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روابط رگرسیون و  بوسیله در کارت امتیازي متوازن ترسیم نقشه استراتژي
  تحلیل همبستگی

   
  3، میثم رفیع پرهیزکار2، سید اسماعیل نجفی1،*مجتبی اکبریان

واحد  علوم و تحقیقات، تهران، شرکت ملی پاالیش و پخش  دانش آموخته دکتري مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی1
  ي نفتی ایرانفرآورده ها

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علوم و تحقیقات، تهران، ایران دانشکده فنی و مهندسی، مهندسی صنایع، استادیار،2
  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران3

 18/7/94: پذیرش         16/12/93: دریافت

  چکیده
ترسیم . ها می باشد ضعف در اجراي استراتژي مدیریت استراتژیک مربوط به هاي اساسی در یکی از چالش

 میان اهداف استراتژیکعلت و معلولی مشخص نمودن ارتباط براي در کارت امتیازي متوازن  نقشه استراتژي
 و قضاوتی صورت شهودي هترسیم نقشه استراتژي بدر  .می باشدها  ترین موضوع در اجراي استراتژي مهم از

به صورت دقیق واضح و روشن نیست و  ارتباط بین اهداف استراتژیک ،ارزیابی متوازن کارت روشدر 
لذا نیاز به ارائه  .گذارند می اهداف استراتژیک با هم ارتباط دارند و روي هم تاثیر میککدامشخص نیست 

هاي  ي بر روشپس از مرور مقالهدر این  .می باشد ضروريروشی کمی و دقیق براي ترسیم نقشه استراتژي 
 و تحلیل همبستگی پایهبر  دوره هاي گذشته مبتنی بر اطالعات واقعی ، چارچوبیشه استراتژيترسیم نق

هاي کلیدي  شاخص بر اساس داده هاياهداف استراتژیک  علت و معلولی روابط تعیینبراي  رگرسیون روابط
   .استشده  ارائه ایرانپاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ملی شرکت  هاي گذشته سال عملکرد

  
  ، تحلیل همبستگیرگرسیونروابط استراتژي،  نقشه کارت امتیازي متوازن،: هاي کلیدي واژه

 
   مقدمه

دهاي اساسی رف تدوین استراتژي و تعیین راهبرمدیران ارشد، انرژي و منابع مالی قابل توجهی را ص
زیرا  ؛ستراتژي می باشدتر از تدوین ا و مشکل تر کنند، ولی اجراي استراتژي بسیار مهم هاي خود می سازمان

چشم اندازي که . هاي تدوین شده به شکست می انجامد درصد استراتژي 90تا  70طبق آمار اعالم شده بین 
کنند براي خودشان کامال روشن است ولی آگاهی و درك کارکنان از این  مدیریت براي شرکت تصویر می
تر  اهداف منبعث از این چشم انداز، بسیار کمها براي تحقق  همدلی آن و چشم انداز بسیار کم و همسویی

هاي خود  بنابراین مدیران ارشد همواره در جستجوي راه حلی براي حصول اطمینان از اجراي استراتژي. است
   . بوده اند

 کاربردي 
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ها می باشد همچنین مشخص شده عمده ترین موانع و  استراتژي اصلی ترین منبع رشد بلند مدت سازمان
این در حالی است که در . می باشدتراتژي در مرحله اجرا و به کارگیري استراتژي مشکالت مرتبط با اس

هاي مناسبی اتخاذ شده باشد این فرآیند بیهوده  صورت عدم اجراي موفق استراتژي، حتی اگر استراتژي
ارگیري ک هرو نظام عملکرد با رویکرد روش ارزیابی متوازن، قادر خواهد بود موانع اجرایی و ب از این .است

  . ها را برطرف نماید استراتژي
و  مناظرمتوازن وجود دارد، فقدان ارتباط شفاف و روشن بین امتیازي  مدل کارتیکی از مشکالتی که در 

