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آن برای تابع ه سیح بهعدوان ظوآوری در اجرای تدل نددبخش بئط داده شده اسـت .در پایـان تـدل
نددبخش توسعه دادهشده بهصورت کاربردی با اسییاده از دادههای بهدستآتده از «شرکت پایاظـههـای
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کلیدواژهها:پاداشدهي؛ارزيابيعملکرد؛پرومتياصالحشده؛شرکتپايانههاینفتیي
ايران .



تاریخ دریافت تقاله ،1395/09/11 :تاریخ پذیرش تقاله1396/09/13 :
* اسیادیار ،داظشگاه شهید نمران اهواز
** اسیادیار ،داظشگاه شهید نمران اهواز (ظویئدده تئئول).
E-mail: Rahimi2053@yahoo.com

*** کارشداس ارشد ،داظشگاه شهید نمران اهواز

82

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 27پايیز 1396

.1مقدمه 

در اقیصاد جهاظ حال حاضر با تحیط رقابی  ،بدگاهها از کارکدان خود بهعدـوان اصـل تـرین
تدابع تیید سازتان یاد ت کددد .آیدده شرکتها در دست افرادی است که بـهعدـوان کارکدـان در
سازتان فعالیت ت کددد و اهمیت تدابع اظئاظ بهعدوان الیه ترکزی سازتانها بیش از هر زتـان
دیگری شدت یافیه است [ .]6یک از توضوعهای که اتروزه ،کارکدـان در تـورد آن اتیـا ظرـر
دارظد ،این حقیقت است که اظگیزش باال توجب افزایش عملکرد ت شود .بااینحال دسـییاب بـه
کارکداظ برتر در شرایط تییاوت یک از سختترین نالشهای است که تـدیران بـا آن روبـهرو
هئیدد [.]28
یک از تیغیرهای که ت تواظد بر اظگیزش کارکدان تأثیر بئزای داشـیه باشـد ،ظحـوه توزیـع
پاداشهای سازتاظ بین کارکدان است .بهتدرور اظگیزش کارکدان بـرای کـار کـردن بـهصـورت
اثربخش و همچدین حمایت از ارزشها و اهداف سازتان ،شـرکتهـا ظیـاز بـه سیئـی پرداخـت
پاداش تداسب دارظد [ .]26همچدین بـه اعیقـاد الو و الو )2016( 1از نـالش هـای اساسـ کـه
سازتانها با آن روبهرو هئیدد بحث ترک خدتت کارکداظ تواظمدد و با تهارتهای باال است کـه
عدم بکارگیری سیئی های پاداش و تشویق تداسب از دالیل اصـل ایـن توضـوع اسـت [.]22
سیئی پرداخت در عملکرد اثربخش کارکدان ،بئیار بااهمیت تلق ت شود .ظـابرابری در سیئـی
پرداخت پاداش و عدمتدیریت صحیح در توزیع پرداخی ها توجب ت شود تـا کـارای سیئـی از
بین برود [ .]32یک سیئی پاداش تداسب باید از تمام جواظب تمکن بررسـ شـود تـا کارکدـان
آتوزشدیده و تاهر را برای تاظدن در سازتان تشـوی کدـد .یـک سیئـی پـاداش بایـد توجـب
افزایش اظگیزش و تعهد کارکدان به سازتان شود تا توجب افزایش بهرهوری گردد [.]20
تیالعات صورت گرفیه اخیر در حوزه پرداخت پاداش بر ساخیارهای پرداخت پاداش بـهتدرـور
افزایش و حیظ عملکرد باال ،ایجاد عدالت در پرداخت و توسعهبخش سیئی های پرداخت تنید
بر عملکرد ،تیمرکز شدهاظد [ .]21،13،10ازآظجاکـه کـ وکیـ پرداخـتهـای تشـویق یکـ از
نالشهای اساس سازتان های تعاصر اسـت و بـا توجـه بـه ایدکـه تراتـب توفقیـت ایـنگوظـه
پرداختها در سازتان های تخیل تییاوت است ،طراح یک سیئی بوت پرداخت پاداش ظقش
بئیار تهم در اظگیزش و عملکرد کارکدان اییا ت کددد [ .]12یک سیئی توزیع پاداش تداسـب
2
توجب افزایش اظگیزش و کدیرل بهیر رفیار کارکدان ت شـود و از بـروز تشـکالت در بدگـاههـا
جلوگیری ت کدد [.]11
با توجه به ایدکه سازتانها به بخشهای تخیلیـ تقئـی تـ شـوظد و هـر بخـش شـاتل
واحدهای است و شاخص های تورداسییاده بـرای ارزیـاب هـر بخـش سـازتان تییـاوت اسـت،
1. Law & Law
2. Agency problems
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بهتدرور ارزیاب بخشها و واحدهای سازتانها برای توزیع پـاداش بایـد شـاخصهـای ارزیـاب
عملکرد سازتان تشخص شود و سپس با تعیین اثرگذاری هر بخش بر هـر یـک از شـاخصهـا،
اثربخش واحدهای سازتان تشخص شود.
با وجود تعداد زیاد شاخصها در فرایدد تصمی گیری هدوز یک تشـکل اساسـ در خصـوص
وزنده به شاخصها وجود دارد که کاتالً ترتیع ظشـده اسـت .در بحـث ارزیـاب واحـدها ایـن
توضوع اهمیت ت یابد که طنیعیاً وزن ظئن هر تعیار برای ارزیاب واحدهای هر بخش سـازتان
تییاوت است؛ به عنارت دیگر ،تمکن است تعیاری از لحاظ یک بخـش سـازتان اهمیـت زیـادی
داشیه باشد؛ ول بهتدرور ارزیاب واحدهای بخشهای دیگر سازتان اهمیت کمیری داشیه باشـد
و یا ایدکه تعیاری فقط تربوط به ارزیاب یک بخش سازتان باشد و برای ارزیاب در بخـشهـای
دیگر ب تعد باشد .این پژوهش به تدرور غلنه بـر ایـن تشـکل اساسـ در ارزیـاب واحـدهای
سازتان ،شکاف و ظارسای ها در ظرام پـاداشدهـ و همچدـین دیـدگاه سـدتگرایاظـهای کـه در
سیئی های پاداشده وجود دارد ،قصد دارد تا به اصالح این فرایددها بپـردازد؛ بدـابراین هـدف
این پژوهش ارائه الگوی جدیدی بهتدرور پرداخت پاداش تیغیر تنید بـر عملکـرد کارکدـان بـا
اسییاده از تدل ترکین توسعه یافیه است.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

