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Abstract 
  

To keep and improve the position of thermal power generation companies in the competitive market, 

performance evaluation is necessary. BSC is one of the most efficient performance evaluation 

models. This model has two assumptions of equal weights of perspectives and equal weights of 

performance evaluation indicators, which are not necessarily true in real-world problems. BWM is a 

strong method for weighting criteria in MADM problems. This research presents a trustable BWM 

algorithm for solving MADM problems with various indicators and hierarchical levels without 

considering the two mentioned assumptions. This algorithm can provide more trustable solutions for 

some real-world problems. Then, the weight of performance evaluation indicators of Fars Power 

Generation Management Company was evaluated by integrating the proposed algorithm with the 

BSC model. Seventeen performance evaluation indicators were identified in this company. Then, the 

identified indicators were classified and weighted in four perspectives using the BSC model. Based 

on the results, the integration of the proposed algorithm with the BSC model can be a suitable 

approach to assigning weights to indicators as per the performance evaluation of thermal power 

generation companies. Also, the algorithm is convergent and trustable and can provide reliable results 

for solving MADM problems according to various number of indicators and hierarchical level 

numbers. 
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تلفیق  استفاده از های تولید برق حرارتی باارزیابی عملکرد شرکت

)یک مطالعه  BSCقابل اعتماد و مدل  BWMالگوریتم پیشنهادی 
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هایمدل کارآمدترین از یكی BSCارزیابی عملكرد الزم است.  ،یدر بازار رقابتهای تولید برق حرارتی شرکتارتقا جایگاه جهت حفظ و  :چكیده

در  لزوماًهای ارزیابی عملكرد وجود دارد که وزن شاخص و مساوی بودنوزن منظرها دو فرض مساوی بودن  ،است. در این مدل عملكرد ارزیابی

دو فرض یاد  احتساب بدوندر این تحقیق  .است MADM مسائل در هاشاخص به دهیوزن برای قوی روشی BWMمسائل واقعی برقرار نیست. 

ارائه گردید. الگوریتم مزبور  ها و سطوح سلسله مراتببا تعداد متفاوت شاخص MADMهای جهت حل مسأله قابل اعتماد BWMشده، الگوریتم 

 تعیین وزن نسبت به BSCمدل با الگوریتم پیشنهادی با تلفیق سپس  مسائل واقعی ارائه دهد.تواند جواب قابل اعتمادتری برای برخی از می

هفده شاخص ارزیابی عملكرد  ،شد. در شرکت مورد مطالعه اقدامبرداری تولید برق فارس در شرکت مدیریت بهرهارزیابی عملكرد  هایشاخص

 BSCمدل با الگوریتم پیشنهادی تلفیق های به دست آمده، یافتهدهی شد. بر اساس بندی و وزنهطبق BSCمنظر مدل  چهارشناسایی و در 

همگرا و همچنین الگوریتم باشد.  های تولید برق حرارتیشرکت ارزیابی عملكرد ها در راستایشاخص تعیین وزن رویكرد مناسبی جهتتواند می

ها و تعداد سطوح ساختار های مختلف تعداد شاخصدر وضعیت MADMهای تواند نتایج قابل اطمینانی برای حل مسألهقابل اعتماد بوده و می

 سلسه مراتب ارائه نماید.

( قابل اعتماد، نرخ سازگاری،BWMبدترین )-(، روش بهترینBSCارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن ): کلیدی هایواژه

های تولید برق حرارتیهای ارزیابی عملکرد، شرکتشاخص

  20/11/1399:   مقاله ارسالتاریخ 

 19/08/1400:     تاریخ پذیرش مقاله

 مهدی عباسی ی مسئول : نام نویسنده

71987-74731: یکدپست، 1یدانشكده مهندس ،یدانشگاه آزاد اسالم سیشهر صدرا، پرد 5 لومتریک ،رازیش ی مسئول :نشانی نویسنده
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 مقدمه -1

کنند،  یریگکه نتوانند عملكرد خود را اندازه یتا زمان هاشرکت

 یابیارز نروی. از اعملكرد خود اطمینان حاصل کنندبهبود از  توانندینم

 نیکارآمدتر زا یكی. باشدیها مسازمان یبرا یضرور یعملكرد امر

( است. BSC1متوازن ) یازیعملكرد، مدل کارت امت یابیارز یهامدل

 ،یداخل یندهایفرآ ،یریادگیو  از چهار منظر رشد BSCمدل 

 .((Kaplan & Norton.2001شده است  لیتشك یو مال انیمشتر

 کی BSCمدل  و بودهعملكرد  یابیارز یهامنظرها شامل شاخص

، BSCمدل  بیاز معا یكی. دهدیم لیرا تشك یساختار سلسله مراتب

در مدل  گری. به عبارت د(Dizaji et al.2018)موزون نبودن آن است 

BSCبودن وزن  یو مساو ظرهابودن وزن من ی، دو فرض مساو

 نی(. در اقیعملكرد وجود دارد )شكاف اول تحق یابیارز یهاشاخص

 یریگمیحل مسائل تصم یهاکیها و تكناز روش توانیخصوص م

 یهاوزن دادن به منظرها و شاخص ی( براMCDM2) ارهیچندمع

 نیا نیتراده نمود. از جمله محبوباستف BSCعملكرد مدل  یابیارز

Abdel-) ( استAHP3) یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ ها،کیتكن

Basset et al.2020).  ترکیب از در این زمینهAHP  باBSC  جهت

، زدخواهیای و آبادروزیف یخاتم)استفاده شده است عملكرد  ارزیابی

 Nikkhah etو  Moradi et al.2018 ؛Dizaji et al.2018 ؛1392

al.2017).  نیبدتر-نیروش بهتراز طرف دیگر (BWM4 توسط )

حل  یهاروش نیدتریاز جد یكیارائه شده و  2015در سال  ییرضا

 نی. اشودی( محسوب مMADM5چندشاخصه ) یریگمیمسائل تصم

داشته و  ازین یکمتر یاسهیمقا یهابه داده AHPروش نسبت به روش 

قابل  جیکه نتا یمعن نیبد شود،یسازگارتر م یهاسهیمنجر به مقا

روش به  نیدر ا نیهمچن .(Rezaei.2015) کندیم جادیا یاعتمادتر

. (Mi et al.2019)است  ازین یزوج ساتیجهت انجام مقا یزمان کمتر

 شده است. دهاستفا BWMاز روش  یشنهادیدر روش پ نرویاز ا

محاسبه شده توسط  یهااز قابل قبول بودن وزن نانیجهت اطم

BWMیبه محاسبه نرخ سازگار ازی، ن (CR بوده )(Rezaei.2015) 
 یکه استفاده از جداول استاندارد آستانه قابل قبول نرخ سازگار

(CRT6) (et al.2020 Liang) در باشدیخصوص راهگشا م نیدر ا .

