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 چکیده 

مدل کارت ارزیابی متوازن به عنوان مبنایی برای توسعه مدل ارزیابی عملکرد و انتخاب معیارهای مناسب  در این پژوهش از 

عملکرد سازمان به دلیل اهمیت نوآوری و اقدامات نوآورانه در  .برای ارزیابی در یک سازمان تحقیقاتی دفاعی استفاده شده است

برای ارزیابی عملکرد سازمان با مرور ادبیات . در نظر گرفته شد( بعد 5جمعا )این عامل در بعدی جداگانه، در کنار سایر ابعاد 

سپس پرسشنامه تهیه و در اختیار کارشناسان و خبرگان . معیار انتخاب شد 505نظری و نیز مصاحبه با کارشناسان سازمان 

عیار برای قرار گرفتن در مدل م 55سازمان قرار گرفت تا معیارهای مهمتر را برای سازمان مشخص شود که از این بین 

آزمون آماری مورد استفاده . استفاده شد 51نسخه   SPSSبرای انجام آزمون های آماری از نرم افزار . پیشنهادی انتخاب شدند

برای انتخاب معیارهای مناسب آزمون میانگین بود به این صورت که در هر بعد معیارهایی که نمرات آنها از نمره میانگین در 

اگر چه معیارهای عملکردی نوآوری در ابعاد دیگر مانند رشد و . بعد بیشتر و انحراف معیار آنها مثبت بود، انتخاب شدند آن

مانند محصوالت جدید، دانش نظری و ایجاد شده دستاوردهای نوآورانه اما در بعد نوآوری  یادگیری و فراینها وجود دارند، 

انداز آن نقش اساسی یندها و اقدامات نوآورانه سازمان که در رسیدن به آرمان و چشمراکاربردی ایجاد شده به عنوان خروجی ف

در نهایت روابط بین ابعاد مدل  و چگونگی اثرگذاری این ابعاد و معیارهای تعیین شده در  . دارند مد نظر قرار گرفته است

 . ه استانداز آن در قالب نقشه روابط ترسیم شدهریک در رسیدن سازمان به چشم

 نوآورانه عملکردی، کارت ارزیابی متوازن کلیدی ارزیابی عملکرد، معیارهای: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

ص کردن کارایی و اثربخشی اقدامات ای از معیارها برای مشختوان به عنوان وضع مجموعهگیری عملکرد سیستم را میاندازه

 و اهداف رسالت، ماموریت، هر با اجرایی های دستگاه و ها سازمان. (Neely, Gregory, & Platts, 1995)تعیین کرد

 است مشتری رضایت و سودآوری هدفش که کنند از شرکتی می عمل المللی بین یا و ملی قلمرو یک در دارند که اندازی چشم

 ملزم داده، قرار کشور تعالی و توسعه اهداف تحقیق به کمک و قانونی وظایف دقیق و کامل اجرای را خود هدف که تا سازمانی

های دولتی و خصوصی به نحوی به اهمیت وجود سازمانامروزه تمام . هستند ذینفعان و رجوع ارباب مشتریان، به پاسخگویی به

باشد های ارزیابی عملکرد برای هر سازمان منحصر به فرد میاز طرفی چون سیستم. اندیک سیستم ارزیابی عملکرد پی برده

    .(5111, احسانی &سعیدی مهرآباد )بایست متناسب با شرایط آن سازمان انجام پذیرد طراحی یک سیستم کارا می

گسترش  تحقیقات از طریق ایجاد مراکز ، های کلی برنامه توسعه کشور در بخش تحقیقاتها و سیاستیکی از استراتژی 

 ،در جهت توسعه اتهای نظام تحقیقها و سیاستهای پژوهشی در راستای اولویتتحقیقات می باشد تا از طریق افزایش فعالیت

، بنابراین نظارت و ارزیابی مستمر فعالیتهای مراکز تحقیقات به منظور تخصیص بهینه  منابع. رشد و شکوفایی کشور اقدام گردد

ارزیابی عملکرد  (5111, بسته نگار &فرهودی ) .نظر می رسده ب یسازماندهی و تشویق مراکز امری ضرور ،هدایت ،کنترل

مهم است از این روی که در سطح . مساله مهم و در عین حال پیچیده استیک ( R&D)های تحقیق و توسعه سازمان

ها آگاهی داشته باشیم و در سطح های وضع شده برای رسیدن به هدفگذاری الزم است درباره موثر بودن سیاستسیاست

 . (Liu & Lu, 2010) .اجرایی کارایی منابع تخصیص داده شده برای دستیابی به نتایج مورد انتظار  سازمان مد نظر است

مراکز پژوهشی دفاعی با توجه به شرایط و خصوصیات سازمانی خود برای انجام وظایف خود نیاز به نظام ارزیابی عملکرد و  

های های ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی با شاخصشاخص. (5130 ,حسین پور) شاخص های مناسب برای ارزیابی دارند

-ها متفاوت بوده و ضرورت دارد که طراحان نظام ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی شاخصارزیابی عملکرد سایر سازمان

های تکنولوژیکی ا و قابلیتهیکی از اهداف عمده مراکز تحقیقاتی، تقویت توانایی. های خاص این مراکز را طراحی نمایند

