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 چکيده
 هایشرکت برای عملکرد کلیدی هایشاخص استخراج برای مدلی ارائه تحقیق این هدف

 مطالعه آوا فن پردازیداده شرکت در و است( PAP) هاداده انتقال خدمات کنندهارائه

 نتایج از استفاده با هاشاخص سری یک ابتدا تحقیق این در. است گرفته صورت موردی

 دیگری هایشاخص همراه به و شناسایی PAP هایشرکت برای (EFQM) تعالی دلم

 کارت مدل گونه چهار مناظر بر بودند، آمدهدستبه منابع دیگر و مرجع هایکتاب از که

 با فازی دلفی روش وسیلهبه هاشاخص این بعدی گام در. شدند منطبق متوازن امتیازی

 را هاشاخص اهمیت درجه که زیاد و متوسط کم، میکال متغیر سه و مثلثی عضویت توابع

 شاخص 150 میان از شاخص 25 درنهایت و شدند گذاشته خبرگان رأی به دادندمی نشان

 هایبه عنوان نتیجه شرکت. شدند شناسایی عملکرد کلیدی هایشاخص عنوانبه ابتدایی

 هایحوزه در خود رکتش عملکرد وضعیت از آگاهی برای داده انتقال خدمات کنندهارائه

 .کنند رصد را هاشاخص این باید (BSC) متوازن امتیازی چهارگانه کارت

 تعالی مدل متوازن، امتیازی کارت مدیریتی، داشبورد فازی، دلفی اژگان کليدي:و

 وکارکسب هوش سازمان،
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 2 ، هادي اسماعيلی راویز1 کيوان برنا

 کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانعضو هیأت علمی گروه علوم  1
 دانش آموخته کارشناسی ارشد فناوری اطالعات، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 کيوان برنا

 مدل از فادهاست با عملکرد کليدي هايشاخص استخراج

 فازي دلفی و متوازن امتيازي کارت سازمانی، تعالی

 (آوا فن پردازيداده شرکت موردي مطالعه)
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 مقدمه

 نقلیه وسایل و ارتباطی نوین هایفناوری دیگر سوی از و شده تشدید اهرقابت سویی از که امروز وکارکسب ناپایدار و پرتالطم دنیای در

 اتفاق یک گاهی که دنیایی در اند،داده توسعه جهانی حتی و کشوری به محلی از را رقابت فضای و داده کاهش شدتبه را هافاصله پرسرعت

 معتبر بازارهای بهابازار هایشاخص تغییر اولیه، مواد هایمتقی اجتماعی، و سیاسی معادالت در تغییر باعث آن از دورافتاده گوشهیک در

 و محلی تغییرات این بارز نمونه یک. گرددمی فاصله کیلومتر هزاران با دنیا از دیگری نقطه در دیگر نوسان هاده و مصرف الگوی تغییر جهانی،

 شرق در هاییبانک و هاشرکت حتی و شد جهان کل در تصاداق رکود به منجر که است 2008 سال در آمریکا مسکن بحران آن جهانی تأثیر

 .شدند ورشکستگی دچار آسیا

 هایداده از انبوهی حجم با دیگر سوی از و کنند تعدیل را تغییرات این باید سویک از مدیران تغییرات، تنوع و سرعت این به توجه با

 مالی سامانه و مشتریان با ارتباط سامانه ،ERP منابع مدیریت سامانه مانند نیسازما هایسامانه از استخراجی هایداده و هاگزارش از حاصل

 گذشته از بیش وکارهاکسب مدیران و صاحبان شرایطی چنین در. گرددمی مدیران سردرگمی و اطالعاتی سرریز باعث گاهی که هستند مواجه

 استفاده با و اطاعات سرریز بدون وکارکسب وضعیت از کامل آگاهی اشتند با تنها امر این که هستند هنگام به و درست تصمیمات اخذ نیازمند

 .گرددمی ممکن مدیریتی داشبوردهای مانند وکارکسب هوش ابزار از

 از عموماً. است عملکرد کلیدی هایشاخص مبنای بر نگاه یک در سازمان کلی وضعیت نمایش برای ابزاری مدیریتی داشبوردهای

 سازمان هایسامانه دیگر و اداری( اتوماسیون) خودکارسازی منابع، مدیریت سیستم مانند متعددی منابع از را هاداده ودرمی انتظار داشبورد

 و خالص سود و فروش میزان مانند مختلف هایشاخص ببیند تواندمی کاربر بنابراین دهد، نمایش درنهایت و نموده سازیخالصه و آوریجمع

 شدهداده نمایش هایداده برخی. اندگرفته فاصله آن از یا و رسیده سازمان استراتژی و اهداف به حد چه تا و اندکرده ثبت را عملکردی چه غیره

 باید و دارد قرار هاداده این پس در که است واقعیتی از اندک حجم یک بیندمی کاربر آنچه که اندکرده تشبیه یخ کوه به را داشبوردها توسط

 (.Ogan M. Yigitbasioglu, Oana Velcu) یافتدست آن به هادرداده تعمیق و کاوش با

 مالی هایشاخص عملکرد کلیدی هایشاخص. دارند عملکرد کلیدی هایشاخص تعریف به نیاز سازمان عملکرد نمایش برای داشبوردها

 این مهم نکته. دهندمی قرار مورداستفاده خود استراتژیک و بلندمدت اهداف با تطابق میزان سنجش برای هاسازمان که هستند غیرمالی و

 درست اطالعت داشتن برای سازمان در تعریفقابل هایشاخص از انبوهی بین از باید و گرفت نظر در کلیدی تواننمی را شاخص هر که است

 به بلکه نیست نیازی زیاد ایهمتریک به درواقع. هستند شمارانگشت معموالً که کرد تعریف کلیدی شاخص سری یک باید عملکرد، از

 اهداف با مقایسه در سازمان جاری عملکرد از کلی تصویری بتوانند بودن معدود عین در و باشند شدهانتخاب دقتبه که داریم نیاز هاییمتریک

 & Radovic«)کنید گیریاندازه را آن باید بخشید بهبود را چیزی خواهیدمی اگر گویدمی المثلضرب یک بدهند نشان هابرنامه و

Karapandzic,2005)دارندعهده  بر بهبود برای را سازمان عملکرد گیریاندازه وظیفه عملکرد کلیدی های. شاخص. 