شاخص ارائه شده  9حداکثر  ی، آستانه قابل قبول براCRTجداول 

شاخص داشته باشد، امكان  9از  شیکه مسأله ب یطیاست. در شرا

از قابل اعتماد  نانیامكان اطم جهیاستفاده از جداول مزبور و در نت

در (. قیمحاسبه شده وجود ندارد )شكاف دوم تحق یهابودن وزن

استفاده از  باشد،شاخص داشته  9از  شیمسأله بشرایطی که 

جهت  دیمفبه عنوان یک راهكار  و ساختار سلسله مراتب یبندهخوش

 .(http://bestworstmethod.com) اشاره شده است هاتعیین وزن

و  قیذکر شده تحق یهاپژوهش به منظور پرکردن شكاف نیدر ا

از جمله  MADMهای روشبرخی نسبت به  BWMبا توجه به برتری 

AHP، تمیالگور BWM  قابل اعتماد جهت حل مسائلMADM  در

ها و تعداد سطوح سلسله مراتب ارائه مختلف تعداد شاخص یهاتیوضع

 یهاوزن شاخص نییتع یبرا یشنهادیپ تمیاست. سپس الگور دهیگرد

برق  دیتول یبرداربهره تیریدر شرکت مد BSCعملكرد مدل  یابیارز

 بكار برده شدهتر آن شرکت در راستای ارزیابی عملكرد مناسبفارس 

 است. 

 BWMهای اخیر از تلفیق ، در سالBWMبا توجه به مزایای 

دهی به ( برای وزنDEA7ها )ی دادهشفازی با آنالیز تحلیل پوش

 & Mei) شده استاستفاده ها در مباحث مختلف انرژی شاخص

Chen.2021  وHuang et al.2021)توان برای . از این موضوع می

 توسعه الگوریتم پیشنهادی استفاده کرد. 

 یمبان و قیتحق نهیشیپ ابتدا :است نیچن حاضر قیتحق ساختار

 یشنهادیپ تمیالگورروش پژوهش و  سپساست.  شده آورده ینظر

نكات  یبرخ و شده انیب پژوهش یهاافتهی ادامه در. است شده حیتشر

در قسمت بحث آورده شده است.  یشنهادیپ تمیدر الگور تیحائز اهم

  آورده شده است. قیتحق یریگجهیدر انتها، نت

 قیتحق نهیشیپ -2

آن«،  یسازگار یو بررس BWMمربوط به » قاتیبخش به تحق نیدر ا

 و «یسلسه مراتب BWMعملكرد«، » یابیدر ارز BWM»کاربرد 

آن« پرداخته  یهاوزن شاخص نییو تع BSCعملكرد  یابی»مدل ارز

 شده است.

 MADMحل مسائل  یرا برا BWM، 2015در سال  ییرضا

 یرخطیغ یزیربرنامه 8مكسینیمدل م کیروش  نیارائه نمود. در ا

 یبرا یمدل، مدل اصل نی. ادیها ارائه گردوزن شاخص نییتع یبرا

فرمول محاسبه  نیهمچن. شودیمحسوب م BWMها در محاسبه وزن

CR ارائه شد  جینتا یسازگار یبررس یبرا(Rezaei.2015).  سپس

معادل مدل  یخط یزیرمدل برنامه کی، 2016در سال  ییرضا

. (Rezaei.2016)شده ارائه داد  ادی یرخطیغ یزیربرنامه مكسینیم

 مدل درست نباشد نیا جینتا طیشرا یالبته ممكن است در برخ

(Beemsterboer et al.2018)یها. در رفرنس (Rezaei.2015)  و

(Rezaei.2016)یهارفرنس نیتریآنها را به عنوان اصل توانی، که م 

BWM یبرا یمحسوب نمود، حد آستانه قابل قبول CR  ارائه نشده

بدست آمده از  جیاز نتا نانی( جهت اطم2020و همكاران ) انگیاست. ل

BWMری، مقاد CRT  حد( آستانه قابل قبولCR را ارائه نمودند. در )

، جداول آستانه قابل 9کارلومونت یسازهیخصوص با استفاده از شب نیا

 BWaها و مقدار با توجه به تعداد شاخص CR یو خروج یقبول ورود

شاخص( ارائه شد.  نیشاخص نسبت به بدتر نیبهتر تی)ارجح

 CR یو خروج یورود یهانشان داده شد که آستانه نیهمچن

 .(Liang et al.2020) اندهمبسته
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BWM از  یمختلف یهانهیها در زموزن شاخص نییجهت تع

حمل  ،یتكنولوژ سک،یر یابیارز ت،یفیک یابیارز ن،یتأم رهیجمله زنج

 Mi et) عملكرد مورد استفاده قرار گرفته شده است یابیو نقل و ارز

al.2019)استفاده از  مربوط به قاتی. در ادامه تحقBWM جهت 

 یابی( به ارز2019) مكارانو ه ائوی. لشودیعملكرد آورده م یابیارز

و سپس  پرداخته BWM یبا استفاده از زبان فاز مارستانیعملكرد ب

با استفاده از روش  یرا با محاسبه نرخ سازگار یشنهادیاعتبار روش پ

 Liao et) انددهیاصالح شده و آستانه قابل قبول ارائه شده سنج

al.2019)قیبخش تحق لكردعم یابیبه ارز( 2018) ییو رضا یمی. سل 

 قیکوچک تا متوسط با استفاده از تلف یها( شرکتR&D10و توسعه )

BWM عملكرد  یابیو مدل ارزBSC اندپرداخته (Salimi & 

Rezaei.2018) . 

BWM نیاستفاده شود. در ا نیز یبصورت سلسله مراتب تواندیم 

سلسله  BWM( با استفاده از 2018و همكاران ) ییخصوص رضا

با احتساب ابعاد  مایحمل بار هواپ یهاستمیس تیفیک یابیبه ارز یمراتب

 نیمربوط به ا یهارشاخصیو ز یخدمات به عنوان شاخص اصل تیفیک

شهبازخان و همكاران  .(Rezaei et al.2018)اند ابعاد پرداخته

حالل با استفاده  نیتأم رهیزنج تیریدر مد سکیر یابی( به ارز2021)