این پژوهش به دنبال تعیین معیارهای مناسب ارزیابی عملکرد در یک مرکز تحقیقات و نوآوری . باشددر کشور می( دفاعی)

این مدل در مرور . برای انجام این تحقیق از مدل کارت ارزیابی متوازن به عنوام مدل مبنا استفاده شده است. دفاعی است

به عنوان مدل پایه مناسب برای ارزیابی عملکرد مراکز  (5113, حسین پور &آراسته ) (5130, حسین پور) ادبیات نظری

یافته از کارت ارزیابی متوازن با تاکید  در این پژوهش در مقایسه با کارهای گذشته، مدلی توسعه. تحقیقاتی دفاعی شناخته شد

کننده عملکرد نوآورانه در قالب مدل کارت ارزیابی های ارزیابی و هدایتای که معیارشود به گونهبر بعد نوآوری ار ائه می

هدف این مقاله استفاده از چارچوب مدل کارت ارزیابی متوازن برای تعیین و انتخاب اهدف و . شودبررسی می 5نوآورانه

های دفاعی علوم و فناوری معیارهای عملکردی یک موسسه تحقیقاتی دفاعی است که عملکرد آن تا حد زیادی به نوآوری در

برای درک بهتر ابعاد عملکردی و روابط بین معیارهای کلیدی عملکرد و معیارها نقشه روابط بین این ابعاد نیز . وابسته است

 : شود این پژوهش به سوالت زیر پاسخ داده خواهد شدها بر آرمان کلی سازمان مشخص میترسیم و تاثیر آن

 ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی کدامند ؟ابعاد مناسب مدل کارت  -5

 معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان تحقیق و توسعه مورد بررسی  کدامند؟ -2

 روابط بین عوامل وتاثیر آنها روی یکدیگر چگونه است؟ الگوی -3

 روش تحقیق  

ای مرحله اول با مرور پیشینه پژوهش و بررسی اسناد کتابخانهدر . روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است

گیری عملکرد در مراکز تحقیق و توسعه به طور کل، و مراکز تحقیاتی نظامی به طور خاص گروهی از معیارها که برای اندازه

رهایی که با ماموریت و با برگزاری جلسات مشترک مابین پژوهشگر و کارشناسان مرکز، معیا. استفاده شده بودند، بررسی شد

                                                           
1
 Innovation balanced scored card 
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. حوزه کاری سازمان تناسب بیشتری داشتند مشخص و معیارهای جدیدی متناسب با خواست کارشناسان سازمان اضافه شد

در ادامه برای پاسخ . معیار کیفی عملکردی در هر یک از ابعاد اصلی پنجگانه انتخاب شدند 505پس از غربال اولیه به طور کلی 

سواالت .  ای تهیه و در مراکز تحقیقاتی زیر نظر سازمان توزیع شدبر اساس معیارهای تایید شده پرسشنامهبه سواالت پژوهش، 

ای لیکرت تهیه شدند و روایی پرسشنامه با نظر کارشناسان مورد تایید گزینه 5پرسشنامه از نوع سوال بسته و بر اساس مقیاس 

 .  قرار گرفت

گیری در این پژوهش روش نمونه. دهندای تشکیل میو کارشناسان ستادی و مراکز پروژه جامعه آماری تحقیق را تمام مدیران

ابتدا پژوهشگران تعداد افرادی که در سازمان صالحیت شرکت در  هابرای تکمیل پرسشنامه. روش هدفمند و غیرتصادفی است

و پست ( لیسانس به باال)، میزان تحصیالت (سال 5تجربه باالی )این طرح را داشتند بر اساس عواملی مانند تجربه کاری 

شناسایی کردند و ( ای تحقیقاتیمدیر و کارشناس در واحدهای ستادی، مدیران و کارشناسان در مراکز پروژه) سازمانی

مورد به  1پرسشنامه بازگردانده شد که از این تعداد  15رسشنامه ارسالی تعداد پ 00 از بین.  ها توزیع شدپرسشنامه بین آن

 . پرسشنامه تکمیل شده مناسب برای تحلیل استفاده شد 12در نهایت تعداد . طور کامل تکمیل نشده بودند

میانگین  هایبعاد  شاخصدر هر یک از ا. ها  از آزمون میانگین استفاده شدبرای تحلیل داده. هاروش تجزیه و تحلیل داده

درصد در هر دو  35های به دست آمده برای هر بعد بود و حدود باال و پایین فاصله اطمینا میانگین آنها باالتر از سطح میانگی

ها از نظر خبرگان بیشتر از حد متوسط شوند بدین معنی که این شاخصدارای عالمت مثبت باشد برای سنجش انتخاب می

معیار شناسایی و برای سنجش  55معیار اولیه در این مرحله،  505از بین . و بنابراین مورد پذیرش قرار گرفتند اهمیت داشتند

 . بندی شدندعملکرد در ابعاد عملکردی مدل کارت ارزیابی متوازن دسته
  

  یافته ها

 . آورندپژوهش فراهم میهای بعدی و پاسخ به سواالت ها مبنایی برای تحلیلنتایج به دست آمده از پرسشنامه

در این پژوهش با توجه  ابعاد مناسب مدل کارت ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی کدامند ؟  .سوال اول

