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 BSC,PMBOK طراحي مدل ارزيابي عملكرد در سازمانهاي پروژه محور با تلفيق

 )مطالعه موردي: شركت توسعه ساختمان خوارزمي و شركت مهندسي نيكسازان(
cطباطباییسیدحسین ، bسیداصغر ابن الرسول، aهادی سیفی خبیر

 
a قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یمهندس یدانشکده فن ع،یصنا یارشد، مهندس یکارشناس 

b مالک اشتر یدانشگاه صنعت عیصنا یدانشکده مهندس ع،یصنا یمهندس ار،یاستاد 
c ینور، استان مرکز امی، دانشگاه پیدولت تیریارشد، مد یکارشناس 

 هادی سیفی خبیر نویسنده مسئول: 

باشد. رسالت اصلی هر مدل ارزیابی های سازمان میها و برنامهارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای اساسی و اصلی مدیریت جهت تحقق اهداف، استراتژی: چكيده

( PMBOKپروژه ) تیریددانش م کرهیپژوهش ارائه مدلی تلفیقی از استاندارد پ نیهدف از انجام اعملکرد، تعیین کارایی و اثربخشی سازمان مورد ارزیابی است. 

پروژه محور است. روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی  یها( جهت ارزیابی عملکرد سازمانBSCمتوازن ) یازیو کارت امت

 است و ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه است.

مدل مورد سنجش قرار گرفت.  یرهایساخته متغای محققو با استفاده از پرسشنامه یطراح BSC & PMBOKاز  یقیمتوازن، مدلی تلف یابیپژوهش با مبنا قراردادن روش ارز نیا در

های سطح از آن است که در مدل ارائه شده بین شاخص یج پژوهش حاکیاسپیرمن و پیرسون انجام شد. نتا یهمبستگ بیهای ضربا استفاده از آزمون SPSSها در نرم افزار داده لیتحل

 باشد. یارتباط معنادار برقرار م یریادگیو رشد و  یداخل یندهایفرآ ،یمشتر ،یشرکت در هر چهار منظر مال یسه)شاخص های عملکردی( و اهداف راهبرد

 ارزیابی عملکرد؛ کارت امتیازی متوازن؛ استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه؛ سازمان پروژه محور كلمات كليدي:

 مقدمه .1

باعث شده  عیو تحوالت سر دهیچیرقابت پ نی. اکندیم دییعملکرد را تأ یابیارز یهاها و رقابت روزافزون آن ها ضرورت استفاده از مدلسازمان یدگیچیپ شیافزا

 رینشان دادن مس ،یفعل تیکنترل موقع دررا  ریمد تواندیعملکرد م یابی. ارابندیکنند و بهبود  رییتغ هایدگیچیپ نیبه موازات ا زیعملکرد ن یابیارز یهاستمیس

است که به « متوازن یازیکارت امت»عملکرد  یابیارز یپرکاربرد و موفق در حوزه ج،یرا یهااز مدل یکی ]1[رساند. یاری گرید یهااز سازمان یو الگوبردار ندهیآ

مناظر و ارکان مختلف  یساز کپارچهیمدل در ادغام و  نیا ییتوانا نی. همچنکندیل تأمل جلوه مو قاب تیجامع به عملکرد سازمان، پراهم کردیرو کی یارائه لیدل

 ]2[. اتخاذ کنند یهدفمند یراهبردها یسازمان یداریتا در مقابل چالش پا سازدیها را قادر مکسب و کار، سازمان

 نیا تیشد؛ مز قیپروژه تلف تیریدانش مد کرهیمتوازن با مدل پ یازیپروژه محور، مدل کارت امت یهاپژوهش در سازمان نیا یشنهادیبکار بردن مدل پ لیدل به

مدل  یهاتیمحدود فعر نیو همچن دهدیم لیها تشکآنها را پروژه اتیاست که عمل ییهابا سازمان یشنهادیمدل پ شیاز پ شیشامل تطابق ب یقیروش تلف

 .باشدیمتوازن م یازیکارت امت

تابعه که بر  یهاعوامل خارج از اراده سازمان ،یعملکرد یهاشاخص ینموده که مضاف بر ارائه نیتدو یی، الگو]3صورت گرفته،  یمطالعات قبل یبررس براساس