انواعپرداختپاداشدرسازمانها .در بحث ارزیاب عملکرد واحدها و طراح یک سیئـی
پاداش تؤثر ،تمایز بین پاداش سیئیم  ،1گروه و فردی اهمیت دارد [ .]21ایده اصـل پـاداش
فردی تحریک و اظگیزش افراد و درظییجه عملکرد فردی بیشیر اسـت؛ بـا ایـن حـال ،تقایئـه و
رقابت بین افراد ت تواظد اثرات تثنت و تدی داشیه باشد؛ بهطوریکه برخـ جدنـههـا از پـاداش
تنید بر گروه حمایت ت کددد [.]26
2
بررس های کوزلوفئک و ایلگن ( ،)2006ظشان ت دهد که سیئی پاداش و ارزیاب تنید
بر کار گروه ظیایج بهیری در قیاس با سیئی ارزیاب فردی در بئیاری از توقعیتهای کار
گروه داشیه است [ .]19سیئی پاداشده فردی تدها زتاظ بهیر عمل ت کدد که تدافع
فردی و گروه افراد سازتان همئو و ه تراز باشد .سیئی پرداخت پاداش تنید بر کار گروه
زتاظ که وظای گروه پیچیدهتر شده و وابئیگ دروظ وظای به ه بیشیر ت شود به
هماهدگ و همکاری فرایددهای درون گروه کمک ت کدد []20؛ بااینحال این خیر وجود دارد
که افراد بهاصیالح «سواران آزاد» 3با ایدکه عملکرد فردی آنها تابع عملکرد تابق افراد گروه
1. System Rewards
2. Kozlowski, Ilgen
3. Free riders
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است و تالش کمیری دارظد تثل سایر اعضای گروه پاداش کئب کددد [ .]15بررس تیالعات
تجرب لین و سورظه ،)2009( 1ظشان ت دهد ،هدگات که تعاتالت بین وظای خیل ک است
یا بهعنارتدیگر وابئیگ دروظ وظای در حد تحدودی است ،بهصورت که عملکرد یک
کارتدد اثر کونک بر عملکرد افراد دیگر دارد ،در این تواقع اسییاده از پاداش تنید بر گروه
اثرگذار ظخواهد بود [.]20
برای کاهش تشکالت ظاش از تقایئه و رقابت بین افراد و گـروههـا یـک بدگـاه تـ تواظـد
پاداش سیئیم را بهکار گیرد .پاداش سیئیم زتاظ بهکار گرفیه ت شود که پـاداش بـه تمـام
افراد سازتان داده ت شود [ .]15پاداش سیئیم ظقش جزئ تری در ایجاد اظگیزش بین کارکدان
اییا ت کدد و ت تواظد توجب یکپارنهسازی کارکدان سازتان شود که از اهمیت زیادی برخـوردار
است [ .]25با بررس پژوهش های تجرب صورتگرفیـه در ایـن زتیدـه درخصـوص ارائـه یـک
سیئی پاداش تؤثر و تصاحنه با تدیران ارشد «شرکت پایاظههای ظیی » درخصـوص ارائـه یـک
الگوی تداسب ،پاداش سیئیم  2ت تواظد بیشیرین اثربخش را در افزایش اظگیـزش و تشـارکت
کارکدان و احئاس تدصیاظهبودن پاداش در ارتناط با تهارت فردی ،داظش و تشارکت آنهـا را در
پ داشیه باشد.
ارزيابيعملکردوتکنیکهایتصمیمگیریچندمعیاره .تناظ ظرری پژوهش ظشان ت دهد
که از تکدیکهای تصمی گیری نددتعیاره در پژوهشهای تخیلیـ در زتیدـه ارزیـاب عملکـرد
اسییاده شده است .پیشیده پژوهش درخصوص بهکارگیری تکدیکهای تصمی گیری نددتعیاره و
روشهای ترکین در زتیده ارزیاب عملکرد در جدول ،1ارائه شده است.
جدول  .1پیشیده پژوهش کاربردهای  MCDMدر ارزیاب عملکرد
پژوهشگر 

تکنیکهاومدلها 

موضوع 

زیوکویچ و همکاران
()2017
رظجان و همکاران
()2015
هاظیده و همکاران
()2016
آیاگ و ساتاظلیوقلو
()2016

SWOT-POMETHEEGAIA-GDSS

اولویتبددی اهداف اسیراتژیک در سازتانهای آتوزش []34

PROMETHEE-GAIA

ارزیاب عملکرد در صدعت گردشگری []29

DELPHI- FuzzyAHP-PROMETHEE

ارزیاب نددبعدی هوش تجاری تکاظ کئبوکارها []14

Fuzzy- ANP

رویکردی هوشمدداظه جهت ارزیاب عملکرد تأتینکدددگان در
صدعت خودرو []4

1. Libby and Thorne
2. System Rewards
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کراتی و شاپوری
()2016
آکئاکال و داگدویرن
()2014
کلیئ و همکاران
()2015
تاراسوییچ و بابیچ
()2011

BSC-ANPDEMATEL
ANP-DEMATEL
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ارزیاب عملکرد تدیریت ارتناط با تشیری بهصورت ترکین با
کارت اتییازی تیوازن []17
نارنوب برای تحلیل و ارزیاب تدیریت پاداشده در
سازتان []2

PROMETHEE-ANP

ارزیاب بهیرین سیئی های برظاتهریزی تدابع اظئاظ []18

PROMETHEE-AHP

ارزیاب عملکرد صدایع و اظیخاب بهیرین پرتیلیو بر اساس
رویکرد نددسیح []24

لیو ()2011

PROMETHEE-AHP

ارزیاب تأتینکدددگان []23

تورات و همکاران
()2015
ورتزیار و همکاران
()2016
بدیس و همکاران
()2012

PROMETHEEMCDM

ارزیاب عملکرد کیییت آتوزش در تدارس []27

BSC-MCDM

ارزیاب عملکرد سازتانهای پژوهش []33

BSC-AHP

ارزیاب نددبعدی عملکرد سازتاظ با رویکردی ترکین []5

براگمن و دسن ()2002
کرابیری و دینوسک
()2008
صالح صدقیاظ و
همکاران ()1391
آقای و فضل ()1391
اتیرخاظ و علیخاظ
()1394

BSC

BSC

DEA
ANP-DEMATEL
BSC-Topsis-Fuzzy

بررس بهنود عملکرد سازتان با اسییاده از سیئی پرداخت
پاداش BSCتحور []8
تأثیر کارت اتییازی تیوازن بر ارزیاب عملکرد و بهنود بازده
سهاتداران []9
نارنوب ارزیاب عملکرد واحدهای تحت ظرارت سیئی 5s
[]30
اظیخاب اسیراتژیهای تداسب ظگهداری و تعمیرات []1
ارزیاب شاخصهای کلیدی عملکرد سازتان و بهنود
بهرهوری []3