به نقش و اهمیت زیاد نوآوری در سازمان مورد بررسی، این عامل به عنوان یک بعد جداگانه در کنار ابعاد اصلی مدل کارت 

در نظر گرفته شده و اهداف و معیارهای کمی مربوط به آن تعیین گردید با توجه به حوزه عملکردی ( بعد 5جمعا )ارزیابی  

های گیری نوآوری و معیارهای مناسب برای آن یکی از چالشهای دفاعی اندازهسازمان مورد بررسی در زمینه پژوهش و نوآوری

ت معیارهای مناسب برای ارزیابی نوآوری و سایر ابعاد که به نوعی راهنما و در این تحقیق تالش شده اس. آیدمهم به حساب می

ها مشخص های دفاعی هستند تعیین و اهمیت آنانداز پیشتازی در علم و فناوریهادی عملکرد سازمان برای دستیابی به چشم

 . شود

 
 پژوهش نیا عملکرد یابیارز مدل در یبررس مورد ابعاد. 1 شکل
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گیری عملکرد سازمان مورد بررسی در ابعاد و سطوح مختلف مدل کارت ارزیابی معیارهای مناسب برای اندازه .دوم سوال

ای تهیه شد و در اختیار کارشناسان سازمان قرار برای تعیین اهمیت و انتخاب معیارهای مناسب پرسشنامهمتوازن کدامند؟  

. آید برای هر یک از ابعاد عملکردی ارائه شده استجداولی که در ادامه میهای تکمیلی در  نتیجه حاصل از پرسشنامه.  گرفت

همچنین ستون . نمرات مشخص شده در ستون امتیاز، میانگین نمره نظر کارشناسان برای هر آیتم با توجه به ابعاد مدل است

 . دهدانحراف از معیار، پراکندگی نمرات حول میانگین را نشان می

 

 شناسایی شده برای ارزیابی و نمرات مربوط به آن ها معیارهای. 1 جدول
ردی

 ف
 انحراف امتیاز معیار

 0,2213 0,215 (خوب تعریف کردن پروژه ها)فرایند تعریف پروژه های با قابلیت اطمینان باال 5

 0,1550 0,215 میزان حسن شهرت ونام در ارتباطات و تعامالت  2

 0,3511 0,215 محصوالتاخذ انواع استانداردهای فنی برای  1

 0,1122 0,253 میزان التزام و اهتمام مدیریت ارشد به تفکر و فرهنگ نوآوری 0

 0,2211 0,2 میزان افزایش رضایت شغلی کارکنان 5

 0,1113 0,556 جذب و استفاده از  نیروی انسانی نخبه   6

 0,2551 0,525 افزایش در تعداد قرارداد های جدید پژوهش های کاربردی 2

 0,2315 0,525 فرایند نظارت و تحویل گیری در قراردادهای برون سپاری 1

 0,2315 0,525 از طرف مشتریان و ذینفعان نظامی( یا سفارش محصول) برای انجام پروژه( رسمی)اخذ سفارش و یا اعالم نیازمندی 3

 5,552 0,525 وجود محیط خالقانه، انگیزشی و رقابتی به منظور جذب ایده های نو 50

 0,6135 0,030 فرایند برنامه ریزی و کنترل پروژه ها 55

 0,2130 0,030 اخذ هر گونه تأییدیه از طرف مراجع رسمی برون سازمانی برای اسناد راهبردی مرکز 52

 0,131 0,030 افزایش در تجهیزات تخصصی و آزمایشگاهی جدید به عنوان سرمایه فیزیکی و تخصصی 51

 0,3210 0,030 ایجاد فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی تخصصی جدید به عنوان سرمایه فیزیکی و تخصصی  50

 0,1006 0,065 فرایند  شکست پروژه ها 55

 0,1226 0,065 رشد ارتباط با نهادهای بیرونی و مراکز تحقیقاتی دیگر  56

 0,3152 0,062 فرایند  دریافت اعتبارات مالی مصوب 52

 5,032 0,015 انواع گواهی نامه های ملی و یا بین المللی برای محصوالت و  یا دستاوردها اخذ 51

 0,1233 0 تعامل هدفمند  با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور 53

 0,3551 0 فرایند توزیع مناسب و متناسب اعتبارات در پروژه ها 20

 0,6306 1,363 شفافیت عملیات مالی و سرعت عمل به همراه صحت مالی  25

 0,1220 1,363 رشد سرانه جذب منابع مالی نسبت به دوره قبل 22

 0,1220 1,363 فرایند  مستندسازی، دخیره سازی  و بازیابی اطالعات  21

 0,2530 1,311 (شوندشوند و ناتمام رها مینمیهایی که تکیمل کاهش پروژه)درصد کاهش خطا در تعریف و اجرای پروژها 20

 0,2530 1,311 ایجاد و استفاده هدفمند از شبکه داخلی کشور برای انجام پروژه ها 25

 0,1226 1,311 مشتریان و ذینفعان(  تنوع)افزایش در تعداد 26

22 
از طرف مشتریان و ذینفعان غیر ( یا سفارش محصول)برای انجام پروژه( رسمی)اخذ سفارش و یا اعالم نیازمندی