 کلیدی هایشاخص حالتابه اوالً که دهدمی نشان شدهانجام عملکرد کلیدی هایشاخص بر تمرکز با که هاییبررسی و مطالعات مرور

 یا و ساالنه زیان و سود مالی شاخص مبنای بر عمدتاً هاسازمان این و نشدهاستخراج داده انتقال خدمات کنندهارائه ایهشرکت برای عملکرد

 ارزیابی درروش نورتن و کاپالن. است شدهمنسوخ شیوه یک عملکرد ارزیابی شیوه این که شوندمی ارزیابی مشتری رضایت مبنای بر حداکثر

 .یافت افزایش منظر 6 به بعدها که کردند معرفی هاسازمان عملکرد ارزیابی برای منظر 4 ابتدا وازنمت امتیازی کارت عملکرد

 KPI استخراج برای جدید و کارا مدلی ارائه و وکارکسب از حوزه این در عملکرد کلیدی هایشاخص وجود عدم مشکل رفع جهت در

 هایشرکت حوزه در عملکردی هایشاخص شناسایی به اقدام سپس و نموده تعریف هاشاخص استخراج برای مدلی یک ابتدا مقاله این در ها

 انبوه میان از کلیدی هایشاخص انتخاب به اقدام خبرگان شدهتعریف مدل از استفاده با آخر در و نمودیم داده انتقال خدمات کنندهارائه

 .پرداختند شدهشناسایی هایشاخص
 

 پژوهش پيشينه-1
 مسیر در اما پردازد،می هافعالیت بین هماهنگی و هدایت به و کندمی ریزیبرنامه خود موردنظر اهداف به دستیابی جهت سازمان یک

 که سیستم خرده یک وجود بنابراین. دارد وجود سازد منحرف را سیستم و کند بروز هاییمحدودیت و موانع کهاین احتمال اهداف به دستیابی

 وظایف سایر با ارتباط ضمن کنترل. است ضروری و الزم گیردمی صورت سازمان در که عملیاتی مراحل مامیت روی کنترل و نظارت وظیفه

 ریزیبرنامه فرآیند کنار در عموماً کنترل فراگرد. رودمی شمار به سازمان هایبرنامه و اهداف تحقق جهت در مؤثر عامل عنوانبه مدیریتی

 مجدد ریزیبرنامه به مقایسه این اساس بر. کندمی مقایسه( برنامه) مطلوب وضع با را موجود وضع رلکنت فراگرد در مدیر یک. شودمی مطرح

 روش(. 1380/  رضائیان علی. )پردازندمی هاانحراف تصحیح به مطلوب وضع با موجود وضع فاصله تشخیص با یعنی کند،می مبادرت تصحیح و

(. Beatham et al, 2005) بود شده بنانهاده غیره و خالص سود ساالنه، درآمد مانند الیم هایشاخص اساس بر عملکرد ارزیابی در سنتی
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 هایروش این. دادندمی قرار ارزیابی مورد مختلف وجوه از را سازمان و بوده بعدی چند که شد ایجاد عملکرد ارزیابی برای متدهایی بعدها

 جایزه مدل متحده ایالت هاژاپنی اقدام این به پاسخ در ازآنپس و( McCabe, 2001) شد شروع ژاپن در دمینگ آقای هایتالش با جدید

 جهان سطح در که EFQM اروپایی مدل. کرد ایجاد را EFQM جایزه مدل اروپا و کرد معرفی عملکرد مدیریت در را بالدریج مالم ملی

 هابرنامه اجرای در سازمان موفقیت میزان خود ضعف و قوت نقاط شناسایی ضمن کندمی کمک هاسازمان به است یافته بیشتری عمومیت

 مورد چهار و «سازها توانمند» معیار نه این از مورد پنج. است معیار نه اساس بر جامع چارچوب بک سازمانی تعالی مدل. بسنجد را بهبود

 از نتایج. دهدمی نشان را کندمی کسب زمانسا آنچه نتایج معیارهای و دهدمی انجام سازمان آنچه ساز توانمند معیارهای. است« نتایج»

 .شوندمی ناشی سازها توانمند

 BSC متوازن امتیازی کارت ایجاد در نورتون و کاپالن هایتالش سازمان متعدد ابعاد به مالی معیارهای از حرکت برای اساسی عامل

 سازمان بلندمدت اهداف به کنند صرف مالی هایشاخص روی بر ازحدبیش انرژی ارشد مدیران اگر(. »Kaplan and Norton, 1992) بود

 ,Eccles) است شدهپذیرفته کامالً متوازن ارزیابی مجموعه یک به نیاز امروزه(. Kaplan & Norton, 1996« )...  آمد خواهد وارد آسیب

 هایشاخص متوازن امتیازی کارت. کندمی فراهم را پذیریرقابت برای سازمان هدایت ابزار مدیران، برای متوازن امتیازی کارت(. 1991

 Akkermans, H, & von Oorschot, K) دهدمی قرار هم کنار در آینده و حال گذشته، از چهارگانه وجوه در را سازمان عملکردی

 مواردی امـا د،شـو انجـام چندبعدی صورتبه مالی، معیارهای بر صرف تمرکز جایبه عملکرد ارزیابی شود،می باعث BSC هرچند(. 2000

 بر غلبه برای(. 2006 ،1 چان) شودمی عملکرد ارزیابی فرایند شـدن پیچیـده باعـث تعصبی هایقضاوت و موردنیاز اطالعات انبوه حجم مانند

 .شوند استفاده توانندمی دلفی مانند گیریتصمیم هایفن گیری،تصمیم و BSC روش به عملکرد ارزیابی پیچیدگی

 کلیدی هایشاخص نام به بناهایی سنگ از عملکرد ارزیابی برای متوازن امتیازی کارت و سازمانی تعالی مدل هایروش از هرکدام

 کنندمی تبدیل بلندمدت اهداف به را هااستراتژی که هستند عملکرد ارزیابی سیستم هایپایه ها KPI درواقع. کنندمی استفاده عملکرد

(Yuan-Cheng Tsai, Yu-Tien Cheng 2012 .)هاییروش و گرفتهانجام تحقیقاتی عملکرد کلید هایشاخص استخراج مورد در 

 .کرد اشاره زیر موارد به توانمی که پیشنهادشده

 هاشاخص استخراج به کمتر و بوده متمرکز مختلف ابزار و هامدل از استفاده با عملکرد ارزیابی بر بیشتر شدهانجام که تحقیقاتی ایران در