الگویپرداختپاداشدوسطحي.1در ایـن پـژوهش ،الگـوی پرداخـت پـاداش دوسـیح
جدیدی با اسییاده از روش پروتی ارائه ت شود که از ظرر روش ظیز با تدلهای پیشین تنید بر
روش پروتی تیاوت دارد .با توجه به ایدکه سازتان به بخشهای تخیلی تقئی تـ شـود ،ایـن
توضوع اهمیت ت یابد که وزن ظئن هر تعیار برای ارزیاب در هر بخش سازتان تییاوت باشـد؛
بهعنارت دیگر ،تمکن است تعیاری از لحاظ یک بخـش سـازتان اهمیـت داشـیه باشـد ،ولـ در
بخشهای دیگر سازتان ب اهمیت باشد و یا ایدکه تعیاری فقط تربوط بـه ارزیـاب یـک بخـش
خاص سازتان باشد و برای ارزیاب در بخشهای دیگر ب تعد باشد .در این پژوهش بـهتدرـور
غلنه بر این تشـکل اساسـ در ارزیـاب واحـدهای سـازتان ،بـا تلییـ الگـوی تصـمی گیـری
دوترحلهای تاراسوویچ و بابیچ ( )2011و نارنوب بـهدسـتآتـده در پـژوهش صـالح (،)1396
1. Two-step model
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الگوی دوسیح پرداخت پاداش بهصورت شکل  ،1اسیخراج شد [ .]30 ،24در سیح اول تـدل،
با توجه به شاخصهای اسیخراج شده و با اسییاده از روش فرایدد تحلیل شنکهای ،روابـط دروظـ
بین شاخصها و همچدین روابط دروظ آنها بر اساس واحدها توردبررس قرار ت گیرد و سپس
اهمیت ظئن شاخصها تحاسنه ت شود .در سیح دوم تدل ،ابیدا شاخصهای ارزیاب واحدهای
سازتان برای هر بخش بـهصـورت تجـزا اسـیخراج تـ شـود .بـا کمـک روش فرایدـد تحلیـل
سلئلهتراتن شاخصها توردتقایئه زوج قرار ت گیرظد و وزن شاخصهـا تحاسـنه تـ شـود؛
سپس از طری رویکرد نددبخش پروتی که در اداته تشریح ت شود به ارزیاب واحدهـای هـر
بخش سازتان پرداخیه ت شود .درظهایت ،با توجه به ظیایج بهدستآتده در هر سیح ،وزن ظئـن
هر واحد در کل سازتان تحاسنه ت شود .بیان این توضوع اهمیت دارد که شاخصها بـرای هـر
بخش سازتان ت تواظدد وزن ظئن خاص اخییار کددد و الزاتاً برای ارزیاب بخشهـا یکئـان در
ظرر گرفیه ظم شوظد [.]24

شکل  .1الگوی دو سیح پرداخت پاداش []30
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.3روششناسيپژوهش 

با توجه به توسعه تدل تصمی گیری نددبخش جدیـد و تلییـ آن بـا الگـوی دوترحلـهای
پرداخت پاداش ،این پژوهش توسـعهای تحئـوب تـ شـود؛ همچدـین روش گـردآوری دادههـا
تحلیل  -توصیی است .با توجه به هدف پژوهش ،تند بر ارائه الگوی پاداش نددسیح تنید
بر عملکرد کارکدان ،از روشهای ریاض  -تحلیل برای توسعه تدل تصمی گیری اسـییاده شـد.
ابزار تورداسییاده در این پژوهش ،تصاحنه و پرسشظاته بود .جاتعه پژوهش شاتل کلیه تـدیران
ارشد «شرکت پایاظههای ظیی ایران» در جزیره خارک است که با اسـییاده از روش ظموظـهگیـری
هدفمدد برای گردآوری دادهها 12 ،ظیر از تدیران ارشد از سوی «شرکت پایاظههای ظییـ » بـرای
تصمی گیری تعرف شدظد و ط جلئههای با آنها تصاحنه شد و به پرسشظاته پاسخ دادظد.
توسعهمدلچندبخشي1پرومتي .تدل نددبخش بهکاررفیه در این پژوهش تنید بر رویکرد
پروتی ( 2تارسچال و همکاران )1984 ،است [ .]24بر طن این روش هر گزیدـه بـا دو جریـان
ارزیاب ت شود :جریان تثنت φ+ (P) 2تشخص ت کدد گزیده  Pظئنت به سایر گزیدهها از ظرـر
هر شاخص نقدر برتر است و جریان تدی  φ− (P) 3تشخص ت کدد که سایر گزیدهها نقـدر از
گزیده  Pبرتر هئیدد .پروتی  2جریـان خـالص ) φ(Pرا بـا توجـه بـه تیـاوت ایـن دو جریـان
بهصورت رابیه  ،1تحاسنه ت کدد .از طری جریان خالص برتری ت توان به رتنهبددی گزیدههـا
ظئنت به ه پرداخت.
رابیه ()1

)𝑃( φ(𝑃) = 𝜑+ (𝑃) − 𝜑−

در این پژوهش سازتان به ندد بخش اصل تقئی بدـدی شـده اسـت و هـر بخـش شـاتل
واحدهای است (تجموعه بخشهای اصـل بـهعدـوان سـیح اول تـدل و تجموعـه واحـدهای
سازتان بهعدوان سیح دوم تدل) .با توجه به تعداد باالی گزیدهها ،اظجام تقایئههای زوج برای
همه گزیدهها بئیار تشکل است .پیش از این زتییری و همکـاران ( ،)1998وتاراسـوویچ و بـابیچ
( ،)2011روش تییاوت را برای ارزیاب گزیدهها و تحاسنه جریانهای تثنت و تدی ارائه کردهاظد
[ .]23 ،32در این روش دو پاراتیر 𝑃 ایدهآل 4و 𝑃 غیرایدهآل 5در ظرـر گرفیـه تـ شـود .جریـان
تثنت از طری تقایئه ارزیاب ها با 𝑃 غیرایدهآل تحاسنه ت شود؛ بـه ایـن صـورت کـه جریـان
1. The Multi-area model
2. Positive flow
3. Negative flow
4. Ideal
5. Anti-ideal
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تثنت بیشیر ظمایاظگر این است که از 𝑃 غیرایدهآل فاصله داریـ ؛ همچدـین زتـاظ کـه ارزیـاب
گزیدهای به 𝑃 ایدهآل ظزدیک باشد،ظشاندهدده جریان تدی کمیر است.
برای شاخص 𝑗𝐶 ،رابیه  2ارزیاب 𝑃 ایده آل را ظشان ت دهد.
رابیه ()2

𝑥𝑎𝑚
) 𝐴( 𝐶
𝑖 𝑗 𝑖

= )𝑃( 𝑗𝐶

در این تعادله } 𝑁𝐴  𝐴 = {𝐴1 , 𝐴2 , … ,تجموعه  Nگزیده را ظشان ت دهد .به همین صـورت
ارزیاب 𝑃 غیرایدهآل در رابیه  ،3آورده شده است.
رابیه ()3