رو  از این .روي یکدیگر می باشدها  آنو میزان تاثیر اهداف استراتژیک بین مشخص نبودن میزان ارتباط 
    درستی با استفاده از  هرتباط اهداف و استراتژي هاي سازمان را بترسیم نقشه استراتژي به صورتی که ا

  . می باشد نشان دهد، ضروريهاي واقعی قبلی  داده
کلید اجراي موفقیت آمیز استراتژي در سازمان این است که افراد سازمان آن را فهمیده و درك نمایند که 

ها  عین حال بسیار حیاتی بوده که طی آناین موضوع خود شامل ایجاد فرآیندهایی پیچیده ولی در 
ستراتژي ابزاري ا نقشه میان این در. شوند می تبدیل  هاي ملموس و مشهود هاي نامشهود به خروجی سرمایه

به عبارت دیگر نقشه استراتژي ابزاري است . باشد مفید و مناسب براي به تصویر کشیدن این کار دشوار می
سازي استراتژي کمک  هاي که به پیاده ان و میان فرآیندها و سیستمکه میان استراتژي مورد نظر سازم

دهد تا بدانند  این ابزار به کارکنان سازمان یک نگاه مستقیم و روشن می. کند کنند، ارتباط برقرار می می
هاي ایشان به اهداف جامع سازمان متصل شده، و ایشان را در جهت انجام  چگونه مشاغل و فعالیت

 .کند ماهنگ میکارهایشان ه
هاي ارزیابی  اساتید حسابداري از دانشگاه هاروارد بودند که با درك محدودیت روبرت کاپالن و دیوید نورتن

کارت امتیازي » مجله مدیریت هاروارد«با چاپ مقاله اي در  1992عملکرد با شاخصهاي مالی، در سال 
و  1994، 1993هاي در سال. ]1[کرد معرفی کردند متوازن را به عنوان ابزار مدیریتی نوین براي ارزیابی عمل

ها در  ها و تسري آن کارت امتیازي متوازن را به ابزاري براي تدوین استراتژي با چاپ سه مقاله دیگر، 1996
  .سازمان و کنترل مدیریت توسعه دادند

د یریت کرده و عملکرها را مد تواند اجراي استراتژي کارت امتیازي متوازن، یک سیستم مدیریتی است که می
مشتري، فرایندهاي داخلی، و رشد و یادگیري، اندازه گیري کند و باعث سازمان را در چهار منظر مالی، 

انتقال و تفهیم ماموریت، چشم انداز، استراتژي ها و انتظارات عملکردي به کلیه ذینفعان درونی و بیرونی 
می تواند چشم انداز و ماموریت سازمان را در قالب به عبارت دیگر، کارت امتیازي متوازن . سازمان شود

  . ]2[ مجموعه اي از روابط علّت و معلولی در چهار منظر ذکر شده نشان دهد
 مختلف سطوح نقشه براي قالب در که ها منظر بین معلولی و علت روابط بر تاکید با مدل این در همچنین 

 در نیز و منظر چهار از هریک ها، اشیا در کمی، سنجه استراتژي، اهداف اهداف تعیین نیز و شود می ترسیم
امروزه . درآید اجرا به شده تدوین هاي ابتکاري استراتژي راهکارهاي  داشت انتظارات توان می سطوح، کلیه

هاي  مؤثر بین مدیران شرکت ابزار مدیریتی پرکاربرد، کم خطا و 15کارت امتیازي متوازن به عنوان یکی از 
هاي آمریکایی  درصد شرکت 70دهد حدود  تحقیقات نشان می. کشور دنیا شناخته شده است 22مختلف در 

کارت امتیازي متوازن شامل معیارهاي مالی،  .]3[از این ابزار بهره برده اند یا درصدد استفاده از آن هستند 
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کیل داده و از را تش  که چهار منظر آند مشتري، فرآیندهاي داخلی کسب و کار، یادگیري و رشد می باش
  . ]4[ طریق روابط علت و معلولی سازمان را براي رسیدن به هدف کالن یاري می رساند

