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 چکیده  
 رویکردهااای نااوین به انمیتااوها دیکرروین ا جملااه . ازندوربیارو  جدید مدیریتیی هادیکررو به ندا هشد ناگزیر صااتیتی کتهااایشر از یربسیا وزمرا قابتیر ینیادر د

فرآیتاادهای داخلاای و  رشاادو ˓مشااتری ˓چهااار مت اار مااا یرا از  نمازسا که ستا مدیریتی خیرا یهای آورنو ازن ازمتو یزمتیاا رتکا. دنمااو رهشاا دعملکر یابیارز

در  وارزیاابی عملکارد   توانایی مادیریت  حال آنکهنامشخص روبرو هستیم   با پدیده های غیرقطیی و  از دیگر سو در مباحث مدیریتی همواره د.میکتدگیری ارزیابی یا

در   ق فازی پیشتهادگردیده  اسات. و متط کارت امتیازیمدل ترکیبی ،  برای حل این مشکل .ی وجود ندارددیریتم رویکردهای بسیاری ازدر  شرایط ابهام وعدم ثبات

  نماوده  اساتااده  فاازی  اساتتتا   از قواعاد  ی به ویژه در مت ار مشاتری  ایجاد مد های تحلیلی تصمیم گیر برای این پژوهش برآن هستیم تا در مدل کارت امتیازی ، 

طور کاربردی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای صاتیتی در ابیااد واقیای    نتایج پژوهش حاضرمیتواند ب .سپس بر مبتای آن به تدوین نقشه استراتژی و اهداف بپردازیم 

 توسایه  ،مطا یه ردوام نمازااسدر   تمشکال زا ای رهپا دجوو علیرغمدر مواجهه با عدم  قطییت وابهام محیط واقیی یاری رساند.  را کار گرفته شده، کلیه سازمانهاه ب

 ست.ا دهنمو نیشایا کمك مانیزسا بهبود تصمیمات به لین مدا

 

 کلیدی     واژه های   
 تژیاسترا نقشه،  قواعد استتتا  فازی ،  ، کارت امتیازی متوازن  دعملکر یابیارز 

 

 مقدمه .9
 های و دارایی های نامشهود توجه چتدانی نشده است، دارایی ای ما ی کوتاه مدت میطوف بوده و به مدیریت توانمتدیتاکتون توجه مدیران بر مییاره

محصو ی بار   امروزه روند حرکت از اقتصاد .درصد دارایی یك سازمان را تشکیل میدهتد و اساس موفقیتهای آتی سازمان هستتد57بیش از  ودنامشه

ساازگار نماوده و ارز     ا ایان روناد  پایه دارایی های نامشهود اتااق افتاده است و در این راستا هر سازمانی با تدوین استراتژی سیی میکتد خود را با 

ها در اجرای موفق استراتژی ها اسات.   بیشتری برای ذیتایان و مشتریان ایجاد کتد. اما در این بین یك مشکل وجود دارد و آن عدم توانایی سازمان

 عدم اجرای مطلوب .(1811,کاپالن و نورتونهای خود شکست میخورند ) درصد سازمانها درتحقق استراتژی 07تا  57مطا یات متیدد نشان میدهد 

ارزیابی عملکرد و عدم تبدیل استراتژی ها به عوامل قابل اندازه گیاری از جملاه چاا ش هاای پایش روی       حیصحاهداف سازمان ، نداشتن مییارهای 

و یاادگیری ارزیاابی    فرآیتادهای داخلای  و  رشاد    ˓مشتری   ˓سازمانهای صتیتی است.کارت امتیازی متوازن، عملکرد سازمان را از چهارمت ر ما ی 

 اماروزه   را میسر میساازد. عتوان تضمین کتتدگان اصلی ارز  سازمان در آیتده ه ب کارکتانوفرآیتدها  ˓موده ، نگر  بلتد مدت نسبت به مشتریانن

و  هشاد  شتاخته کشوردنیا 22 در شرکتهای مختلف مدیران بین موثر و خطا کم پرکاربرد ، ابزار مدیریتی 17 از یکی عتوانه ب متوازن امتیازی کارت

ا وندی )ت اس شده ترجمهدنیا  زبان 11 به نورتون تاکتون– کاپالن  امتیازی وکتاب کارت میرفی گذشته سال 57 تجربه مدیریتی مهمترین عتوانه ب