𝑛𝑖𝑚
) 𝐴( 𝐶
𝑖 𝑗 𝑖

= )𝑃 ( 𝑗𝐶

تجموعه گزیدهها در ظخئیین سیح تدل شاتل بخشهای اصل سازتان و در دوتین سـیح
شاتل واحدهای هر بخش سازتان ت شود .ارزیاب هر بخش درخصـوص تخصـیص پـاداش بـر
اساس شاخص  jاز طری حاصلضرب سه ظئن تعداد کارکدان هر گزیدـه 𝑖𝐴 در ارزیـاب هـر
گزیده  iتحاسنه ت شود که بهصورت رابیه  ،4ظشان داده شده است.
𝑁

رابیه ()4

) 𝑖𝐴( 𝑗𝐶 𝑖𝑏 ∑ = )𝑃( 𝑗𝐶
𝑖=1

در این تعادله 𝑖𝑏 سه ظئن تعداد کارکدان هر بخش است و طنیعیاً بهصورت رابیه  ،5است:
𝑁

رابیه ()5

∑ 𝑏𝑖 = 1
𝑖−1

برای هر شاخص 𝑗𝐶 ( )j=1, 2, .., nدر روش پروتی تابع برتری خاص تعری شـده اسـت
که آسیاظه برتری و آسیاظه بـ تیـاوت بـا اعـداد تشخصـ در بـازه ])𝑃 ( 𝑗𝐶  [0, 𝐶𝑗 (𝑃) −قـرار
ت گیرظد.
بوری و همکاران ( ،)2002تابع برتری خی را با ایـن روش از پروتیـ بررسـ کردظـد [.]6
پس از آن تارسوویچ و بابیچ ( ،)2011این روش را برای تابع برتری خی با آسیاظه بـ تیـاوت و
تابع برتری گوس بئط دادظد .در ایدجا تابع برتری خیـ بـرای تثـال در تعادلـه  ،6آورده شـده
است.
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رابیه ()6

89
𝑑

𝑝<𝑑≤0

,

𝑝≥𝑑

1,

𝑝{ = )𝑑(Ψ

در ایدجا  dتیاوت ارزیاب  2گزیده از لحاظ یک شاخص تشابه اسـت .در روش تاراسـوویچ و
بابیچ ( ،)2011برای تحاسنه ) ،φ+ (Pتیاوت گزیدهها )𝑃( 𝑗𝑑 بهصورت رابیه  ،7تعری ت شود.
𝑁

)𝑃 ( 𝑗𝐶 𝑑𝑗 (𝑃) = 𝐶𝑗 (𝑃) − 𝐶𝑗 ( 𝑃) = ∑ 𝑎𝑖 𝐶𝑗 (𝐴𝑖 ) −

رابیه ()7

𝑖=1

بدیه است رابیه  𝑑𝑗 (𝑃) ≥ 0همواره بر قرار است؛ بدابراین جریان تثنت ) φ+ (Pبهصورت
رابیه  ،8تحاسنه ت شود.
)𝑃 ( 𝑗𝐶 𝐶𝑗 (𝑃) −
𝑃 , 𝐶𝑗 (𝑃) < 𝐶𝑗 ( 𝑃) +
𝑃
1,
𝑃 𝐶𝑗 (𝑃) ≥ 𝐶𝑗 ( 𝑃) +

رابیه ()8

{ = )φ+ (P

شکل  ،2تابع جریان تثنت ) φ+ (Pرا بر اساس رابیه  ،8ظشان ت دهد.

)𝑃( 𝑗𝜑 +
1

)𝑃 ( 𝑗𝐶
)𝑃( 𝑗𝐶

𝑝 𝐶𝑗 ( 𝑃) +

)𝑃 ( 𝑗𝐶

شکل  .2ظمودار جریان تثنت برای تابع برتری خی []24

بهصورت تشابه ،برای تحاسنه ) ،φ− (Pتیاوت گزیدهها )𝑃( 𝑗𝑑 بهصـورت ()𝑃( 𝑗𝐶 )𝐶𝑗 (𝑃) −
تعری ت شود و درظهایت جریان تدی ) φ− (Pبهصورت تعادله  ،9تحاسنه ت شود.
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)𝑃( 𝑗𝐶 𝐶𝑗 (𝑃) −
𝑃 , 𝐶𝑗 (𝑃) > 𝐶𝑗 (𝑃) −
{=
𝑃
1,
𝑃 𝐶𝑗 (𝑃) ≤ 𝐶𝑗 (𝑃) −

رابیه ()9

)− (P

φ

شکل  ،3تابع جریان تدی ) φ− (Pرا بر اساس رابیه  ،9ظشان ت دهد.
)𝑃( 𝑗𝜑 −
1

)𝑃 ( 𝑗𝐶
)𝑃( 𝑗𝐶

𝑝 𝐶𝑗 (𝑃) −

)𝑃 ( 𝑗𝐶

شکل  .3ظمودار جریان تدی برای تابع برتری خی [.]24

سر اظجام جریان خالص هر بخش (برای هر شاخص) بهصورت رابیه  ،10تحاسنه ت شود.
)𝑃( φ(𝑃) = 𝜑+ (𝑃) − 𝜑−

رابیه ()10

در ایدجا برای هر بخش اصل سازتان بهصـورت تجـزا 𝑃 غیـر ایـدهآل و 𝑃 ایـدهآل بـرای
تحاسنه جریان تثنت و تدی تقایئه ت شود و درظییجه جریان تثنت و جریـان تدیـ تحاسـنه
ت شوظد .به طورکل لزوت ظدارد که برای جریان تثنت و تدی حد آسیاظه برتری تشـابه در ظرـر
گرفیه شود و ت توان برای تحاسنه هر جریان ،آسیاظه برتری تییاوت در ظرر گرفت [ .]23تعادله
 ،11جریان خالص گزیدهها را بر اساس شاخص  jظشان ت دهد؛ بهصورت که  𝑝𝑗−آسیاظه برتـری
برای جریان تثنت و  𝑝𝑗+آسیاظه برتری برای جریان تدی را ظشان ت دهد.
𝐶𝑗 (𝑃) ≤ 𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑝𝑗−

رابیه ()11

𝐶𝑗 (𝑃) − 𝐶𝑗 ( 𝑃) − 𝑝𝑗−
,
𝑝𝑗−

𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑝𝑗− < 𝐶𝑗 (𝑃) ≤ 𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑝𝑗+
𝐶𝑗 (𝑃) > 𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑝𝑗+

0,

)𝑃( 𝑗𝐶 + 𝐶𝑗 (𝑃) −
,
𝑝𝑗+

= )𝑃(φ

𝑝𝑗+
{

ارائه الگوی پاداش چندسطحي مبتني بر عملکرد با ...

