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هاي ارزیابی عملکردشرکت هاي واگذار شده به بخش مقایسه تطبیقی مدل گزارش مدیریتی طرح مطالعاتی ؛

   غیر دولتی و ارائه مدل بهینه ارزیابی عملکرد براي ایران

  

  مقدمه  - 1

ان دولت و دیگر بخش هاي اقتصادي با هدف ایجاد شرایط خصوصی سازي یک سیاست اقتصادي جهت تعادل بخشیدن می

رقابت کامل و حصول بیشتر کارآیی اقتصادي و اجتماعی است . خصوصی سازي با فراهم کردن فضاي رقابت و ایجاد نظام 

شند . حاکم بر بازار ، بنگاهها و واحدهاي خصوصی را وادار می نماید تا عملکرد کارآتري نسبت به بخش عمومی داشته با

خصوصی سازي وسیله اي است براي بهبود عملکرد فعالیت هاي اقتصادي ازطریق افزایش نقش نیروهاي بازار ، در صورتیکه 

درصدمالکیت بنگاه هاي اقتصادي به بخش خصوصی سازي واگذار گردد . با نگاهی گذرا به تعاریف متعدد ارائه  50حداقل 

بازار گرا «، » آزاد سازي«، » انتقال مالکیت و مدیریت «، » بهبود عملکرد«قبیل  شده از خصوصی سازي ، می توان مفاهیمی از

و..... را در اهداف خصوصی سازي » حذف مقررات دست و پاگیر«، » واگذاري«، » ایجاد شرایط رقابت کامل«، » کردن 

اي اقتصادي قابل واگذاري به بخش بنگاه ه» بهبود عملکرد«مالحظه نمود . بنابراین یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازي 

می کنند ، پس از اجراء این برنامه به منظور » برنامه خصوصی سازي«غیر دولتی است . معموالً کشورهائی که اقدام به اجراي 

ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار «اقدام به » برنامه خصوصی سازي«آگاهی از نتایج و دست آوردهاي حاصل از اجراي 

   کنند . می» شده 

  مطالعاتی ضرورت انجام طرح  - 2

، مرحله پنجم از مراحل دوازده گانه اجراي برنامه خصوصی » برنامه خصوصی سازي«یکی از مراحل الزم براي اجراي یک 

به عبارت دیگر سازمان متولی اجراء برنامه  می باشد .» تعریف و توسعه روش بهینه براي ارزیابی و سنجش عملکرد«سازي ، 

وصی سازي هر کشور یا جامعه اي که قصد اجراء این برنامه را دارد باید در حین اجراء برنامه (با هدف جلوگیري از خص

انحراف در اهداف تعریف شده براي برنامه خصوصی سازي) یا پس از اجراء برنامه خصوصی سازي (با هدف ارزیابی 

برنامه) روش مناسبی براي ارزیابی و سنجش عملکرد شرکت  دستاوردهاي برنامه خصوصی سازي با اهداف تعیین شده براي

ها یا بنگاه هاي دولتی واگذار شده به بخش غیر دولتی ، قبل از واگذاري و پس از واگذاري ، طراحی و اجراء کند . براي 

هنگی ، قانونی ، انجام چنین وظیفه مهم ، الزم است یک تیم کارشناسی با مطالعه شرایط اقتصادي ، اجتماعی ، سیاسی ، فر

مدل بهینه ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده به «صنعتی و ...... حاکم بر جامعه و تجربیات سایر ملل و جوامع یک 

  کشور ارائه دهند . » برنامه خصوصی سازي«طراحی و به متولیان اجراء » بخش غیر دولتی

  اهداف طرح  - 3

برنامه اي واگذار شده به منظور آگاهی از نتایج و دست آوردهاي حاصل از ه با توجه به ضرورت ارزیابی عملکرد شرکت

هاي واگذار شده  براي ارزیابی عملکرد شرکتبهینه ، طرح پژوهشی مذکور به منظور ارائه مدلی  خصوصی سازيهاي 

  مهمترین اهداف این مطالعه عبارتند از :  . تعریف گردیده است

 ، مدل ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر «سیاسی ، اقتصادي و فرهنگی در انتخاب  بررسی نقش بستر و شرایط قانونی

  در برخی از کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته . » دولتی
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  سعه ، بکار گرفته شده در برخی از کشورهاي در حال تو» ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی«بررسی مدل هاي

  و توسعه یافته و مزایا و معایب هر یک از این مدلها . 

  بکار گرفته شده در برخی از کشورهاي در حال » ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی «بررسی شاخص هاي

  توسعه و توسعه یافته . 

  شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر » رزیابی عملکرددقت ا«بر » مدل و شاخص هاي استفاده شده در ارزیابی عملکرد«بررسی نقش

  دولتی در کشورهاي در حال توسعه . 

  . بررسی اهداف ، دالیل و شیوه هاي خصوصی سازي کشور  

  بکارگرفته شده در مطالعات دانشگاهی ایران و » ارزیابی عملکردشرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی«بررسی مدل وشاخص هاي

  قوت و ضعف آنها .  ارزیابی نقاط

  بکار گرفته شده در ایران و سایر کشورهاي » ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی« مقایسه مدل و شاخص هاي

  در حال توسعه و توسعه یافته . 

  ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی«ارائه مدلی متناسب با شرایط ایران جهت « .  

  در جامعه آماري کشور و » ارزیابی عملکرد شرکت هاي  واگذار شده به بخش غیر دولتی«آزمون مدل و شاخص هاي طراحی شده براي

  اصالح نواقص احتمالی مدل و شاخص هاي طراحی شده . 

  تعریف ارزیابی عملکرد  - 4

صحیح هر پدیده یا موضوع الزم است آن پدیده  تعاریف بسیاري ارائه شده است. به منظور درك» ارزیابی عملکرد«از واژه 

   .  تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیستگردد تعریف 

  :فعالیت هاي گذشتهیی و اثربخشی آفرایند کمی کردن کار«ارزیابی عملکرد عبارت است از. «  

  سنجش و اندازه گیري ، ارزش گذاري و قضاوت درباره عملکرد طی    دوره اي معین می پردازد .ارزیابی عملکرد فرآیندي است که به  

  : اندازه گیري عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص هاي از «ارزیابی عملکرد عبارتست از

  » . پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی هاي معین باشد

 به اهداف و برنامه ها با ویژگی  . منظور از اثربخشی میزان دستیابی هاستبی عملکرد در بعد سازمانی معموالً مترادف اثربخشی فعالیتارزیا

  کارآء بودن فعالیت ها و عملیات است . 

 ُنسبت داده به ستاده  رین تعریفت. اگر در ساده شودیی بیان میآهاي کارعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخصارزیابی عملکرد در ب ،

یی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد آ، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کار یی بدانیمآرا کار

  . دهدسنجش قرار می

 ان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و گیري و مقایسه میزتوان فرایند سنجش و اندازهبه طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می

، اصالح و بهبود مستمر آن  هاي معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگرينگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص

  . باشدمی

  گیري و مقایسه میزان و نحوه یند سنجش و اندازهآتوان فررا می »ارزیابی عملکرد«، » عملکرد سازمانها«از » سینک و تاتل«بر اساس تعریف

 عملکرد سازمانها تعریف نمود .  مرتبط بایا شاخص هاي معیار  دستیابی به

  انواع ارزیابی عملکرد  - 5

 ارزیابی را بر اساس نحوه انجام آن می توان به دو نوع تقسیم نمود : 

 ارزیابی آینده نگر 

 ارزیابی گذشته نگر  

  

  :  همانطور که از نامش پیداست نوعی ارزیابی است که، »نگر ارزیابی آینده«
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 شودقبل از تهیه برنامه انجام می   

 گیردبراي تعیین منطقی بودن یا حقانیت ایجاد برنامه صورت می   

آن کند که آیا مسئله یا نیازي وجود دارد که حقانیت برنامه ریزي براي حل ، مشخص می» آینده نگر ارزیابی«بنابراین یک 

، جامعه با چه  مسئله یا تامین آن نیاز را توجیه نماید و به این سوال نیز پاسخ دهد که در صورت عدم اجراي برنامه مورد بحث

  . گرددپیامدهاي منفی مواجه می

  

،  گیردینگر پس از اجرا یا تکمیل برنامه انجام م همانطور که از نامش پیداست بر خالف ارزیابی آینده »ارزیابی گذشته نگر«

   : گرددبه دو دسته طبقه بندي می »ارزیابی گذشته نگر«
 ارزیابی تکوینی   

 ارزیابی تجمیعی   

شود و فرآیندها و مدیریت برنامه را از ابعاد زیر مورد بررسی در مراحل اولیه اجراي یک برنامه انجام می »ارزیابی تکوینی«

  . دهدقرار می

 هستند آکار   

 باشند، یعنی مرتبط و مناسب می کنندفع مینیازهاي مشتریان را مرت   

 گیرندبه صورت مطلوب منابع را براي دستیابی به نتایج مورد نظر به کار می   

   : ارزیابی است که »ارزیابی تجمیعی«از طرفی دیگر، 

رنامه تا زمان ارزیابی آن ، در فاصله زمانی مراحل اولیه اجراي ب ، یعنی بعد از اتمام مدت زمان مناسب در مراحل نهایی برنامه«

همچنین » . آورد، مدت زمان کافی جهت تحقق نتایج مورد انتظار برنامه را به وجود می . این فاصله زمانی گیردانجام می

،  ها متمرکز استبر آن »ارزیابی تکوینی«غیر از موضوعاتی که  . شودپس از تکمیل یک برنامه انجام می» ارزیابی تجمیعی«

 گیردمربوط را نیز در بر میسازمانهاي هاي در تحقق اهداف برنامه و خط مشی »اثربخشی«موضوعاتی نظیر  »تجمیعی ارزیابی«

  . تواند تمام یا هر یک از موضوعات مورد بحث را بررسی نمایدمی ء. بنابراین ارزیابی از یک برنامه در حال اجرا

هاي ، ارزیابی از جنبه پردازدها میها پس از اجراي آنها و برنامهاستکه به ارزیابی سی »ارزیابی گذشته نگر«از طرفی در 

  : توانند مشتمل بر موارد ذیل باشندها میگیرد که این جنبهمختلف صورت می

 قانونی و سیاسی و اجتماعی ، مکانی ، مالی امکان سنجی فنی ،   

  فایده   - ارزیابی هزینه  

 کارآیی   

 ارتباط   

 کارآمدي   

 اثربخشی   

 (صرفه جویی) ياقتصاد   

 عدالت   

 مالی و زیست محیطی ارزیابی حفاظت منابع انسانی ،   

 ارزیابی سازگاري درونی و بیرونی   

  دالئل ارزیابی و اندازه گیري عملکرد  -6

 اهداف و دالئل متعددي را دنبال می کند که برخی از این دالئل و اهداف عبارتند از : » ارزیابی عملکرد«فرآیند 

 ها میزان تحقق اهداف و استراتژي بررسی   

 بررسی موثر بودن فرآیندها و راهکارهاي اجرائی  

 ها  کنترل فعالیت  

 انعکاس وضعیت سازمان به مدیران جهت تصمیم گیري  
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 بر اساس شواهد آماريهاي مورد نظر در سازمان  دقیق بودن استنباط 

 مقایسه درونی وضعیت سازمان با دوره هاي گذشته  

 عملکرد مدیران و دست اندرکاران تعیین بازده  

 هاي عملکرد ها و ضعف تحلیل محیط داخلی سازمان و شناخت قوت  

 زمینه سازي طراحی نظام انگیزش عملکرد کارکنان  

 آگاهی یافتن مدیران از اثر بخشی تصمیمات اخذ شده قبلی  

 زمینه سازي براي تخصیص و کنترل بودجه  

  مدل یا الگوهاي ارزیابی عملکرد  – 7

از مدل هاي ارزیابی  صلی اطبقه بندي . دو طبقه بندي نمود توان از زوایاي متفاوتی را می »ارزیابی عملکرد«ل یا الگوهاي دم

  عملکرد وجود دارد که عبارتند از : 

  ارزیابی عملکرد سنتی مدل هاي  

  ین ارزیابی عملکردنومدل هاي   

کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک  عملکرد و ، قضاوت و یادآوري» ارزیابی عملکرد سنتیمدل هاي «در 

.  به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است . این دیدگاه صرفاً معطوف دستوري دارد

مشکالتی براي هاي مالی متکی هستند می تواند موجب بروز  که تنها بر شاخص »ارزیابی عملکردمدل هاي سنتی «استفاده از 

  :  سازمان شود که برخی از این مشکالت به شرح زیر است

هاي سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد هاي مالی با استراتژي از آنجا که شاخص

نرخ برگشت «ر استفاده از داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکالتی در تدوین استراتژي شوند . به عنوان مثال افراط د

  . تواند به بهبودهاي کوتاه مدت منجر شود می» سرمایه

یی هزینه و مطلوبیت ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به آنظیر کار» ارزیابی عملکردسنتی دل هاي م«

   . کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد نتایج

کنترل بخشی به  یندآیندها ، محصوالت و مشتریان نمی دهند و تنها بر فرآهاي مالی گزارش دقیقی درباره هزینه فر صشاخ

شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید  هاي مالی قادر به تشخیص هزینه هاي کیفی به شاخصجاي کل سیستم تاکید دارند . 

  بیشتر را تشویق می کنند . 