 تحت هاشاخص بررسی به اقدام خود ارشد کارشناسی نامهپایان در 1392 سال در زاده بیگ نسرین خانم نمونه یک در و است شدهتهپرداخ

 تجاری هایسایت کاوی مورد: متوازن عملکرد ارزیابی از استفاده با الکترونیکی تجارت در عملکرد اساسی هایشاخص وتحلیلتجزیه» عنوان

 به عملکرد کلیدی هایشاخص بندیاولویت و شناسایی» عنوان تحت ایمقاله در زاد سیرویه هادی آقای دیگر اینمونه در و اندکرده« ایران

 روش با را شاخص 47« اصفهان استان مرکزی پست اداره موردی مطالعه - چندگانه معیارهای با گیریتصمیم و متوازن امتیازی کارت کمک

 دیگر در. هستند متفاوت حاضر پژوهش با مدل ازنظر که اندکرده بندیاولویت معیار چند گیریتصمیم هایروش و متوازن امتیازی کارت

 یا و فازی دیمتل دیمتل، همراه به متوازن امتیازی کارت روش از یا و شده متوازن امتیازی کارت سازیپیاده به اقدام یا عمدتاً هاپژوهش

AHP دارند بسیار تفاوت فعلی پژوهش با مدل جهت از هم و هدف جهت از هم که شده دهاستفا عملکرد ارزیابی برای فازی. 

 برای و است شده بیشتری کارهای ایران به نسبت داشبوردها از استفاده و هاشاخص استخراج هایروش یعنی زمینه این در خارج در

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی نمونه

 تجارت برای( ها KPI) عملکرد کلیدی هایشاخص وتحلیلتجزیه» عنوان با تحقیقی در 2012 لسا در تایوان در چنگ یوان آقای

 اینترنتی بازاریابی و الکترونیک تجارت برای عملکرد کلیدی هایشاخص« سالمندان مخصوص محصوالت اینترنتی بازاریابی و الکترونیک

 Yuan-Cheng Tsai, Yu-Tien) است کرده استخراج و بررسی یمتلد و دلفی روش از استفاده با را سالمند افراد مختص محصوالت

Cheng 2012.) 

 و بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم عملیاتی عملکرد گیریاندازه» عنوان تحت پژوهشی در پودگورسکی دانیال آقای 2014 سال در

 است رسیده چاپ به 2014 مارس در ایمنی علم ریهنش 73 شماره در که« AHP از استفاده با کلیدی هایشاخص انتخاب –( کاری) ایحرفه

 معیار چند گیریتصمیم روش از استفاده با ایحرفه بهداشت و ایمنی مدیریت هایسیستم درزمینه عملکرد اساسی هایشاخص انتخاب برای

AHP است کرده یکلید هایشاخص انتخاب آخردست و هاشاخص بندیرتبه و امتیازدهی به اقدام معیار چند تعریف و Daniel) 

Podgórski 2014.) 

 در کلیدی عملکرد هایشاخص با بانکی مؤسسات برای استراتژی نقشه یک ساخت» عنوان با ایمقاله در چانگ آقای 2012 سال در

 مؤسسات تراتژیاس نقشه تهیه برای عملکرد کلیدی هایشاخص از استفاده به اقدام دیمتل فن از استفاده با« متوازن امتیازی کارت قالب

 (.Hung-Yi Wu. 2012) است کرده بانکی
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 در عملکرد کلیدی هایشاخص شناسایی» نام تحت پژوهشی در همکارانش و فلیپس ام استیو آقای 2013 سال در دیگر تحقیقی در

 یافتن یبرا است هرسید چاپ به فناوری مدیریت و مهندسی نشریه 30 شماره در که« غذایی صنایع توسعه و تحقیق بخش قراردادهای

 the بانام فنی از( سپاریبرون) بیرونی هایشرکت به غذایی صنایع توسعه و تحقیق بخش واگذاری در عملکرد کلیدی هایشاخص

Wageningen Innovation Assessment Tool نتایج دارای که شرکت 72 بررسی از هاشاخص یافتن برای آن در که کرده استفاده 

 Steven) است کرده ستفادها بودند ناموفق یا و داشتند کمتری هایموفقیت که هاییشرکت با مقایسه و بودند فعالیت ینا سابقه در مثبتی

M. Flipsea, Maarten C.A. van der Sandend 2013.) 

 EFQM در نتایج رگانهچها معیارهای از حاصل عملکردی هایشاخص ترکیب بر مبتنی مدلی کنیممی ارائه پژوهش این در ما که مدلی

 خبرگان نظر با عملکرد کلید هایشاخص شده تعریف هایشاخص میان از فازی دلفی روش توسط که است متوازن امتیازی کارت منظر چهار با

 .شوندمی استخراج و شناسایی

 

 پژوهش شناسیروش-2

 سازمانی تعالی مدل ابتدا ،داده انتقال خدمات کنندهارائه هایشرکت برای عملکرد کلیدی هایشاخص شناسایی برای پژوهش این در

 نتایج» ،«مشتری نتایج» یمعیارها شامل که تعالی مدل« نتایج» معیارهای از و شده سازیپیاده« آوا فن پردازیداده» شرکت در بومی

 یارهایمع اساس بر هاشاخص این سپس. گردید استخراج عملکردی شاخص 150 حدود است« کلیدی نتایج» و« جامعه نتایج» ،«کارکنان

 که اینکته. شود هسنجید قرارگرفته دسته آن در که معیاری با عملکردی شاخص هر تا شدند بندیدسته متوازن امتیازی کارت چهارگانه

 .یردگ قرار معیار یک از بیش ذیل در توانستمی هاشاخص این از برخی که است این کرد اشاره آن به توانمی
 هاآن میان در تا شد هگذاشت خبرگان رأی به متوازن امتیازی کارت مناظر از یک هر هایشاخص فازی دلفی از ستفادها با بعدی گام در

 .کنند انتخاب را کلیدی هایشاخص

 اُالف ،1دالْکـی نـورمن توسط 1950 دهه در دارد، تعلق شهودی یـا ذهنـی مکاشفه بینی پیش های روش حوزه به که است فنی دلفی

 شـکل آینده نظامی مـسائل بررسـی و مطالعـه برای کالیفرنیا، ی مونیکا سانتا در(  RAND) رانـد شرکت در 3گوردون. جی. تی و 2هِلمر