 نظامی
1,311 0,1226 

 0,3152 1,311 فرایند آینده نگاری و کشف نیاز های مشتریان و ذینفعان  21

 5,0251 1,311 فرایند مناسب و متناسب پرداخت مزایا و حقوق به کارکنان 23

 0,2225 1,306 ها ای پروژهکاهش انحراف هزینه 10
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 0,1525 1,306 تشویقات و رضایتمندی از مشتریان و ذینفعاناخذ انواع  15

 0,3210 1,306 ....(مدیریت پروژه، مدیریت ریسک) استفاده از ابزار های مدیریتی 12

 5,5211 1,301 حاصل از فروش محصوالت تخصصی و جدید( بازرگانی)سود تجاری 11

 0,6533 1,125 و تنظیم قراردادهای برون سپاریفرایند واگذاری و برون سپاری زیر پروژه ها به شبکه  10

 0,1121 1,125 شرکت در نمایشگاه های عمومی و تخصصی جهت ارائه دستاوردها به مشتریان 15

 5,025 1,125 درآمد کسب شده از دستاوردهای پروژه های خاتمه یافته 16

 0,6535 1,125 های جدید مستند شده تعداد پروژه و فناوری 12

 0,3505 1,100 (برگزاری فن بازار تخصصی)بازدید مشتریان و ذینفعان از دستاورد های حاصل شده 11

 0,2665 1,113 افزایش سهم فروش محصوالت 13

 5,0502 1,113 فرایند شناسایی و تشویق افراد خالق و ایده پرداز 00

 0,1206 1,152 (برای هر نفر  "هزینه –درآمد "سرانه تراز  )سرانه تراز مالی  05

 0,1206 1,152 فرایند تشویق و توبیخ فردی و تیمی 02

 0,153 1,152 آوری اطالعاترشد زیر ساخت فن 01

 0,3655 1,152 افزایش نوع منبع مالی در دوره جدید 00

 5,0605 1,106 درآمد کسب شده حاصل  از فروش محصوالت جدید 05

 0,1122 1,215 پژوهش های توسعه ایافزایش در تعداد قرارداد های جدید  06

 5,0025 1,215 فرایند تشکیل کار گروه و هسته های ایده پردازی 02

 0,2510 1,25 هماهنگی، تعامالت و ارتباطات درون سازمانی 01

 0,262 1,25 فرایند مدیریت ریسک پروژه های جدید 03

 0,1020 1,25 فرایند شناسایی، ارزیابی و توسعه  ایده ها 50

 0,3500 1,25 رشد در تسهیل استفاده از پایگاه های اطالعاتی تخصصی و علمی 55

 5,560 1,25 ساعت آموزش عملی و کارگاهی  _افزایش نفر  52

 0,1212 1,202 هاکاهش انحراف زمانی پروژه 51

 5,515 1,202 درآمد حاصل از فروش محصوالت و یا دستاوردهای حاصل از تجاری سازی ایده های نو 50

 0,320 1,253 اخذ هر گونه تأییدیه از طرف مراجع رسمی داخل سازمان برای اسناد راهبردی مرکز 55

 0,3350 1,253 ارزش ریالی میزان پیشرفت پروژه های جاری طی دوره ارزیابی 56

 5,5300 1,25 سود حاصل از فروش محصوالت و یا دستاوردهای حاصل از تجاری سازی ایده های نو 52

 0,1206 1,611 برقراری نظم و آراستگی در محیط کار 51

 0,1221 1,656 فرایند ایجاد و استفاده از بانک های اطالعاتی 53

 0,312 1,656 در زمان پیش بینی شده ( واگذاری از طرف ریاست و ستاد سازمان) فرایند پاسخگویی به  تعهدات غیر مالی  60

 5,0015 1,656 مجری پروژهفرایند واگذاری اعتبار به  65

 5,0656 1,656 درآمد کسب شده حاصل از فروش کلیه محصوالت 62

 0,65 1,605 فرایند تدوین برنامه ها در حوزه های مختلف 61

 0,2551 1,625 رشد تعداد و مبلغ پروژه های جدید به تعداد و مبلغ کل پروژه ها نسبت به دروه قبل  60

 5,00135 1,625 نیازهای مشتریان و ذینفعانتعداد کشف و فهم  65

 5,0333 1,625 درآمد کسب شده از دستاوردهای پروژه های جاری 66

 5,5066 1,515 افزایش اعتبار کل پروژه های مصوب نوآورانه 62

 5,5021 1,510 اند هایی که به یک پروژه کاربردی تبدیل شدهدرصد ایده 61

 5,0555 1,515 نامه های همکاری های مشترکافزایش در تعداد تفاهم  63
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 5,0061 1,515 های جاری در قبال درآمد کسب شدهمیزان هزینه کرد پروژه 20

 5,0061 1,515 حاصل از فروش کلیه محصوالت( بازرگانی)سود تجاری 25

 0,1255 1,556 به ازای تعداد محقق( مصوب)سرانه تعداد پروژه 22

 5,056 1,5 های خاتمه یافته در قبال درآمد کسب شده پروژهمیزان هزینه کرد  21

 0,306 1,010 ارزش ریالی پروژه های خاتمه یافته طی دوره ارزیابی 20

 5,2662 1,010 هایی که نتیجه آنها به ایجاد یک خط تولید محصول شده است تعداد پروژه 25