 کاه  سات دست آورده اه های اخیر متطق فازی پذیر  وسییی را در حیطه تجارت بدر سا ،  از دیگر سو .(2778،مارو نیلی به نقل از  1810و عاملی،

متطق فاازی باه   . به ندرت مورد توجه قرار میگیردی دیریترویکردهای م ابهام و عدم ثبات است که دراین پذیر  به علت توانایی مدیریت در شرایط 

 بارای ، یمت ر مشاتری  کاارت امتیااز   . بتابراین در این پژوهش بر آن هستیم تا در فرایتد تصمیم گیری شتاخته شده است درعتوان یك برنامه قوی 
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نماییم و بر مبتای آن به تدوین اساتراتژی هاا    استتتا  فازی استااده، از قواعد ف تییین شده در راستای اهدا های تحلیلی تصمیم گیری ایجاد مدل

از متطاق فاازی    توان مدل کارت امتیازی متوازن را با اساتااده  چگونه می در مطا یه حاضر در صدد پاسخگویی به دو سوال عمده هستیم:  .بپردازیم

 بخاش  دردر نهایت برای پاسخ به این دو سوال ،  مود؟ن او ویت بتدی سازمان را مشتریان  زیفا قواعداز  دهستااا با توان می چگونهو ؟ بهبود بخشید

 استااده گردیده است .Matlab و Spss , Excel تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار 

 

 قمروری بر ادبیات تحقی.   0   
بحث میکتد . در این پاژوهش رابطاه باین اطالعاات کیاای و عادم         BSCدر مقا ه یی در مورد اهمیت کاربرد مت ر فازی در زمیته   (2772)نیسن 

در ن ر گرفته شده است . نتایج پژوهش ، مدل واقیای تاری     BSCقطییت در مدیریت استراتژیك به عتوان نقطه شروع بحث متطق فازی در ماهوم 

کاه   BSCبرای غلباه بار محادودیت هاای       (2770) بویلون،د گادو و  وپز کالسیك را ارائه میکتد .  BSCاتژی های سازمان نسبت به رویکرد ازاستر

ر و در نهایت به این نتیجه دست یافته اند که تئوری فوق میتواناد د مبتتی بر پدیده های مبهم هستتد ، کارت امتیازی متوازن فازی را ارائه کرده اند 

تحات محایط    BSCدر پژوهشی به بررسی ابیاد  (2718)کاستا و متچیتی  .کلیه سازمانها به صورت متااوت و سازگار با هر سازمان پیاده سازی گردد

کارت امتیازی متوازن فازی را در بخاش خادمات درماانی در     (2718) .  ین،وانگ و  یوفازی پرداخته است و نگر  ویژه بر بید مشتری داشته است

باه   (1812ا ونادی و متصاوری )  یکی از بیمارستانهای چین پیاده سازی نموده و بهبود شاخص های عملکرد از نتایج این پژوهش برآورد شده اسات.  

ثیر کاارت امتیاازی در شتاساایی فرایتادهای     تامطابق نتایج حاصله یت فرایتدهای کسب و کار پرداختتد. ثیر کارت امتیازی متوازن بر مدیربررسی تا

به بررسی و پیاده سازی کارت امتیازی  (1810ا وندی و عاملی) .کلیدی سازمان و همراستاسازی آن با راهبردها در تمام سطوح سازمان مشهود است 

 رمایهسا  ساازی  همساو  و تیمای  کار تقویت در را سازمانها استراتژی، نقشه ترسیم که آنست نتایج مطا یه بیانگردر دو سازمان ایرانی پرداخته اند . 

 .اسات  نماوده  فراوانای  کماك  ساازمانی  توسایه  باه  مادل  ایان  یااری رساانده و اساتقرار    ساازمان  هاای  اساتراتژی  باا  انسانی اطالعاتی و سازمانی،

ن بانك پرداخته و فاصله بین ادراک و انت ارات مشتریا زیفاقواعد از  دهستااا با نمشتریا ضایتر یگیر ازهندادر مقا ه ایی به  (1810رادفروهمکاران)

 را مورد ستجش قرار داده است.