و  نقشه استراتژي چارچوبی بصري براي یکپارچگی اهداف سازمان در چهار وجه کارت امتیازي متوازن ارایه
مالی را به عملکرد مطلوب  هاي مشتري وکند که نتایج مورد انتظار وجهرا ترسیم می روابط علت و معلولی

 ـ فرایندهاي مهم داخلی ـ مدیریت عملیاتی، مدیریت مشتري، نوآوري و فرایندهاي قانونی و اجتماعی
. دهنداین فرایندهاي حیاتی، ارزش قابل ارایه سازمان به مشتریان هدف را خلق و ارایه می. سازدمرتبط می

هاي به عالوه، نقشه استراتژي قابلیت. بخشندالی ارتقا میوري سازمان را در وجه مضمن، اهداف بهره در
کند که براي هاي انسانی، اطالعاتی، سازمانی ـ را شناسایی میهاي نامشهود سازمان ـ سرمایهخاص دارایی

  . ]5[ ارایه عملکرد مورد انتظار در فرایندهاي کلیدي داخلی ضروري هستند
  

  ده براي ترسیم نقشه استراتژيکار گرفته ش ههاي ب پیشینه پژوهش روش
ها با استفاده از قضاوت  در برخی از روش .هاي متفاوتی براي ترسیم نقشه استراتژي ارائه شده است روش

جاسبی و  ،]7[ همکاران و لی، ]6[ همکاران و وي. خبرگان به ترسیم نقشه استراتژیک پرداخته است
 و علت روابط ترسیم به ]11[ هوانگو  ]10[ ارانسید حسینی و همک ،]9[ چن و همکاران، ]8[همکاران 

  ]13[ کارلوسی ]12[ سن و همکاران .پرداخته اند 1دیمتل روش از استفاده با متوازن امتیازي کارت معلولی
 .پرداخته اند 2پی.ان.ايبه ترسیم روابط علت و معلولی بر اساس مدل شبکه اي  ،]14[ هسو و همکارانو 

بعد از تعریف نمودن اهداف استراتژیک در چارچوب روش ارزیابی متوازن نقشه  ،]15[ دونپورت و همکاران
 .نداستفاده نمود منظراستراتژیک هر  سپس از روش تحلیل عاملی براي اهداف و استراتژي را ترسیم نموده

نقشه  مجددا ندبا استفاده از اهداف استراتژیک جدیدي که تعریف نمود، دسته بندي اهداف استراتژیکبعد از 
رشد و یادگیري چند هدف استراتژیک جدید به عنوان متغیر کنترلی  منظردر . نداستراتژي را ترسیم نمود

هاي نامشهود سازمان هستند را با اهداف  در نظر گرفته و ارتباط این اهداف استراتژیک که به عنوان دارایی
هاي از روش  ،]16[ پیون و همکارانتا .اندبا تحلیل رگرسیون مشخص نموده  هاي دیگر منظراستراتژیک 

براي تعیین یک سري ارتباطات بین عناصر برنامه ریزي استراتژیک و  آماري از جمله تحلیل رگرسیون
براي  ،]17[ هوانگ و همکاران .ندنموداستفاده  و در نهایت ترسیم نقشه استراتژي ارزیابی شاخص هاي آن

متوازن از تحلیل همبستگی استفاده نموده و اهدافی را که  کارت امتیازيیافتن ارتباطات مختلف در روش 
ها  آن. اند ه نقشه استراتژي را ترسیم نمودهبا هم ارتباط معناداري دارند با هم در نظر گرفته و بدین وسیل

  شاخص  35نموده و براي آن ها  عریفروش ارزیابی متوازن ت منظرهدف استراتژیک در چهار  12ابتدا 
 و هدف استراتژیک از روش تحلیل عاملی استفاده نموده 12ر نظر گرفته که براي تعیین این اندازه گیري د