به انقالبی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوري که محققان و  »هاي سنتی ارزیابی عملکردمدل «ي نواقص و کمبودها

یندهاي آهایی حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب فرمدل کاربران به سمت خلق 

  .  هاي مختلف ایجاد گردید متعددي براي استفاده سازمان

، بهبود و بهسازي افراد و سازمان  هاي ارزیابی شونده، رشد و توسعه ظرفیت آموزش ،» ي نوین ارزیابی عملکردمدل ها«در 

پذیري براي بهبود کیفیت و مسئولیت ، ایجاد انگیزش و اي و مشارکت عمومی ذینفعان، ارائه خدمات مشاوره عملکرد آن و

و مبناي آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل  ها و عملیات را هدف قرار دادهسازي فعالیتبهینه

 هاي مدرنروش ها ودیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با استفاده از تکنیک . خاستگاه این دهدمی

در  ، یک واحد ک سازمانکالن ی تواند سطحگیري عملکرد میندازهارزیابی و ا. حوزه تحت پوشش  کند، توسعه پیدا می

 .  یند و کارکنان باشدآ، یک فریک سازمان 

تفاوت هاي اساسی در » ارزیابی عملکردسنتی مدل هاي «در مقایسه با » عملکردارزیابی مدل هاي نوین «شود که الحظه میم

 هاي سازمان است اثربخشی فعالیت، بهبود کارکرد و نهایتاً » مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد«. پیامد وجود  ابعاد مختلف دارد
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، توسعه و  با تمام وجود لمس نمایند که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستاي رشدازمان ها  که س . در صورتی

، در این صورت سازمان ها و  گیري در آن جایگاهی نداردبهبود عملکرد و فعالیت هاي آنها است و پدیده قضاوت و مچ

. بر  نمایندروند و به طور مرتب در جهت بهبود مکانیزم هاي آن تالش مید به استقبال برقراري نظام ارزیابی میکارکنان خو

، توسعه و بهبود عملکرد و  ، رشد آیند این تالش ها ایجاد نظام خودارزیابی در سازمان ها است که پیامد وجود چنین نگرشی

 .  نهایتاً تحقق اهداف سازمانی خواهد بود

در ابعاد » مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد«و » مدل هاي سنتی ارزیابی عملکرد«در هاي نگرش  و همکارانش تفاوت اسنپ

  در زیر طبقه بندي نموده اند .   1مختلفی به شرح جدول شماره 

 مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد«و » عملکردارزیابی مدل هاي سنتی «تفاوت نگرش در  1جدول شماره 

  مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد  هاي سنتی ارزیابی عملکرد مدل   

   ویژگیمهمترین 

 

  عملکرد) (یادآوري معطوف به قضاوت

 

  عملکرد) (بهبود معطوف به رشد و توسعه

 

  نقش ارزیابی کننده

 

  گیري عملکردقضاوت و اندازه

 

  مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد

 

  دوره ارزیابی

 

  گذشته

 

  آینده

 

  نداردهاي ارزیابیاستا

 

  نظر سازمان و مدیران مافوق

 

  خود استاندارد گذاري

 

  هدف عمده

 

  کنترل ارزیابی شونده

 

  رشد، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده

 

  سبک مصاحبه پس از ارزیابی

 

  دستوري (شبیه به محاکمه)

 

  گفتگو

 

  پیامدهاي ارزیابی

 

  مالی به مدیرانترین و اعطاي پاداش تعیین و شناسایی موفق

 

  ها ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت

 

  خروجی نظام

 

  کنترل عملکرد

 
 رشد، توسعه و بهبود عملکرد

را به صورت خالصه نمایش می دهد » مدل هاي نوین و سنتی ارزیابی عملکرد«دیگر تفاوت هاي موجود در  2جدول شماره 

.   

  »مدل هاي سنتی ارزیابی عملکرد«و » مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد«تفاوت ها در  سایر 2جدول شماره 

  مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد   مدل هاي سنتی ارزیابی عملکرد 

  تاکید بر ارزیابی عملکرد کاري افراد    تاکید بر ارزیابی عملکرد فرآیندها  

  تاکید بر ارزیابی بعد مالی سازمان    ابعاد مختلف سازمان تاکید بر ارزیابی  

  ص هاي گذشته نگر   شاخص هاي گذشته نگر و آینده نگر    شاخ

  تاکید بر کنترل    تاکید بر بهبود  

  ایجاد جو بی اعتمادي    ایجاد جو اعتماد و همکاري  

  کاهش روحیه خالقیت و نوآوري    ایجاد و ترویج روحیه خالقیت و نوآوري  

  توجه صرف بر مشکالت   لت و معلولی و ریشه یابی مشکالت برقراري روابط ع  

  (نتیجه گرا) تاکید بر حصول نتیجه    (روند گرا) تاکید بر حصول نتیجه و فرآیند رسیدن به آن  

  تاکید صرف بر ارزیابی عملکرد    تاکید بر تفهیم اهداف و استراتژي ها قبل از ارزیابی عملکرد  

  (رویدادگرا) تاکید بر رویدادهاي منفرد   م جهتی عملکردها با استراتژي (راهبردگرا) تاکید بر ه  

  ارزیابی گسسته و دوره اي    ارزیابی پیوسته  
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  مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد  - 8

به انقالبی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوري که محققان و  »هاي سنتی ارزیابی عملکردمدل «نواقص و کمبودهاي 

هاي مدل دند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب هایی حرکت کرمدل کاربران به سمت خلق 

  .  هاي مختلف ایجاد گردید متعددي براي استفاده سازمان

  به بعد ارائه و مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از :   1980که از دهه » مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد«عمده ترین 

  مدل سینک و تاتل  

  یس عملکردماترمدل   

 مدل نتایج و تعیین کننده ها   

  هرم عملکردمدل   

  کارت امتیازدهی متوازنمدل   

  یند کسب و کارآفرمدل   

  تحلیل ذینفعانمدل   

  ها تعالی سازمانهاي مدل  

  مدوري و استیپلمدل   

  مدل منطقی  

  مدل سنجش بهره وري ، کارآیی و اثربخشی یاp 3  

  مدل شش سیگما  

  یا چند منبعی درجه  360مدل بازخور  

  مدل مدیریت بر مبناي هدف  

  مدل تحلیل پوششی داده ها یا تحلیل بهره وري چند عاملی 

    مدل ترازیابی ،  الگوسازي یا بنچ مارکینگ 

  عبارتند از : » مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد«نقاط اشتراك تمامی 

 هاي ارزیابی شونده، رشد و توسعه ظرفیت آموزش   

 عملکرد آن افراد و سازمان و بهبود و بهسازي   

 اي و مشارکت عمومی ذینفعانارائه خدمات مشاوره   

 ها و عملیات سازي فعالیتپذیري براي بهبود کیفیت و بهینهمسئولیت ایجاد انگیزش و  

  ها  شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانبراي مبناي ایجاد  

، توسعه  هاي مدرنروش ها وارزیابی سیستمی عملکرد با استفاده از تکنیکدیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به  خاستگاه این

 استها هاي سازمان  ، بهبود کارکرد و نهایتاً اثربخشی فعالیت» مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد«پیامد وجود . کرده است پیدا 

، توسعه و بهبود  ، رشد د چنین نگرشی. بر آیند این تالش ها ایجاد نظام خودارزیابی در سازمان ها است که پیامد وجو

  .  عملکرد و نهایتاً تحقق اهداف سازمانی خواهد بود

، این مدل ها با یکدیگر داراي تفاوت و اختالفات بسیاري » مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد«در مقابل این نقاط اشتراك در 

اء تدوین و شکل گیري این مدل ها بوده است این مدل ها می باشند ، به عبارت دیگر با توجه به مبانی نظري متفاوتی که مبن

مدل هاي « عمده ترین تفاوت 3نیز می باشند . جدول شماره » نقاط اختالف و تفاوت«در حین داشتن نقاط اشتراك داراي 

 را به صورت خالصه نمایش می دهد . » نوین ارزیابی عملکرد
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  هاي نوین ارزیابی عملکرد عمده ترین نقاط قوت و ضعف مدل  3جدول شماره 

  نقاط ضعف مدل   نقاط قوت مدل   نام مدل ارزیابی عملکرد 

  

  مدل سینک و تاتل 

  هفت شاخص کمی و قابل اندازه گیري بسیار مهم    عدم انعطاف پذیري  

  بی توجهی به ذینفعان خارج از سازمان  

  

   ماتریس عملکردمدل 

  غیرمالی«، » مالی«شامل جنیه هاي در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف عملکرد سازمان «، 

  بصورت یکپارچه و متشکل  » خارجی«و » داخلی«

  شان نبه وضوح و آشکار روابط بین جنبه هاي مختلف عملکرد سازمان را

  نمی دهد 

  

  

  مدل نتایج و تعیین کننده ها

  رفع نقطه ضعف مدل ماتریس عملکرد  

 ننده ردي سازمان ها(تعیین کمعرفی و مشخص کردن عوامل موثر بر شاخص هاي عملک

  »  نوآوري« و» بکارگیري درست منابع«، » قابلیت انعطاف«، » کیفیت«ها) عواملی چون 

  بی توجهی به ذینفعان خارج از سازمان  

  

  

  هرم عملکردمدل 

 تالش براي یکپارچه سازي اهداف سازمان با شاخص هاي عملکرد عملیاتی است   

 یف و و بخش هاي مختلف سازمان تعررج سازمان هاي خا گروهبراي  هایی را  شاخص

  بکار گرفته است 

 هد دهاي کلیدي عملکرد ارائه نمی  هیچ مکانیسمی براي شناسایی شاخص  

 مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد  

  

  

  

  

  

  کارت امتیازدهی متوازنمدل 

 ز اده استفها ي مورد ا مشکل افزایش و انباشت اطالعات از طریق محدود کردن شاخص

   بین می رود

 هاي حیاتی و بحرانی تمرکز داشته تنها بر روي تعداد محدودي از شاخص  

  راحیطبه منظور ارائه تصویري کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان 

   شده است

 ندارد وجهیبه عنوان ابزاري کنترلی و نظارتی ایجاد شده است و به بهبود ت   

 ی هاي مناسب را پس از شناسای شاخص در مورد اینکه چگونه می توان

به  ، حرفی معرفی کرد و در نهایت در جهت مدیریت سازمان به کار برد

   میان نمی آورد

  مامی تهیچگونه توجهی نمی کند و خواسته هاي  »رقبابُعد «این مدل به

  نمی گیرد را در نظر »ذینفعان سازمان«

  

  یند کسب و کارآفرمدل 

 ا خدمتیتولید کاال  یندآفر«، » ورودیها«ز فرآیندهاي ؛ در این مدل براي هریک ا«  ،

ر گرفته جداگانه اي تعریف و بکاارزیابی عملکرد  يها شاخص »نتایج«و  »خروجیها«

  شده است . 

  ستبه کلی نادیده گرفته شده اسازمان ها در این مدل سلسله مراتب  .  

  

  

  تحلیل ذینفعانمدل 

  دیران و فتار مراتژي ها شروع شده و به عنوان پلی بین ارزیابی عملکرد از استراین مدل

  .  ندعمل می ک» کلیدي و غیر کلیدي ، سهامداران و مشتریان«انتظارات ذینفعان 

  گرفته در نظرا رسازمان عملکرد بر (غیر کلیدي یا مشتریان) این مدل تاثیر دیگر ذینفعان

  .  است

 ی ت کمفی بوده و قابلیبرخی از شاخص هاي قابل استفاده در این مدل کی

  شدن را ندارند . 

  ها شامل : تعالی سازمانهاي مدل 

  جایزه ملی دمینگ

  ژاپن 

  جایزه ملی بالدریچ

  ایاالت متحده آمریکا 

  مدل تعالی کسب و

کار بنیاد اروپایی 

  مدیریت کیفیت 

  مدل تعالی کسب و

  کار کانجی 

  وجود رویکرد توسعه اي  

  تمرکز بر بازار و مشتري  

 یت شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان قابل  

  توجه به تمامی ذینفعان سازمان  

  مشارکت کارکنان و مسئولیت پذیري آنها در فعالیت هاي بهبود  

  زمان بر بودن اجراي مدل ها  

  عدم قابلیت تجزیه و تحلیل قوي اطالعات  

  کلی گرایی در مدل و نبود اعتبار در برخی از بخش ها  

 ادها درون فرآیندهاي جاري سازمان و عدم توجه به ب اولویت دادن بیشتر بر

  و نتایج کلی سازمان 

  ناتوانی در اولویت بندي فعالیت هاي بهبود  

  

  

   مدوري و استیپلمدل 

 تم ي سیسهم به عنوان ابزاري براي طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و هم براي ارتقا

   موجود به کار رود

 هاي عملکرد آمده است ك شاخصتعریفی منحصر به فرد از چگونگی در   

  نها تمحدودیت اصلی این مدل در گام دوم رخ می دهد که شبکه ارزیابی

دل م. چرا که همانگونه که در  از شش اولویت رقابتی تشکیل شده است

لف هاي عملکرد باید به مقوالت مخت ، شاخص هاي دیگر نشان داده شد

   دیگري نیز توجه کنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



9 
 

  عمده ترین نقاط قوت و ضعف مدل هاي نوین ارزیابی عملکرد  3ل شماره ادامه جدو

  نقاط ضعف مدل   نقاط قوت مدل   نام مدل ارزیابی عملکرد 

  

  

  

  

  مدل منطقی 

  لیل زي و تحداراي فواید بسیاري براي سازمانها به منظور سازماندهی طرح ریمدل این

  .  سازمان و برنامه هاي اجرایی مربوط به آن است

 این  ی توان از، م در شرایطی که ارزیابی مبتنی بر پیامدها یا اثرات برنامه ها مدنظر باشد

  .  استفاده کردمدل ارزیابی عملکرد 

  سود  اید آنل می توان براي توجیه برنامه هاي اجرایی و تشریح مزایا و فومداز این

  .  جست

  ه یک سازمان بمربوط  »مدهايپیا«و  »ها خروجی«، » یندهاآفر«، » ها ورودي«بر این مدل

  .  می ورزد   و برنامه هاي آن تاکید 

  مانی اي سازل فقط در زمانی ویژه یا براي بخشی از برنامه همدازاین نمی توان

  .  استفاده کرد

مدل سنجش بهره وري ، کارآیی و اثربخشی یا 

p 3  

 ات طالعغلب میکی از رایج ترین مدل هاي ارزیابی عملکرد در سال هاي اخیر و در ا

  دانشگاهی بوده است . 