 گرفتـه کـار بـه مشترک و گروهی ریزی برنامه نیـز و بـزرگ مقیـاسهـای در فنّاورانـه هـای بینـی پیش بـرای بعـد، دهـه یـک ولـی گرفـت،

 ,Turoff M, Linstone HA 2008) شد پیشنهاد اقتصادی توســعه ریــزی برنامـه در نیــز آن نظــامی غیــر کــاربرد یناولــ و شـد

Landeta J 2006, Lang, T 1995 .)مـقاالت و کتابها از بسیاری موضوع فن این راند، شرکت طرف از گـزارش چنـدین انتشار از پس 

 اسـتفاده مـورد ژاپـن، و غربی و شرقی اروپای آمریکـا، متحــده ایــاالت در ویـــژه بــه و دنیــا سراســر در و( Lang, T 1995) شـد

 گرفتــه کــار بــه بــود بلندمــدت هـای بینـی پیش هـدفشـان که زیادی متنوع های پروژه در ،( Lang, T 1995) گرفت قرار ای گسترده

 (.2005Ludwig)  شــد

 میزان که زمانی دلفی با فازی فن ترکیب (.2002 لین، چنگ) شد ابداع 4گویتا و کافمن توسط میالدی 1980 دهه در فازی دلفی روش

 .کندمی تعدیل را قطعیت عدم و داده افزایش را کارایی بسیار کرد انتخاب صراحت با را گزینه یک تواننمی راحتیبه و باالست قطعیت عدم

 انتها در و کرده کرذ منظر یک برای را فازی دلفی مراحل تنها و کنیممی اجتناب منظر هر هایشاخص لیست آوردن از اختصار برای

 .کنیممی بیان را امتیازی کارت وجوه دیگر نتایج

 

 فازي عضویت تابع و زبانی متغيرهاي تعریف-3
 عملکردی هایشاخص از هریک یتاهم میزان به راجع خبرگان نظرات کسب باهدف فازی دلفی هایپرسشنامه شد ذکر که طورهمان

 متغیرهایی از استفاده. کردندمی بیان را اهمیت میزان این متغیرهایی، طریق از باید خبرگان لذا. اندشدهتنظیم شرکت کارایی بر هاآن تأثیر و

 هاگزاره برای قطعی مقدار یک کردن مشخص گاهی مسئله نوع به توجه با چون کرد،می روبرو هاییدشواری با را خبرگان قطعی مقادیر با

 کیفی متغیرهای که شده استفاده« زیاد» و« متوسط» ،«کم» نظیر کالمی متغیرهای از مشکل این رفع برای. است دشوار یا و نبوده ممکن

 کیفی تغیرهایم به نسبت افراد ذهنیت که است این آن و کندمی ایجاد دیگری مشکل اما دهند،می خبرگان به بیشتری عمل آزادی و بوده

 برخی مثالً است، گذار اثر کیفی متغیرهای به نسبت شانذهنی تعابیر بر هاآن فردی خصوصیات و نیست یکسان... و زیاد متوسط، کم، مانند

                                                           
1 Norman Dalkey 
2 Olaf Helmer 
3 Theodore J. Gordon 
4 Kaufman And Gupta 
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 روی رب وتحلیلتجزیه درنتیجه. هستند بدبین افراد برخی و بینخوش افراد برخی هستند، تساهل به معتقد برخی و گیرانهسخت نگرش افراد

 و دامنه تعریف با بنابراین افزاید؛می مسئله به را قطعیت عدم نوعی خود و بود خواهد ارزش فاقد مختلف تعابیر و هاذهنیت از منتج متغیرهای

 کیفی ایمتغیره لذا. بدهند پاسخ هاسؤال به یکسان تقریباً و هم به ترنزدیک هایذهنیت با توانندمی خبرگان کیفی، متغیرهای برای بازه

 .شدند تعریف 1 شکل مثلثی فازی اعداد صورتبه

 

 (6،10،10) زیاد                         ،(3،5،7) متوسط                        ،(0،0،4) کم

 
 زبانی متغيرهاي مثلثی عضویت تابع: 2 شکل

 

 .است فازی ابعتو انواع دیگر نسبت محاسبات سهولت و استفاده رواج مثلثی تابع از استفاده علت

 

 خبرگان انتخاب-4
 16 این از که دادندمی تشکیل آوا فن پردازیداده شرکت کارکنان و اطالعات فناوری عرصه فعاالن از نفر 30 را پژوهش این خبرگان

 رشد منظر به گوییخپاس برای نفر 12 و داخلی فرایندهای منظر نفر 12 مالی، منظر نفر 12 مشتری، منظر هایپرسش به گوییپاسخ برای نفر

 .داشتند شرکت منظر یک از بیش به گوییپاسخ در افراد برخی و نبوده مستقل منظر هر گویانپاسخ. شدند انتخاب یادگیری و

 اول مرحله نظرسنجی انجام و خبرگان به پرسشنامه ارائه-4-1

 بازه و عضویت تابع به توجه با تا شد خواسته هاآن از و شد داده تحویل خبرگان به شدهگردآوری هایشاخص حاوی هایپرسشنامه

 متوازن امتیازی کارت چهارگانه مناظر از یک هر در هاشاخص از یک هر اهمیت میزان درباره را خود نظر کالمی، متغیرهای از یک هر مقادیر

 .کنند بیان زیاد یا متوسط کم، متغیرهای از یکی با

 1 جدول در شدهارائه هایپاسخ بررسی از حاصل نتایج پرسشنامه، در شدهتعریف زبانی هایمتغیر و پیشنهادی هایگزینه به توجه با

 : است شده محاسبه هندسی میانگین روش از زیر روابط به توجه با هامؤلفه از هرکدام فازی میانگین جدول این نتایج به توجه با. است شدهارائه

 

𝐴𝑖 (1 فرمول = (𝑎1
(𝑖), 𝑎2

(𝑖), 𝑎3
(𝑖)), 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 

𝐴𝑎𝑣𝑒 (2 فرمول = (𝑚1, 𝑚2, 𝑚3) = (
1

𝑛
∑ 𝑎1

(𝑖)

𝑛

𝑖=1

,
1

𝑛
∑ 𝑎2

(𝑖)

𝑛

𝑖=1

,
1

𝑛
∑ 𝑎3

(𝑖)

𝑛

𝑖=1

 ) 

 

 بیانگر میانگین دیدگاه خبرگان است. aveAام و  iبیانگر دیدگاه خبره    iAرابطه این در