 رهیعنصر خطرناک زنج 42 قیتحق نیاند. در اپرداخته یفاز BWMاز 

 یبندخبره، در هفت بُعد دسته میبا نظر ت و ییحالل شناسا نیتأم

ابعاد و  ،یفاز BWMارائه شده و  تمی. سپس با استفاده از الگوردیگرد

 .(Khan et al.2021) دیگردی بندتیمرتبط اولو سکیعناصر ر

عملكرد  یابیارز نهیانجام شده در زم قاتیتحق یدر ادامه به بررس

وزن  نییو تع BSC كردیمختلف با استفاده از رو یهادر حوزه

بجز  ییها)منظور روش MCDM یهاروش گریآن با د یهاشاخص

( 2018و همكاران ) یاست( پرداخته شده است. مراد BWMروش 

 ادغام یبر مبنا تالیجید یهایعملكرد صنعت باز یابیمدل ارز کی

AHP  وBSC مدل  ینرخ ناسازگار نكهیاند. با توجه به اداده شنهادیپ

 Moradi et)شد  دییبود، اعتبار مدل تأ 1/0کمتر از  یشنهادیپ

al.2018)عملكرد  یابی( به ارز2018و همكاران ) یزجی. سلطان نژاد د

استفاده از مدل  اب ییغذا عیصنا یهافروشگاه یبندو رتبه

اند ( پرداختهTOPSIS11) سیو تاپس یفاز BSC ،PAHیبیترک

(Dizaji et al.2018)( با استفاده از 2018) چیستیو کر چی. بوکوو

سازمان  ییکارا یریگبه اندازه DEAو  BSC یهاروش بیترک

( 2019) یو حائر ی. هاتف(Bоšković & Krstić.2018)اند پرداخته

از  یبیمدل ترک کیبا استفاده از  مارستانیعملكرد ب یابینسبت به ارز

BSC  وDEA اند اقدام نموده یفاز(Hatefi & Haeri.2019) .

در  اجرای استراتژینسبت به ارزیابی  (2017نیكخواه و همكاران )

 Nikkhah et) اندپرداخته AHPو  BSCنیروگاه نكا با استفاده از 

al.2017). ( با استفاده از 1392و رجبی تنها ) علیرضاییBSC  نسبت

ای با در نظر برق منطقه هایوری شرکتگیری رشد بهرهاندازهبه 

 اندپرداخته های مربوطهگرفتن شرایط تحریم و سیاستگذاری

فیروزآبادی و ایزدخواه خاتمی  .(1392، تنها یرجبی و یرضایعل)

جهت طراحی مدل راهبردی ارزیابی  BSCبا  AHP( از ترکیب 1392)

 یخاتم) نداههای ساختمانی استفاده نمودعملكرد در شرکت

  .(1392، زدخواهیای و آبادروزیف

عملكرد  یابیارز یهاانجام شده، شاخص یهایبا توجه به بررس

 گریاول(؛ از طرف د قیوزن دارند )شكاف تحق نییبه تع ازین BSCمدل 

BWM ی تمیالگور یول باشد، نكاریانجام ابرای مناسب  یروش تواندیم

نشد  افتی ،ارائه دهد ینانیقابل اطم جینتا لزوماًکه  BWM بر یمبتن

 تمیحاضر، ارائه الگور قیتحق یاصل ی(. نوآورمدو قی)شكاف تحق

BWM  قابل اعتماد با استفاده ازCR ( و یو خروج یبر ورود ی)مبتن

CRT ها و تعداد سطوح سلسله مختلف تعداد شاخص یهاتیدر وضع

 یابیارز یهابه شاخص یدهبا هدف وزن MADM یهامراتب مسأله

 .باشدیم BSCمدل عملكرد

 ینظر یمبان -3

1-3- BWM 

BWM  یهاارائه شد. گام ییتوسط رضا 2015در سال BWM  به

 :باشدیم ریصورت ز

 {n, ….,C2, C1C} یریگمیتصم یهاشاخصتعریف : 1 گام

 ( Wشاخص ) نی( و بدترBشاخص ) نیبهترتعیین : 2 گام

( BO12ها )شاخص ریشاخص نسبت به سا نیبهتر تی: ارجح3 گام

 (.Bja) شودیمشخص م 9تا  1با اعداد 

شاخص  نیها نسبت به بدترشاخص ریسا تی: ارجح4 گام

(OW13 با اعداد )گرددیمشخص م 9تا  1 (jWa .) 

 نهیبه ری، مقاد1 یاضیر یزیرو حل مدل برنامه لی: با تشك5 گام

𝑤1)ها وزن شاخص
∗ . 𝑤2

∗. … . 𝑤𝑛
 .گرددیمحاسبه م (∗

 
min 𝜉  

s.t: 

|
wB

wj̇
− aBj| ≤ 𝜉, ∀𝑗   

|
w𝑗

w𝑤

− ajW| ≤ 𝜉, ∀𝑗  

∑ wj=1
j

 

w𝑗 ≥ 0, ∀𝑗 

 

قدددار به مدددل  نددهیم حددل  صددل از  هدددف حا شدددیم ξ*، 1تددابع   با

(Rezaei.2015). 

 BWMدر  یسازگار -2-3

به دست آمده از  جیاز قابل قبول بودن نتا یبا محاسبه نرخ سازگار

BWMنیب یعدد ،یمقدار نرخ سازگار. شودیحاصل م نانی، اطم 

باشد،  كتریبه صفر نزد یهر چه نرخ سازگاربوده که  کیصفر و 

 یباشد، سازگار كترینزد کیبه  یو هر چه نرخ سازگار شتریب یسازگار

(1) 

۶۶

http://ieijqp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ieijqp.ir/article-1-97-fa.pdf
http://ieijqp.ir/article-1-97-fa.pdf
http://ieijqp.ir/article-1-97-fa.pdf
http://ieijqp.ir/article-1-97-fa.pdf
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نرخ  یآستانه قابل قبول برا نیی. تع(Rezaei.2016) باشدیکمتر م

است. تاکنون  یضرور یامر 1جهت اطمینان از نتایج مدل  یسازگار

محاسبه آستانه قابل قبول ارائه  ایو  نییجهت تع یمختلف یهاروش

 2/0 ،ییشده است. به عنوان نمونه، آستانه قابل قبول توسط رضا

(Liao et al.2019) 5/0 گر،ید یاو در مطالعه (Chitsaz & 

Azarnivand.2017) کمتر از  یاعالم شده است. اگر نرخ سازگار

. در باشدیو مورد قبول م نانیقابل اطم جیآستانه قابل قبول باشد، نتا

و محاسبه آستانه قابل قبول  یسازگار یبررس یهاروش 2020سال 

 شپژوه نیو همكاران ارائه شده است. در ا انگیتوسط ل ینرخ سازگار

بر  ی( و مبتنICR) یر ورودب یمبتن یسازگار یریگاندازه نحوه

 .(et al.2020 Liang) است شده هئارا( OCR) یخروج
OCR  همانCR که با استفاده از  باشدیم*ξ تابع  نهی)مقدار به