91

شکل  ،4تابع جریان خالص ) φ(Pرا بر اساس رابیه  11ظشان ت دهد.

)𝑃( 𝑗𝜑
1
𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑝−
)𝑃 ( 𝑗𝐶
)𝑃( 𝑗𝐶

+

)𝑃 ( 𝑗𝐶

𝑝 𝐶𝑗 (𝑃) −
-1

شکل  .4ظمودار جریان خالص برای تابع برتری خی [.]24

به همین صورت تابع برتری گوس با ظاحیه ب تیاوت  ،توسـط تاراسـوویچ و بـابیچ (،)2011
بهصورت رابیه  12بئط داده شده است.
2

)

رابیه ()12

])𝑃( 𝑗𝐶 [𝐶𝑗 (𝑃) −
2𝑠𝑗2+

2

) + exp (−

])𝑃 ( 𝑗𝐶 [𝐶𝑗 (𝑃) −
2𝑠𝑗2−

φ(P) = − exp (−

شکل  ،5تابع جریان خالص ) φ(Pرا برای تابع برتری گوس با ظاحیه ب تیـاوت بـر اسـاس
رابیه  12ظشان ت دهد.
)𝑃( 𝑗𝜑
1

)𝑃 ( 𝑗𝐶
)𝑃 ( 𝑗𝐶

)𝑃( 𝑗𝐶
−𝐶𝑗 ( 𝑃)𝑠𝑗+
𝐶𝑗 (𝑃)𝑠𝑗−
+
) (𝑠𝑗+ − 𝑠𝑗− ) (𝑠𝑗+ − 𝑠𝑗−

شکل  .5ظمودار جریان خالص برای تابع برتری گوس []24

-1
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همانطور که بیان شد پیش از این تابع برتری خی  ،تابع برتری خی با آسیاظه ب تیاوت و
تابع گوس توسط تاراسوویچ و بابیچ ( )2011و بوری و همکاران ( )2002بررس شـده اسـت .در
این پژوهش تابع برتری برای تابع ه سیح ظیز به روش تاراسـوویچ و بـابیچ ( ،)2011بـهعدـوان
ظوآوری پژوهش بئط داده ت شود .تابع برتری هـ سـیح بـهصـورت تعادلـه  ،13ظمـایش داده
ت شود.
𝑞<𝑑

𝑝<𝑑≤𝑞

رابیه ()13

𝑑≤𝑝

0,
1
{ ,
2
1,

برای تحاسنه ) ،φ+ (Pتیاوت گزیدهها )𝑃( 𝑗𝑑 بهصورت رابیه  14تعری ت شود.
)𝑃 ( 𝑗𝐶 𝑑𝑗 (𝑃) = 𝐶𝑗 (𝑃) −

رابیه ()14

بدیه است رابیه  𝑑𝑗 (𝑃) ≥ 0همواره بر قرار است؛ بدابراین جریان تثنت ) φ+ (Pبهصورت
رابیه  15تحاسنه ت شود.
𝐶𝑗 (𝑃) < 𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑞 −

0,
−

𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑞 ≤ 𝐶𝑗 (𝑃) < 𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑝 −

رابیه ()15

−

)𝑃( 𝑗𝐶 ≤ 𝑝 𝐶𝑗 ( 𝑃) +

{0.5,
1,

شکل  ،6جریان تثنت ) φ+ (Pتابع برتری ه سیح را بر اساس رابیه  15ظشان ت دهد.

)𝑃( 𝜑 +
1
0.5

)𝑃 ( 𝑗𝐶

𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑝−

𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑞 −

)𝑃 ( 𝑗𝐶

شکل  .6ظمودار جریان تثنت برای تابع برتری ه سیح (یافیههای پژوهش)

بهصورت تشابه ،برای تحاسنه ) ،φ− (Pتیاوت گزیدهها )𝑃( 𝑗𝑑 بهصورت ()𝑃( 𝑗𝐶 )𝐶𝑗 (𝑃) −
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تعری ت شود و درظهایت جریان تدی ) φ− (Pبهصورت رابیه  16تحاسنه ت شود.
)𝑃( 𝑗𝐶 < 𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑞 +

0,

𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑝+ < 𝐶𝑗 (𝑃) ≤ 𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑞 +

رابیه ()16

{0.5,

𝐶𝑗 (𝑃) ≤ 𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑝+

1,

شکل  ،7جریان تدی ) φ− (Pتابع برتری ه سیح را بر اساس رابیه  16ظشان ت دهد.

)𝑃( 𝜑−
1
0.5

)𝑃 ( 𝑗𝐶

𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑞+

)𝑃( 𝑗𝐶

𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑝+

شکل  .7ظمودار جریان تدی برای تابع برتری ه سیح (یافیه های پژوهش)

سراظجام جریان خالص هر بخش (برای هر شاخص) بهصورت رابیه  17تحاسنه ت شود.
)𝑃( φ(𝑃) = 𝜑+ (𝑃) − 𝜑−

رابیه ()17

رابیه  18جریان خالص برتری گزیدهها بر اساس شاخص  jرا ظشان ت دهد که با توجـه بـه
رابیه  17تحاسنه شده است.
𝐶𝑗 (𝑃) ≤ 𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑞−

−1,

𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑞− < 𝐶𝑗 (𝑃) ≤ 𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑝−

رابیه ()18

−0.5,

𝐶𝑗 ( 𝑃) + 𝑝− < 𝐶𝑗 (𝑃) ≤ 𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑝+

0,

𝑞 𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑝 < 𝐶𝑗 (𝑃) ≤ 𝐶𝑗 (𝑃) −

0.5,

+

+

)𝑃( 𝑗𝐶 < 𝐶𝑗 (𝑃) − 𝑞+

1,

= )𝑃(φ
{
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شکل  ،8جریان خالص ) φ(Pتابع برتری ه سیح را بر اساس رابیه  18ظشان ت دهد.
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شکل  .8ظمودار جریان خالص برای تابع برتری ه سیح (یافیه های پژوهش)

تعادله جریان تثنت ،تدی و خالص بر اساس هر شاخص بهصورت تجزا تحاسنه تـ شـود.
جریان خالص کل برای هر گزیده از طری تجموع توزون تیاوت بین گزیدهها تحاسنه تـ شـود
که در رابیه  ،19آورده شده است.
𝑛

