتأافزار، آزمون سازگاری ابعاد مدل نرم

به دنبال بررسی شمولیت تمام عناصر ، یمرز تیدر آزمون کفا آزمون کفایت مرز: 

پیشینه تحقیق و نظر  بر اساسکلیه متغیرهای مدل ، قیتحق نیدر ا بر مسئله هستیم. یرگذارتأث

 بر کارت امتیازی متوازن و اهداف الرج بوده است. مؤثرمتخصصان شامل کلیه عوامل 

رفتار  سهیو مقا وخطاآزمونمدل با استفاده از روش  یپارامترها :پارامتر یابیآزمون ارز

نتایج با متخصصان از صحت پارامترها،  نانیاطم یشد. برا نییمرجع تع یهامدل با مدل

 .قرار گرفت ییدتأو  یموردبازنگر

این آزمون به دنبال بررسی قابلیت تولید رفتار سیستم مطابق با در  آزمون بازتولید رفتار:

کار در دست ساخت،  متغیرهای موجودی در دست، نتایج تاریخی هستیم. در این مقاله

هزینه موجودی و سود که متغیرهای مهمی بودند برای چهارده دوره مورد تحلیل قرار 

آورده شده است. تغییرات و روند متغیرهای  ۳شکل نتایج آن در  ؛ کهگرفته است

های محیط صنعت و شرکت با متخصصان صنعت بررسی و نتایج با واقعیت شدهانتخاب

 قرار گرفت. ییدتأمورد 

آزمون خطا نیز استفاده شد و  های فوق از شاخصعالوه بر آزمون :میزان خطاآزمون محاسبه 

 .(Sterman, 2000) های زیر محاسبه گردیدروش بر اساسمیزان خطای متغیرهای کلیدی 



 0610 بهار | 56شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 61

 

 
 . بازتولید رفتار متغیرها6 شکل

های این شاخص هر چه میزان تفاوت بین داده بر اساس: 1محاسبه درصد خطای مجذورات

 تاریخی و مقادیر حاصل از مدل کمتر باشد، خطای مدل کمتر است.

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸 = √
1

𝑁
∑(

𝑦𝑖
𝑠 − 𝑦𝑖

𝑎

𝑦𝑖
𝑎

𝑁

𝑖=1

) × 100 

:𝑦𝑖
𝑠سازی مدل نتایج حاصل از شبیه 

:𝑦𝑖
𝑎 های واقعیداده 

Nتعداد مشاهدات است : 

 1۲۲تر باشد، به معنی خطای کمتر و نزدیک شدن به به صفر نزدیک آنهر چه میزان 

 دهنده خطای بیشتر است.درصد نیز نشان

جه های خطا با توبینی، ریشههای خطا: با توجه به اهمیت خطا در پیششناسایی ریشه

های طای مبنا: زمانی که خروجی الگو با دادهشاخص زیر محاسبه شده است. خ ۳به 

های . خطای انحراف: زمانی که واریانسآیدیم به وجودسب نداشته باشد تاریخی تنا

شود. خطای سازی با هم تفاوت زیادی داشته باشند، ایجاد میهای واقعی و شبیهداده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Root Mean Squared Percentage Error (RMSPE) 

۳۱) 
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های تاریخی با هم همبستگی نداشته ها: زمانی که نتایج الگو و دادهنابرابری کوواریانس