  .ندسپس از تحلیل همبستگی براي ترسیم نقشه استراتژي استفاده نموده ا

                                                
1 Fuzzy Decision-Making Trail and Evaluation Laboratory (FDEMATEL) 
2 Analytic Network Process(ANP) 
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الیه هاي مختلف و بین براي یافتن ارتباطات بین اهداف استراتژیک  یروش کدام از مطالعات قبلی در هیچ
   .استفاده نشده است گذشته موجودبا استفاده از داده هاي واقعی  ها روي هم میزان تاثیر آن

هاي کلیدي  شاخص و روابط رگرسیون، از تحلیل همبستگی م نقشه استراتژيیدر این مقاله براي ترس
کارت مناظر براي پیدا کردن ارتباطات الیه هاي پایین با الیه هاي باالیی  هاي گذشته سال موجود عملکرد

به عبارتی با  .شود ، استفاده مییازي متوازن از طریق میزان تاثیري که اهداف مختلف روي هم دارندامت
هاي مختلف روش ارزیابی متوازن  منظراستفاده از روش همبستگی ارتباط بین اهداف استراتژیک در 

 امتیازي تکارمی شود که کدام اهداف استراتژیک در بخشهاي چهار گانه  تعیینمشخص و روشن شده و 
  . متوازن با هم ارتباط دارند

 
  ها مواد و روش

پس از استخراج اهداف استراتژیک سازمان و ، 1در این پژوهش مطابق مدل مفهومی ارائه شده در شکل 
ارتباط میان اهداف استراتژیک هاي کلیدي عملکرد،  جاري سازي کارت امتیازي متوازن در قالب شاخص

تر کارت امتیازي  متوازن به عنوان متغیر وابسته و اهداف استراتژیک مناظر پایینمناظر باالي کارت امتیازي 
    سپس با در نظر گرفتن  .شود متوازن به عنوان متغیرهاي مستقل بر اساس قضاوت خبرگان تعیین می

ا ب به عنوان متغیر وابسته مالی منظرمعادالت رگرسیون  از  هاي کلیدي عملکرد، داده هاي گذشته شاخص
بعدي یعنی مشتري معادالت  منظربه همین ترتیب در  .شود تعیین میبه عنوان متغیر مستقل  ظرامنسایر 

هاي پایینی آن یعنی  منظرعنوان متغیر وابسته و  همشتري ب منظررگرسیون بین اهداف استراتژیک 
فرآیندهاي  منظري برا .گردد تعیین میعنوان متغیر هاي مستقل  هداخلی و یادگیري و رشد ب فرآیندهاي

 منظرعنوان متغیر وابسته و اهداف استراتژیک  هب منظرنیز به همین ترتیب اهداف استراتژیک این  یداخل
معادالت رگرسیونی  بدین ترتیب یکسري .مستقل در نظر گرفته می شود عنوان متغیرهاي به رشد و یادگیري

در مرحله بعد با در نظر گرفتن خطوط ارتباطی  .دست می آید هاز طریق ب منظربین اهداف استراتژیک چهار 
براي روابطی که همبستگی محکمی دارند خطوط  یون، با مشخص شدن تحلیل همبستگیمعادالت رگرس

  .گردد ارتباط علت و معلولی اهداف استراتژیک براي ترسیم نقشه استراتژي تعیین می
  

  یافته هاي پژوهش
ه    . استفاده از کارت امتیازي متـوازن نمـی باشـد    ها با هدف از این پژوهش اجراي استراتژي بلکـه، هـدف اراـئ

روشی دقیق بر پایه اطالعات گذشته براي ترسیم روابط علت و معلـولی اهـداف اسـتراتژیک در قالـب نقشـه      
چهار  لذا ابتدا اهداف استراتژیک شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران در. استراتژي می باشد

هاي کلیدي عملکرد براي اندازه گیري اهداف استراتژیک  امتیازي متوازن تعریف و سپس شاخصمنظر کارت 
هـاي کلیـدي    تمام محاسبات مدل پیشـنهادي بـر اسـاس شـاخص    . تدوین می گردد 1مذکور مطابق جدول 