  

 بی توجهی به ذینفعان خارج از سازمان  

  

  

  

  مدل شش سیگما 

 خلق موفقیت مستمر و باداوم  

 ایجاد هدفی مشترك در کلیه سطوح سازمان  

 تمرکز کارا و مؤثر بر مشتري  

 ترقی و ترویج یادگیري در سازمان  

 تحقق تغییرات راهبردي  

 تسریع بهبود  

 دن اجراي مدل ها زمان بر بو  

 کلی گرایی در مدل و نبود اعتبار در برخی از بخش ها  

  

  

  

  درجه یا چند منبعی  360مدل بازخور 

  ویکرد ربه  »ینباال به پای«را از یک رویکرد تک بعدي مورد نیاز براي ارزیابی اطالعات

  . د یخشب، همکــاران و مشتریان) عمومیت  چند بعدي (زیردستان

  یشتر ، شکایت کمتر و رضایت ب به افزایش سطح اعتماد و ارتباط این مدلاجزاي

  .  مشتریان منجر خواهد شد

  استفاده رندگانعنوان ابزار توسعه براي یادگیمعموالً در سازمانها،بهاین مدل ارزیابی 

  .  شودمی

  بازخور بر اساس عملکرد گذشته ارائه می شود  

  باحث مهمچنین در زمینه بررسی تنها در زمینه نیازهاي آموزشی و توسعه و

  مسیر شغلی کاربرد دارد 

  

  

  مدل مدیریت بر مبناي هدف 

 توسعه ارتباط کارکنان و مدیران    

 وري کارکنانبهبود شیوه بکارگیري منابع انسانی و بهره   

 بهبود معیارهاي ارزیابی عملکرد کارکنان   

 گیري بیش از حدوقت   

 تأکید بیش از حد بر مستندسازي   

 سته بودن این روش به میزان حمایت مدیران عالیواب   

  

  

  

  

مدل تحلیل پوششی داده ها یا بهره وري چند 

  عاملی 

 ارزیابی ید بهبدون نیاز به ایجاد یک رابطه تابعی خاص میان عوامل تولید و میزان تول 

  کارآیی واحد ها نسبت به یکدیگر می پردازد

  ابزاري بسیار ساده و مفید است  

 می  قایسهمارآیی واحد مورد بررسی را فقط با مقدار کارآیی بهترین واحد این مدل ک

  کند

  مدل عدم کارآیی دیگر واحدها را نیز نشان می دهد  

 بی توجهی به ذینفعان خارج از سازمان  

  

  

  

  مدل ترازیابی ،  الگوسازي یا بنچ مارکینگ   

  در آن  را »عملکرد شرکت یا سازمانی که بهترین«سازمان با یک » کردعمل«این مدل

  مقایسه می کند دارد » صنعت یا حوزه«

  است  این مقایسه هم کیفی و هم کمی 

  

 اده ممکن است اجراء و استفاده از این مدل مشکالت حقوقی را براي استف

  کننده ایجاد کند 

  اطالعات کیفی اغلب یا ارائه نمی شوند و یا کافی و مؤثر نیستند   

  ه ر دیدگونگی پیشرفت و بهبود را نشان دهند کمتاطالعاتی که چدر این مدل

    شود می

  داردفی کامان زبه ویژه ،  نیاز به منابعاستفاده از این نوع مدل ارزیابی عملکرد  

  

  

  

  

  

  

  

  و ایران  در حال توسعه، رهاي توسعه یافته در کشوبررسی شواهد تجربی ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده  -9
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بخشی از جعبه ابزار سیاستی دولت هاي مختلف بوده » اجراي برنامه خصوصی سازي«به سه دهه گذشته ،  از آنجاکه نزدیک

عملکرد «بر » واگذاري ها«است ، محققان دانشگاهی زمان کافی در اختیار داشته اند تا به مطالعه و تحقیق تجربی در باره تاثیر 

گزارش نهایی این طرح و ششم پنجم ، چهارم هاي زند . در فصل بنگاه هائی که در گذشته دولتی بودند بپردا» اجرایی

برنامه هاي «، به صورت گذرا به بررسی مطالعات تجربی یا شواهد علمی رو به رشد در باره کارآیی اقتصادي مطالعاتی 

یا چندین کشور«، » چندین صنعت یا بخش اقتصادي«، » یک صنعت یا بخش اقتصادي خاص«که در سطح » خصوصی سازي

و  » هاي توسعه یافته و در حال توسعهکشوربرخی از «، » مطالعات موردي در خصوص شرکت هاي خاص«، » چند ملیتی

  انجام شده است می پردازیم . » کشور ایران«

تدوین «و » شاخص یا معیارهاي مناسب براي ارزیابی و مقایسه عملکرد»یکی از مشکالت موجود در اینگونه مطالعات انتخاب 

وحدت نظر در باره راه حل این معضالت به دست نیامده » ادبیات مالی«می باشد . تاکنون در » ون هاي آماري مناسبآزم

که با استفاده از داده هاي حسابرسی شده براي تعیین » آزمون هاي آماري«استدالل می کنند که » 1997باربر و لیون ، «است . 

می توانند معین سازند که در زمان هایی مشخص ، شرکت هاي نمونه گرفته شده وجود عملکرد غیر نرمال طراحی شده اند ، ن

معموالً خوب عمل کرده اند یا بد . آنها استدالل می کنند که شرکت هاي نمونه گرفته شده باید با شرکت هاي کنترل از بعُد 

شده به دلیل عدم وجود شرکت عملکرد پیش از واگذاري یکسان باشند و این امر بویژه در بررسی شرکت هاي خصوصی 

   هاي واقعاً مقایسه پذیر ، بسیار دشوار است .

  نمایش می دهد .  مدل و شاخص هاي استفاده شده در این مطالعات را به صورت خالصه 11الی  4جداول شماره هاي 
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  ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در سطح چند ملیتی و چند صنعتی  مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به 4جدول شماره 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

سینک «فیت و کیفیت زندگی کاري در مدل تنها از شاخص هاي کی  1992،  جالل ،جونز ، تندون و وجلسانگ

 360بازخور «و کیفیت و رضایت مشتري و کارکنان در مدل » و تاتل

  استفاده نموده است .    » درجه یا چند منبعی

  کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان 

 کیفیت زندگی کاري کارکنان  

  

  

  

  

  1994،  مگینسون ، نش و ون راندنبورگ

  

  

ري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در مدل از شاخص هاي سودآو

  »سینک و تاتل«

  و

درجه  360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

    لستفاده نموده است .» یا چند منبعی

 سودآوري    

 کارآیی   

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 روشنسبت سود تقسیم شده به ف   

  

  1996،  رامامورتی

  »  سینک و تاتل«از شاخص هاي نوآوري و بهره وري در مدل 

  و

سنجش بهره وري، کارآیی و «تنها از شاخص بهره وري در مدل 

      استفاده نموده است .» p 3اثربخشی یا  

 حجم سرمایه گذاري هاي انجام شده  

 بهره وري کل و زیر مجموعه هاي آن    

  

  

  

  

  1997،  ، کلیسن و ژانکوف پل ، اندرسون

  

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در مدل 

  »سینک و تاتل«

  و

درجه  360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

    لستفاده نموده است .» یا چند منبعی

  

  

 سودآوري    

 کارآیی   

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 نسبت سود تقسیم شده به فروش  

  

  

  

  

  1998،  بوبکري و کاست

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در مدل 

  »سینک و تاتل«

  و

درجه  360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

    لستفاده نموده است .» یا چند منبعی

  

 سودآوري    

 یکارآی   

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 نسبت سود تقسیم شده به فروش  

  

  

  

  1998،  اندرسون

  

سنجش بهره وري، «از شاخص هاي بهره وري و کارآیی در مدل 

  »  p 3کارآیی و اثربخشی یا  

  و 

   »درجه یا چند منبعی 360بازخور «از شاخص کارکنان در مدل 

  و 

  استفاده نموده است .  » سینک و تاتل«از شاخص نوآوري در مدل 

  سطح اشتغال  

  ظرفیت تولید واقعی  

  بهره وري و زیر مجموعه هاي آن  

 حجم سرمایه گذاریها  

 حجم تولید  

  حجم فروش  

 ارزش افزوده  

  

  

  

  

  1999،  دسوزا و مگینسون

  

دل از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در م

  »سینک و تاتل«

  و

درجه  360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

    لستفاده نموده است .» یا چند منبعی

  

   

 سودآوري    

 کارآیی   

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 نسبت سود تقسیم شده به فروش  
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  دل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در سطح چند ملیتی و چند صنعتی م 4ادامه جدول شماره 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

  

،  گري ، هسل و راپازینسکیفریدمن ، 

1999  

سنجش بهره وري ،کارآیی و «از شاخص بهره وري در مدل 

  »  p 3اثربخشی یا  

  و 

» درجه یا چند منبعی 360بازخور «از شاخص کارکنان در مدل 

   استفاده نموده است . 

  بهره وري کل و زیر مجموعه هاي آن  

 سطح اشتغال  

 حجم فروش    

  

  

، ي و زتل مایر برگ ، برنشتاین ، ساها

1999  

  

  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع ذینفعان غیرکلیدي 

  کارکنان و جامعه) استفاده نموده است .     

  شاخص هاي اقتصاد کالن مانند : 

  تولید یا درآمد ملی 

  سرمایه گذاري 

  پس انداز ملی 

 میزان اشتغال   

 فریدمن ، گري ، هسل و راپازینسکی ،

2000  

سنجش بهره وري ،کارآیی و «تنها از شاخص کارآیی در مدل 

  استفاده نموده است . » p 3اثربخشی یا  

 کارآیی بر حسب درآمد  

سنجش بهره وري ،کارآیی و «تنها از شاخص کارآیی در مدل    2000،  فریدمن ، هسل و راپازینسکی

  استفاده نموده است .» p 3اثربخشی یا  

 زایش درآمدکارآیی بر حسب توان اف  

آنجلوچی ، استرین ، کونینگ و 

  2001، زولکیوسکی

سنجش بهره وري ،کارآیی و «تنها از شاخص بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است .  » p 3اثربخشی یا  

 بهره وري کل  

  

  

  

  2001،  زینس ، ایالت و سش

  

  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع ذینفعان غیرکلیدي 

  کنان و جامعه) استفاده نموده است .     کار

  

  

  شاخص هاي اقتصاد کالن مانند : 

  تولید یا درآمد ملی  

  سرمایه گذاري  

  پس انداز ملی  

 میزان اشتغال  

  

  

،  کارلین ، فرایز ، شافر و سی برایت

2001  

  

سینک و «از شاخص هاي اثربخشی ، کارآیی و نوآوري در مدل 

  »  تاتل

  و

» درجه یا چند منبعی 360بازخور «ر مدل از شاخص کارکنان د

   استفاده نموده است . 

  کارآیی عملیاتی  

  بازده یا ستانده  

  سطح اشتغال  

 تعداد محصوالت جدید تولید شده   
  

  2001،  دوئنتر و ماالتستا

سنجش بهره وري، کارآیی و «تنها از شاخص کارآیی در مدل 

  استفاده نموده است . » p 3اثربخشی یا  

 یا ستانده خالص بر مبناء واحد پولی  بازده  

 بازده یا ستانده بر مبناء تعداد و مقدار تولید  

 کارآیی عملیاتی  
  

  

  

  

  2002،  بوبکري ، کاست و گودامی

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در مدل 

  »سینک و تاتل«

  و

جه در 360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

    لستفاده نموده است .» یا چند منبعی

  

  

 سودآوري    

 کارآیی   

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 نسبت سود تقسیم شده به فروش  
  قیمت سهام شرکت هاي رقیب    مدل ترازیابی ، الگو سازي یا بنج مارکینگ    2002،  اتچر

  

  

  

  2002،  موناري و اوریانی

  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع ذینفعان کلیدي یا 

  سهامداران) 

  و 

    استفاده نموده است . » سینک و تاتل«از شاخص نوآوري در مدل 

  نسبتq ارزش شرکت در بازارتوبین یا  

 اي حجم هزینه هاي سرمایه گذاري  به ویژه حجم هزینه ه

   R&Dتحقیق و توسعه 

 ها کل دارایی«به » هزینه تحقیق وتوسعه«بت میانگین نس«  

  

  2002،  موناري و اوریانی

  

  استفاده نموده است .  » سینک و تاتل«از شاخص نوآوري در مدل 

  کمیت در اختراع و ابداعات  

 کیفیت در اختراع و ابداعات    
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  بی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در سطح چند ملیتی و چند صنعتیمدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیا 4ادامه جدول شماره 
  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

  

  2002،  کلیسن و ژانکوف

جش بهره وري ، سن«از شاخص هاي اثربخشی و کارآیی در مدل 

  »   p 3کارآیی و اثربخشی یا 

  و 

» درجه یا چند منبعی 360بازخور«از شاخص کارکنان در مدل 

   استفاده نموده است . 

  کارآیی عملیاتی  

  بازده یا ستانده  

 سطح اشتغال   

  

  2002،  ژانکوف و مورل

  

سنجش بهره وري ، «از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است . » p 3خشی یا کارآیی و اثرب

 ارزش افزوده 

 ستانده یا بازده 

 بهره وري  
  

  

  2003،  بوبکري و کاست

سینک و «از شاخص هاي اثربخشی ، کارآیی و بهره وري در مدل 

  » تاتل

  و 

  یک نسبت مالی استفاده نموده است .  

  

 سودآوري 

 کارآیی 

 ستانده یا بازده 

 کل داراییها درجه اهرم یا نسبت کل بدهیها به  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2003،  مک کنزي و موکرجی

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع ذینفعان غیر کلیدي 

  مشتریان و کارکنان ) استفاده نموده است .    

  د : کمیت خدمات قابل ارائه به مشتریان با شاخص هاي مانن

  قیمت خدمات  

 تعداد انشعابات   

  ند: یفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان با شاخص هاي مانک

  میانگین مدت زمان پاسخگویی به شکایات فنی مشترکین 

  میانگین خرابی براي هر مشترك 

  شکایات مشترکین 

  درصد مناطق روستایی متصل به شبکه ارتباطی 

  درصد تلفن هاي راه دور تکمیل شده 

  رخ داده اند درصد خرابی هایی که در فاصله سه روز 

  درصد دیجیتال سازي خطوط 

  لیست انتظار براي خطوط اصلی 

  میانگین زمان انتظار براي تعمیر به روز 

  زمان انتظار براي انشعابات جدید به روز 

  خرابی نسبت به هر صد خط در هر سال 

  هدرروي آب به میلیون لیتر در روز 

  میانگین تاخیر در رسیدگی به شکایات 

 خانوارها به آب آشامیدنی سالم درصد دسترسی   
 کیفیت زندگی کاري کارکنان  
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  یک صنعت ، بانک ها و نهادهاي مالی مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در سطح  5جدول شماره  
  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   ل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه مد  کشور مورد مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

  » شش سیگما«از شاخص سهم بازار در مدل   هندوستان   1997،  باتچاریا ، الول و ساهاي

  و 

 از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع ذینفعان غیر کلیدي 

  استفاده نموده است .     یعنی مشتریان)

  ارائه خدمات مالی به مشتریان  

 سهم بازار  

  

  

  1999،  وربرووگ ، مگینسون و اوونز

  

  چند ملیتی 

  » سینک و تاتل«از شاخص هاي سودآوري در مدل 

  و 

  برخی از نسبت هاي مالی استفاده نموده است . 

  

  

 سودآوري  

  درآمد حاصل از کارمزد  

  نسبت کفایت سرمایه  

  اهرم ، کل بدهیها به کل داراییهادرجه  
  

  

  1999،  براز

  

  

  پرتغال 

  

سنجش بهره وري ، کارآیی و اثربخشی «از شاخص کارآیی در مدل 

درجه یا چند  360بازخور «، شاخص کارکنان در مدل » p 3یا 

  و دو نسبت مالی استفاده نموده است . » منبعی

  کارآیی در زمینه ارائه خدمات به مشتریان  

  دارایی به کارکنان   نسبت  

    سطح اشتغال یا تعداد کارکنان  

 تعداد شعبات   
  

  2000،  بائر و نظمی

  

  برزیل 

سنجش بهره وري ، «از شا خص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است .  » p 3کارآیی و اثربخشی یا 

 سودآوري  

 کارآیی در زمینه ارائه خدمات به مشتریان   

  

  

،  لوپز دو سیالن و اشلیفر الپورتا ،

2002  

  

  

  چند ملیتی 

  

  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع ذینفعان غیرکلیدي  

  جامعه) استفاده نموده است . 
   