 (Foxon, F. 2021)آید. می به وجود باشند،

های محاسبه خطا برای متغیرهای سود، قطعات در دست ساخت، در نتایج آزمون

در  شدهیفتعرمیزان خطا در متغیرهای  نتایج، بر اساسنشان داده شده است.  ۰جدول 

 سطح قابل قبولی قرار دارد.
 نتایج اندازه گیری خطاها .۲ جدول

 قطعات در دست ساخت سود آزمون

RMSPE ۳۲۰/۲ ۰۰1/۲ 

𝑈𝑇  1۶۰/۲ 1۳2/۲ 

𝑈𝑀  ۲۲۰/۲ ۲۲۰/۲ 

𝑈𝑆  ۲۹۰/۲ ۰۹۳/۲ 

𝑈𝐶  1۲۳/۲ ۷۲۰/۲ 

𝑈𝑀 + 𝑈𝑆 + 𝑈𝐶 = 1 1 1 

 سناریوسازی

 مختلف های، سیاستهاآن اثرات بررسی و شدهسازییهشب محیط در متغیرها تغییر با ،حال

 چنانچه .شودمی بررسی آن رفتار و گیردمی قرار آزمایش موردها آن به سیستم واکنش و

 تا رفتار شوندمی بررسی دیگر هایسیاست مجموعه نگردد، منجر مطلوب رفتار به سیاستی

 تحت متغیرها شود. رفتار شناسایی مطلوب استراتژی نیز و زمان طول در هدف متغیرهای

 با درپیش که صورتینبداست.  تفسیر قابل نمودارهایی قالب در شده، پیاده سناریوهای

 در مدل اصلی متغیرهای متوازن، رفتار امتیازی کارت منظر هر در هاییسیاست گرفتن

 یرگذاریتأثامکان  بر اساسسناریوها  .گرددمی مشخص بلندمدت و مدتیانم دوره زمانی

متغیرهایی در سناریو تعریف  یگردعبارتبه؛ بر عملکرد مالی و مشتری تعریف شده است

در منظرهای فرآیندهای داخلی و  غالباًباشد و شده است که از نوع محرک یا پیشرو می

مصاحبه با  از طریقمیزان عملی بودن  بر اساس. این سناریوها گرددمیمشتریان تعریف 
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سناریو در منظر فرایندهای داخلی و یک سناریو در منظر یادگیری  2و  شدهیفتعرمدیران 

 و رشد تعریف شده است.

 یکه در مرحله دهیممیقرار  یموردبررسرا  متغیر کلیدیچهار  سناریوها بررسیدر 

بر  سناریوها تأثیر پایانی ی. سپس در مرحلهایمرا رصد کردهها آن رفتار مرجع سازیمدل

 کلی قوانین. البته دهیممیقرار  یموردبررسرا  استراتژیکبه اهداف  رسیدن میزان روی

آورده شد و در بخش  قبلیدر بخش  زنجیرهموجود در  هایالرج بودن شرکت

 یکهر  تأثیرمدل  اینتوانند با استفاده از می مدیران یجهدرنتشود. نمیتکرار  سناریوسازی

قرار  یموردبررسو الرج بودن شرکت  ستراتژیکااهداف  رویبر  زمانهمرا  سناریوهااز 

 کارشان اتخاذ کنند. وکارکسب پیرامونی محیطبا  هماهنگیداده و اقدامات الزم را جهت 

 است. ۳به شرح جدول  شدهیبررس یوهایسنار

 وهایسنار. 6 جدول

 سناریو ردیف

 پایینسطح  تولید لیدتایمکاهش  1

 سطح باال تولید لیدتایمکاهش  ۰

 پایینسطح  آموزشی اثربخشی افزایش ۳

 پایینکاهش زمان پردازش سفارشات سطح  2

 سطح باال احتیاطی موجودی کاهش زمان پوشش ۰

درصد  ۳۰را به میزان  ینتأمدر سناریو اول لیدتایم تولید شرکت در سطح پایین زنجیره 

های تولید ناب مانند بازتعریف تکنیک یریکارگبهکاهش دادیم. این سطح از کاهش با 

یا رویکردهای حل مسئله شش تولید سلولی، بازطراحی فرایندها و  بر اساسجانمایی 

ماه کاهش یافت تا  1ماه به  ۰/1قابل حصول است. زمان لید تایم از  یراحتبه سیگما

 سودآوری ارزیابی کنیم. یتدرنهاآن را بر سایر متغیرها و  یراتتأث

درصد  ۳۰را  ینتأمیو دوم لید تایم تولید در شرکت سطح باالی زنجیره در سنار

ماه بوده است زیرا عناصر زنجیره  ۰/1کاهش دادیم. زمان لید تایم در هر دو شرکت 
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 ۰/1پارامترهای مشترکی را برای لیدتایم تعیین کرده بودند. در این شرکت نیز لیدتایم از 