 یهابر عملکرد سازمان رگذاریتأث یرونیو ب یعوامل درون نییپژوهشگر  به دنبال تع گریدهد. به عبارت د یمورد توجه قرار م زیگذار است را ن ریعملکرد آنها تأث

 یشاخص خوشه بند2 ،یمال یشاخص خوشه بند7مشتمل بر  ییشده نها یطراح یعوامل بوده است. الگو نیاز ا کیسهم هر زانیم نییمشهد وتع یتابعه شهردار

شاخص 7و  ندیفرآ یشاخص عملکرد7 ،یمشتر یکردشاخص عمل4 ،یمال یشاخص عملکرد7رشد،  یشاخص خوشه بند2 ند،یفرآ یشاخص خوشه بند5 ،یمشتر

روشن  ریتصو ،یعملکرد یهااست که توجه به آنها در کنار شاخص یرعملکردیغ یهاهمان شاخص یخوشه بند یهاالگو، شاخص نیت. در ارشد اس یعملکرد

 .دهدیاز سازمان را نشان م یتر

 یو با استفاده از الگو PMBOK( بر اساس استاندارد PMBPASمدل سیستم ارزیابی عملکرد متوازن مدیریت پروژه) ی، به طراح]4[(1393و همکاران ) یهاشم

BSC نیارتباط ب جادیا نیچنبهتر و هم تیریپروژه ها به منظور مد رانیمد یتواند برا یعملکرد م یریپژوهش،  ابزار اندازه گ نیا جیاند. بر اساس نتاپرداخته 

و  یریاندازه گ یعملکرد برا یابیارز ستمیس کیسازمان به کار رود. در مطالعه صورت گرفته، پژوهشگران  به ارائه  یتجار یانداز و استراتژاهداف پروژه و چشم

 متوازن پرداخته اند. یازیکارت امت هیبر پا PMBOKدانش  یحوزه ها یابیارز

و AHPکردیآن ها با رو یو رتبه بند PMBOKبراساس استاندارد  ینفت یهامخاطرات پروژه ییشناسا تیبا محور ی، پژوهش]5[(1396و همکاران ) یبرخوردار

TOPSISیبند گروهو  ییشناسا یهاتهران جنوب با استفاده از روش یمهندس یشرکت فن یهاسکیر ییپژوهش به شناسا نیانجام دادند. در ا ،یفاز طیدر مح 

 تیو در نها یفاز یسلسله مراتب لیتحل ندیو محدوده با استفاده از فرآ تیفیزمان، ک نه،یهز یارهایو سپس مشخص کردن وزن مع PMBOKدر استاندارد  سکیر

 و در هر گروه پرداخته شده است. یبه صورت کل سیبا استفاده از روش تاپس هاسکیر یبند تیاولو

 ارائه شده است. (1)انجام شده در جدول یهاپژوهش ریسا

 پیشینه پژوهش (.1 )جدول
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 منبع عنوان فيرد

 ]6[(1398)همکاران و ییبودال یدیکل نفعان یذ کردیرو با یدولت بخش در یانسان منابع یازیامت کارت یفیک پژوهش 1

 ]7[(1396)همکاران و اردکان ییابو کشور یعلم استیس قاتیتحق مرکز در متوازن یازیامت کارت یمبنا بر عملکرد بر یمبتن یزیر بودجه ستمیس یساز ادهیپ 2

 ]8[(1394)همکاران و زاده عقوبی های ساختمانی )مطالعه موردی: پروژه خلیج فارس(در پروژه PMBOKبندی پروژه بر اساس عملکرد واقعی و استاندارد  زمان 3

 (1394)همکاران و قادیکالیی باقری PMBOKاستاندارد اساس بر پروژه تیریمد عملکرد یابیارز 4

 ]10[(1394)همکاران و انیروغن عملکرد ارزیابی بهبود منظور به متوازن ارزیابی کارت و هاداده پوششی ییشبکه تحلیل تلفیق 5

6 Angove hybrid MCDM model for performance evaluation of research and technology organizations 

based on BSC approach. 19(2016)اریورمز] 