 

 تئوری.  6   

 مدل کارت امتیازی متوازن    . 9-6    

ت کاپالن برو راتن ریوید نو. دگرفته عهده ه  بیتدن های  آمازساد عملکران اندازه گیری با عتورا تحقیقی ، تنرنون مؤسسه نوال 1007هه دیل در اوا

روبرت کاپالن و دیوید نورتون آفریتتادگان ایان    یاری رساندند. کارگیری کارت امتیازیه رده و به آنها در بکار ک شرکت 877در این راستا با  بیش از 

 ازناد. شاهکار عرصه استراتژیك پیشتهاد کردند که مدیران ، اطالعاتی در خصوص چهار مت ر را در یك کارت جمع آوری نمایتد و به تحلیل آنها بپرد

 .یگیردیاو شد و رخلی  ی دایتدهاآفری، مشتر، ما یه یدگاد تتد از:عبار (1-2)شکل این چهار مت ر

 
 ، ابعاد کارت امتیازی متوازن9-6شکل                                                                              
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 دیدگاه مشتری . 0-9-6   
میشود . شرکت ها در مت ر مشتری شاخص های درآمد خاود را بار اسااس دیادگاه      امروزه به مشتریان به عتوان عامل مهم بیرونی کسب وکار توجه

باوده از   اهداف شارکت  ص ها بیانگر، جذب، رضایت، وفاداری، حاظ و سودآوری مشتری تییین میکتتد. این شاخ بر مبتای شتاسایی ، مشتری هدف

 میباشد. استوار تمرکز این مطا یه تتها بر بید مشتری ،و به علت محدودیت زمانی  به همین د یل. .تدسته اهمیت ویژه برخوردار

 

 شناسایی و رتبه بندی مشتری . 9-9-6   
این کار، تساخیر  برآورده کرد و الزمه  ر این مشتریان را در سطحی باالبسیار حیاتی و سرنوشت ساز هستتد و باید انت ا سازمانمشتریان وفادار برای 

 درصد سودآوری 77درصد از مشتریان بیش از  7فقط  ، های میروف دنیا سازمانر بماند. به گاته مدیران بزرگ وفادا سازمانقلب مشتری است تا به 

 پرداختاه ،  باشاتد  میبا سازمان دارای سرمایه و مراودات ما ی زیاد  شتاسایی مشتریانی که هب ابتدا را تشکیل می دهتد. بدین مت ور بایستیسازمان 

را  نماساز% درآمد 17% مشتریان، 27 پارتو:  طبق قانون داده شود. اختصاص امتیازات ویژه به آنها ز بازاریابی رابطه متد ،آنها و استااده اضمن جذب 

، بارای   خرند. بدین ترتیب شتاخت این گروه از میان انباوه مشاتریان   درصد کاال ها و خدمات را می27% مشتریان، فقط 17 تامین می کتتد و مابقی 

هرم مشتری جهت طبقه بتدی مشتریان اساتااده شاده اسات. گاروه طاالی      ساختار . در این مطا یه از ار حیاتی و دارای اهمیت استهرسازمان بسی

، ادار محسوب میشوند. گاروه نقاره  مشتریان وف مصرف این مشتریان باال است و جزء نرخ غیرحساس به قیمت بوده ، یان کلیدی ،ساید ، شامل مشتر

این گروه ممکن است از چتدین شرکت خرید کتتاد.   شامل مشتریانی است که اگرچه نرخ مصرف باالیی دارند اما به اندازه گروه اول سودآور نیستتد.

است  گروه سربی ، شامل مشتریانی که حجم خرید و سود آنها به اندازه ایی نیست که برای شرکت سودآور باشتد. است گروه آهتی ، شامل مشتریانی

بدگویی میکتتد. )شیامن و  سازمان که برای شرکت دارای هزیته هستتد و بیش از آنکه خرید میکتتد از شرکت توقع دارند و از محصوالت و خدمات

 بتدی مشتریان خواهیم پرداخت. ری قواعد فازی به طبقهدر ادامه به یا  .(1801کانوک، 

 

 منطق فازی  . 0-6   

   :میکتیم تیریف یاضیر یها ارهگز در اه واژه دنکر فرمو ه ایبر
 هاای  مجموعاه  تئاوری د. میشوه نامید شتاختی نباز متغیر هنگاآ دبپذیر دخو ارمقد انعتوه ب را طبییی نباز از هایی واژه متغیر یك گرا