 کنیم.ها را به یک مقدار قطعی و غیر فازی تبدیل کنیم که برای این منظور از فرمول زیر استفاده میپس از محاسبه مقادیر فازی باید آن

 

 (3فرمول 
𝑆 =

𝑎1 + 4𝑎2 + 𝑎3

6
 

 

 های مالی در جدول زیر آمده است.ها در اولین دور دلفی فازی برای شاخصنتایج خواندن پاسخنامه
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 هاي مالیهاي خبرگان در اولين دور دلفی براي شاخصنتایج پاسخ 1جدول 

 هاي مالیشاخص ردیف
 ميزان موافقت با هر گزینه

 زیاد متوسط کم

 2 7 3 افزوده بازارارزش 1

 9 3 0 بازده حقوق صاحبان سهام 2

 2 9 1 شده به ازای هر فردتراکنش پردازش 3

 11 1 0 حاشیه سود ناخالص 4

 1 10 1 درصد سود خالص 5

 4 8 0 سهم بازار 6

 2 10 0 شاخص سود ناخالص 7

 2 10 0 شاخص نقدینگی 8

 10 2 0 درصد سود عملیاتی 9

 2 9 1 درصد سود ناخالص 10

 1 10 1 بینی ورشکستگی امتیازفرمول پیش 11

 1 9 2 های دریافتیگردش حساب 12

 1 10 1 لیهای مازمان الزم برای تهیه صورت 13

 2 10 0 سود کل 14

 2 9 1 گردش مشتریان 15

 2 10 0 گردش موجودی 16

 3 9 0 متوسط درآمد هر پورت 17

 10 2 0 هانرخ بازده دارایی 18

 3 9 0 نرخ پرداخت آنالین 19

 3 8 1 نرخ وصول مطالبات 20

 4 8 0 نسبت اهرم عملیاتی 21

 10 2 0 نسبت بدهی 22

 4 8 0 نسبت پوشش بدهی 23

 4 8 0 نسبت جریان نقدی به بدهی 24

 3 9 0 های مالیوفصل پروندهنسبت حل 25

 4 7 0 نسبت فروش به دارایی ثابت 26

 3 8 1 نسبت فروش به دارایی جاری 27

 4 8 0 نسبت فروش به سرمایه در گردش 28

 4 7 1 های عمومی و ادارینسبت فروش به هزینه 29

 4 8 0 ت کیفیت درآمدهانسب 30

 4 8 0 نسبت وجوه نقد به بدهی جاری 31

 4 8 0 نسبت وجوه نقد به سرمایه در گردش 32

 4 8 0 نسبت وجه نقد 33

 10 2 0 نصبت درآمد کل به هزینه کل 34

 down time 0 3 9هزینه  35

 EVA 0 8 4ارزش اقتصادی  36

 MVA 0 8 4افزوده ارزش 37
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 10 2 0 رم زدایی شدهرشد درآمد تو 38

 

کنیم. این محاسبات در به اعدادی غیر فازی می 3ها محاسبه و با فرمول شماره حال میانگین نظرات خبرگان را برای هریک از شاخص

 اند.شدهجدول زیر نشان داده

 ميانگين فازي هر شاخص و ميانگين فازي زدایی شده 2جدول 

 هاي مالیشاخص ردیف
 نگين فازي زدایی شدهميا ميانگين فازي

m3 m2 m1 

 64/4 75/2 58/4 75/6 افزوده بازارارزش 1

 25/8 25/5 75/8 25/9 بازده حقوق صاحبان سهام 2

 36/5 25/3 42/5 25/7 تراکنش پردازش شده به ازای هر فرد 3

 97/8 75/5 58/9 75/9 حاشیه سود ناخالص 4

 00/5 3 5 7 درصد سود خالص 5

 45/6 4 67/6 8 سهم بازار 6

 72/5 5/3 83/5 5/7 شاخص سود ناخالص 7

 72/5 5/3 83/5 5/7 شاخص نقدینگی 8

 8.61 5/5 17/9 5/9 درصد سود عملیاتی 9

 6/5 25/3 42/5 25/7 درصد سود ناخالص 10

 00/5 3 5 7 بینی ورشکستگی امتیازفرمول پیش 11

 64/4 75/2 58/4 75/6 های دریافتیگردش حساب 12

 00/5 3 5 7 های مالیزمان الزم برای تهیه صورت 13

 72/5 5/3 83/5 5/7 سود کل 14

 6/5 25/3 42/5 25/7 گردش مشتریان 15

 72/5 5/3 83/5 5/7 گردش موجودی 16

 08/6 75/3 25/6 75/7 متوسط درآمد هر پورت 17

 8.61 5/5 17/9 5/9 هانرخ بازده دارایی 18

 08/6 75/3 25/6 75/7 نرخ پرداخت آنالین 19

 5.67 5/3 83/5 5/7 نرخ وصول مطالبات 20

 45/6 4 67/6 8 نسبت اهرم عملیاتی 21

 8.61 5/5 17/9 5/9 میزان بدهی 22

 45/6 4 67/6 8 نسبت پوشش بدهی 23

 45/6 4 67/6 8 نسبت جریان نقدی به بدهی 24

 08/6 75/3 25/6 75/7 های مالیوفصل پروندهنسبت حل 25

 03/6 75/3 25/6 42/7 نسبت فروش به دارایی ثابت 26

 72/5 5/3 83/5 5/7 نسبت فروش به دارایی جاری 27

 45/6 4 67/6 8 نسبت فروش به سرمایه در گردش 28

 03/6 75/3 25/6 42/7 های عمومی و ادارینسبت فروش به هزینه 29

 45/6 4 67/6 8 نسبت کیفیت درآمدها 30

 45/6 4 67/6 8 به بدهی جاری نسبت وجوه نقد 31

 45/6 4 67/6 8 نسبت وجوه نقد به سرمایه در گردش 32

 45/6 4 67/6 8 نسبت وجه نقد 33
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 6/5 25/3 42/5 25/7 نصبت درآمد کل به هزینه کل 34

 down time 25/9 8.75 25/5 25/8هزینه  35

 EVA 8 67/6 4 45/6ارزش اقتصادی  36

 MVA 8 67/6 4 45/6افزوده ارزش 37

 08/6 75/3 25/6 75/7 زدایی شدهرشد درآمد تورم 38

 