7 BSC Best Practices in Proffessional Training and Teaching for the HPC Ecosystem. 18(2015) سانچو] 

8 Combining Balanced Scorecard and Data Envelopment Analysis to Desingn Performance 

Measurement for supply chain Actor and Regulator:A case study in Innovative product in Indonesia 17(2015)ینیکاسر] 

9 Supply chain performance evaluation with data nvelopment analysis and balanced corecard approach [16](2014) همکاران و یعیشف 

10 Innovative approaches to the modification of BSC model 15(2014)همکاران و کاداروا] 

 

 انجام شده، اهداف زیر دنبال شده است: PMBOKو  BSCدر مطالعات پیشین که با  رویکرد تلفیق 

 ها ، جهت اجرای استراتژیPMBOKو  BSCپیوند دو مدل  .1

  PMBOKحوزه دانش استاندارد  9 یابیارز جهتمتوازن  یازیابزار کارت امت یلهوس به یمدل طراحی .2

 هاو چند مدل دیگر برای ارزیابی کمی مدیریت پروژه PMBOKو  BSC هایتلفیق مدل .3

جهت ارزیابی  PMBOKو BSCتلفیق دو مدل ارزیابی عملکرد پروژه محور و  یهادر تمرکز بر سازمان توانیمطالعات انجام شده را م ریپژوهش با سااین  زیتما

 دانست. این سازمان ها 

 براین اساس هدف پژوهش حاضر عبارت است از:

  تهیه مدل تلفیقی ازBSC,PMBOK برای ارزیابی عملکرد شرکت توسعه ساختمان خوارزمی و شرکت مهندسی نیکسازان 

 است؛ گرفتهقرار  انپژوهشگر رویپیش زیر سئوال شده، گرفته نظر در هدفبا توجه به 

  آیا بین مناظرBSC های و حوزهPMBOK  رابطه وجود دارد؟ 

 گیرد؛بنابراین فرضیه زیر شکل می 

 های عملکردی و اهداف راهبردی شرکت در مدل پیشنهادی همبستگی وجود دارد.بین شاخص 

)شامل:  بر روی هر کدام از متغیرهای وابسته (PMBOK هایهای عملکردی و حوزهمستقل ) شامل: شاخص هریک از متغیرهایبراساس مدل مفهومی ارائه شده 

 (.1( تأثیر گذارهستند. شکل)BSC اهداف راهبردی شرکت و مناظر

 
 (. مدل مفهومی1 )شکل

  

 ی مستقلمتغیرها متغیرهای وابسته تحقیق 

 راهبردی شرکت اهداف

 BSCمناظر

 یملکردع یهاشاخص

 PMBOK یهاحوزه
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 مفاهيم اوليه موردنياز: .2

 (BSCكارت امتيازي متوازن ) .2.1

 عبارتی به یا و استراتژی تحقق جهت ابزاری عنوان به سپس و عملکرد ارزیابی نوین روش یک عنوان به ابتدا( BSC) متوازن امتیازی کارت مدل 1990 دهه در

کاپالن، استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتن، مشاور برجسته مدیریت در ها توسط رابرت سازمان استراتژی طراحی و ارزیابی برای سیستمی ،بهتر

های موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به معیارهای مالی متکی نیستند، بلکه های این دو محقق بیانگر این واقعیت بود که شرکتآمریکا مطرح شد. یافته

دهند. به این ترتیب اعالم کردندکه برای انجام ارزیابی ی، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار میعملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتر

 ]11[گیرد. کامل از عملکرد یک سازمان، باید این عملکرد از چهار زاویه یا منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری مورد ارزیابی قرار

 (PMBOKپيكره دانش مديريت پروژه ) .2.2

( تدوین شده است، پیکره دانش مدیریت پروژه است. پس از تدوین PMIپرکاربردترین استاندارد مدیرت پروژه که به وسیله مؤسسه مدیریت پروژه آمریکا)

PMBOKدارد مدیریت ، موسسه ملی استاندارد آمریکا نیز آن را تایید و به عنوان استاندارد ملی آمریکا در زمینه مدیریت پروژه ثبت کرده است. در این استان