 5,5615 1,063 کاهش زمان ایده تا محصول 26

 5,0251 1,011 ایجاد پایگاه های داده فعال در مرکز برای استفاده پژوهشگرانرشد در  22

 0,3012 1,053 کاهش هزینه های عملیاتی به منابع عملیاتی نسبت به سال قبل 21

 5,0001 1,053 تعداد پیشنهادهای ارائه شده از سوی کارکنان  23

 5,2151 1,053 برای تجاری سازی تأیید شده اندتعداد ایده های جدید و یا پروژه های نوآورانه که  10

 0,1202 1,006 تعداد ایده ها و یا پروژه های نوآورانه که از کارکنان داخل مرکز جذب شده است 15

 0,3501 1,006 فرایند ایجاد و  استفاده از  بانک ثبت ایده ها 12

 5,0555 1,006 (مرکز، نقشه راه فناورینقشه راه )فرایند تدوین و یا به روز رسانی انواع نقشه راه 11

 5,0555 1,006 تعداد ایده های جدید و یا پروژ ه های نوآورانه که به پروژه های تحقیقاتی تبدیل شده اند  10

 5,2500 1,006 افزایش در تعداد قرارداد های جدید پژوهش های بنیادی 15

 5,0135 1,125 جذب شده است( محیط بیرونی)خارج از مرکز تعداد ایده ها و یا پروژه های نواورانه که از  16

 5,2102 1,100 های انجام شده روی نوآوری گذایبازگشت سرمایه 12

 0,331 1,152 (درون و برون سازمانی)تعداد برگزاری سمینار ها و کارگاه های تخصصی 11

 0,320 1,215 افزایش اقالم سرمایه ای تخصصی 13

 5,5205 1,215 اند اندازی شدهجدید، خدمات و کسب و کارهایی که راه تعداد محصوالت 30

 0,3500 1,25 مقدار پیشرفت ریالی پروژه های نوآوارنه مصوب در دوره ارزیابی 35

 0,1351 1,511 (در حوزه علم و فناوری و سیستم های مدیریتی)دریافت جوایز و تشویقات  32

 5,0611 1,511 کارشناسی ارشدرشد دانشجویان دوره دکتری و  31

 0,3210 1,030 نسبت  تعداد پروژه های نوآورانه در حال اجرا به تعداد محققین 30

 0,3355 1,030 نسبت تعداد ایده های نوآورانه ثبت شده به تعداد محققین 35

 5,5526 1,030 ساعت آموزش نظری _ افزایش نفر 36

 0,3112 1 (شده به بازرسی و مراجع قانونی سازمانارجاع ) فرایند رسیدگی به شکایات 32

 5,5153 3 رشد تعداد اعضای هیأت علمی 31

 0,1601 2,363 های علمیانتشار کتاب های تالیفی، نشریه تخصصی و ارائه سخنرانی 33

 0,3662 2,363 رشد عضویت پرسنل در مجامع علمی 500

 5,0251 2,311 تعداد ثبت اختراعات 505

 5,0103 2,100 (ملی و بین المللی)تعداد مقاالت 502

 5,0025 2,215 های ثبت شده تعداد پتنت 501

 0,2025 2,625 های تالیفیتعداد کتاب 500

 0,3056 2,530 افزایش اقالم سرمایه ای عمومی 505
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 انتخاب معیارهای مناسب برای سازمان مورد بررسی

ها بیشتر از میانگین به انتخاب معیارها بر اساس آزمون میانگین، معیارهایی که نمرات آنهمانطور که توضیح داده شد برای 

-دست آمده در هر بعد بودند و انحراف معیار آنها مثبت بود به عنوان معیار اصلی برای قرارگیری در مدل نهایی انتخاب می

 . خص شده اندآید معیارهای منتخب در هر بعد مشدر جداولی که در ادامه می. شوند

 منظر رشد و یادگیری

برخی از منابعی که معیارهای این بعد از آن . دهدمعیارهای انتخابی بعد رشد و یادگیری در مدل نهایی را نشان می 2جدول 

آراسته ) ، (1931, راجی) ،(Banwet & Deshmukh, 2006)، (Banwet & Deshmukh, 2006)استخراج شده شامل 

 شودمی (Kaplan & Norton, 1996)، (Erins & Vitola, 2014) ، (1933, حسین پور &

 عملکرد یابیارز یینها مدل در گرفتن قرار یبرا یریادگی و رشد بعد منتخب یارهایمع. 2جدول 

 معیارهای عملکردی گروه معیارها 

5 
 توسعه منابع انسانی

 افزایش نفر ساعت آموزش عملی و کارگاهی آموزش

 جذب  و استفاده از نیروی انسانی نخبه  جذب و نگهداری 2

1 
 رضایت شغلی

 تشویق و توبیخ فردی و تیمی

 افزایش  میزان رضایت شغلی  0

 هامستند سازی دستاورهای حاصل از اجرای پروژه مدیریت دانش 5

6 

 توسعه فرهنگ نوآروانه

 میزان التزام و اهتمام مدیریت ارشد به تفکر و فرهنگ نوآوری

 های جذب شده از کارکنان داخل سازمانتعداد ایده 5

 های نو پردازی و جذب ایدهوجود محیط انگیزشی و رقابتی برای ایده 6

2 

 سرمایه اطالعاتی و راتباطی

 های فناوری اطالعات  رشد زیرساخت

 افزایش تجهیزات تخصصی و آزمایشگاه 1

 تخصصی و علمیهای اطالعاتی تسهیل استفاده از پایگاه 3

 ایجاد فضای آزمایشگاهی و کارگاهی تخصصی  50

 