 دوم مرحله نظرسنجی انجام و خبرگان به پرسشنامه ارائه-4-2
 داد نظرات خود را با میانگین نظرات گروه مقایسه کند.در این مرحله نتایج مرحله اول به خبرگان ارائه شد که به هر خبره امکان می

 .شده استها در جدول زیر نشان دادههای آنم به خبرگان تحویل شد و نتایج پاسخپرسشنامه مرحله دو

 ها مرحله دومنامهنتایج شمارش پاسخ 3جدول

 هاي مالیشاخص ردیف
 ميزان موافقت با هر گزینه

 زیاد متوسط کم

 1 11 0 افزوده بازارارزش 1

 11 1 0 بازده حقوق صاحبان سهام 2

 1 10 1 ده به ازای هر فردتراکنش پردازش ش 3

 12 0 0 حاشیه سود ناخالص 4

 1 11 0 درصد سود خالص 5

 2 10 0 سهم بازار 6

 1 11 0 شاخص سود ناخالص 7

 1 11 0 شاخص نقدینگی 8

 11 1 0 درصد سود عملیاتی 9

 2 9 1 درصد سود ناخالص 10

 1 10 1 بینی ورشکستگی امتیازفرمول پیش 11

 1 10 1 ی دریافتیهاگردش حساب 12

 1 11 0 های مالیزمان الزم برای تهیه صورت 13

 2 10 0 سود کل 14

 2 10 0 گردش مشتریان 15

 2 10 0 گردش موجودی 16

 2 10 0 متوسط درآمد هر پورت 17

 11 1 0 هانرخ بازده دارایی 18

 2 10 0 نرخ پرداخت آنالین 19

 3 8 1 نرخ وصول مطالبات 20

 3 9 0 رم عملیاتینسبت اه 21

 11 1 0 میزان بدهی 22

 3 9 0 نسبت پوشش بدهی 23

 3 9 0 نسبت جریان نقدی به بدهی 24

 3 9 0 های مالیوفصل پروندهنسبت حل 25

 5 7 0 نسبت فروش به دارایی ثابت 26

 4 8 0 نسبت فروش به دارایی جاری 27

 3 9 0 نسبت فروش به سرمایه در گردش 28
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 3 9 0 داریاهای عمومی و وش به هزینهنسبت فر 29

 4 8 0 نسبت کیفیت درآمدها 30

 4 8 0 نسبت وجوه نقد به بدهی جاری 31

 4 8 0 نسبت وجوه نقد به سرمایه در گردش 32

 4 8 0 نسبت وجه نقد 33

 4 7 1 نصبت درآمد کل به هزینه کل 34

 down time 0 2 10هزینه  35

 EVA 0 8 4ارزش اقتصادی  36

 MVA 0 8 4افزوده ارزش 37

 5 7 0 زدایی شدهرشد درآمد تورم 38

 

گرایی شویم برخی از خبرگان نظرات خود را با توجه به نظرات جمع در جهت همهای مرحله اول و دوم متوجه میبا مقایسه جداول پاسخ

برای هر شاخص محاسبه کردیم که نتایج در جدول ذیل نمایش  اند. در گام بعد مقادیر میانگین فازی و فازی زدایی شده رابیشتر اصالح کرده

 اند.شدهداده

 ميانگين فازي هر شاخص و ميانگين فازي زدایی شده مرحله دوم 4جدول 

 ردیف

 
 هاي مالیشاخص

 ميانگين فازي زدایی شده ميانگين فازي
m3 m2 m1 

 6/5 25/3 42/5 25/7 افزوده بازارارزش 1

 97/8 75/5 5/98 75/9 حبان سهامبازده حقوق صا 2

 00/5 3 5 7 تراکنش پردازش شده به ازای هر فرد 3

 9.33 6 10 10 حاشیه سود ناخالص 4

 6/5 25/3 42/5 25/7 درصد سود خالص 5

 72/5 5/3 83/5 5/7 سهم بازار 6

 6/5 25/3 42/5 25/7 شاخص سود ناخالص 7

 6/5 25/3 42/5 25/7 شاخص نقدینگی 8

 97/8 75/5 5/98 75/9 د سود عملیاتیدرص 9

 6/5 25/3 42/5 25/7 درصد سود ناخالص 10

 00/5 3 5 7 بینی ورشکستگی امتیازفرمول پیش 11

 00/5 3 5 7 های دریافتیگردش حساب 12

 6/5 25/3 42/5 25/7 های مالیزمان الزم برای تهیه صورت 13

 72/5 5/3 83/5 5/7 سود کل 14

 72/5 5/3 83/5 5/7 انگردش مشتری 15

 72/5 5/3 83/5 5/7 گردش موجودی 16

 72/5 5/3 83/5 5/7 متوسط درآمد هر پورت 17

 97/8 75/5 5/98 75/9 هانرخ بازده دارایی 18

 72/5 5/3 83/5 5/7 نرخ پرداخت آنالین 19

 72/5 5/3 83/5 5/7 نرخ وصول مطالبات 20

 08/6 75/3 25/6 75/7 نسبت اهرم عملیاتی 21

 97/8 75/5 5/98 75/9 میزان بدهی 22

 08/6 75/3 25/6 75/7 نسبت پوشش بدهی 23
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 08/6 75/3 25/6 75/7 نسبت جریان نقدی به بدهی 24

 08/6 75/3 25/6 75/7 های مالیوفصل پروندهنسبت حل 25

 6.80 25/4 08/7 25/8 نسبت فروش به دارایی ثابت 26

 45/6 4 67/6 8 رینسبت فروش به دارایی جا 27

 08/6 75/3 25/6 75/7 نسبت فروش به سرمایه در گردش 28

 08/6 75/3 25/6 75/7 های عمومی و ادارینسبت فروش به هزینه 29

 45/6 4 67/6 8 نسبت کیفیت درآمدها 30

 45/6 4 67/6 8 نسبت وجوه نقد به بدهی جاری 31

 45/6 4 67/6 8 نسبت وجوه نقد به سرمایه در گردش 32

 45/6 4 67/6 8 نسبت وجه نقد 33

 08/6 75/3 25/6 75/7 نصبت درآمد کل به هزینه کل 34

 down time 5/9 17/9 5/5 8.61هزینه  35

 EVA 8 67/6 4 45/6ارزش اقتصادی  36

 MVA 8 67/6 4 45/6افزوده ارزش 37

 45/6 4 67/6 8 زدایی شدهرشد درآمد تورم 38

 