طبق  1جدول  maxξ ای( CI14) ی( و مقدار شاخص سازگار1هدف مدل 

 .(Rezaei.2015) گرددیمحاسبه م 2رابطه 

(2) CRO =
ξ

∗ 

𝐶𝐼
 

 

 BWM (Rezaei.2015) روش( CI)های سازگاری شاخص :(1)جدول 
BWa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C
I

 

00 /0 

44 /0 

00 /1 

63 /1 

30 /2 

00 /3 

73 /3 

47 /4 

23 /5 

 
ICR ؛ گرددیمحاسبه م یزوج ساتیمقا یهاتیبر اساس ارجح 

به تعداد  ،یزوج ساتیمربوط به مقا یهاداده یآورپس از جمعبنابراین 

 ICR ممیمحاسبه و ماکز 3را طبق رابطه  ICRهر مسأله،  یهاشاخص

 .(et al.2020 Liang) گرددیآن مسأله لحاظ م ICRبه عنوان 

 

(3) 

𝐶𝑅𝐼 = max
𝑗

𝐶𝑅𝑗
𝐼 

𝐶𝑅𝑗
𝐼 = {

|𝑎𝐵𝑗  × 𝑎𝑗𝑤 − 𝑎𝐵𝑤|

𝑎𝐵𝑤  × 𝑎𝐵𝑤 − 𝑎𝐵𝑤

   𝑎𝐵𝑤 > 1

0                             𝑎𝐵𝑤 = 1

 

 

، یدارد. از جمله ارائه بازخورد فور یادیز یایمزا ICRاستفاده از 

 تی. مزستین 1به حل مدل  ازیمحاسبه آن ن یکه برا یمعن نیبد

 یهادر مدل توانیرا م ICR یعنیمستقل از مدل بودن است.  یبعد

 .(Liang et al.2020)کرد  فاده( است1)عالوه بر مدل  BWM مختلف

و  ICRاز قابل قبول بودن  نانیو همكاران جهت اطم انگیل
OCR جداول آستانه قابل قبول مربوط به ،ICR  وOCR  .ارائه نمودند

و  (شاخص 9تا  3) هابر اساس تعداد شاخص CRTدر جداول مزبور، 

در . است دهیمشخص گرد( 9تا  3)مقدار ارجحیت ( BWa) هااسیمق

مورد نظر،  BWMمسأله  یخصوص پس از محاسبه نرخ سازگار نیا

حاصله با آستانه قابل قبول مستخرج از جدول  یمقدار نرخ سازگار

کوچكتر از  یکه نرخ سازگار ی. در صورتشودیم سهیمقا یسازگار

 ازین نصورتیا ریدر غ باشد؛یقابل قبول م جیآستانه قابل قبول باشد، نتا

 بی. الزم به ذکر است که ضرباشدیم یزوج ساتیمقا مجدد یابیبه ارز

 .(et al.2020 Liang)وجود دارد  OCRو  ICR نیب ییباال یهمبستگ

 BSC کردیعملکرد با استفاده از رو یابیارز -3-3

 کندیم انیعملكرد، اتفاق نظر وجود ندارد. آرمسترانگ ب فیتعر برای

عملكرد  یلیتوجه نمود. ن ندهایو فرآ جیهمزمان به نتا دیدر عملكرد با

با ارزش  یریگقابل اندازه یامدهایپ دیتول یرا انجام اقدامات امروز برا

شامل دو بُعد  ازمانعملكرد هر س كافی. از نظر اکندیم فیدر فردا تعر

 ندیعملكرد فرآ یریگاندازه نروی. از اباشدیم یو اثربخش ییکارا

 یریمشاهده و بكارگ ف،یاست که به تعر یو اثربخش ییکارا یسازیکم

. پردازدیقاعده منظم م کیعملكرد سازمان در  یهاشاخص

 یکم یهستند که برا ییارهایعملكرد، مع یریگاندازه یهاشاخص

)امیران و  رندیگیمورد استفاده قرار م یو اثربخش ییراکردن کا

در  شرفتیپ زانیعملكرد، م یابیارز ندیفرآ نی. بنابرا(1392همكاران، 

 Dizaji et) کندیم یابیشده را ارز نییتع شیبه اهداف از پ یابیدست

al.2018). 

 یاجرا یمدرن و برا یهاکاپالن و نورتون با درک الزامات سازمان

در  ت،یریجامع بهبود عملكرد و مد ستمیس کی جادیو ا یمؤثر استراتژ

کردند.  یمعرف BSCرا با نام  یدیجد تیریمد ستمیس 1992سال 

عملكرد و  یابیچارچوب جامع ارز کی، به عنوان BSC تیریمد ستمیس

اهداف کوتاه مدت و بلندمدت برقرار  نیب دلتعا ،یاستراتژ شرفتیپ

توسط کاپالن و  BSC یاز معرف پیش. (Dizaji et al.2018) کندیم

ها عملكرد سازمان یابیدر ارز یو اقتصاد یمال یهاجنبه شترینورتون، ب

و  یاستراتژ BSC. (Moradi et al.2018) شدیدر نظر گرفته م

 ،یداخل یندهایفرآ ،یریادگیسازمان را به چهار منظر رشد و  ندازاچشم

به طور  .(Kaplan & Norton.1996) کندیترجمه م یو مال انیمشتر

سازمان  کی تیریمد ستمیس "یسنگ بنا" تواندیم BSCخالصه، 

 .(Quesado et al.2018) باشد

 روش پژوهش -4

 یبر اساس هدف، کاربرد قیپژوهش حاضر از لحاظ نوع تحق

حاضر همزمان از  قیدر تحق نكهیبه ابا توجه  نی. همچنباشدیم

نوع روش  ،شده استمربوطه استفاده  یو ابزارها یفیو ک یکم یهاداده

 .باشدیم یفیو ک یکم یبیروش ترک ق،یتحق

 ریو سا یااز روش کتابخانه یاطالعات نظر قیتحق نیدر ا

 یآورجمع یشده است. برا یآورجمع یدانیاطالعات، از روش م

استاندارد اخذ  رمها از فاطالعات مربوط به وزن منظرها و شاخص

۶۷



 رضا دهقانی، مهدی عباسیحمدم

 

       1400 زمستان 25شماره پیاپی  4شماره  دهمپژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال  -نشریه علمی

 

 لیو تحل هی. تجزدیجلسات استفاده گرد یو برگزار BWMاطالعات 

 .است هو اکسل انجام شد نگویل یافزارهااطالعات با استفاده از نرم

 یشنهادیپ تمیالگور -5

قابل اعتماد جهت حل مسأله  BWMبخش، ابتدا ماژول  نیدر ا

MADM  سپس با استفاده از گرددیشاخص ارائه م 9با حداکثر .