ط مدیریت باشد که توسحوزه اصلی: مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و مدیریت محدوده می4بخش بیان شده است که شامل  10پروژه در 

نفعان، مدیریت ارتباطات، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تدارکات مرتبط خواهد شد.)رضائیان و حوزه فرعی مدیریت ریسک، مدیریت ذی 5یکپارچگی به 

 ( 1396همکاران،

 محور پروژه سازمان .2.3

های اخیر نمایند. در سالهای خود را در قالب پروژه مدیریت میالیتهایی هستندکه تأکید زیادی بر پروژه داشته و اکثر فعهای پروژه محور، سازمان سازمان

های پروژه های پروژه محور به عنوان یک فرم سازمانی در حال ظهور برای ادغام منابع فکری متنوع و تخصصی، زیاد مورد توجه قرار گرفته اند. سازمانسازمان

ها، بخش مهمی از وظایف شرکت در قالب واحدهای سازمانی موقتی ای هستند. دراین سازمانرفاً پروژهای و نه یک سازمان صمحور نه یک سازمان صرفاً وظیفه

های منحصر به فرد یک سازمان پروژه محور، موقتی بودن واحد کسب و کار شود. یکی از ویژگیاند، انجام میکه برای برآوردن نیاز یک مشتری ایجاد شده

ای، محصولی یا جغرافیایی اصلی یل پروژه، واحد کسب و کار منحل و اعضای تیم پروژه به پروژه جدید منتقل و یا به واحد وظیفهاستراتژیک سازمان است. با تکم

 ]13[گردند.خود برمی

 

 طرح مسئله:  .3

سازی در ایران جهت نیل به اهداف خویش و بهبود کیفیت محصوالت و ارتقاء های معتبر ساختمانان خوارزمی به عنوان یکی از شرکتشرکت توسعه ساختم

های پرسنل خویش نیاز به ارزیابی عملکرد و در حقیقت مشخص کردن نقاط قوت و ضعف خود دارد، لذا حرکت کردن در دانش فنی)ساختمان سازی( و مهارت

های مختلف وری شرکت در سایه ارزیابی عملکرد امری غیر قابل انکار است. از این رو این تحقیق درصدد است تا با مرور ادبیات و بررسی مدلایش بهرهجهت افز

 ارزیابی عملکرد، مدلی کارا و اثربخش جهت ارزیابی عملکرد شرکت توسعه ساختمان خوارزمی  و شرکت مهندسی نیکسازان ارائه نماید.

 ه حل پيشنهادي:را .4

( و استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه BSC)متوازن امتیازی کارت مدل تلفیق براساسپیشنهادی  مدلپس از مطالعه و بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، 

(PMBOK) است شده بصورت زیر ارائه. 

 (. مدل پیشنهادی پژنهش2 )جدول

هاي سطح يك شاخص

 (BSC)مناظر 

هاي سطح دو شاخص اهداف راهبردي شركت

 (PMBOKهاي )حوزه

 هاي عملكردي(هاي سطح سه )شاخصشاخص

لی
ما

 

 نسبت سود به هزینه -ها میزان کاهش هزینه مدیریت هزینه . بهبود مدیریت هزینه1

 هاپروژهمتوسط سودآوری  مدیریت هزینه های درآمدیی فرصت. توسعه2

 نسبت سود عملیاتی به فروش _میزان سود ناویژه به فروش  _نسبت سود محصوالت  مدیریت هزینه . افزایش سودآوری3

. باالبردن توان شرکت در بازپرداخت 4

 بدهی
 مدیریت هزینه

 نسبت جاری _نسبت بدهی 

 متوسط دوره وصول مطالبات

 بازده سرمایه گذاری _بازده نقدی هر سهم  مدیریت ریسک . کاهش ریسک سرمایه گذاری5

 بازده ارزش ویژه _میزان سود ناویژه بفروش  مدیریت هزینه . افزایش ارزش سهام شرکت6
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 قیمت کل بازار سهام شرکت نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