به علت محدودیت فضا، تشـریح مراحـل تهیـه کـارت امتیـازي متـوازن       . عملکرد اهداف استراتژیک می باشد
  . گردد جهت استفاده در پژوهش مذکور ارائه می 1دداري نموده و ماحصل آن در قالب جدول خو
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  مدل مفهومی ترسیم نقشه استراتژي.  1شکل
  

   اهداف استراتژیک پژوهش. 1جدول 
   اهداف استراتژیک

 F1  سودآوري

 حوزه مالی
 F2  سودآوري شرکتهاي تابعه

 F3  رشد دارایی

 F4  يبهره ور

 F5  رشد بهره برداري

 C1 افزایش صادرات

 حوزه مشتري
 C2 رضایت کارفرما

 C3 افزایش حجم بهره برداري

 C4 سبززنجیره تامین 

 C5 توسعه انبارهاي ذخیره سازي سوخت

 I1 افزایش کیفیت فرآورده هاي نفتی

 حوزه فرآیند هاي داخلی
 I2 توسعه جایگاههاي سوخت در کشور

 I3 فرآورده هاي نفتی زنجیره تامیندي در سرآم

 I4 ارتقاء نظام نگهداري و تعمیرات

 L1 توسعه سیستمهاي اطالعاتی

 L2 توسعه سرمایه انسانی حوزي یادگیري و رشد

 L3 سیستم مدیریتتوسعه 

  

 استخراج اهداف استراتژیک سازمان

  BSCتراتژیک در قالب اجراي اهداف اس
  اهداف کمی  شاخصها  اهداف استراتژیک

 
 

  معادالت رگرسیونی تحلیل همبستگی و ترسیم نقشه استراتژي با استفاده از

L1. 
. 
. 
. 

Ln 

C1 
. 
. 
. 

Cn 

F1. 
. 
. 
. 

Fn 

I1. 
. 
. 
. 

I n 

 BSC شاخصهاي موجود در وجوه
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ر اساس اظهار ب متوازن مختلف کارت امتیازي مناظر استراتژیک عوامل موثر بر هر یک از اهداف، 2جدول در 
، با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک مناظر باالي کارت امتیـازي متـوازن   .آورده شده است نظر خبرگان نفت

خبرگان نفـت   .نفت تعیین شدند خبرگان قضاوتعواملی که تاثیر در هدف استراتژیک مذکور دارند بر اساس 
سـال سـابقه کـاري در ایـن      5د کـه حـداقل   نیز شامل کارشناسان آشنا به مدل کارت امتیازي متوازن هستن

  .صنعت را دارند
  

کارت امتیازي متوازن  اهداف استراتژیک عوامل تاثیر گذار بر .2جدول   
  عوامل موثر اهداف استراتژیک

F1 C1 , C4 , C5 ,I4 
F2 C1 , I1 ,f4 
F3 F1 , F4 , F5 , C3 ,C5 
F4 C2 , C3 , C4, F5 
F5 C3 , C4 
C1 - 
C2 C3 , C5 , I3 , I4 
C3 L1 , L2 ,L3 , I4 
C4 C1 , I3 
C5 I3 , I4 , L2 , L3 
I1 I2 , I3 
I2 - 
I3 I2 , L2 
I4 I1 , L1 , l2 

 
   رتبط مـ   I4و C1 ،C4 ، C5بـا اهـداف اسـتراتژي     F1 کپیداست هدف اسـتراتژی  2که از جدول  طوري همان

عنوان متغیـر مسـتقل    هاهداف استراتژیک مرتبط با آن بعنوان متغیر وابسته و سایر  هب F1بنابراین .می باشند
بـا در نظـر گـرفتن    . شـود  در مورد بقیه اهداف نیـز مشـابه اسـتدالل فـوق عمـل مـی       .شود در نظر گرفته می