حل  یقابل اعتماد برا BWM تمیشده، الگور فیماژول تعر

 .شودیم حیتشر MADM یهامختلف مسأله یهاتیوضع

 شاخص 9قابل اعتماد با حداکثر  BWMماژول  -1-5

 ساتیدر مقا یکاف یسازگار ستیبایم BWM جیاز نتا نانیجهت اطم

 یهادر گام OCRخصوص محاسبه  نیوجود داشته باشد. در ا یزوج

BWM نجایلحاظ شده، اما آستانه قابل قبول آن ارائه نشده است. در ا 

ارائه  1طبق شكل  صهینق نیرفع ا یقابل اعتماد برا BWMماژول 

 شده است. 

محاسبه و  2و  3 یهاطبق رابطه OCRو  ICR ،یشنهادیدر ماژول پ

. از آنجا که شودیم یقرار گرفتن آن در محدوده قابل قبول بررس

کمتر  ایشاخص  9 یمسائل دارا یجداول آستانه قابل قبول تنها برا

 9مسائل حداکثر  یقابل استفاده است، ماژول ارائه شده تنها برا

 شاخصه قابل استفاده است.

 

 
 شاخص 9با حداکثر  اعتماد قابل BWMفلوچارت ماژول (: 1شکل )

 

لزوماً در محدوده قابل  یشنهادیماژول پ OCRو  ICRاز آنجا که 

بر  یجواب حاصل از ماژول لزوماً مبتن نرویقبول قرار خواهد گرفت، از ا

 نیا یاز عبارت »قابل اعتماد« برا نیسازگار است. بنابرا ساتیمقا

 ماژول استفاده شده است.

 قابل اعتماد BWM تمیالگور -2-5

ها و تعداد سطوح با توجه به تعداد شاخص MADM یهامسأله

در نظر  2طبق جدول  تیدر چهار وضع توانندیر سلسه مراتب، مساختا

 گرفته شوند.

 
 MADM هایهای مختلف مسألهوضعیت(: 2جدول )

 تعداد سطوح

 تعداد شاخص
یتک سطح یچندسطح   

 ج الف کمتر یاشاخصه  9

 د ب شاخصه 9از  شیب

 
( هر چهار 2قابل اعتماد )شكل  BWM یشنهادیپ تمیالگور

 حیخصوص ابتدا به تشر نی. در ادهدیرا پوشش م د تا الف تیوضع

 (ب تیوضع)شاخصه«  9از  شیب ی»تک سطح تیدر وضع تمیالگور

جهت سه  تمیبند، عملكرد الگور نیا ی. در انتهاشودیپرداخته م

منظور . به گرددیم حیتشر (دالف، ج و های وضعیت) گرید تیوضع

به  حیتشر نیشده و در ح یگذارشماره تمیدرک بهتر، مراحل الگور

 .شودیمرحله مربوطه اشاره م

(. سپس 1)مرحله  شودیم نییخبره تع میت یدر ابتدا اعضا

و نظرات  اتیبا استفاده از مرور ادب یریگمیمسأله تصم یهاشاخص

 یمحاسبه سازگار. جهت امكان شودیم ییخبره شناسا میت یاعضا

برقرار باشد. پس در ادامه  یستیشاخص با 9شرط حداکثر  یمسأله اصل

 میت یاعضا شنهادیو بنا به پ هاشاخص تی( با توجه به ماه2)مرحله 

 نی. در اشوندیم یبندمختلف طبقه یهاها در دستهخبره، شاخص

دهنده دسته مربوطه نشان ایکه نماد  یهر دسته، شاخص یخصوص برا

دسته  نیکه در ا ییهاشاخص یو مابق یبه عنوان شاخص اصل باشدیم

. شودیگرفته م نظردسته در  یهارشاخصیاند به عنوان زقرار گرفته

 لیرا تشك یدیهر دسته مسأله جد یهارشاخصیمجموعه ز نیبنابرا

در نظر گرفته  «یاز مسأله اصل یارمسألهیکه به عنوان »ز دهندیم

دسته قرار  کیدر  زین یاصل یهامجموعه شاخص نی. همچنشودیم

. اگر شودیدر نظر گرفته م رمسألهیز کیگرفته و خود به عنوان 

 حیشاخص داشته باشد، با استفاده از موارد تشر 9از  شیب یارمسألهیز

گردد. سپس  هیشاخصه تجز 9حداکثر  یهارمسألهیبه ز یستیشده با

 نیا یهاجموعه شاخصدر سطح مربوطه و م هارمسألهینماد ز

. با تكرار رندیگیتر سلسله مراتب قرار منییدر سطوح پا هارمسألهیز

شاخصه  9مرتبط حداکثر  رمسائلیز یامجموعهبه  یمسأله اصل نكار،یا

شده،  فیتعر یهارمسألهیخواهد شد. سپس با استفاده از ز لیتبد

ساختار،  نی. در اگرددیاقدام م «ینسبت به »ساخت ساختار مسأله اصل

در  یاصل یهاشاخص رمسألهیمسأله در سطح صفر و ز یهدف اصل

 شاخص مسأله (W) نیدترو ب (B) نیبهتر نییتع

 شروع

 3 رابطه از استفاده با ICR محاسبه
 

 ؟CRT از کمتر ICR آیا

 

 سایر و (BO) هاشاخص سایر به نسبت شاخص بهترین ارجحیت تعیین

 (OW)  شاخص بدترین به نسبت هاشاخص
 

 1 ریاضی ریزیبرنامه مدل حل و تشكیل طی هاشاخص وزن محاسبه

1 

 2 رابطه از استفاده با OCR محاسبه
1 

  ؟CRT از کمترOCRآیا 

 

 پایان

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی
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شده در  فیتعر یهارمسألهیز ی. سپس مابقشودیقرار داده م کیسطح 

 .رندیگیسطوح بعد قرار م

 

 
 قابل اعتماد BWMفلوچارت الگوریتم پیشنهادی (: 2)شکل 

 