 گردش موجودی دارائیها مدیریت هزینه وری از دارائیها. افزایش بهره7

ی
شتر

م
 

 مدیریت محدوده رضایت مشتری. افزایش 1

 مدیریت کیفیت

وری کارکنان و بهره _تعداد شکایات مشتریان  _حداقل قیمت محصول  _حداکثر کیفیت محصول 

 . حفظ مشتری2 دانش سازمانی

 تعداد مشتریان جذب شده مدیریت ارتباطات . جذب مشتریان جدید3

 مدیریت هزینه های رقابتی. ارائه قیمت4

 مدیریت تدارکات

 نسبت سود ناویژه بفروش –میزان قیمت محصول نسبت به قیمت محصوالت مشابه 

لی
داخ

ی 
دها

آین
فر

 

 تدارکات مدیریت . توسعه محصول و خدمات1

 مدیریت هزینه

 های جدید یا توسعه داده شدهمیزان بکاربردن تکنولوژی _میزان افزایش تولید 

 رهامیزان ابداع و نوآوری در انجام کا

 میزان محصوالت تحویل داده شده بدون نقص _میزان ابداع و نوآوری در انجام کارها مدیریت کیفیت . بهبود کیفیت ارائه خدمات2

 تعداد تأخیرها در اجرای سفارش مدیریت زمان . تحویل به موقع3

 انداساسی بهبود یافتهتعداد فرآیندهایی که به صورت  یکپارچگیمدیریت ها. مدیریت بهینه پروژه4

 یکپارچگیمدیریت . مدیریت زنجیره تأمین5

 مدیریت تدارکات

 میزان زمان کار انجام شده از مرحله سفارش تا تحویل محصول

 میزان کارکنان جداشده از سازمان انسانیمنابعمدیریت . حفظ و نگهداری کارکنان6

ی
گیر

یاد
 و 

شد
ر

 

 کارکنان. افزایش قابلیت و مهارت 1

 انسانیمنابعمدیریت

 _میزان افراد تحصیلکرده ومتخصص شاغل  _میزان آموزش ضمن خدمت کارکنان برحسب نفر روز 

میزان رضایت کارکنان از شغل و  _های اطالعاتی میزان قابلیت و توانایی کارکنان در استفاده از سیستم

 های کارکنانمیزان استقالل در انجام فعالیت _حقوق 

 . افزایش انگیزه کارکنان2

 . افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان3

 انسانیمنابعمدیریت . توسعه فرهنگ سازمانی4

 مدیریت محدوده

 یکپارچگیمدیریت

 میزان جلسات گروهی تصمیم گیری

 . هم سوشدن اهداف فرد و سازمان5 میزان سطح آگاهی استراتژیک

 های اطالعاتیمیزان قابلیت و توانایی کارکنان در استفاده از سیستم _تعداد کارکنان با تحصیالت عالیه  انسانیمنابعمدیریت . افزایش کارکنان متخصص6

 نسبت تعداد کارکنان واحد مدیریت پروژه به کل کارکنان انسانیمنابعمدیریت ایهای کاری حرفه. استقرار سیستم7

 میزان آموزش ضمن خدمت کارکنان برحسب نفر روز انسانیمنابعمدیریت . یادگیری مستمر 8

 .(نشان داده شده است 2مراحل انجام پژوهش در شکل) 

 

و شاخص های عملکردی، با استفاده از ابزار  PMBOKهای ، اهداف راهبردی شرکت، حوزهBSCپژوهش که عبارت اند از: متغیرهای مناظر یرهایمتغ ییشناسا

 مطالعات پیشین و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. لیفراتحل

 (. متغییر های مورد بررسی3 )جدول

 متغير نوع متغير

 وابسته BSC مناظر

 وابسته شرکت راهبردی اهداف

 مستقل PMBOKهای  حوزه

 مستقل عملکردی های شاخص

 

 ،یتیریسابقه مد یاالمکان دارا یبه باال و حت نیتکنس التیتحص یکه دارا یافراد نینفر بود از ب 50که تعداد آنها بالغ بر یپژوهش ابتدا جامعه آمار نیانجام ا یبرا

درصد و احتمال خطای حدود  95حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد؛ با در نظر گرفتن سطح اطمینان و جهت برآورد  نییبودند؛ تع یو سرپرست یتیمسئول

و پارامترهای پیشنهاد شده برای مدل  واملعقاید جامعه مورد مطالعه در خصوص میزان تناسب عشد. به منظور دریافت نظرات و  44درصد، حجم نمونه برابر  5