معادالت رگرسـیون مربـوط بـه همـه      آماري،هاي کلیدي عملکرد هر هدف استراتژیک به عنوان داده  شاخص
به طـور  نمونـه، محاسـبات مربـوط بـه هـدف       . نوشته شده است SPSSر فزابا کمک نرم ا استراتژیک اهداف

   .آورده شده است 5تا  3در جداول  F1استراتژیک 
 

تحلیل آماري. 3جدول   

 
 
 
 
 

Model R R Square Adjusted R  
Square 

Std. Error of  the 
Estimate 

1 0.819 0.671 0.534 0.054 
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  تحلیل واریانس .4جدول 

Model Sum of  
Squares Df Mean 

Square F Sig. 

Regression 
Residual 

Total 
 

0.073 
0.036 
0.109 

5 
12 
17 

191.082 
24.170 7.906 .014 

b. Dependent Variable: f1 
 

درصد تغییـرات در هـدف    67مشخص کننده ضریب تعیین می باشد این ضریب نشان می دهد که  3جدول 
درصد دیگر بـه عوامـل دیگـر بسـتگی      33مربوط می باشند و بقیه یعنی  I4و C4 ر به مقادی  F1استراتژیک 

        0.819نشـان داده شـده اسـت برابـر بـا       Rدر این جدول ضریب همبستگی چند گانـه کـه بـا عالمـت     . دارد
که مربوط به هدف استراتژیک سـودآوري اسـت را بـا      F1باشد این ضریب شدت رابطه بین متغیر وابسته  می

که به ترتیب مربوط به اهداف استراتژیک افزایش صادرات، عملیات سبز   C5 و C4و  C1 اي مستقلمتغیر ه
را نشان می دهد که مقدار آن بایسـتی همـواره بـین صـفر و یـک       و توسعه انبارهاي ذخیره سازي نفت است

   .باشد
  2تحلیل آماري . 5جدول 

 
 
 
 

Model 

 
Unstandardized 

Coefficients 
 

 
Standardized 
Coefficients 

 
 
 
 
t 

 
 
 
 

Sig.  
B 

 
Std. Error 

 

 
Beta 

(Constant) 
c1 
c4 
c5 
i4 

14.941 
. 507 
2.995 
-32.55 
. 364 

82. 520 
. 311 
1. 095 
29.512 
. 117 

 
.540 
.621 
-.555 
1.393 

.181 
1.631 
2.734 
-1.103 
3.105 

.862 

.154 

.034 

.312 

.021 
 

 
درصـد   95محاسـبه شـده اسـت کـه در سـطح        t آزمون وسیله هب 5جدول  معنی دار بودن رگرسیون نیز در

عنـوان ضـریبی    هدر این جدول، ب B ستون .آمده است 5در جدول نیز نتایج اصلی رگرسیون . معنی دار است
 t پـارامتر  در این جـدول مقـدار   .ار می گیرددر معادله رگرسیون مورد استفاده قر  F1براي پیش بینی مقدار 

در ستون آخـر   )sig(که مقدار سطح معنی داري  طوري همان. ایب رگرسیون نیز محاسبه شده استضر تمامی
معنی دار شده اند و اثرات سایر متغیـر هـا معنـی دار     I4و  C4تنها اثرات دو متغیر  ،نشان می دهد  5جدول 

دو متغیر مستقل در مقـدار  لذا تنها این . ها تاثیرات ضعیفی در پیشگویی متغیر وابسته دارند نمی باشند و آن
   1 صـورت رابطـه   هبـ  F1مربوط به هـدف اسـتراتژیک   معادله رگرسیون  بنابراین. نقش دارند F1متغیر وابسته 

   .می باشد
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F1=2.995C4 +0.364I4 
 

مبین این است که هدف استراتژیک سودآوري وابسته به دو هدف استراتژیک عملیات سبز و ارتقـاء   1معادله 
  .ي و تعمیرات با ضرایب تعیین شده در معادله مذکور می باشدنظام نگهدار