را با استفاده از ماژول  رمسألهیهر ز یهاوزن شاخص 3در مرحله 

BWM  شاخص محاسبه کرده و به عنوان  9قابل اعتماد با حداکثر

 یتمام ی. وقتمیکنیلحاظ م یمسأله اصل یهاشاخص هیوزن اول

محاسبه  یمسأله اصل یهاشاخص هیکل هیحل و وزن اول هارمسألهیز

خصوص، وزن  نی. در امیکنیمحاسبه م راها شاخص ییوزن نها د،یگرد

شاخص مربوطه  ییهمان وزن نها کیسطح  یاصل یهاشاخص هیاول

سطح دو به بعد، از حاصلضرب وزن  یهاشاخص یی. وزن نهاباشدیم

شاخص مربوطه  هیمرتبط سطوح قبل در وزن اول یهاشاخص هیاول

 .گرددیمحاسبه م

ها توسط شاخص یتمام ییمقبول بودن وزن نها 4در مرحله 

در صورت عدم اتفاق نظر . ردیگیقرار م یخبره مورد بررس میت یاعضا

در صورت مقبول مبنا رأی اکثریت خواهد بود.  ،اعضای تیم خبره

صورت  نیا ری. در غابدییادامه م 2از مرحله  تمیها، الگورنبودن وزن

حاصل شده  یمسأله اصل یهاشاخص ییساختار مطلوب و وزن نها

 (.6رسد )مرحله یم انیبه پا تمی( و الگور5له )مرح

 : شودیپرداخته م گرید تیدر ادامه به سه وضع

در  :(الف تی)وضع کمتر« ایشاخصه  9 ی»تک سطح تیوضع

 یساختار سلسله مراتب لیو تشك رمسألهیز فیبه تعر یازیمرحله دوم ن

قابل  BWMماژول  یبار اجرا کی یط تیوضع نی. در اباشدینم

 .شودیها محاسبه مشاخص ییشاخص، وزن نها 9اعتماد با حداکثر 

اگر مسأله  :های ج و د()وضعیت «ی»چندسطح یهاتیوضع

داشته باشند  رشاخصیها، زشاخص یبرخ ایاز ابتدا ساختار داشته 

یعنی  2جدول  یچندسطح یهاتی، با وضعBSC كردیمانند رو

 2در مرحله  هاتیوضع نیا. در میمواجه هستهای ج و د وضعیت

هر  یشاخص برا 9ارائه شده با استفاده از شرط حداکثر  تمیالگور

 ی. در صورتگرددیم یمراتب مربوطه بررس لهساختار سلس رمسأله،یز

 9 ی»چندسطحی عنی ج تیکه شرط مربوطه برقرار باشد )وضع

ادامه  تمیالگور یکمتر«( حل مسأله طبق مراحل بعد ایشاخصه 

 9از  شیب ی»چندسطح یعنی د تیصورت )وضع نیا ری. در غابدییم

 9با حداکثر  دیجد یهارمسألهیشاخصه«( ساختار اصالح شده و ز

مسأله به  تم،یالگور یاجرا یط گری. به عبارت دشودیم لیشاخص تشك

 .شودیم لیکمتر« تبد ایشاخصه  9 ی»چندسطح یعنی ج تیوضع

 تمیها در الگورشاخص هیقابل توجه آنكه محاسبه وزن اول

ماژول  ی( با اجرا2جدول الف تا د  تیچهار وضع ی)در تمام یشنهادیپ

BWM ماژول  یهر بار اجرا یط ی. از طرفشودیم نییقابل اعتماد تع

وزن  نكهی. با توجه به اشودیحاصل م نانیاطم جینتا یمزبور، از سازگار

 شود،یماژول مزبور حاصل م یحاصل از اجرا جیبا ادغام نتا یینها

قابل اعتماد بوده و  زین یینها جیاذعان نمود که نتا توانیم نیبنابرا

 یاگر مسأله »تک سطح گری. از طرف دباشدیاعتبار م یدارا تمیالگور

بار ماژول  کی، تنها الزم است (وضعیت الف) کمتر« باشد ایشاخصه  9

 2جدول  گرید تیسه وضعدر  نیمورد نظر اجرا شود. همچن

 رمسائلیتعداد زو در نتیجه  هاتعداد شاخص ،های ب تا د()وضعیت

 که دراست همچنین فرض شده  باشد.می معدود تشكیل شده ساختار

مبنا رأی اکثریت خواهد بود.  ،صورت عدم اتفاق نظر اعضای تیم خبره

های معدودی از مراحل فلوچارت الگوریتم پیشنهادی در نتیجه با اجرا

BWM  (، ساختار مطلوب و وزن نهایی 2قابل اعتماد )شكل

 تمیالگور نرویاز ا های اصلی مسأله حاصل خواهد شد.شاخص

 .باشدیمعتبر و همگرا م یشنهادیپ

 پژوهش یهاافتهی -6

وزن  نییجهت تع یشنهادیپ تمیالگور یاجرا جینتا نجایدر ا

 یبرداربهره تیریدر شرکت مد BSCعملكرد مدل  یابیارز یهاشاخص

. شرکت مورد مطالعه به منظور گرددیو ارائه م حیبرق فارس تشر دیتول

برداری از تأسیسات نیروگاهی و با هدف تولید انرژی الكتریكی در بهره

 كلیهای سو در حال حاضر از نیروگاه دهیگردتأسیس  1371سال 

 نماید.برداری میشیراز بهره یگاز روگاهیفارس و ن یبیترک

اعضا از  نیی. جهت تعدیگرد لیخبره تشك میدر مرحله اول ت

استفاده  (Cohen & Arieli.2011) 15یگلوله برف یریگروش نمونه

مقام سازمان(  نیعامل )باالتر ریمد شنهادیخصوص بنا به پ نیشد. در ا

عضو  میت یشدند. از آنجا که اعضا نییخبره تع میت هیاول یاعضا

. قابل ذکر آنكه دیگرد یتلق ییخبره نها میت دند،نكر یرا معرف یدیجد

 خبره تیم تشكیل
 

 در اعتماد؛ قابل BWM ماژول از استفاده با هاشاخص نهایی وزن تعیین
 زیرمسائل حل نتایج ادغام با نهایی وزن تعیین زیرمسائل، وجود صورت

 

 تمامی نهایی وزن آیا
 است؟ تأیید ها موردشاخص

 

 تعریف لزوم، صورت در و اصلی؛ مسأله هایشاخص شناسایی
 اصلی مسأله مراتب سلسله ساختار اصالح/ساخت طی هازیرمسأله

 

  شده حاصل اصلی مسأله هایشاخص نهایی وزن و مطلوب ساختار

1 

 پایان

 خیر

 بلی

4 

5 

6 

 شروع

3 

2 

1 

0 

۶۹



 رضا دهقانی، مهدی عباسیحمدم
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 ینكنند، اعضا یرا معرف یدیاعضا فرد جد یوقت ،یدر روش گلوله برف