رابیه ()19

))𝑃( φ(P) = ∑ 𝑊𝑗 (𝜑 + (𝑃) − 𝜑 −
𝑗=1

بدیه است که رابیه  20درخصوص جریان خالص ) φ(Pهمیشه برقرار است.
رابیه ()20

)𝑃( 𝑗𝜑 ≤ )𝜑𝑗 ( 𝑃) ≤ φ(P

در رابیه  𝑊𝑗 ،19وزن ظئن هر شاخص را ظشان ت دهد که توسط گروه تصـمی گیـری بـه
روشهای تخیلی تحاسنه ت شود .بـهتدرـور تحاسـنه وزن هـر شـاخص در ایـن پـژوهش از
روشهای فرایدد تحلیل شنکهای 1و فرایدد تحلیل سلئلهتراتن  2اسییاده شده است که از طریـ
تقایئه زوج شاخصها اظجام ت شوظد .سراظجام اولویت در توزیع پاداش با گزیدـهای اسـت کـه
بهصورت رابیه  21باشد.
1. Analytic Network Process
2. Analytic Hierarchy Process
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رابیه ()21

بهطوریکه باید تحدودیت رابیه  22و  23برقرار باشد.
𝑁

∑ 𝑎𝑖 = 1

رابیه ()22

𝑖=1

𝑖𝑀𝑎 ≤ 𝑖𝑎 ≤ 0

رابیه ()23

بهطوریکه 𝑖𝑎 سه پاداش اخیصاصدادهشده به گزیده 𝑖𝐴 را ظشان تـ دهـد و 𝑖𝑀𝑎 سـق
تیزان پرداخی را ظشان ت دهد که توسط سازتان برای جلوگیری از تیمرکزشدن پرداخی هـا ،در
ظرر گرفیه ت شود.
اجرایمدلپژوهش« .شرکت پایاظههای ظیی ایران» از شرکتهای تابعه «شرکت تلـ ظیـت
ایران» است که تئئولیت دریافت ،ذخیرهسازی و صادرات بیش از  90درصد ظیت خـام کشـور را
بر عهده دارد .با توجه به طرح پژوهش اظجامشده در ایـن شـرکت در خصـوص ارائـه نـارنوب
پرداخت تیغیر تنید بر عملکرد از اطالعات بهدستآتده در این پژوهش ،بهتدرور توسعه الگوی
ارائهشده و بررس تدل تصمی گیری اسییاده ت شود [ .]30واحدهای اصل «شرکت پایاظـههـای
ظیی ایران» به تدرور پرداخت پاداش در سه دسیه اصل فرایددهای تدیریی  ،فرایددهای اصل و
فرایددهای پشییناظ تقئی بددی شده است که درتجموع نارت سـازتاظ «شـرکت پایاظـههـای
ظیی ایران» را شاتل ت شود و در قالب جدول  ،2ارائه شده است.
جدول  .2دسیهبددی سازتان به بخشها و واحدهای تخیل
نماد 

ال

بخشها 

فرایددهای تدیریی

ب

فرایددهای اصل

پ

فرایددهای پشییناظ

نماد 

واحدها 

ال 1

ایمد و زیئتتحیی

ال 2
ال 3
ال 4
ال 5
ال 6
ب1
ب2
پ1
پ2

حراست
اتور حقوق
برظاتهریزی تلییق
حئابرس داخل
روابط عموت
عملیات صادرات و بارگیری
عملیات دریای
اتور تال
تدیریت تدابع اظئاظ
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تدیریت اتور فد
بازرگاظ
تهددس ساخیمان
بازرس فد
عملیات عموت
خدتات پشییناظ
پژوهش و توسعه
فداوری اطالعات و ارتناطات

پ3
پ4
پ5
پ6
پ7
پ8
پ9
پ 10

شاخصهایارزيابيسطحاول(بخشهایاصلي) .به تدرور ارزیاب گزیدههای سـیح اول
تدل (بخشهای اصل سازتان) ،پس از بررس تیالعات کیابخاظهای و همچدین تشـکیل جلئـه
با تدیران ارشد سازتان ،نهار تدرر کارت اتییازی تیوازن بهعدـوان تعیـار هـای اصـل در ظرـر
گرفیه شد .ابعاد اصل کارت اتییازی تیوازن شـاتل ابعـاد تـال  ،تشـیریان ،فرایدـدهای داخلـ
کئبوکار و رشد و یادگیری ت شود که در جدول  ،3آورده شده است [.]16
جدول  .3ابعاد کارت اتییازی تیوازن
نماد 
FP
CP
IBP
ILP

منظرهایکارتامتیازیمتوازن 
تدرر تال  /تأتوریت
تدرر تشیریان
تدرر فرایددهای داخل
تدرر رشد و یادگیری



شاخصهایارزيابيسطحدوم(واحدهایسازمان) .به تدرور ارزیاب واحـدهای سـازتان،
پس از بررس تیالعات کیابخاظهای و همچدین تشکیل جلئه با تدیران ارشد سازتان ،ته تـرین
اسیراتژیهای اصل سازتان بهتدرور ارزیاب توردتالحره قـرار گرفـت کـه در جـدول  ،4آورده
شده است.
جدول  .4اسیراتژیهای اصل سازتان
نماد 

استراتژیها 


ت1
ت2
ت3
ت4
ت5
ت6
ت7

اسیراتژی نابک و سرآتدی عملیات
اسیراتژی رشد و درآتد
اسیراتژی بهرهوری
تضمین اتدیت و ارائه خدتات بهتوقع ،پایدار ،ایمن ،باکیییت ،قیمت تداسب و پاسخگوی به تدیران
اسیراتژی بهنود سرعت و دقت عملیات
اسیراتژی بهنود کیییت و ایمد عملیات
اسیراتژی بهنود روابط تشیری
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گاماول:تشکیلماتريستصمیمگیریبرایارزيابيبخشها .پس از برگـزاری جلئـه و
اظجام تصاحنه با تدیران ارشد سازتان و اسیادان خنره در این زتیده ،توابع برتری برای هر تدرـر
کارت اتییازی تیوازن تشخص شده و آسیاظه ب تیاوت و آسیاظه برتـری بـرای هـر تـابع برتـری
تعیین شد؛ همچدین از طری فرایدد تحلیل شنکهای ،پس از تشکیل تاتریس تقایئات زوجـ و
درظهایت تحاسنه سوپرتاتریس تحدود ،وزن ظئن شاخصها تشخص شد که ظیایج در جدول ،5
ارائه شده است.
جدول  .5تاتریس تصمی گیری برای ارزیاب بخشها
شاخص 

منظرمالي 

ظوع شاخص
تابع برتری
وزن ظئن
آسیاظه ب تیاوت
آسیاظه برتری
واحد
فرایدد تدیریی
فرایدد اصل
فرایدد پشییناظ