تعیین  وابسته براي بقیه اهداف استراتژیک رگرسیون را بر اساس تحلیل آماري فوق فوق معادالترویه مشابه 
 گـردد و   خودداري مـی اهداف استراتژیک براي تمامی  مذکور از تشریح رویه به علت محدودیت فضا .گردد می

 6در جـدول  دیگر اهداف استراتژیک وابسته و اهـداف اسـتراتژیک مسـتقل متناظرشـان     گرسیون رمعادالت 
 .آورده شده است

  اهداف استراتژیکمعادالت رگرسیون مربوط به  .6جدول 
  )R(ضریب همبستگی معادالت رگرسیون

F1=2.995C4 +0.364I4 0.67 
F2=0.06I1 0.55 

F3=6.94C3+0.362F5 0.75 
F4= 16.68 – 9.132F5 0.85 

C3=-2.69 +0.2L1 0.92 
C4=16.29+0.018I3+0.21C1 0.57 

I1=0.508I3 0.93 
I3=1423+45L2+3.94I2 0.90 
I4=0.056I1+0.574L1 0.83 

 
بـراي اکثـر اهـداف    کـه میـزان ارتبـاط میـان عوامـل را نشـان میدهـد،        ضرائب همبستگی ، 6مطابق جدول 

که به ترتیب سـودآوري   C4و  F2دو هدف استراتژیک در . استته مطلوبی قرار داشدامنه استراتژیک در یک 
که شاید نوشتن  شاهد همبستگی در سطح پایین تري می باشیمهاي تابعه و عملیات سبز می باشند،  شرکت

  .معادالت غیر خطی، ضریب همبستگی باالتري را نشان دهد
نقشـه اسـتراتژیک   اسـتراتژیک در قالـب   ارتباط میـان اهـداف   ، 6با در نظر گرفتن معادالت رگرسیون جدول 

هـدف اسـتراتژیک   تـوان ارتبـاط میـان     می F2=0.06I1براي نمونه بر اساس معادله  .گردد ترسیم می 2شکل 
افزایش کیفیت فرآورده هاي مستقل  هدف استراتژیک هاي تابعه در منظر مالی را با  وابسته سودآوري شرکت

دیگـر  بـا در نظـر گـرفتن    بـه همـین ترتیـب    . را ترسـیم نمـود  ر فرآیندهاي داخلی کسب و کانفتی در منظر 
مطـابق   کـارت امتیـازي متـوازن    مختلف مناظراهداف استراتژیک  ارتباط میان ،6معادالت موجود در جدول 

  .گردد ترسیم میدر قالب نقشه استراتژي  2شکل
باط علت و معلولی میان ، علت وجود ارت6با در نظر گرفتن معادالت رگرسیون اهداف استراتژیک در جدول 

اهداف استراتژیک نقشه استراتژیک شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران وجود روابط 
ارتباطی با  6اهداف استراتژیکی که در معادالت رگرسون جدول . رگرسیون میان اهداف استراتژیک می باشد

لذا، با ترسیم نقشه استراتژي شکل . ده نشده استها آور هم ندارند نیز در نقشه استراتژیک ارتباطی بین آن
، روابط علت و معلولی اهداف استراتژیک در چهار منظر کارت امتیازي متوازن چه به صورت مستقیم و چه 2

براي نمونه هدف استراتژیک توسعه سرمایه انسانی در منظر یادگیري . به صورت غیر مستقیم پدیدار میگردد

)1(  



 

     FARAYANDNO 

 52 شماره/ 1394 زمستان/ ترویجی علمی تخصصی فصلنامه
 

197 

ها ارتباط دارد و این ارتباط با دیگر مناظر کارت امتیازي متوازن نیز  توسعه جایگاه و رشد با هدف استراتژیک
        با رصد کردن ارتباط میان اهداف استراتژیک در مناظر کارت امتیازي متوازن، . آورده شده است

 .گرددپذیر میتوانمند نمودن اهداف استراتژیک تاثیر پذیر با بهبود اهداف استراتژیک تاثیر گذار امکان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده نفتی ایران نقشه استراتژي. 2کلش
  