. الزم به ذکر است در جلسات برگزار شده با شوندیم یتلق یینها میت

سوال، مبنا  کیصوص پاسخ نظر در خخبره، در صورت عدم اتفاق میت

  .در نظر گرفته شد تیاکثر یرأ

شد که با  ییعملكرد شناسا یابیارز شاخص 17در مرحله دوم 

منظر  4خبره در  میت یاعضا شنهادیآنها و بنا به پ تیتوجه به ماه

BSC منظر  4. دیگرد یبنددستهBSC یاصل یهابه عنوان شاخص 

( SP1) رمسألهیز نیترمنظر، کالن 4 نیکه مجموعه ا باشندیمسأله م

 4 زیمنظر ن 4 نیمربوط به ا یهااخصش ری. زدهندیم لیرا تشك

(. SP5تا  SP2دادند ) لیرا تشك یجهت مسأله اصل گرید رمسألهیز

، 3. سپس مطابق شكل دیگرد لیتشك رمسألهیز 5در مجموع  نیبنابرا

 نكهیشد. با توجه به ا لیتشك یاصلساختار سلسله مراتب جهت مسأله 

( کمتر SP5تا  SP1 رمسائلی)ز رمسألهیز 5 یتمام یهاتعداد شاخص

 9 یمورد نظر بصورت »چندسطح MADMشاخص بود، مسأله  9از 

 (.2جدول  ج وضعیت) باشدیکمتر« م ایشاخصه 

عملكرد مدل  یابیارز یهاشاخص ییو نها هیوزن اول 3در مرحله 

BSC شده با استفاده از ماژول  فیتعر رمسألهیز 5حل  قیاز طر

BWM  دیمحاسبه گرد (1شاخص )شكل  9قابل اعتماد با حداکثر .

و  ICRیبررس جیو نتا یزوج ساتیمربوط به ارجحت مقا یهاداده
OCR  آستانه قابل قبول مربوط به آن  دبا ح رمسألهیز 5محاسبه شده

 هیمربوط به وزن اول جیانت نیآورده شده است. همچن 4و  3در جداول 

 5در جدول  BSCعملكرد مدل یابیارز یهامنظرها و شاخص ییو نها

  آورده شده است.

محاسبه شده مورد  یینها یهامشخص شد که وزن 4در مرحله 

( و وزن 3ساختار مطلوب )شكل  نیخبره است. بنابرا میت یاعضا دییتأ

( جهت شرکت مورد مطالعه 5)جدول  یهامنظرها و شاخص یینها

 5قابل توجه آنكه با توجه به تعداد  .(6و  5حاصل شده است )مراحل 

مرتبط با مسأله اصلی و همچنین مبنا قرار دادن رأی اکثریت  رمسألهیز

در صورت عدم اتفاق نظر مابین اعضای تیم خبره، الگوریتم پیشنهادی 

 تیجه مطلوب رسید.قابل اعتماد به ن BWMاجرای ماژول  5طی 

 
 زیرمسائل مطالعه موردی ICR(: بررسی سازگاری 3جدول )
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 مطالعه موردی BSC نمودار سلسله مراتبی ارزیابی عملکرد(:3) شکل

، انیمشتر ،یداخل یندهایفرآ بیحاصله، به ترت جیبا توجه به نتا

 BSCمدل  یمنظرها نیبه عنوان مهمتر یریادگیو  رشدو  مالی

تكرار حوادث  بیعملكرد ضر یابیشاخص ارز نی. همچنباشدیشرکت م

و درصد  یو آمادگ دیبهای تمام شده تول ،ینرخ خروج اضطرار ،یفن

به عنوان  بیشده به ترت ینیبشیهای اقتضایی اجرا شده به پدوره

حاصل از  یها. وزنباشدیشده م ادی یمنظرها یهاشاخص نیمهمتر

بدست آمده منظرها  ییوزن نها نیبنابرا ،سازگار است رمسألهیهر پنج ز

شرکت مورد مطالعه قابل  BSCعملكرد مدل یابیارز یهاو شاخص

 شرفتیپ زانیعملكرد، م یابیارز ندیفرآبا توجه به آنكه  .باشدیاعتماد م

، وزن کندیم یابیشده را ارز نییتع شیبه اهداف از پ یابیدر دست

تر تواند در ارزیابی عملكرد مناسبهای بدست آمده میشاخص

 واقع شود.های تولید برق حرارتی مفید شرکت

 

 زیرمسائل مطالعه موردی OCR(: بررسی سازگاری 4جدول )
 یرمسألهز CRT OCR CI *ξ یجهنت

 1SP 0/ 5359 3/ 00 0/ 1786 0/ 2922 قابل قبول
 2SP 0/ 2984 3/ 00 0/ 0995 0/ 2164 قابل قبول
 3SP 0/ 2984 3/ 73 0/ 0800 0/ 4035 قابل قبول

 4SP 0/ 4586 3/ 00 0/ 1529 0/ 2922 قابل قبول

 5SP 0/ 1716 2/ 30 0/ 0746 0/ 2111 قابل قبول
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 منظر

 مالی
(4C) 

 منظر
 یهافرآیند

 داخلی
(2C) 

 منظر

 مشتریان
(3C) 

 منظر
 و رشد

 یادگیری
(1C) 

 

 (4.1C) (فروش بازده) فروش به خالص سود نسبت 

 (4.2C) برنامه به نسبت شده محقق درآمد درصد

 (C.34)( ریال) آمادگی و تولید شده تمام بهای

 صفر سطح      یک    سطح                     دو          سطح               

           

 (7.2C) آب مصرف بهبود و کنترل

 (4.2C) موفق اندازیراه درصد

 (3.2C) شده تعهد تولید به نسبت تولید درصد

 (22C.) تجهیزات تعمیرات یهاکاریدوباره درصد

 (1.2C)هاخروج کل جمع به برنامه با هایخروج نرخ

 (5.2C) فنی حوادث تکرار ضریب

 (6.2C) نیروگاه ناویژه تولید به نسبت داخلی مصرف درصد

 (21C.)( FSI) حادثه تکرار شدت ضریب

 نیاز به نسبت دیده آموزش نیاز مورد کارشناسی نیروی درصد

(3.1C) 

 (1.1C) شده بینیپیش به شده اجرا اقتضایی هایدوره درصد

 (4.3C) درصد به حرارتی هاینیروگاه از شرکت سهم

 (3.3C) نیروگاه حرارتی راندمان

 (23C.) آمادگی ضریب

 (1.3C) اضطراری خروج نرخ

SP1 

 

SP5 

 

SP4 

 

SP3 

 

SP2 

 

۷۰



  BSCقابل اعتماد و مدل  BWMهای تولید برق حرارتی با استفاده از تلفیق الگوریتم پیشنهادی ارزیابی عملكرد شرکت
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 مطالعه موردی BSCهای ارزیابی عملکرد مدلشاخصوزن (: 5جدول )

منظرها
 

وزن 

 منظرها
 عملكرد یابیارز یهاشاخص

 هاوزن شاخص

 نهایی اولیه

ی 
رشد و یادگیر

(1
C)

 