منظرمشتريان  فرايندداخلي  رشدويادگیری 

Max

Max

Max

 Vشکل
0/37
0
0/15
درصد
0/17
0/44
0/39

 Vشکل
0/21
0
0/20
درصد
0/21
0/55
0/24

ه سیح
0/26
0
0/20
درصد
0/25
0/50
0/25

Max

تابع گوس
0/16
0
0/10
درصد
0/41
0/26
0/33

گامدوم:محاسبهاهمیتنسبيوسهمنسبيتخصییصپیاداشبیههیربخیشدر

سازمان .ضریب اهمیت ظئن تخصـیص پـاداش بـه هـر بخـش سـازتان بـا توجـه بـه روش
توسعهیافیه تدل نددبخش پروتی  ،از طری اطالعات جدول  ،5تحاسنه ت شود کـه ظیـایج در
جدول  ،6آورده شده است .در این پژوهش پس از تصاحنه با تدیران ارشد سازتان ،حداکثر تیزان
اهمیت ظئن پاداش برای هر بخش سازتان ( 𝑖𝑀𝑎) برابر  0/40در ظرر گرفیه شده است.
جدول  .6اهمیت ظئن تخصیص پاداش به هر بخش در سازتان
بخشفرايندهایمديريتي 

بخشفرايندهایاصلي 

بخشفرايندهایپشتبیابي 

0/27

0/40

0/33

با توجه به رابیه  4و ایدکه تعداد ظئن کارکدان در هـر بخـش سـازتان تییـاوت اسـت ،بـا
ضربکردن ضرایب اهمیت تحاسنهشده از جدول  ،6در سه ظئـن تعـداد کارکدـان هـر واحـد
سازتان ( 𝑖𝑏) که بهصورت رابیه  4ظشان داده شده است ،پس از ظرتالکردن دادهها سه ظئـن
پاداش بهازای هر بخش تحاسنه ت شود که ظیایج در جدول  7آورده شده است.
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جدول  .7سه ظئن تخصیص پاداش به هر بخش در سازتان
بخشفرايندهایمديريتي 

بخشفرايندهایاصلي 

بخشفرايندهایپشتبیابي 

0/09

0/34

0/57

گامسوم:تعیینشاخصهایاثرگذاردرارزيابيواحدهایهربخشسیازمان .پـس از
برگزاری جلئه و اظجام تصاحنه با تدیران ارشد سازتان و اسـیادان خنـره در ایـن زتیدـه ،توابـع
برتری برای هر شاخص ارزیاب تشخص شد؛ همچدین از طری فرایدـد تحلیـل سلئـلهتراتنـ ،
پس از تشکیل تاتریس تقایئات زوج و درظهایت تحاسنه سـوپرتـاتریس تحـدود ،وزن ظئـن
شاخصها تشخص شد که ظیایج در جدول  ،8ارائه شده است.
جدول  .8فهرست شاخصهای اثرگذار برای ارزیاب واحدها
بخش
فرایددهای
تدیریی
بخش
فرایددهای
اصل
بخش
فرایددهای
پشییناظ

شاخصها 

ت 1

ت 2

ت 3

ت 4

ت 5

ت 6

ت 7

ظوع شاخص
وزن ظئن
واحد
شاخصها
ظوع شاخص
وزن ظئن
واحد
شاخصها
ظوع شاخص
وزن ظئن
واحد

Vشکل
0/4
درصد
ت1
Vشکل
0/46
درصد
ت1
Vشکل
0/35
درصد

Vشکل
0/1
درصد
ت2
Vشکل
0/04
درصد
ت2
Vشکل
0/14
درصد

Vشکل
0/11
درصد
ت3
Vشکل
0/11
درصد
ت3
Vشکل
0/12
درصد

گوس
0/21
درصد
ت4
گوس
0/35
درصد
ت4
گوس
0/12
درصد

گوس
0/07
درصد
ت5
گوس
0/02
درصد
ت5
گوس
0/07
درصد

Vشکل
0/02
درصد
ت6
Vشکل
0/02
درصد
ت6
Vشکل
0/00
درصد

ه سیح
0/09
درصد
ت7
ه سیح
0/00
درصد
ت7
ه سیح
0/20
درصد

گامچهارم:تعیینسهمهرواحددرهربخشسازمان .با توجه به رابیه  4و ایدکه تعـداد
ظئن کارکدان در هر بخش سازتان تییاوت است ،با ضربکردن ضرایب اهمیت تحاسنهشـده از
جدول  ،9در سه ظئن تعداد کارکدان هر واحد سازتان ( 𝑖𝑑) که در رابیه  ،4آورده شـده اسـت،
پس از ظرتالکردن دادهها سه ظئن پاداش به ازای هر بخش تحاسنه ت شود.
در این پژوهش پس از تصاحنه با تدیران ارشد سازتان حداکثر تیزان اهمیت ظئـن پـاداش
( 𝑖𝑀𝑎) برای واحـدهای فرایدـدهای تـدیریی  ،0/2واحـدهای فرایدـدهای اصـل  0/55و بـرای
واحدهای فرایددهای پشییناظ  0/11در ظرر گرفیه شده است.
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جدول  .9ضریب اهمیت و سه ظئن تخصیص پاداش به هر واحد در سازتان
بخش 
واحد
ضریب
اهمیت
وزن ظئن





فرايندهایمديريتي 
ال 1

ال 2

ال 3

ال 4

ال 5

ال 6

0/2

0/1

0/2

0/2

0/2

0/1

0/04

0/022

0/008

0/006

0/002

0/001

بخش



فرایددهای اصل

واحد

ب1

ب2

ضریب
اهمیت

0/45

0/55

وزن ظئن

0/188

0/482

بخش
واحد
ضریب
اهمیت
وزن ظئن







فرایددهای پشییناظ
پ1

پ2

پ3

پ4

پ5

پ6

پ7

پ8

پ9

پ10

0/11

0/11

0/11

0/8

0/11

0/11

0/8

0/7

0/11

0/11

0/017

0/026

0/087

0/028

0/011

0/008

0/016

0/039

0/002

0/02

گامپنجم:تعیینسهمهرواحددرکلسازمان .سه پاداش هر واحـد در کـل سـازتان از
حاصلضرب وزن ظئن هر واحد (ظیایج جدول  )9در سه ظئن بخش تربوطه (ظیایج جـدول )7
بهدست ت آید؛ همچدین اهمیت ظئن ظرتالشده بهازای هر فرد ،تیزان پرداخی پـاداش بـهازای
هر فرد در واحدهای تخیل سازتان را ظشان ت دهد که از تقئی سه ظئن پاداش هر واحد بر
تعداد کارکدان هر واحد تحاسنه ت شود که ظیایج در جدول  ،10ظشان داده شده است.
جدول  .10سه ظئن پاداش واحد و اهمیت ظئن پاداش فرد در بخشهای تخیل سازتان
بخش 