 

 منظر فرایندهای داخلی 

برخی از منابعی که معیارهای این بعد از آن . دهدمعیارهای انتخابی بعد فرایندهای داخلی در مدل نهایی را نشان می 2جدول 

آراسته ) ، (1931, راجی) ،(Banwet & Deshmukh, 2006)، (Banwet & Deshmukh, 2006)استخراج شده شامل 

 ,Chiesa, Frattini, & Elgar)، (Kaplan & Norton, 1996)، (Erins & Vitola, 2014) ، (1933, حسین پور &

 (Chiesa, Frattini, Lazzarotti, Manzini, & Ignazio , 2008)و  (1939, بسته نگار &فرهودی )، (2009

 . شوندمی
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 عملکرد یابیارز یینها مدل در گرفتن قرار یبرا فرایندهای داخلی منظر منتخب یارهایمع.  3جدول 

 معیارهای عملکردی گروه معیارها ردیف

5 

 فرایندهای عملیاتی

 کاهش انحراف زمانی پروژه ها پروژه ها کارایی زمانی

 هاای پروژهکاهش انحراف هزینه ای هر پروژهانحراف هزینه 2

1 
ها و واگذاری و برونسپاری زیرپروژه

 سپاریقراردادهای برون
 دوره زمانی واگذاری و برونسپاری

 ریزی شدهها در زمان برنامهتحویل به موقع پروژه فرایند نظارت بر کار و تحویل 0

 سپاری شده به کل قراردادها های برونمیزان اصالحات در پروژه سپاریهای برونگرفتن پروژه  5

6 
 قابلیت اطمینان در فرایندها 

هایی که ناتمام رها کاهش پروژه –ها درصد کاهش خطا در اجرا ی پروژه

 شوندمی

 های با قابلیت اطمینان باالهفرایند تعریف پروژ 2

1 

 فرایند نوآوری

 ( فرایند)کاهش زمان ارائه ایده تا دستیابی به محصول 

3 
-های نوآورانه که برای تجاری سازی تایید شدهپروژههای جدید یا تعداد ایده

 ( فرایند. )اند

 اند هایی که به یک پروژه کاربردی تبدیل شدهدرصد ایده 50

55 

 فرایند مالی

 درصد کاهش زمان واگذاری پول به مجری پروژه 

 شفافیت، سرعت عمل به همراه صحت مالی 52

 دریافت اعتبارات مصوب 51

 هامناسب اعتبارات بین پروژهتوزیع  50

55 

 اجتماعی فرایندهای ارتباطی و 

 تعامل هدفمند با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور

 رشد ارتباط با نهادهای بیرونی و مراکز تحقیقاتی دیگر 56

 هاایجاد و استفاده از شبکه داخلی کشور برای انجام پروژه 52

51 

 ذخیره و ثبت دانش ساز و کارهای فرایندهای دانشی

 سازی و بازیابی اطالعاتفرایند مستندسازی، ذخیره

53 
در ...(  مدیریت پروژه، مدیریت ریسک، )میزان استفاده از ابزارهای مدیریتی 

 ای برای مدیرت عملکردمراکز پروژه

 فرایند آینده نگاری و کشف نیازهای مشتریان  آینده نگری 20

 

 

  منظر نوآوری

در اینجا الزم است اشاره شود که با توجه به اینکه . زیر برای قرار گرفتن در مدل ارزیابی عملکرد نهایی انتخاب شدند معیارهای

-معیارهای نوآوری در ابعاد دیگر مدل نیز حضور دارند و در بعد نوآوری صرفا دستاوردهای نوآورانه ایجاد شده نشان داده می

فرایندها معیارهای نوآوری پراکنده هستند و منجر به دستیابی به این دستاوردها خواهند در بعد رشد و یادگیری و نیز . شوند

، (Denti, 2014)، (1933, سلیمی &, رحیمی, کشاورز) منابع مستند در استخراج معیارهای این بعد شامل منابع .شد

(Malinoski & Perry, 2000) ، (1931, صابر) ،(1931, حسینی &, ایزدخواه, میرمحمدی) شودمی . 