با خبرگان  صورت گرفت و با مراجعه به مستندات موجود،  ییابتدا مصاحبه ها کسازان،ین یارزیابی عملکرد شرکت توسعه ساختمان خوارزمی و شرکت مهندس

و  یمدل ارزیابی متوازن و پیکره دانش مدیریت پروژه طراح مینهدر ز نیشیبر اساس مطالعات انجام شده پ یاشنامهاطالعات مورد نیاز تهیه گردید. سپس پرس

جامعه  تعیین

 آماری ونمونه

 ینتدو و یطراح

 پرسشنامه
 هاپردازش داده یشپ

 رابطه بررسی

 با وابسته متغیرهای

 مستقل متغیرهای

 روایی و یاییپا یینتع

 پرسشنامه

 (. مراحل انجام پژوهش2 )شکل
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است. پس  کرتیل فیقضاوت آن ط یسوال و مبنا 37پرسشنامه شامل  نیپس از بررسی و نظرخواهی مجدد از خبرگان و صاحب نظران اصالح و بازنگری شد. ا

 .دیگرد عینفر از اعضاء جامعه که به صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شده بودند؛ توز 44ها بین ها، پرسشنامها توجه به محدودیتهای الزم و باز بررسی

ایی % شد. برای ارزیابی رو 91کرونباخ بدست آمده برابر  یبدست آمد که مقدار آلفا SPSSکرونباخ  توسط نرم افزار  یمحاسبه آلفا قیپرسشنامه از طر ییایپا

( استفاده شد. حداقل CVI) حتوامحتوا عالوه بر استفاده از نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه گیری و هدف پژوهش، از شاخص روایی م

 است که در این پژوهش همه سوال ها این مقدار را کسب نموده اند. 79/0برابر با  CVIمقدار قابل قبول برای شاخص 

 پژوهش يهاافتهي .5

 اسمیرنوف استفاده شد که نتایج به قرار زیر است: -این مرحله برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف در

 k.sتایج حاصل از آزمون (. ن4 )جدول

 داده نوع فرض نتيجه داري معني سطح نمونه تعداد آزمون آماره متغيرها رديف

 نرمال P >0.05 143/0 44 118/0 مالی بعد عملکردی هایشاخص 1

 غیرنرمال P<0.05 008/0 44 157/0 مشتری بعد عملکردی هایشاخص 2

 غیرنرمال P<0.05 007/0 44 158/0 داخلی فرآیندهای بعد عملکردی هایشاخص 3

 نرمال P >0.05 200/0 44 107/0 یادگیری و رشد بعد عملکردی هایشاخص 4

 

 اسمیرنوف _سطح معنی داری آزمون کولموگروف (. 5 )جدول

P >0.05 نرمال هاداده 

P<0.05 نرمال غیر هاداده 

 

و چهار  های یکبزرگتر می باشند، دو متغیر ردیف 05/0های یک و چهار از مقدار خطای قابل پذیرش یعنی از آنجایی که سطح معناداری آزمون متغیرهای ردیف

 اند.کوچکتر است غیرنرمال 05/0آنها از مقدار خطای قابل پذیرش یعنی  های دو و سه که سطح معناداری آزموننرمال هستند. از طرف دیگر متغیرهای ردیف

های دو و ای آزمون متغیرهای ردیفهای یک و چهار با توجه به نرمال بودن آنها از آزمون پارامتری ضریب همبستگی پیرسون و برآزمون متغیرهای ردیف یبرا 

 سه به دلیل غیرنرمال بودن، از آزمون غیرپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

 رضياتف زمونآ .5.1

 این تحقیق، در هر فرضیه دو آزمون فرض زیر مورد بررسی قرار می گیرد. در

H_0 وجود ندارد و یا به عبارتی شاخص های عملکردی ذکر شده در تحقق اهداف راهبردی تأثیر = فرض صفر عبارت است از اینکه توزیع یکنواخت و رابطه قوی

 زیادی ندارد.