فرایددهای
تدیریی

فرایددهای
اصل

سهمنسبيپاداش

اهمیتنسبينرمالشده


برایهرواحد 

بهازایهرفرد 

ال 1

ایمد و زیئتتحیی

0/00956

0/018

ال 2

حراست

0/00521

0/009

ال 3

اتور حقوق

0/0020

0/018

ال 4

برظاتهریزی تلییق

0/00143

0/018

ال 5

حئابرس داخل

0/00057

0/018

ال 6

روابط عموت

0/00029

0/009

ب1

عملیات صادرات و بارگیری

0/16981

0/153

ب2

عملیات دریای

0/43436

0/187

نماد 

واحد 

100

فرایددهای
پشییناظ
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پ1

اتور تال

0/02634

0/0627

پ2

تدیریت تدابع اظئاظ

0/03977

0/0627

پ3

تدیریت اتور فد

0/13073

0/0627

پ4

بازرگاظ

0/04157

0/0456

پ5

تهددس ساخیمان

0/01591

0/0627

پ6

بازرس فد

0/01143

0/0627

پ7

عملیات عموت

0/02350

0/0456

پ8

خدتات پشییناظ

0/05820

0/0399

پ9

پژوهش و توسعه

0/00249

0/0627

پ 10

فداوری اطالعات و ارتناطات

0/02684

0/0627

طن ظیایج جدول ،10واحدهای «عملیات دریای » و «عملیات صادرات و بارگیری» بهترتیب
با سه ظئن  0/43و  0/17و پس از آنها واحـد «اتـور فدـ » بـا وزن ظئـن  0/13بیشـیرین
دریافی پاداش را به خود اخیصاص تـ دهدـد؛ همچدـین کمیـرین تیـزان پرداخیـ پـاداش بـه
واحدهای «حئابرس داخل » و «روابط عموت » بـهترتیـب بـا وزن ظئـن  0/0005و 0/0002
تربوط ت شود .ظیایج درخصوص اهمیت پرداخت پاداش بهازای هر فرد در بخـشهـای تخیلـ
سازتان ظشان ت دهد که بیشیرین پرداخی پاداش برای کارکدان «عملیات دریای » و «عملیـات
صادرات و بارگیری» با اهمیت ظئن  0/187و  0/153است؛ همچدین کمیرین تیـزان پرداخیـ
پاداش بهازای هر فرد در بخشهای تخیل سازتان به واحدهای «حراست»« ،روابط عموت » و
«خدتات پشییناظ » بهترتیب با اهمیت ظئن  0/009 ،0/009و  0/039تربـوط تـ شـود کـه در
رتنههای آخر قرار دارظد.
.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

در این پژوهش یک الگوی نددسیح تنیدـ بـر روش توسـعهیافیـه نددبخشـ پروتیـ
بهتدرور تعیین سه پاداش برای واحدهای «شرکت پایاظههـای ظییـ ایـران» ارائـه شـد .تـدل
نددبخش جدید به تدرور غلنه بر کاسی های توجود در تدلهای پیشین تعرف شـده اسـت .در
این روش شاخصها برای هر گروه ت تواظدد تییاوت در ظرر گرفیه شوظد و الزاتاً ظیازی ظیئت که
وزن هر شاخص برای رتنهبددی در تمام گروهها به صورت برابر در ظرر گرفیه شود و این توضوع
وجه تمایز روش نددبخش پروتی ارائهشده ظئنت به روشهای پیشین اسـت .ایـن روش ابیـدا
توسط بوری و همکاران ( ،)2002ارائه شد .این پژوهشگران تابع برتری خی را در روش پروتی
با این رویکرد توردبررس قرار دادظد و آن را در ارزیاب بازار بورس بـهکـار گرفیدـد .پـس از آن،
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تارسوویچ و بابیچ ( ،)2011این رویکرد را در روش پروتی برای تـابع برتـری خیـ بـا آسـیاظه
ب تیاوت و تابع برتری گوس بئط دادظد و در ارزیاب عملکرد صدایع تخیل توردبررسـ قـرار
دادظد .در این پژوهش تابع برتری برای تابع ه سیح ظیز بهتدرور تینیـ بـا روش توسـعهیافیـه
نددبخش پروتی بهعدـوان ظـوآوری پـژوهش بئـط داده شـد و در ارزیـاب عملکـرد سـازتان،
بهتدرور توزیع پاداش ،بهکار رفت؛ همچدین ظیایج پژوهش با ظرر تدیران ارشـد شـرکت قنـل از
اظجام پژوهش تیابقیت زیادی دارد که ظشاندهدده تداسببودن تدل پیشدهادی اسـت .ضـرایب
اعمالشده برای اولویتبددی شاخصها و درظهایت واحدها ،بـا توجـه بـه تجربـه هـا و ظررهـای
تدیران ارشد سازتان بهدست آتده است؛ بر این اساس با توجه به ظیایج  ،پیشدهاد ت شود شرکت
در ابیدای هر دوره (تثالً یک ساله) با اسییاده از الگوی ارائهشده ،به ارزیـاب عملکـرد واحـدهای
ســازتان بــر اســاس تعیارهــا (ابعــاد کــارت اتییــازی تیــوازن) و زیــر تعیارهــا (اســیراتژیهــای
اسیخراجشده) در نارنوب ارائهشده بپردازد؛ همچدین از نارنوب ارائهشده تـ تـوان در طراحـ
یک سیئی پشییناظ تصمی برای توزیع پرداخت و پاداش در شرکت ،با توجه بـه تعـداد ظیـروی
کار و ارزیاب عملکرد هر واحد ،اسییاده کرد.
با توجه به ایدکه اخیراً سیئی تدیریت عملکرد فردی در «شرکت پایاظههای ظیی » راهاظدازی
شده است ،پیشدهاد ت شود که تدیران ارشد هر واحد با توجه به سه پاداشـ کـه بـرای واحـد
تربوطه اخیصاص داده شده است ،با توجه به ارزیاب عملکرد فردی که در سیئی اظجام ت گیرد
سه پاداش هر فرد را از سه تعری شده برای هـر واحـد تحاسـنه کـرده و پرداخـت کددـد .در
پژوهشهای آت پیشدهاد ت شود سایر توابع ارجحیت رایج در روش پروتی با رویکرد بهکاررفیه
در این پژوهش ،توسعه یابدد و در صورت اتکان ،این رویکرد در سایر تکدیکهای تصـمی گیـری
نددتعیاره ظیز بررس شود.
پیشدهاد ت شود با توجه به تشـابه توجـود از تدرـر تقایئـه ظئـن واحـدها و بخـشهـای
سازتاظ  ،ظیایج بهدستآتده از الگوی پیشدهادی در این پژوهش با ظیایج اسییاده از رویکرد تحلیل
پوشش دادهها در پاداشده تنید بر عملکرد توردبررس و تقایئه قرار گیرد.
تقدير و تشکر :این تقاله تنید بر دادههای تورد اسییاده در طرح پایانظاتهای است که با
حمایت تال شرکت پایاظههای ظیی ایران اظجام شده است.
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