 ماه کاهش یافت. 1ماه به 

درصد  ۰۲، ینتأمسوم اثربخشی آموزشی شرکت در سطح پایین زنجیره در سناریو 

گذاری در حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان افزایش یافت. تا بررسی کنیم که سرمایه

 باشد. یرگذارتأثتواند بر عملکرد شرکت تا چه میزان می

 1به  ماه 2/1درصد کاهش یافت و از  ۳۲در سناریو چهارم زمان پردازش سفارشات 

بگذارد. همچنین این  یرتأثماه کاهش یافت. انتظار بر آن بود که این کار بتواند بر موجودی 

 را بهبود دهد. ینتأمات را کاهش داده و در نتیجه نوسانات زنجیره تأخیرتواند کاهش می

یابد. این الزم است کاهش می کمبودکه برای پوشش  یزمانمدتدر سناریو پنجم 

است  یافتهکاهشدرصد  ۶۲است. میزان آن  یرگذارتأثبر موجودی احتیاطی  یماًمستقزمان 

 تا اثرات آن را بر سایر متغیرها مشاهده کنیم.

 سناریوها نتایج بررسی

 یوی. در سناردهیممیقرار  موردتوجهرا  استراتژیکاهداف  رویبر  سناریوها کلی تأثیرات

اقدام  ینا یرو تأث دهیممیرا کاهش  زنجیرهدر  پایینشرکت سطح  تولید لیدتایم میزاناول 

مشخص است سطح  2طور که در شکل . همانکنیمیمشاهده م یگرد یرهایمتغ یرا بر رو

باعث خواهد شد  اینمقدار را دارد و  کمترینچهارم  سناریوی شرایطدر  موجودی

شرکت  برایچهارم  سناریوی شرایطتحت  موجودی، نگهداری هزینه میزان کمترین

مقدار را دارد؛  کمترینپنجم  سناریویساخت تحت  در دست کاالهایاصل شود؛ ح

سود  وجودینباادهد؛ میرا از دست  کمتری مشتریانشرکت  سناریو اینتحت  همچنین

شرکت  یینها یکاگر هدف استراتژ ینبنابرا؛ دوم حداکثر است یویشرکت تحت سنار

در  ینشرکت انتخاب شود و ا یراندوم توسط مد یاستو س یوسنار یداست با یسودآور

 کرد. همکاریو  یهماهنگ یرهزنج یاست که بتوان با سطح باال یصورت
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 گانهپنج یوهایسنار طیشرا در رهایمتغ یبرخ رفتار .6 شکل

طور که در نقشه همان نیزمدل  این است. در یسودآور یتدرنها وکاریهدف هر کسب

 شود.میختم  سودآوری استراتژیکاهداف به هدف  یهمه شودتعریف می استراتژی

 
 گانهپنج یوهایسنار تحت انباشته سود ریمتغ رفتار .۵ شکل
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دهد. یرا نشان م شدهیبررس یوپنج سنار یطانباشته شرکت تحت شرا سودآوری ۰شکل 
در  صعودی یانباشته یدوم به سودآور یویسنار یطمشخص است که شرکت تحت شرا

 باشد. یتحائز اهم دتوانمی مدیران برایموضوع  ینرسد که امیبلندمدت 
 یتدرنهامهم و  متغیرهایاز  برخی رویمختلف بر  سناریوهایاثرات  اینجاتا 

اثر  بررسیپژوهش  این اصلیاز اهداف  یکیاما  کردیم بررسیشرکت را  سودآوری

؛ دبو استراتژیکجهت حرکت شرکت به سمت اهداف  رویمختلف بر  سناریوهای
 کنیم؛میمشخص  استراتژیکاهداف  رویمختلف را بر  سناریوهایدر ادامه اثر  بنابراین

ذکر  یکه در نقشه استراتژ یعملکرد یدیکل هایشاخص یهمه برایکار  این منظوربه
 گیریمیدر نظر م یهحالت پا یکشرکت شدند  دینامیکیوارد مدل  یرمتغ عنوانبهشدند و 