  بهره وري نهادهاي مالی  

  درجه و سطح توسعه مالی کشور  

   نرخ رشد اقتصادي کشور  

  بهره وري کل کشور  

 درآمد سرانه کشور   
  

  

  2002،  ، حسن و واشل بونین

  

  

  چند ملیتی 

  

  

  استفاده نموده است . » سینک و تاتل«از شاخص سودآوري در مدل 

  نرخ بازدهی بر مبناء داراییها  

 نرخ بازدهی بر مبناءحقوق صاحبان سهام   

  وام اعطایی به مشتریان  

  

  

  2004،  بارث ، کاپریو و لووین

  

  چند ملیتی 

  

سنجش بهره وري ، کارآیی «مدل  از شاخص کارآیی و اثربخشی در

. » p 3و اثربخشی یا    استفاده نموده است 

 توسعه مالی  

  کارآیی عملیاتی  

 بازده یا ستانده   
  

  

  

،  کورنت ، گوو ، خاکساري و تهرانیان

2003  

  

  

  

  چند ملیتی 

  

سنجش بهره وري ، «از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  »  p 3کارآیی و اثربخشی یا 

  و 

ز مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلیدي یعنی ا

   جامعه) استفاده نموده است . 

  ریسک اعتباري 

  نقدینگی 

  کارآیی مدیریتی 

  سودآوري 

  رشد اقتصادي 

   توسعه مالی  
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  برنامه هاي خصوصی سازي در سطح یک صنعت ، بانک ها و نهادهاي مالی مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد 5ادامه جدول شماره 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   کشور مورد مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

سنجش بهره وري ، کارآیی و اثربخشی یا «وري در مدل از شاخص بهره   برزیل  2003،  وینتراب و ناکان

p 3 « . استفاده نموده است  

 بهره وري کل  

  

  

،  بوبکري ، کاست ، فیشر و گودامی

2003  

  

  

  چند ملیتی 

  

سنجش بهره وري ، «از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است . » p 3کارآیی و اثربخشی یا 

  

 سودآوري  

  عملیاتی کارآیی  

  درجه ریسک  

 نرخ  بهره واقعی   

  

  

  2003،  اتچر

  

  

  چند ملیتی 

  

سنجش بهره وري ، «از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  »  p 3کارآیی و اثربخشی یا 

  و 

   استفاده نموده است . » ترازیابی ، الگو سازي یا بنج مارکینگ«مدل 

 قیمت سهام رقبا در بازار بورس  

 ی کارآیی عملیات  

  سودآوري  

  بازده یا ستانده  

  

  

  

  2003،  بک ، کریولی و سامرهیل

  

  

  برزیل 

  

  

سنجش بهره وري ، «از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است . » p 3کارآیی و اثربخشی یا 

  کارآیی عملیاتی  

  سودآوري  

  بازده یا ستانده  

  نسبت کفایت سرمایه  

  نرخ بهره واقعی  

  

  

  

  2003،  رانعم

  

  

  مصر 

  

سنجش بهره وري ، «از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است . » p 3کارآیی و اثربخشی یا 

 سودآوري  

 نسبت کفایت سرمایه  

 کارآیی  

 ریسک نقدینگی  

  نرخ رشد بازده یا ستانده  

  

  

،  بوناکورسی دي پاتی و هاردي

2003  

  

  

  پاکستان 

  

سنجش بهره وري ، «و بهره وري در مدل  از شاخص هاي کارآیی

  استفاده نموده است . » p 3کارآیی و اثربخشی یا 

 هزینه یا قیمت تمام شده خدمات  

  درآمد حاصل از ارائه خدمات  

 سودآوري  

  کارآیی عملیاتی  

  

  

  

  2003،  بونین ، حسن و واشل

  

  

  چند ملیتی 

  

ي ، سنجش بهره ور«از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است . » p 3کارآیی و اثربخشی یا 

 سودآوري  

 نسبت کفایت سرمایه  

 کارآیی  

 ریسک نقدینگی  

 نرخ رشد بازده یا ستانده  

سنجش بهره وري ، کارآیی و اثربخشی یا   «از شاخص کارآیی در مدل   ایتالیا  2004،  ساپینزا

p 3 « . استفاده نموده است  

 یی به وام گیرندگانقیمت یا نرخ بهره وام اعطا   
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  مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در سطح یک صنعت ، شرکت هاي مخابراتی   6جدول شماره 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   فاده شده در مطالعه مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد است  کشور مورد مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلیدي   چند ملیتی   2000،  گوتیرز و برگ

  یعنی  مشتریان) استفاده نموده است .  

  نسبت تعداد خطوط تلفن ثابت به جمعیت  

  نسبت تعداد تلفن همراه به جمعیت  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلیدي   چند ملیتی   2000،  کوبوتا

  یعنی مشتریان) استفاده نموده است .  

  کارآیی خدمات قابل ارائه توسط کارگزاران

  مخابراتی 

  

  

  2001،  والسن

  

  

  چند ملیتی 

  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلیدي 

  یعنی مشتریان) 

  و 

استفاده نموده » سینک و تاتل«از شاخص نوآوري در مدل 

  است .  

  حجم سرمایه گذاري انجام شده  

  قیمت خدمات مخابراتی  

 تعداد مشترکین تلفن همراه  

  تعداد تلفن هاي عمومی  

 حجم ترافیک تلفن هاي بین المللی   
  

  

  2001،  مک ناري

  

  

  چند ملیتی 

  

ینفعان غیر کلیدي از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذ

  یعنی مشتریان)  

  و 

سنجش بهره وري ، کارآیی و «از شاخص کارآیی در مدل 

  استفاده نموده است .  » p 3اثربخشی یا 

 نسبت خطوط تلفن ثابت به جمعیت  

  نسبت خطوط تلفن همراه به جمعیت  

  قیمت خدمات مخابراتی  

  کارآیی عملیاتی  

 بازده یا ستانده   

  

  2002، کاباندا و عارف 

  

  چند ملیتی 

سنجش بهره وري ، کارآیی «از شاخص بهره وري در مدل 

  »  p 3و اثربخشی یا 

  و  

استفاده » سینک و تاتل«از شاخص سودآوري در مدل 

  نموده است .  

 بهره وري کل  

 سودآوري  

 حجم سرمایه گذاري هاي انجام شده  

  

  

بورتولوچی ، دسوزا ، فانتینی و 

  2002، مگینسون

  

  

   چند ملیتی

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی 

  »  سینک و تاتل«در مدل 

  و 

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلیدي 

  یعنی مشتریان و کارکنان) 

  و 

بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

  استفاده نموده است .  » درجه یا چند منبعی 360

 سودآوري  

  بازده یا ستانده  

  کارآیی عملیاتی  

  سطح اشتغال  

 حجم سرمایه گذاري هاي انجام شده  

 درجه اهرم یا نسبت کل بدهیها به کل داراییها  

  نسبت سود تقسیم شده به فروش 

  تعداد خطوط فعال  

  

  2002،  والسن

  

  چند ملیتی 

  

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی 

  استفاده نموده است . » اتلسینک وت«در مدل 

  

  

  حجم سرمایه گذاري هاي انجام شده  

  سودآوري  

  کارآیی عملیاتی  

 بازده یا ستانده   

  

  2002،  فینک ، ماتو و راتین دران

    چند ملیتی 

سنجش بهره وري ، کارآیی «از شاخص بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است .  » p 3و اثربخشی یا 

 اي ارتباطی رشد خطوط اصلی شبکه ه  

 بهره وري کل  

  

  

  2003،  لی و خو

  

  چند ملیتی 

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلیدي 

  یعنی کارکنان) 

  و 

سنجش بهره وري «از شاخص کارآیی و بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است .  » p 3، کارآیی و اثربخشی یا 

  

  بازده یا ستانده  

  سطح اشتغال  

  شبکه هاي ارتباطیتوسعه  

 بهره وري کل  

 بهره وري نیروي انسانی  
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  مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در سطح یک صنعت ، خدمات شهري    7جدول شماره 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   زیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه مدل یا مدل هاي ار  کشور مورد مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

سنجش بهره وري ، کارآیی «از شاخص بهره وري در مدل   گاز طبیعی در بریتانیا   1996،  پرایس و ویمن جونز

  استفاده نموده است  » p 3و اثربخشی یا 

 بهره وري کل  

  

  2000،  لورین و بوزك

رکت بزرگ راه دو ش

  آهن درکانادا

  

سنجش بهره وري ، کارآیی «از شاخص بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است  » p 3و اثربخشی یا 

 بهره وري کل  

 سودآوري    

  

  

  

  2001،  گالیانی ، گرتلر و شارگرسکی

  

شرکت هاي آب 

  آشامیدنی در آرژانتین

  

دي از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلی

  یعنی مشتریان و کارکنان)  

  و 

سنجش بهره وري ، کارآیی «از شاخص بهره وري در مدل 

  »  p 3و اثربخشی یا 

  و  

درجه یا چند  360بازخور «از شاخص کارکنان در مدل 

  » منبعی

  و

استفاده نموده » سینک و تاتل«از شاخص نوآوري در مدل 

  است .  

 نسبت دسترسی جمعیت به آب آشامیدنی  

 د مشترکینتعدا  

  قیمت آب مصرفی  

  سطح اشتغال  

 بهره وري کل  

 حجم سرمایه گذاري انجام شده  

  

  

  2002،  استش

شرکت هاي مخابراتی ، 

توزیع برق ، گازشهري ، 

آب و فاضالب در 

  آرژانتین 

  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلیدي 

  یعنی مشتریان) 

  و 

بهره وري ، کارآیی و  سنجش«از شاخص کارآیی در مدل  

  استفاده نموده است . » p 3اثربخشی یا 

  سطح خدمات  

  کارآیی  

  نرخ یا قیمت خدمات ارائه شده به مصرف

  کنندگان

  

  

  

  

  2002،  زانگ ، پارکر و کرك پاتریک

  

  

برق شهري ، در چند 

  کشور در حال توسعه 

  

  

سینک و «از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  »  تاتل

  و 

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلیدي 

  یعنی مشتریان) استفاده نموده است .  

  ظرفیت تولید یا بازده  

  کارآیی عملیاتی  

  قیمت برق مصرفی  

 استفاده بهینه تر از ظرفیت ها  

 نسبت دسترسی جمعیت به برق  

 بهره وري نیروي انسانی  

  

  

  

  2003،  سال و پارکر

  

شرکت هاي آب و 

اضالب در انگلستان و ف

  ولز

  

سنجش بهره وري ، کارآیی «از شاخص بهره وري در مدل 

  » p 3و اثربخشی یا 

  و 

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلیدي 

 .   یعنی مشتریان) استفاده نموده است 

  قیمت خدمات  

  بهره وري نیروي انسانی  

 بهره وري کل  

 عوامل قیمت تمام شده  

 برمبناء درآمد عملیاتی سود آوري  
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  مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي درخصوص مطالعات موردي      8جدول شماره 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   ه مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالع  نام شرکت   نام محقق یا محققان و سال تحقیق

  

  1994،  گرین و وجلسانگ

شرکت خدمات 

هوایی بریتیش 

  ایرویز

  

سنجش بهره «از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است .  » p 3وري ، کارآیی و اثربخشی یا 

  سودآوري  

  کارآیی عملیاتی  

  بازده یا ستانده  

  

  

  

  

  1994،  رکرپا

  

  

  

شرکت بریتیش تله 

  کام

  

  

  

از شاخص هاي اثربخشی ، سودآوري ، کارآیی ، بهره وري 

  »  سینک و تاتل«و نوآوري در مدل 

  و 

درجه یا  360بازخور «از شاخص رضایت مشتري در مدل 

  استفاده نموده است .  » چند منبعی

 بازده یا ستانده  

 سودآوري  

  کارآیی عملیاتی  

 انسانی بهره وري نیروي  

 هزینه هاي تحقیق و توسعه  

 حجم سرمایه گذاري هاي انجام شده  

 نسبت هزینه هاي سرمایه گذاري به فروش  

 سبد قیمت خدمات  

 سهم هزینه نیروي کار در تولید نهایی  

  

  

  1996،  بول دو بوئر و ایوان

  

شرکت تله کام 

  نیوزلند

  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان کلیدي و 

لیدي یعنی سهامداران و مشتریان) استفاده نموده  غیر ک

  است .     

 قیمت خدمات تلفن  

 کیفیت خدمات تلفن  

 سود سرمایه گذاران یا خریداران سهام شرکت  

 هزینه یا عوامل قیمت تمام شده خدمات  

  

  

  1997،  اکل ، اکل و سینگال

  

شرکت بریتیش 

  ایرویز

  »  ترازیابی ، الگوسازي یا بنج مارکینگ«از مدل 

  و 

سنجش بهره وري ، کارآیی «از شاخص بهره وري در مدل 

  » p 3و اثربخشی یا 

  و 

درجه یا چند  360بازخور «از شاخص کارکنان در مدل 

. » منبعی   استفاده نموده است 

  قیمت سهام شرکت هاي رقیب  

 قیمت بلیط در خطوطی که رقابت پذیرند  

  حقوق و مزایاي مدیران شرکت بریتیش ایرویز  

 وري نیروي انسانی بهر  

  

  

  1997،  پارکر

  

سازمان فرودگاه 

  هاي بریتانیا

  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان کلیدي یعنی 

  سهامداران) 

  و 

سنجش بهره «از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است . » p 3وري ، کارآیی و اثربخشی یا 

 ران سهام سازمان سود سرمایه گذاران و خریدا  

 ينرخ بازده داراییها یا نرخ بازده سرمایه گذار  

  کارآیی عملیاتی  

 بهره وري کل  

  ارزش داراییها سازمان  

  

  

  1997،  نیوبري و پولیت

  

شرکت مرکزي 

  تولید برق بریتانیا 

  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان کلیدي و 

  غیر کلیدي یعنی سهامداران و مشتریان) 

  و 

سنجش بهره وري ، کارآیی و «از شاخص کارآیی در مدل 

  استفاده نموده است . » p 3اثربخشی یا 

  کارآیی عملیاتی  

  سودآوري  

  بازده یا ستانده  

  سود سرمایه گذاران و خریداران سهام شرکت  

  قیمت برق مصرفی  

  

  

  1997،  رامامورتی

شرکت ملی 

خدمات مسافر و 

باربري راه آهن 

  ژانتینوفروکاریال آر

از شاخص هاي کارکنان و رضایت مشتریان در مدل 

  »  درجه یا چند منبعی 360بازخور «

  و 

سنجش بهره وري ، کارآیی «از شاخص بهره وري در مدل 

  استفاده نموده است .  » p 3و اثربخشی یا 

  

 سطح اشتغال  

 کمک یا یارانه هاي دریافتی از دولتی  

 بهره وري نیروي انسانی  

 کیفیت خدمات  

  قیمت خدمات  

  

  

  2003،  ر و چانتچآ

  

بانک کامون ولث 

  استرالیا

  

  »  ترازیابی ، الگوسازي یا بنج مارکینگ«از مدل 

  و 

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی و اثربخشی در مدل 

  استفاده نموده است .  » سینک و تاتل«

 قیمت سهام سایر بانک هاي رقیب  

 سقیمت سهام بانک کامون ولث در بازار بور  

 سودآوري  

 کارآیی عملیاتی  

  بازده یاستانده  
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    برخی از کشورهاي توسعه یافته    مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در 9 جدول شماره