 گردند.های کلیدی عملکرد انتخاب میعنوان شاخصبه باال باشند به 8که دارای میانگین اهمیت  هایینهایتاً شاخص

 

 دوم و اول فازي مرحله دو مقایسه-4-3
پس از هر مرحله از دلفی باید نتایج آن دور با نتایج دور قبل مقایسه گردد و اگر تفاضل مقادیر این دو مرحله از یک حد معینی کمتر 

هایی که این شرایط را نداشت باشند باید دوباره دلفی در مرحله جدید اجرا گردد گردد. برای شاخصها متوقف میرای آن شاخصبود دلفی ب

 شده کمتر شود.ها از مقدار آستانه تعریفها به حدی همگرا بشوند که تفاضل آنتا پاسخ

تعریف شد چراکه حداقل تغییر یعنی تغییر نظر یک  0.4ن میزان شده ایدر این تحقیق با توجه به تعداد خبرگان و تابع فازی تعریف

 کند. را ایجاد می 0.3خبره در یک شاخص تغییری حدود 

 شده است.های مالی در جدول زیر نشان دادهنتایج مقایسه دو مرحله اجرای روش دلفی برای شاخص

 مقایسه و تفاضل نتایج مرحله اول و دوم دلفی فازي 5جدول 

 هاي مالیصشاخ ردیف
 ميانگين فازي زدایی شده

 دو مرحلهتفاضل 
 مرحله دوم مرحله اول

 72/0 6/5 64/4 افزوده بازارارزش 1

 72/0 97/8 25/8 بازده حقوق صاحبان سهام 2

 36/0 5 6/5 تراکنش پردازش شده به ازای هر فرد 3

 36/0 9.33 97/8 حاشیه سود ناخالص 4

 36/0 6/5 00/5 درصد سود خالص 5

 73/0 72/5 45/6 سهم بازار 6

 36/0 6/5 72/5 شاخص سود ناخالص 7

 36/0 6/5 72/5 شاخص نقدینگی 8

 36/0 97/8 8.61 درصد سود عملیاتی 9

 0 6/5 6/5 درصد سود ناخالص 10

 0 5 00/5 بینی ورشکستگی امتیازفرمول پیش 11

 36/0 5 64/4 های دریافتیگردش حساب 12
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 36/0 6/5 00/5 های مالیم برای تهیه صورتزمان الز 13

 0 72/5 72/5 سود کل 14

 36/0 72/5 6/5 گردش مشتریان 15

 0 72/5 72/5 گردش موجودی 16

 36/0 72/5 08/6 متوسط درآمد هر پورت 17

 36/0 97/8 8.61 هانرخ بازده دارایی 18

 36/0 72/5 08/6 نرخ پرداخت آنالین 19

 05/0 72/5 5.67 تنرخ وصول مطالبا 20

 37/0 08/6 45/6 نسبت اهرم عملیاتی 21

 36/0 97/8 8.61 میزان بدهی 22

 37/0 08/6 45/6 نسبت پوشش بدهی 23

 37/0 08/6 45/6 نسبت جریان نقدی به بدهی 24

 0 08/6 08/6 های مالیوفصل پروندهنسبت حل 25

 0.77 8/6 03/6 نسبت فروش به دارایی ثابت 26

 73/0 45/6 72/5 ت فروش به دارایی جارینسب 27

 37/0 08/6 45/6 نسبت فروش به سرمایه در گردش 28

 05/0 08/6 03/6 های عمومی و ادارینسبت فروش به هزینه 29

 0 45/6 45/6 نسبت کیفیت درآمدها 30

 0 45/6 45/6 نسبت وجوه نقد به بدهی جاری 31

 0 45/6 45/6 نسبت وجوه نقد به سرمایه در گردش 32

 0 45/6 45/6 نسبت وجه نقد 33

 72/0 08/6 6/5 نصبت درآمد کل به هزینه کل 34

 down time 25/8 8.61 36/0هزینه  35

 EVA 45/6 45/6 0ارزش اقتصادی  36

 MVA 45/6 45/6 0افزوده ارزش 37

 37/0 45/6 08/6 رشد درآمد تورم زدایی شده 38

 
 0.4های مرحله اول و دوم دلفی فازی کمتر از گردد که همگرایی ایجادشده و حاصل تفاضل میانگینمشاهده می 7با توجه به جدول 

تواند به مرحله سوم ازحد آستانه است و میحاصل تفاضل بیش 34و  27، 26، 2، 1های است و همگرایی ایجادشده است. البته در شاخص

نتیجه فتن به دور سوم دلفی هم تغییری در نتایج ایجاد نخواهد شد و یک کار اضافه و بیهای مرحله دوم با ربرود ولی با توجه به جدول پاسخ

های انتخابی اند انتخاب شدند که در جدول زیر شاخصداشته 8شاخص که میانگین باالی  6است لذا دلفی فازی در دور دوم متوقف شده و 

 اند.فهرست شده

 هاي انتخابی دلفی فازي در منظر مالیشاخص 6جدول 

 شاخص مالی ردیف

 بازده حقوق صاحبان سهام 1

 حاشیه سود ناخالص 2

 درصد سود عملیاتی 3

 هادارایینرخ بازده  4

 میزان بدهی 5

 down timeهزینه  6
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 یادگيري و رشد و داخلی فرایندهاي مشتري، مناظر براي دلفی فازي اجراي-4-4

ر، از درج جداول و مراحل دلفی فازی انجام شده برای دیگر مناظر کارت امتیازی برای جلوگیری از طوالنی و مبهم شدن این نوشتا

 کنیم.ها بسنده میمتوازن، پرهیز نموده و تنها به ذکر نتایج آن

 

 هاي رشد و یادگيريشاخص هاي فرایندهاشاخص هاي مشتريشاخص ردیف

 میزان ترک شغل کارکنان میزان تعهد و وفاداری کارکنان پردازی فن آوا در ذهن مشتریاندادهاولویت برند  1

 سرانه آموزش متوسط زمان انتظار برای دریافت سرویس شده در سامانههای ثبتتعداد شکایت 2

 میزان رضایت کارکنان برداری از تجهیزات فعالنرخ بهره درصد پوشش مراکز مخابراتی 3

 نرخ به اشتراک گذاری دانش میزان اخطارهای دریافتی از رگوالتوری موقعاندازی بهدرصد نصب و راه 4

