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 چکیده

 یها شده است که بنگاه ییفشارها شیموجب افزا عیسر یباال و خدمت رسان تیفیبر ک یخواست مشتر

و نظارت بر منابع و ارکان  تیریخود را به مد ،یعالوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخل یدیو تول یاقتصاد

عملکرد  جیو بهبود نتا یابیو ارز تیریاعمال مد یبرا. از سوی دیگر اند افتهی ازمندیمرتبط خارج از سازمان ن

 یبنگاه اقتصاد ایسازمان  اریکه در اخت یبتوان در مقابل منابع لهیوس نیمناسب بهره گرفت تا بد یاز ابزارها دیبا

در این راستا کارت .نمود یبند تیحاصل از آنها را سنجش و الو جیها و نتا تالش زانیم ردیگ یمورد نظر قرار م

عملکرد  یابیارزاز این رو پژوهش حاضر با هدف  امتیازی متوازن شیوه ای مدرن و کاربردی محسوب می شود.

صورت پذیرفته  BSCمتوازن  یازیبر اساس مدل کارت امت نیمجموعه قطعه سازان صنعت خودرو استان قزو

مجموعه  خبرگاناست که پژوهشی کاربردی، توصیفی و میدانی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش 

 به روش غیراحتمالی هدفدار موردکه  باشد نفر  می 12و به تعداد  نیسازان صنعت خودرو استان قزو قطعه

 قیای از طر مطالعات کتابخانهپس از رد صورت که ابتدا شاخص های موثر بر عملک نیبد مطالعه قرار گرفته اند.

 یآور جهت جمع یو در گام بعد انتخاب گردید،  یبه روش دلف دیگرد عیخبرگان توز نیکه ب یپرسشنامه ا

در راستای استفاده شده است.  یدانیاز مولفه ها و شاخص ها از روش م کیسنجش هر  یالزم برا یها داده

بر اساس مدل  نیعملکرد مجموعه قطعه سازان صنعت خودرو استان قزوپاسخگویی به سوال اصلی تحقیق که 

)و شرکت  نیمجموعه قطعه سازان صنعت خودرو استان قزو یحاصل از رتبه بند جینتا، متوازن یازیکارت امت

 یکینزد بیبا احتساب ضر نیشرکت البرز پوالدنشان داده است که  سیعضو( با استفاده از روش تاپس یها

هفتم قرار  گاهیدر جا 0.27 یکینزد بیقطعه با احتساب ضر نیاول و آذ گاهیآل موجود در جا دهیبه ا 0.62

 بیبا احتساب ضر نیباشد که شرکت البرز پوالد یصورت م نیشرکت ها بد ریسا یریقرارگ بیدارد. و ترت

سوم، شرکت  گاهیدر جا 0.57 یکینزد بیالبرز با احتساب ضر نیآذر کتدوم، شر گاهیدر جا 0.60 یکینزد

 بیچهارم و شرکت  البرز قطعه با احتساب ضر گاهیدر جا 0.54 یکینزد بیبا احتساب ضر کیتکن ایمیک

در  0.35 یکینزد بیپنجم قرار دارد و شرکت  فنرسازان الموت با احتساب ضر گاهیدر جا 0.50 یکینزد

 ششم قرار دارد. گاهیجا
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