H_1 فرض یک عبارت است از اینکه شاخص های عملکردی ذکر شده در تحقق اهداف راهبردی مربوط به همان بعد از =BSC  تأثیر زیادی دارد و به عبارت دیگر

 برقرار است. عوامل کلیدی موفقیت )اهداف راهبردی(رابطه قوی بین معیار مربوط و 

 اول يفرع فرضيه

 رابطه وجود دارد.  BSCهای عملکردی بعد مالی و منظر مالی )اهداف راهبردی بعد مالی( مدلشاخص بین

 

 مالی بعد راهبردی اهداف و مالی بعد عملکردی های شاخص بین رابطه.( 6 )جدول

Sig متغير مستقل متغير وابسته ضريب همبستگي  

 پیرسون های عملکردی بعد مالیشاخص اهداف راهبردی بعد مالی 480/0 001/0

 

است، فرض صفر رد شده و نتیجه می گیریم که بین متغیر شاخص های عملکردی بعد مالی و اهداف  05/0با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری کمتر از 

 مالی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.راهبردی بعد 

 فرضيه دوم

 رابطه وجود دارد.   BSCهای عملکردی بعد مشتری و منظر مشتری)اهداف راهبردی بعد مشتری( مدلبین شاخص

www.SID.ir

http://www.confima.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID  

 

6 

www.confima.ir   

 

 

 مشتری بعد راهبردی اهداف و مشتری بعد عملکردی های شاخص بین رابطه. (7 )جدول

Sig متغير مستقل متغير وابسته ضريب همبستگي  

 اسپیرمن های عملکردی بعد مشتریشاخص اهداف راهبردی بعد مشتری 310/0 041/0

 

رابطه است، فرض صفر رد شده و نتیجه می گیریم که بین متغیر شاخص های عملکردی بعد مشتری و اهداف راهبردی بعد مشتری  05/0با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری کمتر از 

 معنادار و مثبتی وجود دارد.

 فرضيه سوم

 رابطه وجود دارد.   BSCهای عملکردی بعد فرآیندهای داخلی و منظر فرآیندهای داخلیِ مدلبین شاخص

 

 فرآیندها بعد راهبردی اهداف و فرآیندها بعد عملکردی های شاخص بین رابطه.( 8 )جدول

Sig متغير مستقل متغير وابسته ضريب همبستگي  

 اسپیرمن های عملکردی بعد فرآیندهای داخلیشاخص اهداف راهبردی بعد فرآیندهای داخلی 481/0 001/0

 

و است، فرض صفر رد شده و نتیجه می گیریم که بین متغیر شاخص های عملکردی بعد فرآیندهای داخلی  05/0با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری کمتر از 

 .اهداف راهبردی بعد فرآیندهای داخلی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد

 فرضيه چهارم

 رابطه وجود دارد.  BSCهای عملکردی بعد رشد و یادگیری و منظر رشد و یادگیرِی مدلبین شاخص

 

 یادگیری و رشد بعد راهبردی اهداف و یادگیری و رشد بعد عملکردی های شاخص بین رابطه. (9 )جدول

Sig متغير مستقل متغير وابسته ضريب همبستگي  

 پیرسون های عملکردی بعد رشد و یادگیریشاخص اهداف راهبردی بعد رشد و یادگیری 431/0 003/0

 

شاخص های عملکردی بعد رشد و یادگیری و  است، فرض صفر رد شده و نتیجه می گیریم که بین متغیر 05/0با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری کمتر از 

 اهداف راهبردی بعد رشد و یادگیری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

 در زیر اولویت بندی شده اند. BSCبر اساس ضرایب همبستگی که از تحلیل داده های پاسخ دهندگان بدست آمده است، مناظر 

 

 (راهبردی اهداف و عملکردی های شاخص) متغیرها بین روابط همبستگی ضریب بندی اولویت. (10 )جدول

 BSCمناظر  ضريب همبستگي الويت

 فرآیندهای داخلی 481/0 1

 مالی 480/0 2

 رشد و یادگیری 431/0 3

 مشتری 310/0 4

 

 يو جمع بند جهينت .6

تواند منجر به طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد می کسازان،ین یهای ساختمان سازی نظیر شرکت توسعه ساختمان خوارزمی و شرکت مهندسشرکت در