   زمان تأمین تجهیزات تخصصی ماندگاری کاربر 5

   متوسط زمان رفع مشکالت متوسط زمان انتظار در صف پشتیبانی 6

     میزان ترویج توسط مشتریان 7

     CRMمیزان در دسترس بودن سرویس  8

     نسبت عدم تمدید 9
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 هاي آتینهادهایی براي پژوهشگيري و پيشنتيجه

ترین وظایف مدیر است که درگذشته از طریق یکی از مهم ترین وظیفه مدیر نباشد قطعاًکنترل، نظارت و ارزیابی عملکرد اگر مهم

مختلف انجام های بزرگ امروزی از وجوه بعدی بوده و دارای جامعیت نیست. ارزیابی عملکرد در سازمانشد که یکهای مالی انجام میشاخص

های کلیدی عملکرد به حال شاخصکننده خدمات انتقال داده تابههای ارائهگیرد تا رشدی متوازن در سازمان را میسر سازد. برای شرکتمی

یک و ها وجود داشت. اساساً یک اشتباه استراتژگونه شرکتنشده بود و این خلع در عرصه ارزیابی عملکرد اینشکل مناسب و علمی استخراج

های فعال درزمینه ارائه خدمات فناوری اطالعات، غفلت از داشبورد مدیریتی کننده خدمات انتقال داده و دیگر شرکتهای ارائهمهم در  شرکت

گونه رسد وجود داشبوردهای عملیاتی باشد که در اینهای کلیدی عملکرد است و دلیل عمده آن به نظر میاستراتژیک بر مبنای شاخص

گردد. های برخط استفاده میافزارهای مانیتورینگ شبکه، سرورها و سامانههای فنی شرکت توسط نرمها برای مونیتور کردن فعالیتشرکت

افزاری افزارهای مذکور اطالعت بالدرنگ و در لحظه از میزان مصرف پهنای باند، تعداد و مکان قطع ارتباط در شبکه، اطالعات سختنرم

کنند و این های عملیاتی و بعضاً با جزئیات کمتر به مدیران ارشد ارائه میربران برخط و دیگر اطالعات را به مدیران بخشسرورها، تعداد کا

گردد. هدف این پژوهش در ابتدا ارائه یک مدل برای شناسایی داشبورد باعث غفلت از داشبورد استراتژیک در جهت اهداف کالن سازمان می

وکار اعتماد که برخاسته از آراء خبرگان آن کسبکه روشی علمی، جامع، تکرارپذیر و با نتایج قابلنحویاست به های کلیدی عملکردشاخص

ها بر اساس این مدل شود و شاخصتعالی سازمانی باید برای سازمان بکار گرفته می است به دست آید. به این صورت که در مرحله اول مدل

مند، قابل تکرار و مبتنی بر علم و شوند، این روش یک ساختار منظم، قاعدهتوازن شناسایی و تعریف میو سپس در قالب کارت امتیازی م

کارگیری این روش سازمان ها با بهکند. عالوه بر شناسایی و استخراج شاخصهای عملکردی ایجاد میتجربه را برای تعریف و شناسایی شاخص

سوی سرآمدی حرکت کند. درواقع این مدل ابتدا سازمان را به سمت استقرار نظام کارآمدی و د و بهسازی کنابتدا باید مدل تعالی را پیاده

دهد. در مرحله دوم این روش خبرگان هایی که استخراج کرده این کارآمدی را تحت نظارت قرار میدهد و سپس با شاخصسرآمدی سوق می

پردازند. از دیگر مزایای این روش عالوه های عملکردی میلیدی از میان انبوه شاخصهای کبا استفاده از روش دلفی فازی به انتخاب شاخص

که افراد نحویراستایی بین اهداف سازمان و اهداف فردی کارکنان اشاره کرد، بهتوان به ایجاد یک نوع هماهنگی و همبر مزایای دلفی فازی می

ها شریک دانسته و احساس تعهد و مسئولیت در قبال سازمان گیریخود را در تصمیمکنند عنوان خبره در این طرح شرکت میسازمان که به

منظور پایش به هنگام استفاده در ابزار هوش تجاری مانند داشبوردهای مدیریتی بههای استخراجی قابلیابد. شاخصها افزایش میدر آن

 EFQMها وضعیت مطلوب هستند؛ که در این راستا با استفاده از مدل شده ووضعیت شرکت و مقایسه وضعیت موجود با اهداف از پیش تعیین

شاخص عملکردی در چهار منظر کارت امتیازی متوازن شناسایی شد و با استفاده از روش دلفی و فن  150و کارت امتیازی متوازن حدود 

های کلیدی عملکرد انتخابی اهمیت دارد، شاخص های کلیدی استخراج گردد. آنچه بیش از خودفازی به رأی خبرگان گذاشته شد تا شاخص

های سازگار با ماهیت آن سازمان به کار گرفته راحتی توسط هر سازمان دیگر و با معیارها و شاخصتواند بهروش انجام پژوهش است که می

ها هم به همین اشت، طبیعتاً دیدگاهها و مدارک تحصیلی خبرگان وجود دشود. با توجه به نوع جامعه آماری و پراکندگی که در نوع رشته

های میزان متفاوت بوده و برحسب نوع نگرش مربوط به هر رشته و مقطع دارای پراکندگی زیادی بود که استفاده از روش فازی و تعیین بازه

د. درواقع مزیت استفاده خوبی پوشش داده شومقدار برای هر شاخص، باعث شد این پراکندگی نظرات حاصل از سوابق و تحصیالت متفاوت به

شده است که از یک مقدار قطعی استفاده نکرده و عدم قطعیتی که در دنیای واقعی و های تعریفاز روش فازی همین قابلیت انعطاف در بازه

 دهد.خوبی پوشش میدر مسائل وجود دارد را به

های کلیدی عملکرد تحقیقاتی صورت گیرد تا شاخص شود بر روی بهبود روش دلفی برای استخراجهای آتی توصیه میبرای پژوهش

شوند تعدیل کند. از دیگر مواردی که برای پژوهش تأثیرات گروه بر نظرات افراد را از فاز دوم به بعد که از برآیند نظر کل گروه مطلع می

 ها است.و تعیین کارای هریک از آن KPIهای استخراج مناسب است مقایسه روش

های دلفی و فازی اشاره کرد. این امر زمان زیادی را صرف گو به روشتوان به عدم آشنایی افراد پاسخی این تحقیق میاز مشکالت اجرا

 .کردتوجیه و آموزش روش انجام کار به شرکت کنندگان  می
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