 

 عملکرد یابیارز یینها مدل در گرفتن قرار یبرا ینوآور منظر منتخب یارهایمع  . 4جدول 

 معیارهای عملکردی گروه معیار  ردیف

5 
 فرهنگ نوآوری

 (بعد رشد و یادگیری)

 میزان التزام و اهتمام مدیریت ارشد به تفکر و فرهنگ نوآوری

 رقابتی به منظور جذب ایده های نووجود محیط خالقانه، انگیزشی و  2

  تعداد کشف و فهم نیازهای مشتریان و ذینفعان 1

 اند هایی که به یک پروژه کاربردی تبدیل شدهدرصد ایده فرایند نوآوری 0
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 هایی که نتیجه آنها به ایجاد یک خط تولید محصول شده است تعداد پروژه (فرایندهای داخلی) 5

 تا محصول کاهش زمان ایده 6

 تعداد ایده های جدید و یا پروژه های نوآورانه که برای تجاری سازی تأیید شده اند 2

 جذب شده است سازمانتعداد ایده ها و یا پروژه های نوآورانه که از کارکنان داخل  1

3 
 

 دستاوردهای نوآوری

 

 های مصوب نوآورانه افزایش اعتبار کل پروژه

 انداندازی شدهخدمات جدید که راه تعداد محصوالت و 50

 دانش نظری و کاربردی ایجاد شده 55

 های نوآورانههای انجام شده روی پروژهگذاریبازگشت سرمایه 52

 

 نفعان و مشتری منظر ذی

 Bremser)ها استناد شده شامل اند برخی از منابعی که به آننشان داده شده 5و مشتری در جدول نفعان معیاهای بعد ذی

& Barsky, 2004) ، (1931, راجی) ،(Kaplan & Norton, 1996) ،(Banwet & Deshmukh, 2006) شوندمی.   

  عملکرد یابیارز یینها مدل در گرفتن قرار یبرا  یمشتر و ینفعانذ منظر منتخب یارهایمع.  5جدول 

 معیارهای عملکردی گروه معیار  ردیف

 حسن شهرت و نام سازمانمیزان   فرایند مدیریت نام 5

2 

 نفعانجلب اعتماد ذی

 های ملی یا بین المللی برای محصوالت یا دستاوردها نامهاخذ گواهی

 نفعانافزایش تنوع مشتریان و ذی 1

 اخذ استاندارهای فنی برای محصوالت 0

5 

 توسعه بازار

 های دریافت شده از طرف مشتریان غیر نظامی ها یا نیازمندیرشد سفارش

 های کاربردی افزایش در تعداد قراردادهای جدید و پژوهش 6

 های دریافت شده از طرف مشتریان نظامی ها یا نیازمندیرشد سفارش 2

 

 منظر مالی

, حسین پور &آراسته )، (5111, احسانی &سعیدی مهرآباد )معیارهای بعد مالی در منابع مختلف در دسترس شامل منابع  

5111) ،(Banwet & Deshmukh, 2006) ،(5130, قاضی زاده &, جهانشاهی, مالیی) ، (5135, راجی) ،(Bremser 

& Barsky, 2004) ،(Kaplan & Norton, 1996) 

 

 

 عملکرد یابیارز یینها مدل در گرفتن قرار یبرا  یمال منظر منتخب یارهایمع .6جدول 

 معیارهای عملکردی گروه معیار سطح اول ردیف

5 
 بهره وری مالی

 (درآمد منهای هزینه به ازای هر نفر)سرانه تراز مالی 

 های جاری در دوره ارزیابی ارزش ریالی پیشرفت پروژه 2

1 

 متنوع سازی منابع

 درآمد کسب شده از فروش دستاوردهای جدید

 های جاریپروژهدرآمد کسب شده از دستاوردهای  0

 افزایش نوع منبع مالی در دوره جدید 5

 درآمد حاصل از فروش دستاوردهای حاصل از تجاری سازی ایده های نو 6

 های جدید به تعداد و مبلغ کل پروژه ها نسبت به دوره قبل رشد تعداد و مبلغ پروژه 2

1 
 

 موفقیت مالی

 

 سود حاصل از فروش دستاوردهای حاصل از تجاری سازی ایده های نو 

 رشد سرانه جذب منابع مالی نسبت به دوره قبل 3

 سود تجاری حاصل از فروش محصوالت تخصصی و جدید 50

 درآمد کسب شده از فروش کلیه محصوالت   55

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 گیری بحث و نتیجه

در . در این پژوهش برای تدوین سیستم ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی از روش کارت ارزیابی متوازن استفاده شد

، تاکید این کار بر نوآوری و انتخاب معیارهای مناسب برای (5113, حسین پور &آراسته )مقایسه با پژوهش های پیشین مانند 

دهی حرکت سازمان به این سمت بوده است، کما اینکه معیارهای مورد استفاده تا حد زیادی با ارزیابی آن در سازمان و جهت

ر این پژوهش با توجه به نقش و اهمیت زیاد نوآوری در سازمان مورد بررسی، این عامل به عنوان یک د.  یکدیگر اشتراک دارند

مربوط به  عملکردیدر نظر گرفته شده و اهداف و معیارهای ( دبع 5جمعا )بعد جداگانه در کنار ابعاد اصلی مدل کارت ارزیابی  

و  (Valderrama, Mendigorri, & Bordoy, 2008)شد که از این نظر با نتایج به دست آمده در منابع آن تعیین 

(Kim, Haejin , Yongtae , & Yoonjo , 2013) تشابه دارد  

کارت ارزیابی متوازن چگونه  کلی و معیارهای جزئی در چارچوب مدلدر پاسخ به این سوال که الگوی روابط بین معیارها 