  .نمود یمیرف 1027 سال در برکلی، در کا یاورنیا دانشگاه استاد زاده،  طای پرفسور بار او ین را فازی متطق و فازی
 

 فازی های مجموعه  . 9-0-6   
عضویت ماهومی محض بارای یاك مجموعاه     ها، مجموعه کالسیك تئوری در . است استوار فازی های مجموعه ن ریه شا وده بر فازی متطق بتیاد

عضویت  اما  .کتد می ییتتب بایتری و یك و صار ا گوی یك از عتاصر عضویت حقیقت در . نیست یا است مجموعه عضو یا عتصر، یك است ییتی

 تاا  تواناد  می عتصر یك که ترتیب این به  .کتد می مطرح را شده بتدی درجه عضویت و متیطف تری دارد ماهوم فازی های مجموعه تئوری در

  .باشد مجموعه یك عضو،  کامالً نه و -درجاتی

 

 تعریف مجموعه های فازی:  . 0-0-6     

 که : یك مجموعه از زوجهای مرتب است به نحوی Xدر   آنگاه مجموعه فازیمشخص میگردند  xکه توسط باشد مجموعه عتاصری xاگر 

 

 =                                                      (1)   

 

(x )  عضویت، درجه عضویت ، درجه سازگاری عتصر  را تابعx  نگاشتی از گویتد، جاییکه  در .X  به فضای عضویتM .میباشد 

 (9931)زاهدی،

 



 

 کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری 
 بابلسر -دانشگاه مازندران 

 9911اسفند،  02-91

 
 

 

 سیستم های استنتاج فازی.   9-6   
  ت:سیستم استتتا  فازی، فرایتدی برای تبدیل یك پایگاه دانش به یك نگاشت غیر خطی را فراهم می آورند. یك سیستم فازی دارای اجزای زیر اس

  ه یك مجموعه فازی تبدیل می کتد.که مقدار عددی متغیرها را ب ، ورودی یك فازی ساز در    .(1 

  آنگاه است.-وعه ای از قواعد اگرپایگاه قواعد فازی که مجم.   (2 

  وجی تبدیل می کتد.موتور استتتا  فازی که ورودی ها را با یك سری اعمال به خر.   (8 

 ازی را به یك عدد قطیی تبدیل می کتد.دیاازی ساز که خروجی ف.   (4

 

 پایگاه قواعد.   9-9-6 

 Xاگار  آنگاه به صاورت  -یك قانون اگرشود که قلب سیستم استتتا  فازی را تشکیل می دهد. فازی گاته میهای  آنگاه–اگر  پایگاه قواعد به مجموعه

 ست. ا این متغیرها شتاختیمقادیر زبان Bو  Aورودی و خروجی و متغیرهای  Yو  Xشود که تیریف می،  است Bبرابر  Yباشد، آنگاه  Aبرابر 

 

 .است  1درجه   مشتریاین آنگاه   ، میکتد مبلغ باال خرید با   - دارد پرداخت به موقع  – است زیاد تکرار خرید دارای مشتری:  اگر   1قاعده

 .است 2درجه  مشتریاین  آنگاه ، میکتد خریدلغ متوسط مببا  -اردد پرداخت به موقع  – است متوسط تکرار خرید دارای مشتریاگر :   2قاعده

 .است 8درجه  مشتریاین آنگاه ،    میکتد خرید لغ کممببا   - ندارد پرداخت به موقع  –  است کم تکرار خرید دارای مشتریاگر  :   8قاعده 

 

 افته های پژوهشی . 3
در راساتای  میباشاد و   و دساتیابی باه مشاتریان کلیادی     مشتریان بتدی ، طبقه ، هدف هبودبر مت ر مشتری و تمرکز ویژه اضر نگر  در مطا یه ح

قاعده تییین بهره برده ایم. در این نحقیق  از متطق فازی،  او ویت بتدی مشتریان در بخش خرید قطیات خودروهای دیز ی مربوط به سازمان صتیتی

  : استبه این صورت شده 

  از سازمان خرید میکتد. ماهه سه مانیز زهبا كایدر  ی که مشتری تفیادتیداد  از تستر: عبادفیات خریدتیداد  .1