زمان مورد نظر  وهای توسعه و بهبود خدمات، منطبق با کیفیت، هزینه هدایت صحیح مدیران اجرایی شرکت در مسیر تحقق اهداف، وظایف، راهبردها و برنامه

از دو مدل معتبر و  یقیتلف یمدل قیتحق نیمنظور در ا نیدو شرکت نقش بسزایی را ایفا کند. بد نیتواند در باال بردن رضایت مشتریان از امی تیشود  و در نها

 یها( و شاخصPMBOK یهازهسطح دو )حو یهاشرکت، شاخص ی(، اهداف راهبردBSC)مناظر کیسطح  یهاشامل شاخص PMBOKو  BSCشناخته شده 

شرکت در  ی( با اهداف راهبردیعملکرد یهاسطح سه)شاخص یها، رابطه شاخصهاپس از جمع آوری و بررسی داده( ارائه شد. یعملکرد یهاسطح سه)شاخص

از وجود  یحاک جهیآزمون قرار گرفت که نتمورد  رمنیو اسپ رسونیپ یهمبستگ بیتوسط ضرا یریادگیو رشد و  یداخل یندهایفرآ ،یمشتر ،یهر چهار منظر مال
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تواند مفید باشد. پژوهشگران  در تحقیقات  بنابراین مدل پیشنهادی حاضر جهت ارزیابی عملکرد دو شرکت ساختمان سازی مذکور می .استآنها  نیارتباط معنادار ب

ها و صنایع دیگر  با توجه به  پیکره دانش مدیریت پروژه را تلفیق و در سازمان دو مدل کارت امتیازی متوازن و  ،توانند  با مبنا قرار دادن این پژوهشآتی می

 .های آن ها مورد استفاده قراردهندها و محدودیتویژگی
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 عبمنا

 یمتوازن و تئور یازیها، کارت امتداده یپوشش لیتحل یبیترک کردیبا رو یرقابت طیعملکرد در مح یابی(، ارائه مدل جامع ارز1394.)درضایحم زدبخش،یا ؛یمصطف ،ییرضا یمهنوش؛ جهانگشا ،یشکر  .1

 54-45(:1)49ع،یصنا یمهندس ها،یباز

 97-85(: 1/2)32-1، شرف تیریو مد عیصنا یمهندس، DEMATELو  AHP  یهاکیتکن یریبا به کارگ افتهیمتوازن توسعه  یازی(، ارائه کارت امت1395.)نیالد دحسامیس ،یآرا، سمانه؛ دگرد گل .2

 .106-99(: 2)4 ،یدولت یهاسازمان تیریمدمتوازن،  یازیبا استفاده از توسعه کارت امت یشهر تیریتابعه مد یهاعملکرد سازمان یابیارز یالگو ی(، طراح1395محمد.) ،یموسو .3

 ت،یریاقتصاد، مد یالملل نیکنفرانس ب، BSCو بکمک مدل  PMBOK( بر اساس استاندارد PMBPASپروژه ) تیریعملکرد متوازن مد یابیارز یهاستمیس ی(، طراح1393رضا.) ان،یفاطمه؛ رمضان ،یهاشم .4
 .یو علوم اجتماع یحسابدار

رشد  ،یفاز طیدر مح TOPSISو  AHPکردیها با روآن یو رتبه بند PMBOKبر اساس استاندارد  ینفت یهامخاطرات پروژه یی(، شناسا1396.)میابراه ،یمهناز؛ جمال ،یاحمد یبرخوردار .5
 50-41(:50)13،یفناور

 .607-581(:4)11، دانشگاه تهران یدولت تیریمد ،یدینفعان کل یذ کردیبا رو یدر بخش دولت یمنابع انسان یازیکارت امت یفیک یها(، پژوهش1398.)حهیسب ،یحسن؛ شمس ،ییبودال .6

 یدولت تیریمدکشور،  یعلم استیس قاتیمتوزان در مرکز تحق یازیکارت امت یبر عملکرد بر مبنا یمبتن یزیبودجه ر ستمیس یساز ادهی(، پ1396.)نیفرد ،ینیحس د؛یحم ،یاردکان، محمد؛ کاظم ییابو  .7
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