. دهددر مدل ارزیابی عملکرد توسعه داده شده برای سازمان مورد بررسی را نشان میو گروه معیارهای کلی ابعاد  2، شکل است

در مدل و چگونگی تعیین شده هر یک از ابعاد مدل کارت ارزیابی متوازن و معیارهای عمکلردی الگوی روابط بین  1در شکل 

-تاکید بر جذب نیروی انسانی نخبه و توانمند، آموزش . سازمان مشخص شده استبرای رسیدن به آرمان کلی  هااثرگذاری آن

وری کارکنان ، همچنین ایجاد فرهنگ مشوق نوآوری و خالقیت، مدیریت دانش های کاربردی و اقدامات در راستای رشد و بهره

های سازمانی از ملزومات اصلی برای دستیابی به این آرمان است که در بعد رشد و یادگیری به آنها توجه شده ایهو توسعه سرم

معیارهای . ها برتری داشته باشد شناسایی شدنددر بعد فرایندهای داخلی، فرایندهای اصلی که الزم است سازمان در آن.  است

نفعان سازی انتظارات ذیر به دستیابی به دستاوردهای نوآورانه برای سازمان، برآوردهکنند که منجاین بعد بر اقداماتی تاکید می

فرایندهای عملیاتی، )در این بعد عالوه بر تاکید بر فرایندهای موجود در سازمان . شودو نیز دستیابی به منافع مالی می

فرایند نوآوری، )جدیدی نیز مد نظر قرار گرفته است ، فرایندهای (فرایندعای مالی، فرایندهای ارتباطی و اجتماعی و دانشی

اقدامات . که سازمان برای موفقیت در ابعاد دیگر و دستیابی به آرمان خود الزم است روی آنها تمرکز کند( فرایند آینده نگری

انه سازمان را به سوی انجام شده در ایجاد فرهنگ نوآورانه و دانشی، رشد و توسعه منابع انسانی و فرایندهای دانشی و نوآور

این دستاوردها عالوه بر اینکه در اعتبار . کندهدایت می( محصوالت و خدمات)دستیابی به اهداف و دستاوردهای نوآورانه 

 .نفعان موثرند منافع مالی مختلفی نیز برای سازمان به همراه خواهند داشتسازی انتظارات و جلب اعتماد ذیسازمان و برآورده

هایی که توسط کارشناسان و خبرگان ستادی و  واحدهای تحقیقاتی مناسب برای ارزیابی با استفاده از پرسشنامهمعیارهای 

همچنین آنگونه که در ادبیات نظری نیز .  زیر نظر سازمان  تکمیل و در مدل نهایی پیشنهاد شده برای ارزیابی قرار گرفتند

توان میدر مراحل بعدی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد  (Kim, Haejin , Yongtae , & Yoonjo , 2013)آمده است 

 .ای نیز استفاده کردسازی و مقایسه واحدهای پروژهها برای کمیروش تحلیل پوششی دادهگیری و های تصمیماز روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  بعد هر در یعملکرد کالن سطح یارهایمع و سازمان عملکرد یابیارز مدل یاصل عادیا. 2شکل 

 

 بعد رشد و یادگیری

 رضایت شغلی کارکنان. 1

 مدیریت دانش کارکنان. 1

 توسعه منابع انسانی. 9

سرمایه اطالعاتی و  .4
 ارتباطی

توسعه فرهنگ دانشی . 5
 و نوآورانه

 بعد فرایندهای داخلی بعد نوآوری بعد مالی

 فرایندهای دانشی. 1

 آینده نگری. 1

فرایندهای ارتباطی و . 9
 اجتماعی

 فرایندهای مالی. 4

 فرایند نوآوری. 5

 فرایند عملیاتی. 6

 دستاوردهای نوآورانه. 1

 فناوری جدید -

 محصوالت جدید -

 خدمات جدید -

دانش نظری و کاربردی  -
 ایجاد شده

 موفقیت مالی. 1

متنوع سازی  منابع . 1

 مالی

 بهره وری مالی. 9

 نام و اعتبارمدیریت . 1

 بازارتوسعه . 1

 اعتماد ذی نفعانجلب . 9

 بعد مشتری و ذی نفعان
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 یبررس مورد  سازمان در متوازن یابیارز کارت مدل ابعاد نیب روابط کیاستراتژ نقشه.  3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

پیشتازی در علم و فناوری های دفاعی: چشم انداز   

 نوآوری نوآوری

رشد و 

 یادگیری

 مدیریت دانش کارکنان   توسعه فرهنگ دانشی و نوآورانه

انسانیتوسعه منابع  سرمایه اطالعاتی و ارتباطی  

 رضایت شغلی کارکنان

فرایندهای 

 داخلی
 فرایندهای دانشی فرایندهای مالی فرایندهای عملیاتی

 فرایندهای ارتباطی و اجتماعی فرایند نوآوری آینده نگری

-جلب اعتماد ذی توسعه بازار

 نفعان

 موفقیت مالی مدیریت نام و اعتبار

 متنوع سازی منابع  بهره وری مالی

برآورده 

سازی 

انتظارات 

 مشتریان
 

 مالی
 

 دستاوردهای نوآورانه

 

 دانش نظری ایجاد شده

 

 محصوالت جدید
 

 دانش کاربردی ایجاد شده
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