   گیرينتیجه
اهداف استراتژیک در نقشه استراتژي به روش دقیق و غیر مساله اصلی پژوهش ترسیم روابط علت و معلولی 

 اس قضاوت خبرگان بوده است و جنبه شهودي داردپیشینه پژوهش بر اس مطالعاتعمده . قضاوتی می باشد
لذا نیاز به روشی دقیق بر اساس اطالعات موجود سازمان . وجود دارد افراد هاي و امکان اشتباه در قضاوت

  

  
ارتقاء 
نظام 

افزای
سرآمش 

دي 
توسع
ه 

توسع
 ITه 

توسع
ه 

توسع
ه 

رشد 
دارای

سودآ
وري 

سودآ
  وري

بهره 
  وري

رشد 
بهره 

زنجیر
ه 

افزای
ش 

رضا
یت 

توسع
ه 

افزای
ش 

  

  

 منظر مالی

 شتريمنظر م

 اي داخلیفرآیندهمنظر 

 یادگیري و رشدمنظر 
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پس از تعیین اساس چارچوب پیشنهادي این پژوهش،  بر .براي ترسیم نقشه استراتژي ضروري می باشد
خبرگان و پخش فرآورده هاي نفتی ایران،  توازن شرکت ملی پاالیشاهداف استراتژیک کارت امتیازي م

استراتژیک  اهدافباالتر کارت امتیازي متوازن با  مناظر الیهبر ارتباط بین اهداف استراتژیک  صنعت نفت
میان اهداف استراتژیک در کارت تعیین روابط رگرسیون براي  .قضاوت نمودند ترهاي پایین ناظر الیهتم

 هاي کلیدي عملکرد کارت امتیازي متوازن شاخصتوازن از تحلیل همبستگی بر اساس داده هاي امتیازي م
  .شده است در چهار وجه کارت امتیازي متوازن استفاده سه ساله

روابط علت و معلولی اهداف  بین اهداف استراتژیک، با در نظر گرفتن روابط همبستگی و رگرسیون
مشخص شده که هر یک از اهداف کار  با این. دقیق ترسیم میگردد استراتژیک در قالب نقشه استراتژي

ارتباط دارند و  تر ینپایمناظر باالي کارت امتیازي متوازن با چه اهداف استراتژیکی در  مناظراستراتژیک در 
ارتباط علت و معلولی اهداف  عنایت بهبا  .نیز مشخص شده استمیزان تاثیر اهداف استراتژیک روي هم 

در نارسایی توان دالیل ضعف در اهداف استراتژیک تاثیر پذیر را  ژیک در نقشه استراتژي واقعی، میاسترات
با بهبود در هدف استراتژیک تاثیر گذار موجب بهبود در هدف تراتژیک تاثیر گذار در نظر گرفت و اهداف اس

تژیک مربوط به اهداف استراتژیک با تعریف برنامه هاي اقدام استرا بدین منظور. گردیداستراتژیک تاثیر پذیر 
در آینده ، انتظار بهبود در اهداف استراتژیک تاثیر پذیر دقیق دست آمده از نقشه استراتژي هتاثیر گذار ب

  . وجود می آید هب
در این پژوهش هر بار یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل را که اهداف استراتژیک مناظر مختلف کارت 

. بررسی نموده است در قالب روش رگرسیون با فرض عدم وجود روابط چندگانه باشند،امتیازي متوازن می 
توان روابط چندگانه و اثرات پنهان موجود بین اهداف استراتژیک را با استفاده از مدل معادالت ساختاري  می

  .به عنوان پیشنهادي براي پزوهش هاي اتی در نظر گرفت
  

 تقدیر و تشکر
تشکر و قدردانی به عمل  ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایرانشرکت الزم است از همکاري 

  .امکان پذیر نمی بودپژوهش اجرا و دست یابی به نتایج ذکر شده  ،آید، چرا که بدون این همکاري
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