شرکت است. سپس تحت  استراتژیکبرنامه  تدوین ابتدایدر  متغیرمقدار آن  درواقعکه 

 .دهیممیرا انجام  سازیشبیهمختلف  سناریوهای

 کیمختلف در حرکت به سمت اهداف استراتژ یوهایسنار ریتأث .۴ جدول
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دهد. در مینشان  استراتژیکاهداف  یهمه رویرا بر  سناریواثرات پنج  2جدول شماره 

 استراتژیک؛به هدف  رسیدن رویبر  سناریومثبت  تأثیر معنایجدول عالمت مثبت به  این

 طوربه. استراتژیک استبه هدف  رسیدن رویبر  سناریو منفی تأثیر معنایبه  منفیعالمت 

شرکت باعث حرکت مثبت به سمت هدف  برایپنجم  سیاستو  سناریومثال انتخاب 

دورشدن از باعث  حالیندرعشود و می مشتریان به پاسخگوییدرصد  افزایش استراتژیک

شرکت با  مدیرانخواهد شد.  موجودی میزانکردن  بهینه استراتژیکبه هدف  حصول

 های زمان حاضرواقعیتوکار و کسب محیطتوانند با توجه به میجدول  ایناستفاده از 

 انتخاب کنند. استراتژیکبه اهداف  حداکثری نیل برایرا  سیاست بهترینشرکت خود، 

 

 یریگجهینتبحث و 

 کی یدهندهلیتشک شرکت کی متوازن عملکرد یابیارز یبرا یراه دنبال به پژوهش نیا

. است یفیک صورتبه شرکت بودن الرج زانیم یابیارز زمانهم و یدوسطح رهیزنج

بودن و سبز  آورتاب بودن، چابک بودن، ناب یتیریمد یهامیپارادا پژوهش نیا درواقع

الرج را  نیتأم رهیزنجارزیابی عملکرد ادغام و  متوازن کارت امتیازیبودن را با چارچوب 

 کارت یهاتیرفع محدود برای؛ و متناسب با اهداف استراتژیک شرکت طراح کرده است

 پژوهش نیا که یمدل. گردید استفاده یکینامید یهاستمیس یمتدولوژ از نزمتوا یازیامت

 یهامیپارادا نیب هم کاهی و هم افزایی کند کمک رانیمد به تواندیم دهدیم ارائه

 کیاستراتژ اهداف بتوانند و کنند رصد یاستراتژ نوع هر انتخاب تحت را الرج مختلف

 .ندینما نییتع خود وکارکسب طیمح طیشرا با مطابق را خود

 الرج میزان نییتع: است داشته وجود هاتیمحدود از یبرخ پژوهش نیا یاجرا در

 شدهانجام یهاپژوهش ینهیشیپ یبررس نیهمچن و رانیمد با مصاحبه لهیوسبه رهایمتغ بودن

 علت به الرج یرهایمتغ از یبرخ و است محدود رهایمتغ نیا تعداد نیهمچن. گردید نییتع

. اندنشده مدل وارد ،شدهگرفته نظر در سطوح تیمحدود و مدل ازحدشیب شدن دهیچیپ

 .رهیزنج کل در نه کندیم یبررس شرکت کی در را بودن الرج پژوهش نیا
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 توانیم: داد انجام را ییهاپژوهش ندهیآ در توانیم هاتیمحدود نیا رفع منظوربه

موضوع  نیرا وارد مدل کرد؛ ا یشتریب الرج یرهایمتغ و کرده ترگسترده را مدل یمرزها

 را یموردبررس نیتأم رهیزنج سطوح توانیممدل اثر خواهد گذاشت.  نانیاطم تیابلقبر 

 موضوع نیا که گرفت نظر در رهیزنج درون را یشتریب محصوالت تعداد ای و کرد شتریب

هر  یمناسب برا هدف کمی کیبا انتخاب  توانیم نیهمچن. کندیم ترشمولجهان را مدل

 زانیم ک،یبه سمت هدف استراتژ یمنف ایعالوه بر جهت حرکت مثبت  کیاستراتژهدف 

 یبرا را یاسیمق توانیم ان،یپا در ؛ ونمودمشخص  یعدد صورتبه زین تحقق اهداف را

 نییتع نرم محاسبات و یفاز میمفاه از استفاده با رهیزنج بودن الرج قیدق زانیم یابیارز

 .کرد
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