0743 /0 

 شده اجرا اقتضایی هایدوره درصد

 (1.1C) شده بینی پیش به
5726 /0 0425 /0 

( FSI) حادثه تكرار شدت ضریب

(1.2C) 
0909 /0 0068 /0 

 نیاز مورد کارشناسی نیروی درصد

 (1.3C) نیاز به نسبت دیده آموزش
3365 /0 0250 /0 

ی 
ی داخل

فرآیندها
(2

C)
 

4854 /0 

 جمع به برنامه با هایخروج نرخ

 (2.1C) هاخروج کل
1262 /0 0613 /0 

 تعمیرات هایکاریدوبارهدرصد 

 (2.2C) تجهیزات
1869 /0 0907 /0 

 تعهد تولید به نسبت تولید درصد

 (2.3C) شده
0921 /0 0447 /0 

 0467 /0 0227 /0 (2.4C) موفق اندازیراه درصد

 3411 /0 1656 /0 (2.5C) فنی حوادث تكرار ضریب

 به نسبت داخلی مصرف درصد

 (2.6C) نیروگاه ناویژه تولید
1035 /0 0502 /0 

 1035 /0 0502 /0 (2.7C) آب مصرف بهبود و کنترل

مشتری
ان
 (3

C)
 

3316 /0 

 5150 /0 1708 /0 (3.1C) اضطراری خروج نرخ

 2026 /0 0672 /0 (3.2C) آمادگی ضریب

 2026 /0 0672 /0 (3.3C) نیروگاه حرارتی راندمان

 حرارتی هاینیروگاه از شرکت سهم

 (3.4C) درصد به
0797 /0 0264 /0 

ی 
مال

(4
C)

 

1087 /0 

 بازده)فروش به خالص سود نسبت

 (4.1C) (فروش
3143 /0 0342 /0 

 به نسبت شده محقق درآمد درصد

 (4.2C) برنامه
1111 /0 0121 /0 

 آمادگی و تولید شده تمام بهای

 (4.3C( )ریال)
5746 /0 0625 /0 

 بحث -7

 تمینكات قابل توجه مرتبط با الگور یقسمت به برخ نیدر ا

 .شودیاشاره م یشنهادیپ

 شتریب ،(2های ج و د جدول )وضعیت ی( در مسائل چندسطحالف

که  ستین یمعن نی( لزوماً بدکی)سطح  یبودن وزن شاخص اصل

وزن را داشته باشد. به عنوان  نیشتریب زیمربوطه ن رشاخصیز نیبهتر

 یشتریوزن ب انیت به منظر مشترنسب یداخل یندهاینمونه منظر فرآ

ب تكرار یضر یعنی یداخل یندهایشاخص منظر فرآ نیبهتر یدارد، ول

شاخص منظر  نینسبت بهتر ی( وزن کمتر1656/0) یحوادث فن

 ( دارد.1708/0) ینرخ خروج اضطرار یعنی انیمشتر

 یاشاره شده در قسمت سازگار ICR یایب( با توجه به مزا

BWM ادیز یهمبستگ نیو همچن ICR  وOCR  به عنوان نمونه، در(

 دیوجود دارد(، شا OCRو  ICR نیکامل ب یهمبستگ یمطالعه مورد

به آستانه  کیقابل قبول و نزد ICRاستنباط نمود که اگر  نگونهیبتوان ا

 بود. خواهدقابل قبول  زین OCRنباشد، 

 یرخطیو حل مدل غ یمدلساز ،یشنهادیپ تمیالگورج( در 

BWM یشده است. در صورت استفاده از مدل خط شنهادی( پ1)مدل 

BWM ((Rezaei.2016))در  جیاز قابل قبول بودن نتا توانی، نم

حاصل  نانینباشد، اطم کیتابع هدف به صفر نزد زانیکه م یمواقع

 ریمورد نظر غ یخط مدل یهاممكن است جواب گرینمود. به عبارت د

امكان  نی. همچن(Beemsterboer et al.2018) باشد نانیقابل اطم

از  نانیجهت اطم ICRاز  توانیوجود نداشته و فقط م OCRمحاسبه 

 داًیفوق، اک حاتیها استفاده کرد. با توجه به توضقابل قبول بودن جواب

 استفاده شود. یرخطیکه از مدل غ شودیم هیتوص

 یریگجهینت -8

قابل  BWM یشنهادیپ تمیبدست آمده، الگور یهاافتهیبر اساس 

 یابیارز یهاوزن شاخص نییتع یمناسب برا یتمیاعتماد، الگور

قابل اعتماد  BWM تمیالگور نی. همچنباشدیم BSCعملكرد مدل 

مختلف تعداد  یهاتیدر وضع MADMمسأله  یهمگرا بوده و برا

ها الف تا د )وضعیت مراتبها و تعداد سطوح ساختار سلسله شاخص

 . آوردیرا بدست م ینانیقابل اطم جینتا ،(2جدول 

حل  گرید یهااز روش یآت قاتیجهت تحق گرددیم شنهادیپ

BWM  یهاروش گرید ایو MADM یهاوزن شاخص نییتع یبرا 

و ارائه  یبررس نی. همچناستفاده گردد BSC عملكرد مدل یابیارز

ساختار  هیته یها در راستاشاخص یبندجهت دسته یمناسب یهامدل

توسعه به منظور  DEAاستفاده از  و یسلسله مراتب مطلوب مسأله اصل

 .ردیمد نظر قرار گ یآت قاتیدر تحق تواندیمالگوریتم ارائه شده 
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عملکرد  یریگو اندازه تیریمد (.1392، )ع ،خیش ؛م ،یغفار ح؛ ،رانیام

 .تهران ،رانیانتشارت ام ،چاپ اول ،تا اجرا دهیسازمان از ا

 یمدل راهبرد یطراح (.1392) ،، مزدخواهیا ؛ع ،یآبادروزیف یخاتم

 یهاروش بیبا ترک یساختمان یهاعملکرد در شرکت یابیارز

BSC  وAHP. 27 ص، ص(3)3ی، فرهنگ سازمان تیریمد یمجله علم-

5. 

 یوررشد بهره یریگاندازه (.1392) ،م ،تنها یرجب ؛م ،ییرضایعل

و  میتحر طیبا در نظر گرفتن شرا یابرق منطقه یهاشرکت

، (3)2، رانیصنعت برق ا یورو بهره تیفیک ،مربوطه یهایاستگذاریس

 .1-9 صص

 هانویسزیر

 
1 Balanced Scorecard 
2 Multiple Criteria Decision Making 
3 Analytic Hierarchy Process   
4 Best Worst Method 
5 Multiple Attribute Decision Making 
6 Consistency Ratio Thresholds 
7 Data Envelopment Analysis 
8 min max 
9 Monte-Carlo 
10 Research and Development 
11 Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution 
12 Best-to-Others 
13 Others-to-Worst 
14 Consistency Index 
15 Snowball Sampling Method 
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