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده   ده مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده ش  نام محقق یا محققان و سال تحقیق   کشور 

    فرانسه 

  

  

  2002، دومونتیه و لورین 

  

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري ، اثربخشی 

  »  سینک و تاتل«در مدل 

  و 

درجه یا چند  360بازخور «از شاخص کارکنان در مدل 

.  » منبعی   استفاده نموده است 

  کارآیی عملیاتی  

 سودآوري  

 ده یا ستاندهباز  

 سطح اشتغال  

 حجم سرمایه گذاري هاي انجام شده  

 درجه اهرم یا نسبت کل بدهیها به کل داراییها  

 ارزش افزوده   
  

  

  

  

  

  

  بریتانیا 

سنجش بهره وري ، کارآیی و «از شاخص کارآیی در مدل   1995مارتین و پارکر ، 

  » p 3اثربخشی یا 

  و 

رجه یا چند د 360بازخور «از شاخص سهامداران در مدل 

. » منبعی   استفاده نموده است 

   بازده حقوق صاحبان سهام  

  کارآیی ، رشد ساالنه بر اساس ارزش افزوده هر

  ساعت کار کارکنان
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2001فلورین ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

از مدل تحلیل ذینفعان (کلیدي و غیر کلیدي) بصورت 

  کامل 

  و 

ه وري سنجش بهر« از شاخص بهره وري و کارآیی در مدل 

. » p 3، کارآیی و اثربخشی یا    استفاده نموده است 

  

  گروه یعنی :  5سطح رفاه واقعی 

  شرکت هاي واگذار شده با شاخص هاي مانند ؛

  » کارآیی عملیاتی«و » بهره وري کل«

  کارکنان شاغل در شرکت هاي واگذار شده با

میزان «و » سطح اشتغال«شاخص هاي مانند ؛ 

  » حقوق و مزایا

 داران شرکت هاي واگذار شده با شاخصی سهام

روند قیمت سهام شرکت هاي واگذار «مانند ؛ 

  » شده

  مصرف کنندگان کاالها و خدمات شرکت هاي

 قیمت کاالها«واگذار شده با شاخص هاي مانند ؛ 

و خدمات تولید شده توسط شرکت هاي واگذار 

درصد دستیابی مصرف کنندگان به «و » شده

ید شده توسط شرکت هاي کاالها و خدمات تول

  » واگذار شده

  مالیات دهندگان یا سایر شهروندان جامعه با

   »مطلوبیت مصرف«شاخصی مانند 
  همان شاخص هاي فوق الذکر    همان دو مدل فوق الذکر     2002برو و فلورین ، 
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  زیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در  کشورهاي در حال توسعه     مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ار 10 جدول شماره 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده   مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده   نام محقق یا محققان و سال تحقیق   کشور 

  

  

  

  مکزیک 

  

  

  

  

  1999الپورتا و لوپز دوسیالن ، 

  

  

ري ، اثربخشی و بهره وري در مدل از شاخص هاي سودآوري ، نوآو

  »  سینک و تاتل«

  و 

  »  درجه یا چند منبعی 360بازخور «از شاخص کارکنان در مدل 

  و 

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان غیر کلیدي یعنی 

  مشتریان) استفاده نموده است . 

  

  سودآوري 

  حجم سرمایه گذاري هاي انجام شده 

  بازده یا ستانده 

 ح اشتغال سط 

  قیمت کاالها و خدمات 

  حجم یارانه هاي دولتی اعطاء شده به شرکت ها 

  بهره وري کل 

 حقوق و مزایا اعطاء شده به کارکنان  

  

  تانزانیا 

  

  1998تمو و دیو ، 

  »  سینک و تاتل«از شاخص کارآیی در مدل 

  و 

درجه یا  360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سایر ذینفعان در مدل 

  استفاده نموده است .  » د منبعیچن

 حجم یارانه هاي دولتی  

  کارآیی عملیاتی  

 سطح اشتغال   
  

  

  

  

  

  

  چین 

  

  

  

  2002جیا ، سان و تانگ ، 

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در مدل 

  »  سینک و تاتل«

  و 

درجه یا  360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

  استفاده نموده است .  » منبعی چند

 سودآوري    

 عملیاتی  کارآیی  

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 نسبت سود تقسیم شده به فروش  
  

  

  2003وي ، وارال ، دسوزا و حسن ، 

  

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در مدل 

  » لسینک و تات«

  و 

 .   یک نسبت مالی استفاده نموده است 

  

 تولید واقعی  

 سودآوري  

  کارآیی عملیاتی  

 حجم سرمایه گذاري هاي انجام شده  

  درجه اهرم یا نسبت کل بدهیها به کل داراییها  
از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان کلیدي یعنی سهامداران)   2003تیان ، 

  استفاده نموده است .  

 نسبت q ارزش شرکت در بازار بورس  توبین یا  

  

  

  2003سان و تانگ ، 

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در مدل 

  »  سینک و تاتل«

  و 

درجه یا  360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

  » چند منبعی

  و 

 .   یک نسبت مالی استفاده نموده است 

 سودآوري    

 عملیاتی  ییکارآ  

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 نسبت سود تقسیم شده به فروش   
  

  

  

  

  هندوستان 

  

  

  

  

  

  2005گوپتا ، 

  

  

  

  

سنجش بهره وري ، «از شاخص هاي کارآیی و بهره وري در مدل 

  »  p 3کارآیی و اثربخشی یا 

  و 

  » سینک و تاتل«ري در مدل از شاخص هاي سودآوري و نوآو

  و 

» درجه یا چند منبعی 360بازخور «از شاخص سایر ذینفعان در مدل 

  استفاده نموده است . 

  سود آوري با شاخص هاي مانند : 

  حجم فروش کاال وخدمات  

 سود خالص عملیاتی قبل از مالیات  

  بهروري با شاخص هاي مانند : 

  تعداد کارکنان  

 می شود  محاسبه» تعدادکارکنان«به » فروش«سبت میانگین تولید که از ن  

  تعداد«به » سود ناخالص عملیاتی«بازدهی کارکنان که از نسبت 

 محاسبه می شود » کارکنان

  تامین منابع مالی با شاخص هاي مانند : 

 التیحجم وام و یارانه هاي دریافتی از دولت مرکزي و دولت هاي ای   

 کت ها مقدار هزینه هاي تحقیق وتوسعه شر  

  کل فروش ها«به » هزینه هاي تحقیق و توسعه«نسبت «  

  کل فروش ها«به » سرمایه گذاري هاي انجام شده«نسبت «  

   حجم افزایش در دارایی هاي ثابت شرکت ها  
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  در  کشورهاي در حال توسعه      مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي 10ادامه جدول شماره 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده   مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده   نام محقق یا محققان و سال تحقیق   کشور 

  

  

  پاکستان 

  

  

  

  2009هاکرو و اکرم ، 

  

  

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در مدل 

   » سینک و تاتل«

  و 

درجه یا  360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

  » چند منبعی

  و 

 .   یک نسبت مالی استفاده نموده است 

 سودآوري    

 عملیاتی  کارآیی  

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 نسبت سود تقسیم شده به فروش  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جمهوري 

   چک

  

  1997کلیسن ، ژانکوف و پل ، 

  

  از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (ذینفعان کلیدي یعنی سهامداران) 

  و 

  استفاده نموده است . » سینک و تاتل«از شاخص سودآوري در مدل 

  سودآوري  

  نسبتq  توبین یا ارزش شرکت در بازار  

  

  1998ویس و نیکیتین ، 

  

نوآوري و اثربخشی در مدل  از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ،

  »  سینک و تاتل«

  و 

درجه یا  360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

  » چند منبعی

  و 

 .   یک نسبت مالی استفاده نموده است 

  

 سودآوري    

 عملیاتی  کارآیی  

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 تقسیم شده به فروش نسبت سود  

سنجش بهره وري ، کارآیی و اثربخشی یا «از شاخص بهره وري در مدل   a 1999،  کلیس و ژانکوف

p 3 «  . استفاده نموده است  

 سودآوري  

 بهره وري نیروي انسانی  

سنجش بهره وري ، کارآیی و اثربخشی یا «از شاخص بهره وري در مدل   b 1999کلیس و ژانکوف ، 

p 3 «فاده نموده است .  است  

 سودآوري  

 بهره وري نیروي انسانی  

  

  

  

  2001هارپر ، 

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در مدل 

  »  سینک و تاتل«

  و 

درجه یا  360بازخور «از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در مدل 

  » چند منبعی

  و 

 .   یک نسبت مالی استفاده نموده است 

  

 ريسودآو    

 عملیاتی  کارآیی  

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 نسبت سود تقسیم شده به فروش  

  

  

  

  2001فیدرموك و فیدرموك ، 

  

از شاخص هاي سودآوري ، کارآیی ، نوآوري و اثربخشی در مدل 

  »  سینک و تاتل«

  و 

درجه یا  360بازخور «مدل  از شاخص هاي کارکنان و سهامداران در

  » چند منبعی

  و 

 .   یک نسبت مالی استفاده نموده است 

  

 سودآوري    

 عملیاتی  کارآیی  

  سرمایه گذاري  

 ستانده یا بازده   

  تعداد کارکنان  

   اهرم یا نسبت بدهی ها  

 نسبت سود تقسیم شده به فروش  

حجم سرمایه گذاري هاي انجام شده توسط شرکت    استفاده نموده است .   »سینک و تاتل«از شاخص نوآوري در مدل   2001لیزال و سوینار ، 

  ها

  

  2002لیزال و سوینار ، 

  

استفاده » سینک و تاتل«از شاخص هاي سودآور و نوآوري در مدل 

  نموده است .  

  سودآوري  

  حجم سرمایه گذاري هاي انجام شده توسط شرکت

  ها 

  

  2002کوچیندا و سوینار ، 

  » سینک وتاتل«سودآوري و اثربخشی در مدل  از شاخص هاي

  و 

استفاده » درجه یا چند منبعی 360بازخور «از شاخص کارکنان در مدل 

  نموده است .  

  سودآوري  

 فروش واقعی یا بازده  

 سطح اشتغال  

 میزان حقوق و مزایاء کارکنان  

  ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در  کشورهاي در حال توسعه     مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به   10ادامه جدول شماره 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده   مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده   نام محقق یا محققان و سال تحقیق   کشور 
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، کارآیی و اثربخشی یا سنجش بهره وري «از شاخص بهره وري در مدل   2001گروس فلد و ترسل ،   لهستان 

p 3 «  . استفاده نموده است  

  بهره وري  

    رومانی 

  2001کوریسلی و ژانکوف ، 

  »  سینک و تاتل«از شاخص هاي کارآیی و نوآوري در مدل 

  و 

استفاده » درجه یا چند منبعی 360بازخور «از شاخص کارکنان در مدل 

  نموده است .  

 کارآیی عملیاتی  

 اي انجام شده توسط شرکت هاحجم سرمایه گذاري ه  

 سطح اشتغال  

سنجش بهره وري ، کارآیی و اثربخشی یا «از شاخص بهره وري در مدل   2001ایرل و تلدي ، 

p 3 «   . استفاده نموده است  

 بهره وري  

سنجش بهره وري ، کارآیی و اثربخشی یا «از شاخص بهره وري در مدل    a  1998ایرل ،  روسیه 

p 3 «ده است .  استفاده نمو  

 بهره وري نیروي انسانی  

سنجش بهره وري ، کارآیی و اثربخشی یا   «از شاخص کارآیی در مدل   1998ایرل و استرین ، 

p 3 «  . استفاده نموده است  

 کارآیی عملیاتی  

  

  زي در ایرانمدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سا 11جدول شماره 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

  

  

  

  

  1373میري ، 

  

  

  

مدل سینک و «از شاخص سودآوري و تا حدودي اثربخشی در 

لی، نسبت هاي ما«فاده از استفاده نموده ولی بیشتر تاکید بر است» تاتل

  داشته است .  » مدل هاي سنتی ارزیابی عملکرد

   مقدار تولید 

  نسبت سود ناویژه به فروش 

  نسبت سود عملیاتی به فروش 

  نسبت سود خالص به فروش 

  نسبت سود به دارایی ها 

  نسبت سود به حقوق صاحبان سهام 

   سود هر سهم  

 نسبت جاري  

 نسبت آنی یا سریع   

  

  

  

  

  1373داهللا پور ، عب

  

  

مدل سینک و «از شاخص سودآوري و تا حدودي اثربخشی در 

استفاده نموده ، » مدل بازخور یا چند منبعی«و کارکنان در » تاتل

نسبت هاي مالی ، مدل هاي سنتی «ولی بیشتر تاکید بر استفاده از 

. » ارزیابی عملکرد   داشته است 

  تعداد کارکنان  

  سرانه تولید  

  سرانه فروش  

  سرانه سود یا زیان  

  سرانه قیمت تمام شده کاالي فروش رفته  

  بازده داراییها 

  بازده فروش 

 بازده حقوق صاحبان سهام     

  

  

  

  

  1374معینی ، 

  

  

استفاده نموده ، ولی »مدل سینک و تاتل«از شاخص سودآوري در 

 زیابینسبت هاي مالی ، مدل هاي سنتی ار«بیشتر تاکید بر استفاده از 

  بویژه نسبت هاي فعالیت و نقدینگی داشته است . » عملکرد

  نسبت جاري 

   نسبت آنی یا سریع  

  نسبت سود به فروش 

  نسبت بازده کل دارایی ها 

  نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

  سود هر سهم  

  نسبت گردش کل دارایی ها  

 نسبت گردش داراییهاي ثابت        

  

  

  1375افشاري ، 

  

استفاده شده »مدل سینک و تاتل«ز شاخص اثربخشی در تا حدودي ا

نسبت هاي مالی ، مدل هاي سنتی «ولی بیشتر تاکید بر استفاده از 

  بویژه نسبت هاي فعالیت و نقدینگی داشته است .» ارزیابی عملکرد

   فروش خالص  

  نسبت جاري 

   نسبت آنی یا سریع  

  نسبت گردش دارایی هاي ثابت 

  هانسبت گردش کل دارایی   

  

  

  1375سعدي ، 

  

  

سنجش بهره وري ، کارآیی «تنها از شاخص بهره وري در مدل هاي 

  استفاده نموده است .  »سینک و تاتل«و » p 3و اثربخشی یا 

   بهره وري کل  

   بهره وري نیروي انسانی  

   بهره وري مواد اولیه  

   بهره وري سرمایه  

  بهره وري انرژي  

 بهره وري سایر هزینه ها     

  مدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در ایران 11جدول شماره امه اد
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  1376عربی ، 

  

  

مدل سینک و «از شاخص سودآوري در 

ز استفاده نموده ، ولی بیشتر تاکید بر استفاده ا»تاتل

نسبت هاي مالی ، مدل هاي سنتی ارزیابی «

بویژه نسبت هاي فعالیت ، نقدینگی و » عملکرد

  اهرمی یا بدهی داشته است .