 

 . مشخصه های فازی دفعات خرید3-9جدول

 مجموعه پشتیبان نوع مشتری متغیر کالمی متغیر ورودی

 

 دفیات خرید

 

A  7-7 8درجه  

8-5 2درجه  4  

 
7-17 1درجه   

 

                                                                     

1درجه 3درجه 2درجه 1

0.5

0
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 ناامز تا خرید گبر ورصد نمااز ز ،لصودورة و هرکه  ریطو به ؛ستا رکتاشدر   یترامش  لواصدورة  و طامتوس .  پرداخت به موقع: مت ور2

 .ستا ن ر مد یمشتریا فاکتور  خرید  گبر لصوی وهادوره  میانگین ، رمییا یندر ا ینابتابر. تاسآن ا ویهاتس
 

 . مشخصه های فازی پرداخت به موقع 3-0جدول

 مجموعه پشتیبان نوع مشتری متغیر کالمی متغیر ورودی

 پرداخت

 )روز(به موقع
 

 77-17 8درجه 

 27-57 2درجه  

 7-47 1درجه  

 

                                                    

درجه 1درجه 2درجه 3
1

0.5

70     80  40              5020

0

 
 ه موقع )روز(پرداخت ب . 3-0شکل

 

 
 . ماهه سه انیامز زهااب كای یاط خرید تفیاد ادتید بر تقسیم یمشتر خرید عمجمواز  تسترعبا:   خریدمیانگین  . 8

 

 . مشخصه های فازی میانگین خرید 3-9جدول

 مجموعه پشتیبان نوع مشتری متغیر کالمی متغیر ورودی

 

خرید  میانگین

 )میلیون ریال(

 
 7-4 8درجه 

 
 2-5 2درجه 

 
 7-17 1درجه 

 

 

1درجه 3درجه 2درجه 1

0.5

0
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 کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری 
 بابلسر -دانشگاه مازندران 

 9911اسفند،  02-91

 
 

 

 میانگین خرید )میلیون ریال(.   3-9شکل

 :جدول نهایی به صورت زیر میباشد  ***                     

 

 درصد توضیحات متغیر کالمی متغیر ورودی

 

 مشتریان کلیدی

 گروه طالی ساید

 
  دفیات خرید

1% 
 خت به موقعپردا 

 
 میانگین خرید

 

 مشتریان راضی

 گروه نقره ای

  دفیات خرید 4

85% 
 پرداخت به موقع 

 میانگین خرید 

 

 مشتریان غیرسودآور

 گروه آهتی

A دفیات خرید  

47% 
 

 پرداخت به موقع

 
 میانگین خرید

 

 

 گیری و ارائه پیشنهادات . یافته های پژوهش و نتیجه1
 شخصاا مو او ویت بتدی و رتبه بتدی مشتریان سازمان در نهایت   Matlabو با استااده از مد سازی در نرم افزار  هدامآ عمل به تتحقیقا سساا بر

، وفاادار و ساود آور هساتتد.    ، این مشتریان کلیدی جزو گروه طالی ساید هستتد درصد از مشتریان سازمان مورد مطا یه  1تتها حدود ه اک گردید

راضی هستتد اما به محصاوالت و خادمات ساازمان وفاادار      گروه نقره ای طبقه بتدی میشوند و از محصوالت و خدماتدرصد مشتریان در  85حدود 

 ذا پیشتهاد میشود  ستتد .برای سازمان هزیته بر ه گروه آهتی هستتد ودرصد مشتریان،  47نیستتد و از شرکت های دیگر نیز خرید انجام میدهتد.  

بوط به این گاروه از  رمربوط به حاظ مشتری م که سازمان هزیته ، زمان و توجه بیشتری را به حاظ مشتریان کلیدی اختصاص داده و استراتژی های

و ن گروه طالی ساید هدایت ریامشتریان گروه نقره ای و آهتی را به سمت مشتجزء درصد   12و سیی شود که  ن تدوین نمودهدر سازما را مشتریان

 و مشتریان هزیته بر هستتد و سازمان باید از آنها اجتتاب نماید.جزء گروه سربی درصد مشتریان هم  17از سودآوری ناشی از آن استااده گردد. 
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