   نسبت جاري  

 نسبت گردش موجودي کاال 

 نسبت گردش دارایی ثابت 

 ردش کل داراییها نسبت گ  

   نسبت بدهی  

  نسبت سودناخالص به فروش 

  نسبت بازده دارایی ها 

  نسبت قیمت تمام شده به فروش 

  نسبت سود خالص به فروش 

 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام   

  

  

  1379آقاجانی ، 

  

مدل سینک و «از شاخص سودآوري در 

ز استفاده نموده ، ولی بیشتر تاکید بر استفاده ا»تاتل

نسبت هاي مالی ، مدل هاي سنتی ارزیابی «

بویژه نسبت هاي فعالیت ، نقدینگی و » عملکرد

  اهرمی یا بدهی داشته است .

  نسبت جاري 

   نسبت آنی یا سریع  

  نسبت گردش موجودي کاال 

   نسبت گردش دارایی هاي ثابت  

   نسبت بدهی ها به دارایی ها  

  نسبت سود خالص به فروش 

 ا نسبت بازده داراییه 

 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام   

  

  1381الماسی ، 

مدل سینک و «تنها از شاخص سودآوري در 

ر استفاده نموده ، یا بعبارت دیگر بیشتر تاکید ب»تاتل

نسبت هاي «استفاده از نسبت هاي سودآوري در 

داشته » مالی ، مدل هاي سنتی ارزیابی عملکرد

  است .

    سود هر سهم  

  بازده دارایی ها  

 ازده حقوق صاحبان سهامب    

  

  

  

  

  1382کمیجانی ، 

  

  

  

از شاخص سودآوري و تا حدودي اثربخشی در 

مدل بازخور «و کارکنان در » مدل سینک و تاتل«

استفاده نموده ، ولی بیشتر تاکید بر » یا چند منبعی

نسبت هاي مالی ، مدل هاي سنتی «استفاده از 

  داشته است .» ارزیابی عملکرد

 هاي تولیدي از کل هزینه ها   نسبت هزینه  

    نسبت هزینه هاي غیر تولیدي از کل هزینه ها  

   نسبت سود به فروش  

   نسبت سود به داراییها یا نرخ بازده داراییها  

   فروش سرانه  

  درصد استفاده از ظرفیت اسمی تولید  

    سود قبل از کسر مالیات  

   فروش به ریال  

  تعداد کارکنان  

  به ریال  ارزش کل داراییها  

 سود سرانه     

  

  

  

  

  1384واعظی ، 

  

  

  

مدل سینک و «از شاخص سودآوري در 

ز استفاده نموده ، ولی بیشتر تاکید بر استفاده ا»تاتل

نسبت هاي مالی ، مدل هاي سنتی ارزیابی «

بویژه نسبت هاي فعالیت ، نقدینگی و » عملکرد

  اهرمی یا بدهی داشته است . 

 نسبت جاري 

 ریع نسبت آنی یا س  

 نسبت گردش موجودي کاال 

  نسبت موجودي کاال به سرمایه 

 نسبت گردش سرمایه جاري 

  نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام 

  نسبت کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام 

  نسبت بدهی جاري به حقوق صاحبان سهام 

  نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام 

  بازده فروش  

  سهام بازده حقوق صاحبان  

  بازده دارایی ها  

 بازده سرمایه در گردش       
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  ي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه شاخص ها  مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع     1384طالب نیا و محمد زاده ، 

  ذینفعان کلیدي یا سهامداران) استفاده نموده است.   

 بازده سهام  

  

  

  

  

  

  

  1384قالیباف و رنجبر درگاه ، 

  

  

  

  

  

مدل سینک و «از شاخص سودآوري در 

ز ستفاده نموده ، ولی بیشتر تاکید بر استفاده اا»تاتل

نسبت هاي مالی ، مدل هاي سنتی ارزیابی «

بویژه نسبت هاي فعالیت ، نقدینگی و » عملکرد

  اهرمی یا بدهی داشته است .

  نسبت جاري  

  نسبت آنی یا سریع  

  نسبت گردش موجودي کاال  

  نسبت گردش دارایی ثابت  

 نسبت گردش مجموع یا کل داراییها   

  نسبت بدهی  

  بازده کل داراییها  

  بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام  

  سود قبل از کسر مالیات  

  نسبت سود عملیاتی به فروش  

  حاشیه سود ناخالص  

  حاشیه سود خالص  

  بازده کل سهام عادي  

  

  1384مهدوي و میدري ، 

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع 

سهامداران) ، شاخص سودآوري ذینفعان کلیدي یا 

» مدل سینک و تاتل«و تا حدودي اثربخشی در 

 نسبت«استفاده نموده ولی بیشتر تاکید بر استفاده از 

» هاي مالی ، مدل هاي سنتی ارزیابی عملکرد

  داشته است .    

   بازده سهام 

   مقدار فروش 

  نسبت بدهی ها به دارایی ها  

 سبت سود به فروش یا بازده فروشن   

و  آتش پور،  آقایی،  حسن زاده

   1384،   مهداد

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع ذینفعان 

  غیرکلیدي یا کارکنان) استفاده نموده است.   

 استرس شغلی   

 کارکنان سالمت روان   

  

  

  1385جعفري ، 

تحلیل ذینفعان بصورت ناقص ، تنها «از مدل هاي 

شاخص «و » منافع ذینفعان کلیدي یا سهامداران

استفاده نموده » سودآوري در مدل سینک و تاتل

نسبت هاي مالی ، «ولی بیشتر تاکید بر استفاده از 

بویژه سودآوري » مدل هاي سنتی ارزیابی عملکرد

  فعالیت و نقدینگی داشته است .  ،

   بازده سهام  

     سود تقسیم شده به سهامداران  

   سود هر سهم  

   خالص گردش وجوه نقد عملیاتی  

   نسبت گردش موجودي ها  

 نسبت سود ناویژه به فروش            

سنجش «تنها از شاخص بهره وري در مدل هاي   1386علیزاده قیاسی ، 

سینک و «و » p 3ربخشی یا بهره وري ، کارآیی و اث

  استفاده نموده است . »تاتل

  (ظرفیت اسمی تولید) میزان یا نهاده تولید  

 ولیهمیزان سوخت گاز یا ماده اولیه ( بهره وري مواد ا (  

 ی)ضریب نیروي انسانی یا کار (بهره وري نیروي انسان    

ذینفعان از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع   1387پور محمد ، 

  غیرکلیدي یا مشتریان) استفاده نموده است .    

 رضایت مشتري  

بابایی زکلیلکی و احمدوند ، 

1387  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع 

  ذینفعان کلیدي یا سهامداران) استفاده نموده است.   

 ) بازده حقوق صاحبان سهامROE (  

 )  نسبت قیمت به سود هر سهمP/E (   

  

  1387نمازي و کرمانی ، 

  

از مدل تحلیل ذینفعان بصورت ناقص (تنها منافع 

  ذینفعان کلیدي یا سهامداران) استفاده نموده است.

 ) بازده حقوق صاحبان سهامROE (  

 ) بازده دارایی ها یا سرمایه گذاريROA ( 

  شاخصq  توبین 

  ) نسبت بازده به ارزش دفتريMBVR (  
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  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سان ایران ، به سفارش گروه کارشنا

معاونت برنامه ریزي ، نظارت و ارزیابی 

  سازمان خصوصی سازي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استفاده از مدل هاي تعالی کسب و کار بویژه 

بنیاد اروپایی » EFQMمدل تعالی کسب و کار یا «

  مدیریت کیفیت 

  بُعد یا معیار مالی و بورس با استفاده از شاخص هاي مانند : 

 ش درصد مالکیت سهامداران حقیقیافزای  

 حضور شرکت در بورس اوراق بهادار  

 ارزش صادرات  

 فروش در داخل کشور  

 سود یا زیان ساالنه  

 ارزش کل دارایی هاي شرکت  

  ارزش کل بدهی هاي شرکت  

 مالیات پرداختی  

 سود زیان انباشته  

 خالص درآمدهاي غیر عملیاتی  

 سود هر سهم  

 بازده حقوق صاحبان سهام  

 ارایی هابازده د  

 کاهش هزینه بدهی  

 نسبت بدهی   

  :  با استفاده از شاخص هاي مانند معیار اقتصادي و بهره وري بُعد یا

 ارزش تولید  

 مقدار تولید  

 نسبت ظرفیت عملی به ظرفیت اسمی تولید  

 ارزش افزوده  

 شاخص بهره وري نیروي کار  

 شاخص بهره وري رقابت پذیري  

 شاخص بهره وري سرمایه  

 ي انرژيشاخص بهره ور  

 شاخص بهره وري کل  

 سرمایه گذاري ساالنه  

 افزایش سرمایه   
 :   بُعد یا معیار سیستم هاي مدیریت و کیفیت با استفاده از شاخص هاي مانند 

 استاندارهاي مدیریت کیفیت  

 داشتن نشان استاندارد ملی  

 نظام مشارکت کارکنان یا پیشنهادات  

 نظام مشارکت مشتریان  

 ) 5نظام آراستگیs(  

 مدیریت بهره وري نظام  

 نظام برنامه ریزي و کنترل تولید  

 نظام زنجیره تامین  

 نظام برنامه ریزي استراتژیک  

 نظام جامع منابع انسانی  

 نظام شایسته ساالري  

 سیستم حسابداري قیمت تمام شده  

 نظام تسهیم دستاوردهاي بهره وري بین کارکنان  

 واحد تضمین کیفیت  

  نظام ارزیابی عملکرد یا مدل(EFQM)   

 صندوق پیشنهادات کارکنان  

 نظام تعمیر و نگهداري ماشین آالت  

 کاهش ضایعات کاال  

 اصالح ساختار فرآیند و اساسنامه شرکت  

  تجدید نظر در آیین نامه هاي مالی و استخدامی 

  بُعد یا معیارآموزش و یادگیري با استفاده از شاخص هاي مانند : 

 دانش مداري کارکنان  

  کار مدیر عاملمدرك تحصیلی و سابقه  

 مدارك تحصیلی و سابقه عضویت در هیأت مدیره اعضاء هیأت مدیره  

 آموزش مدیران  

 آموزش کارکنان  

 بودجه ساالنه آموزش مدیران و کارکنان  

 آموزش خصوصی سازي  

 برگزاري نمایشگاه و سمینار         
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  رزیابی عملکرد برنامه هاي خصوصی سازي در ایرانمدل و شاخص هاي استفاده شده در مطالعات مربوط به ا 11 جدول شمارهادامه 

  شاخص هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   مدل یا مدل هاي ارزیابی عملکرد استفاده شده در مطالعه   نام محقق یا محققان و سال تحقیق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ادامه مطالعه گروه کارشناسان ایران ، به 

زي ، نظارت و سفارش معاونت برنامه ری

  ارزیابی سازمان خصوصی سازي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استفاده از مدل هاي تعالی کسب و کار بویژه 

بنیاد اروپایی » EFQMمدل تعالی کسب و کار یا «

  مدیریت کیفیت 

  نند : از شاخص هاي ما نوآوري ، فن آوري،تحقیق و توسعه با استفاده بُعد یا معیار

  تعداد کامپیوترهاي شرکت  

  داشتن واحد تحقیق و توسعه یاR&D   

  بکار گیري تکنولوژي و فناوري جدید در خط تولید شرکت  

  تغییر خط تولید  

 تشویق و قدردانی علمی  

 داشتن سایت اینترنتی اطالع رسانی  

 ارائه محصول و یا خدمات جدید  

 استفاده از تخصص و نظر مشاورین  

 داشتن کتابخانه و آرشیو  

 دسترسی به اینترنت  

 تن مجله و ویژه نامه خبريداش  

 عضویت در تشکل ها و انجمن هاي تخصصی داخلی و خارجی   
:  بُعد یا معیار   بازار و مشتري با استفاده از شاخص هاي مانند 

  بودجه تبلیغاتی و بازاریابی  

 وجود شبکه توزیع و فروش  

 شرکت در نمایشگاه هاي داخلی و خارجی  

 داشتن صندوق پیشنهادات مشتریان  

  ارزش کاالهاي مرجوع شدهکاهش    
  با استفاده از شاخص هاي مانند :  اشتغال زایی بُعد یا معیار

 ورودي اشتغال جدید  

  کاهش خروجی اشتغال  

 جمع کل کارکنان  

 مدیران کارآفرین  

 نسبت کل مدیران به کل کارکنان    
  ند :بُعدیامعیار مسئولیت اجتماعی و رضایت ذینفعان با استفاده از شاخص هاي مان

  عدم شمول پرداخت جریمه به سازمان خصوصی سازي  

 نداشتن جریمه مالیاتی  

 نداشتن سایر جریمه ها  

  داشتن بیمه نامه آتش سوزي انفجار و ساعقه  

  کاهش تعداد شکایات در زمینه محیط زیست  

 کاهش تعداد شکایات در زمینه کیفیت و قیمت محصوالت  

 عدم وقوع حوادث آتش سوزي  

 کار براي کارکنان عدم وقوع سوانح حین  

 عدم وجود پرونده هاي حقوقی علیه شرکت  

 نداشتن بدهی مالیاتی  

 پوشش بیمه هاي اجتماعی براي کارکنان  

 پوشش بیمه هاي تکمیلی براي کارکنان  

 داشتن تشکل هاي کارگري در شرکت  

 برخورداري از تخفیف هاي سازمان خصوصی سازي  

   کاهش غیبت کارکنان  
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   ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی در ایرانینه مدل به - 10

مطابق مباحث نظري درعلم اقتصاد ، » ابعاد کارآیی در برنامه خصوصی سازي«همانگونه که در باال گفته شد ، به استناد 

ین اجرا برنامه خصوصی سازي درح» ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی«براي » مناسبترین معیارها«

  ایران را می توان به شرح زیر خالصه و طبقه بندي نمود : 

  بُعد اقتصادي یا فنی  

  بُعد سودآوري یا مالی  

  بُعد مشتریان یا مصرف کنندگان  

  بُعد اجتماعی  

 بُعد مدیریتی   

فرآیند اجرا برنامه خصوصی سازي مدل بهینه ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی در «بنابراین 

  داراي پنج ُبعد یا معیار می باشد و هر یک از ابعاد یا معیارها نیز از شاخص هاي بشرح زیر تشکیل می شوند . » ایران

  که از شاخص هاي بشرح زیر تشکیل می شود : » اقتصادي یا فنی«بُعدیا معیار 

 محاسبه می شود .» ارزش کل داده ها یا ورودي ها« بر» یا خروجی هاکل ستانده ارزش « که از تقسیم» بهره وري کل« شاخص   

 جمع نیروي انسانی بتوان آلفا ضربدر ارزش اموال سرمایه اي «بر » ارزش افزوده« که از تقسیم» تولید بهره وري کل عوامل« شاخص

   محاسبه می شود . » شرکت بتوان بتا 

 محاسبه می شود .» متوسط تعداد کارکنان« بر» ارزش افزوده« که از تقسیم» بهره وري نیروي انسانی« شاخص   

 محاسبه می شود . » رزش دارایی هاي ثابتا« بر» ارزش افزوده« که از تقسیم» بهره وري سرمایه« شاخص  

 محاسبه می شود .» رزش انرژي مصرف شدها«بر » ارزش افزوده« که از تقسیم» بهره وري انرژي« شاخص   

 محاسبه می شود .» رزش مواد اولیه مصرف شدها«بر» ارزش افزوده« که از تقسیم» اولیه بهره وري مواد« شاخص  

  محاسبه می شود .» رزش سایر هزینه هاا«بر» ارزش افزوده« که از تقسیم» زینه هاهرایسبهره وري « شاخص  

  که از شاخص هاي بشرح زیرتشکیل می شود : » سودآوري یا مالی«بُعد یا معیار 

  محاسبه » مبلغ سرمایه«ضربدر » نرخ هزینه سرمایه یا تامین مالی«و » نرخ بازده سرمایه«که از تفاضل بین » ش افزوده اقتصاديارز«شاخص

   می شود . 

   

  بشرح زیر تشکیل می شود : هاي که از شاخصی » مشتریان یا مصرف کنندگان«بُعد یا معیار 

  پس از واگذاري شرکت به بخش غیر دولتی قبل و »قیمت کاالها و خدماتیا میانگین سبد «شاخص  

  هزینه هاي خدمات پس از فروش کاالها و خدمات قبل و پس از واگذاري شرکت به بخش غیر دولتی 

  هزینه هاي کنترل کیفیت قبل و پس از واگذاري شرکت به بخش غیر دولتی 

  هزینه هاي تحقیق و توسعه قبل و پس از واگذاري شرکت به بخش غیر دولتی 

 ُکه از شاخصی هاي بشرح زیر تشکیل می شود : » اجتماعی«عد یا معیار ب 

  شرکت به بخش غیر دولتی   شرکت قبل و پس از واگذاري »تعداد کارکنان«شاخص   

  به  شرکت قبل و پس از واگذاري »بیرون از شرکت، هزینه هاي آموزشی شامل کارکنان ، مدیران و در صورت وجود  سرانه«شاخص

 لتی بخش غیر دو

  شرکت قبل و پس از واگذاري به بخش غیر دولتی » سرانه حقوق و مزایاي کارکنان«شاخص  
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  که از شاخص هاي بشرح زیر تشکیل می شود :  » مدیریتی«بُعد یا معیار 

  شرکت پس از واگذاري شرکت ها به بخش غیر دولتی در مقایسه با قبل از واگذاري » درصد تغییر هیئت مدیره«شاخص  

  شرکت پس از واگذاري شرکت ها به بخش غیر دولتی در مقایسه با قبل از واگذاري» تغییرمدیر عامل«شاخص  

  فروش تعدیل شده قبل و پس از واگذاري شرکت به بخش غیر دولتی 

 قیمت تمام شده تعدیل شده قبل و پس از واگذاري شرکت به بخش غیر دولتی 

مدل بهینه ارزیابی عملکرد شرکت هاي «و شاخص هاي تعریف شده در  ابعاد یا معیار 1 و شکل شماره 12جدول شماره 

  در حین اجرا برنامه خصوصی سازي ایران را نمایش می دهد . » واگذار شده به بخش غیر دولتی

  در فرآیند اجرا برنامه خصوصی سازي ایران  »مدل بهینه ارزیابی عملکرد شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی«ابعاد و شاخص هاي تدوین شده براي   12 جدول شماره 

  گروه هاي ذینغع  شاخص هاي ارزیابی عملکرد    بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد  

  

  

  

  اقتصادي یا فنی 

  بهره وري کل 

   بهره وري کل عوامل تولید 

  بهره وري نیروي انسانی 

  بهره وري سرمایه 

  بهره وري انرژي 

 بهره وري مواد اولیه    

  

  

  

  داران و جامعهسهام

  سهامداران  ارزش افزوده اقتصادي    مالی یا سودآوري 

  

  

  مشتریان یا مصرف کنندگان 

  سبد یا میانگین قیمت کاالها و خدمات 

   خدمات پس از فروش هاي هزینه 

  هزینه هاي کنترل کیفیت 

  هزینه هاي تحقیق و توسعه    

  

  

  مصرف کنندگان یا مشتریان 

  

  اجتماعی 

 ن تعداد کارکنا  

  سرانه هزینه آموزش کارکنان و مدیران 

   سرانه حقوق و مزایا کارکنان  

  

  کارکنان و جامعه 

  

  

  مدیریتی 

  درصد تغییر در هیئت مدیره شرکت  

  تغییر مدیرعامل شرکت 

  فروش تعدیل شده 

 قیمت تمام شده تعدیل شده  

  

  

  سهامداران ، کارکنان و جامعه 

  



29 
 

  
  

  در فرآیند اجرا برنامه خصوصی سازي ایران   »بی شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتیمدل بهینه ارزیا«ابعاد و شاخص هاي تدوین شده براي   1شماره  شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مدل ارزیابی عملکرد براي 

 سازي ایران برنامه خصوصی

بُعد یا معیار مصرف کنندگان  بُعد یا معیار اجتماعی  بُعد یا معیار مدیریتی 

 و مشتریان 

بُعد یا معیار سودآوري و  بُعد یا معیار اقتصادي یا فنی 

 مالی 

 بهره وري کل 

 بهره وري کل عوامل 

 بهره وري نیروانسانی 

 بهره وري سرمایه 

 بهره وري انرژي 

 ه وري مواد اولیه بهر

 بهره وري سایر هزینه ها 

 سبد قیمت کاالها و خدمات  ارزش افزوده اقتصادي 

هزینه هاي خدمات پس از فروش 

 هزینه هاي کنترل کیفیت 

 هزینه هاي تحقیق و توسعه 

 تعداد کارکنان 

 سرانه هزینه هاي آموزش 

سرانه حقوق و مزایا کارکنان 

 مدیره درصد تغییر هیئت 

 تغییر مدیر عامل شرکت 

 فروش تعدیل شده 

قیمت تمام شده تعدیل شده 
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   نتایج حاصل از ، آزمون مدل طراحی شده براي تعدادي از شرکت هاي واگذار شده به بخش غیر دولتی - 11

  

  نصب نیرومیانگین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت  13شماره جدول 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

  

 22/2673- 0/52910629 0/68067394  میانگین بهره وري کل عوامل تولید

  

 38/61979 112/510748 81/1649995  میانگین بهره وري نیروي انسانی

  

 40/6301 0/18135505 0/12895891  میانگین بهره وري سرمایه

 4/175642 0/1727116 0/16578885  میانگین بهره وري مصارف واسطه 

 23/15318 6/19776967 5/03256975  میانگین بهره وري جبران خدمات شاغلین 

  شماره میانگین شاخص ارزش افزوده اقتصادي قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت نصب نیرو  14جدول 

درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

افزایش یا 

  (کاهش)  

ه بمیانگین ارزش افزوده اقتصادي 

  میلیون ریال 

17708  30638 -  237-  

  

  بل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت نصب نیرو هاي ایجاد شده در زمینه مشتریان و مصرف کنندگان قمیانگین شاخص  15جدول شماره 

درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

فزایش یا ا

  (کاهش)  

 20792051726  ت خدمات  ممیانگین سبد قی
  

36107654206 
  

74+  

  0 0  0  میانگین هزینه هاي خدمات پس از فروش به ارزش ثابت   

  میانگین هزینه هاي کنترل کیفیت به ارزش ثابت   
0  0 0  

  میانگین هزینه هاي تحقیق و توسعه به ارزش ثابت   
0  0 0  

  شرکت نصب نیرو در میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه امور اجتماعی قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی   16جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 42+ 762 538  میانگین تعداد کارکنان

ین سرانه هزینه هاي آموزشی میانگ

+ 4 284242 273570  به ریال  کارکنان  

میانگین سرانه هزینه هاي حقوق و مزایا 

  - 2 18372710 18775085  به ریال کارکنان

  
  نصب نیرو شرکت در قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  مدیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه   17 جدول شماره

  پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    شــــــــــــــــرح 

  تغییر نیافته است  تغییر مدیرعامل 

  درصد اعضاء تغییر یافته اند 20  درصد تغییر در هیئت مدیره 

 
  کت نصب نیرو شردر قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی یتی ردیایجاد شده در زمینه مکارآیی هاي میانگین شاخص   18جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 +71 570587 334469  درآمد حاصل از ارائه خدمات

+74 511682 294713  قیمت تمام شده خدمات ارائه شده  
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   نصب نیرو  ح در مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده براي شرکت خدماتیامتیازات ابعاد و شاخص هاي مطر 19جدول 

  امتیاز کل ُبعد یا معیار ارزیابی عملکرد   امتیاز کسب شده در هر شاخص   شاخص هاي بکار گرفته شده براي بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد 

  

  

  

  اقتصادي یا فنی 

    0  تولید بهره وري کل عوامل 

  

  امتیاز  35از  28

  7  بهره وري نیروي انسانی 

  7  بهره وري سرمایه 

  7  بهره وري مصارف واسطه 

  7  بهره وري جبران خدمات شاغلین 

  امتیاز  15از  0  0  ارزش افزوده اقتصادي   سودآوري یا مالی 

  

  

  مصرف کنندگان یا مشتریان 

    0  سبد یا میانگین قیمت خدمات 

  0  هزینه هاي خدمات پس از فروش   امتیاز  20از  0

  0  هزینه هاي کنترل کیفیت 

  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه 

  

  امور اجتماعی 

    4  تعداد کارکنان 

  2  هزینه هاي آموزشی کارکنان   امتیاز  10از  6

  0  سرانه حقوق و مزایا کارکنان 

  

  

  مدیریتی 

    0  تغییر مدیر عامل 

  

  امتیاز  20 از 6

  1  درصد تغییر هیئت مدیره 

  5  درآمد حاصل از ارائه خدمات تعدیل شده 

  0  قیمت تمام شده تعدیل شده 

  40  امتیاز  100از پس از واگذاري در مقایسه با قبل واگذاري ، جمع امتیازات 

 
 

  شرکت پیماب در غیر دولتی میانگین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخش  20جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

  

 22- 7/346243 9/428528  میانگین بهره وري کل عوامل تولید
  

 47+ 146/8751 99/69124  میانگین بهره وري نیروي انسانی

  

 3/5+ 0/489239 0/472494  میانگین بهره وري سرمایه

  -  7/8 1/026351 1/124098  میانگین بهره وري مصارف واسطه 

40516/2 1.83226  میانگین بهره وري جبران خدمات شاغلین   3/31 +  

  ب شرکت پیمادر میانگین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  21جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

  

 22- 7/346243 9/428528  میانگین بهره وري کل عوامل تولید
  

 47+ 146/8751 99/69124  میانگین بهره وري نیروي انسانی

  

 3/5+ 0/489239 0/472494  یهمیانگین بهره وري سرما

  -  7/8 1/026351 1/124098  میانگین بهره وري مصارف واسطه 

40516/2 1.83226  میانگین بهره وري جبران خدمات شاغلین   3/31 +  



32 
 

  شرکت پیماب  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی درهاي ایجاد شده در زمینه مشتریان و مصرف کنندگان میانگین شاخص 22جدول شماره 

پس از واگذاري به بخش غیر   قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  دولتی  

درصد 

افزایش یا 

  (کاهش)  

 73896234549  ت خدمات  مسبد قییا میانگین 
  

44166144756 
  

40 -   

  0 0  0  میانگین هزینه هاي خدمات پس از فروش به ارزش ثابت   

  0 0  0  هاي کنترل کیفیت به ارزش ثابت    هزینهمیانگین 

  0 0  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه به ارزش ثابت   میانگین 

  میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه امور اجتماعی قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی شرکت پیماب   23جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    ولتی قبل ازواگذاري به بخش غیر د  شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

  میانگین تعداد کارکنان
1219 615 -49/5 

میانگین سرانه هزینه هاي آموزشی 

 0 0 0  به ریال  کارکنان
میانگین سرانه هزینه هاي حقوق و مزایا 

+   59788614/03 55083271/85  به ریال کارکنان 8/5 

  میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه مدیریتی  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی شرکت پیماب   24جدول شماره 

  پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    شــــــــــــــــرح 

  تغییر نیافته است  تغییر مدیرعامل 

  درصد اعضاء تغییر یافته اند 75  درصد تغییر در هیئت مدیره 

  

  شرکت پیماب در قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی دیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه م  25جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

101636 225280  درآمد حاصل از ارائه خدمات میانگین   27 -  

  - 37 116758 186336  قیمت تمام شده  میانگین 

  

   پیماب   امتیازات ابعاد و شاخص هاي مطرح در مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده براي شرکت خدماتی 26جدول 

  امتیاز کل ُبعد یا معیار ارزیابی عملکرد   در هر شاخص  امتیاز کسب شده  شاخص هاي بکار گرفته شده براي بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد 

  

  

  

  اقتصادي یا فنی 

    0  بهره وري کل عوامل تولید 

  

  امتیاز  35از  21

  7  بهره وري نیروي انسانی 

  7  بهره وري سرمایه 

  0  بهره وري مصارف واسطه 

  7  بهره وري جبران خدمات شاغلین 

  امتیاز  15از 15  15  وده اقتصادي ارزش افز  سودآوري یا مالی 

  

  

  مصرف کنندگان یا مشتریان 

    0  سبد یا میانگین قیمت خدمات 

  0  هزینه هاي خدمات پس از فروش   امتیاز  20از  0

  0  هزینه هاي کنترل کیفیت 

  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه 

  

  امور اجتماعی 

    0  تعداد کارکنان 

  0  اي آموزشی کارکنان هزینه ه  امتیاز  10از  4

  4  سرانه حقوق و مزایا کارکنان 

    0  تغییر مدیر عامل   
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  مدیریتی 

    4  درصد تغییر هیئت مدیره 

  0  درآمد حاصل از ارائه خدمات تعدیل شده   امتیاز  20از  9

  5  قیمت تمام شده تعدیل شده 

  49  امتیاز  100از ،  پس از واگذاري در مقایسه با قبل واگذاريجمع امتیازات 

 
   

  شماره میانگین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت پیمانغرب   27جدول 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

  

 45/8741- 14/18829 26/2135  وري کل عوامل تولید میانگین بهره

  

 74/2264- 29/56651 114/7161  میانگین بهره وري نیروي انسانی

  

 12/44045 0/664293 0/590795  میانگین بهره وري سرمایه

 2/616289 1/11366 1/085267  میانگین بهره وري مصارف واسطه 

 14/0872- 1/244017 1/448  میانگین بهره وري جبران خدمات شاغلین 

  میانگین شاخص ارزش افزوده اقتصادي قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت پیمانغرب    28جدول شماره

درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

افزایش یا 

  (کاهش)  

به اقتصادي  میانگین ارزش افزوده

  میلیون ریال 

-474889 
 

-6398/56 

 

+98/5 

  

  

  

  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت پیمانغرب هاي ایجاد شده در زمینه مشتریان و مصرف کنندگان میانگین شاخص  29جدول شماره 

درصد   غیر دولتی   پس از واگذاري به بخش  قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

افزایش یا 

  (کاهش)  

 2711133575  ت خدمات به ریال   ممیانگین سبد قی
  

3679717266 
  

+35/7  

  0 0  0  میانگین هزینه هاي خدمات پس از فروش به ارزش ثابت   

  0 0  0  هزینه هاي کنترل کیفیت به ارزش ثابت   میانگین 

  0  0  0  ابت   به ارزش ثتحقیق و توسعه هزینه هاي میانگین 

  شرکت پیمانغرب در میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه امور اجتماعی قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  30جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 416/8 +  878.5 170  د کارکنانمیانگین تعدا

میانگین سرانه هزینه هاي آموزشی 

 84/2 - 94277/71466 595445/4571  به ریال  کارکنان

میانگین سرانه هزینه هاي حقوق و مزایا 

 70/5- 23771829/89 80726752/83  به ریال کارکنان

  
  ل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت پیمانغرب میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه مدیریتی  قب 31جدول شماره 

  پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    شــــــــــــــــرح 

  تغییر یافته است  تغییر مدیرعامل 

  درصد اعضاء تغییر یافته اند 75  درصد تغییر در هیئت مدیره 
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   نغرب قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی شرکت پیماتی دیریمیانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه م  32جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

+ 30 52485 40461  درآمد حاصل از ارائه خدمات میانگین   

+ 44 48710 33810  قیمت تمام شده  میانگین   

  

  

  

   پیمانغرب   امتیازات ابعاد و شاخص هاي مطرح در مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده براي شرکت خدماتی 33جدول 

  ی عملکرد امتیاز کل ُبعد یا معیار ارزیاب  امتیاز کسب شده در هر شاخص   شاخص هاي بکار گرفته شده براي بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد 

  

  

  

  اقتصادي یا فنی 

    0  بهره وري کل عوامل تولید 

  

  امتیاز  35از 14

  0  بهره وري نیروي انسانی 

  7  بهره وري سرمایه 

  7  بهره وري مصارف واسطه 

  0  بهره وري جبران خدمات شاغلین 

  امتیاز  15از 15  15  ارزش افزوده اقتصادي   سودآوري یا مالی 

  

  

  گان یا مشتریان مصرف کنند

    0  سبد یا میانگین قیمت خدمات 

  0  هزینه هاي خدمات پس از فروش   امتیاز  20از  0

  0  هزینه هاي کنترل کیفیت 

  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه 

  

  امور اجتماعی 

    4  تعداد کارکنان 

  0  هزینه هاي آموزشی کارکنان   امتیاز  10از  4

  0  ارکنان سرانه حقوق و مزایا ک

  

  

  مدیریتی 

    5  تغییر مدیر عامل 

  

  امتیاز   20از  14

  4  درصد تغییر هیئت مدیره 

  5  درآمد حاصل از ارائه خدمات تعدیل شده 

  0  قیمت تمام شده تعدیل شده 

  47  امتیاز  100از پس از واگذاري در مقایسه با قبل واگذاري ، جمع امتیازات 

  

  

  گین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت هلیل آب میان 34جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

  

+  57/71483 44/5096  میانگین بهره وري کل عوامل تولید 29 7/  

  

 10/3- 61/92894 69/03951  میانگین بهره وري نیروي انسانی

  

+ 2/5 0/745675 0/709045  میانگین بهره وري سرمایه  

 0/11- 4/519821 4/525015  میانگین بهره وري مصارف واسطه 

 9/5- 1/044961 1/15482  میانگین بهره وري جبران خدمات شاغلین 
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  هلیل آب  شرکتدر وده اقتصادي قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی میانگین شاخص ارزش افز35جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 6698/74-  به میلیون ریال میانگین ارزش افزوده اقتصادي 

 

424/5 

 

+ 106/3 

  

  

  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت هلیل آب هاي ایجاد شده در زمینه مشتریان و مصرف کنندگان میانگین شاخص 36ماره جدول ش

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

 400751212  ه ریال   ت خدمات بممیانگین سبد قی

  

393993658 

  
7/1 -  

  میانگین هزینه هاي خدمات پس از فروش 

0 0  0  

  میانگین هزینه هاي کنترل کیفیت 

0 0  0  

  میانگین هزینه هاي تحقیق و توسعه 

0 0  0  

  هلیل آب شرکت در دولتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه امور اجتماعی قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر  37 جدول شماره

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

  میانگین تعداد کارکنان
54 51 -5/2 

میانگین سرانه هزینه هاي آموزشی 

 97/3 +  824827/2126 417965/1925  به ریال  کارکنان

سرانه هزینه هاي حقوق و مزایا  میانگین

 0/35- 58862479/91 59070605/33  به ریال کارکنان

  هلیل آب شرکت در قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  مدیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه  38 جدول شماره

  پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    شــــــــــــــــرح 

  تغییر نیافته است  عامل تغییر مدیر

  صد در صد اعضاء تغییر نیافته اند  درصد تغییر در هیئت مدیره 

  میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه مدیریتی قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت هلیل آب      39جدول شماره 

افزایش یا درصد   از واگذاري به بخش غیر دولتی  پس   قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

-  22 3551 4569  درآمد حاصل از ارائه خدمات میانگین   

  - 34 2254 3423  قیمت تمام شده  میانگین 

  امتیازات ابعاد و شاخص هاي مطرح در مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده ، در شرکت خدماتی هلیل آب    40جدول 

  امتیاز کل ُبعد یا معیار ارزیابی عملکرد   امتیاز کسب شده در هر شاخص   شاخص هاي بکار گرفته شده براي بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   یار ارزیابی عملکرد بُعد یا مع

  

  

  

  اقتصادي یا فنی 

    7  بهره وري کل عوامل تولید 

  

  امتیاز  35از 14

  0  بهره وري نیروي انسانی 
  7   بهره وري سرمایه

  0  بهره وري مصارف واسطه 
  0  بهره وري جبران خدمات شاغلین 

  امتیاز  15از 15  15  ارزش افزوده اقتصادي   سودآوري یا مالی 

  

  

  مصرف کنندگان یا مشتریان 

    5  سبد یا میانگین قیمت خدمات 

  0  هزینه هاي خدمات پس از فروش   امتیاز  20از  5
  0  هزینه هاي کنترل کیفیت 
  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه 

  

  امور اجتماعی 

    0  تعداد کارکنان 

  2  هزینه هاي آموزشی کارکنان   امتیاز  10از  2
  0  سرانه حقوق و مزایا کارکنان 
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  مدیریتی 

    0  تغییر مدیر عامل 

  

  امتیاز   20از  5

  0  درصد تغییر هیئت مدیره 
  0  یل شده درآمد حاصل از ارائه خدمات تعد

  5  قیمت تمام شده تعدیل شده 

  41  امتیاز  100جمع امتیازات پس از واگذاري در مقایسه با قبل واگذاري ، از 

  میانگین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت صدرا  41جدول شماره 

  افزایش یا (کاهش)    پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    خش غیر دولتی قبل ازواگذاري به ب  شــــــــــــــــــــــــــرح 

  

 34/745- 0/87458998 1/3402646  میانگین بهره وري کل

  

 82/1835- 558/692285 3135/8119  میانگین بهره وري کل عوامل تولید

  

 34/6033- 149/094067 227/98418  میانگین بهره وري نیروي انسانی

  

 54/8907- 0/22511498 0/4990436  ه وري سرمایهمیانگین بهر

  

 102/5- 14/039015- 561/53754  میانگین بهره وري انرژي

  

 85/3296- 0/39203826 2/6723136  میانگین بهره وري مواد اولیه

  

 37/7624- 4/99877428 8/0317611  میانگین بهره وري سایر هزینه ها

  صدرا شرکت در ده اقتصادي قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی میانگین شاخص ارزش افزو 42جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 240976/5   به میلیون ریال  میانگین ارزش افزوده اقتصادي

 

52259/28 

 

 -78/3135 

  

  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت صدرا هاي ایجاد شده در زمینه مشتریان و مصرف کنندگان میانگین شاخص  43ماره جدول ش

افزایش یا   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 N.A N.A N.A    به ریالت کاالها ممیانگین سبد قی
 0 0 0  میانگین هزینه هاي خدمات پس از فروش 

 0 0 0  میانگین هزینه هاي کنترل کیفیت 

 0 0 0  میانگین هزینه هاي تحقیق و توسعه 

  میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه امور اجتماعی قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت صدرا  44جدول شماره 

  افزایش یا (کاهش)    پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   ـــــــــــــرح شـــ

  میانگین تعداد کارکنان
3364 4257 6/26 +  

 0 0 0  به ریال  میانگین سرانه هزینه هاي آموزشی کارکنان
  به ریال  میانگین سرانه هزینه هاي حقوق و مزایا کارکنان

109095121 170250215 1/56 +  

   صدرا شرکت در قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  مدیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه  45 جدول شماره

  پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    شــــــــــــــــرح 

  تغییر نیافته است  تغییر مدیرعامل 

  د اعضاء تغییر یافته انددرص 50  درصد تغییر در هیئت مدیره 

  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت صدرا دیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه م 46جدول شماره 

  افزایش یا (کاهش)    پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

+ 44 2081149 1440445  لص فروش خامیانگین   

+  50 1633447 1087600  قیمت تمام شده کاالي فروش رفته میانگین   
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  امتیازات ابعاد و شاخص هاي مطرح در مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده در شرکت صدرا   47جدول 

  امتیاز کل بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   امتیاز کسب  شده در هر شاخص   عملکرد شاخص هاي بکار گرفته شده براي بُعد یا معیار ارزیابی   بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد 

  

  

  

  

  اقتصادي یا فنی

  

    0  بهره وري کل 

  

  

  امتیاز  35صفر از 

  0  بهره وري کل عوامل تولید 

  0  بهره وري نیروي انسانی 

  0  بهره وري سرمایه 

  0  بهره وري انرژي 

  0  بهره وري مواد اولیه 

  0  بهره وري سایر هزینه ها 

  امتیاز  15صفر از   0  ارزش افزوده اقتصادي   سودآوري یا مالی

  

  

  مصرف کنندگان یا مشتریان

    0  سبد یا میانگین قیمت خدمات 

  

  امتیاز  20صفر از 

  0  هزینه هاي خدمات پس از فروش 

  0  هزینه هاي کنترل کیفیت 

  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه 

  

  امور اجتماعی

    4  تعداد کارکنان 

  0  هزینه هاي آموزشی کارکنان   امتیاز  10از  8

  4  سرانه حقوق و مزایا کارکنان 

  

  مدیریتی

    0  تغییر مدیر عامل 

  

  امتیاز  20از  5/7

   5/2  درصد تغییر هیئت مدیره 

  5  فروش خالص تعدیل شده 

  0  قیمت تمام شده تعدیل شده 

   5/15  امتیاز  100از پس از واگذاري در مقایسه با قبل واگذاري ، امتیازات جمع 

  

  میانگین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت پتروشیمی رازي  48جدول شماره 

افزایش یا درصد   ش غیر دولتی  پس از واگذاري به بخ  قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

  

+484 6/293289 0/663933  میانگین بهره وري کل  

  

+12130 1/666051 0/01385-  میانگین بهره وري کل عوامل تولید  

  

+330 768/3676 334/072-  میانگین بهره وري نیروي انسانی  

  

+368 0/222018 0/08291-  میانگین بهره وري سرمایه  

  

+312 20/88131 9/86052-  بهره وري انرژيمیانگین   

  

+1171 11/90546 1/11168-  میانگین بهره وري مواد اولیه  

  

+309 3/404537 1/6316-  میانگین بهره وري سایر هزینه ها  
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   پتروشیمی رازيشرکت در میانگین شاخص ارزش افزوده اقتصادي قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی   49جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 14052/7673-   به میلیون ریال  میانگین ارزش افزوده اقتصادي

 

-3114093/035 

 

22060 -  

  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت پتروشیمی رازيف کنندگان هاي ایجاد شده در زمینه مشتریان و مصرمیانگین شاخص  50جدول شماره 

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

 990/51   به ریال ت کاالها ممیانگین سبد قی

 

2221/79 

 

124+ 

  0 0 0  خدمات پس از فروش به ارزش ثابتمیانگین هزینه هاي 

  0 0 0  میانگین هزینه هاي کنترل کیفیت به ارزش ثابت

  0 0 0  میانگین هزینه هاي تحقیق و توسعه به ارزش ثابت

  ی رازي پتروشیمشرکت در میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه امور اجتماعی قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی   51 جدول شماره

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  میانگین تعداد کارکنان
131٩ 1202 -8/8 

 0 0 0  به ریال  میانگین سرانه هزینه هاي آموزشی کارکنان
  به ریال  میانگین سرانه هزینه هاي حقوق و مزایا کارکنان

10891434٦ 112698312 +3/47 

  
   پتروشیمی رازي  شرکت در قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  مدیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه  52 جدول شماره

  پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    شــــــــــــــــرح 

  تغییر نیافته است  تغییر مدیرعامل 

  صد در صد اعضاء تغییر یافته اند  ییر در هیئت مدیره درصد تغ

  پتروشیمی رازي قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت دیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه م 53جدول شماره 

  افزایش یا (کاهش)    پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

+  61 1617813 1007732  فروش خالص میانگین   

  - 33 638508 955888  قیمت تمام شده کاالي فروش رفته میانگین 
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  امتیازات ابعاد و شاخص هاي مطرح در مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده در شرکت پتروشیمی رازي   54شماره جدول 

  امتیاز کل بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   امتیاز کسب  شده در هر شاخص   شاخص هاي بکار گرفته شده براي بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   رزیابی عملکرد بُعد یا معیار ا

  

  

  

  

  اقتصادي یا فنی

  

    5  بهره وري کل 

  

  

  امتیاز  35از  35

  5  بهره وري کل عوامل تولید 

  5  بهره وري نیروي انسانی 

  5  بهره وري سرمایه 

  5  بهره وري انرژي 

  5  بهره وري مواد اولیه 

  5  بهره وري سایر هزینه ها 

  امتیاز  15صفر از   0  ارزش افزوده اقتصادي   سودآوري یا مالی

  

  

  مصرف کنندگان یا مشتریان

    0  سبد یا میانگین قیمت خدمات 

  

  امتیاز  20صفر از 

  0  فروش هزینه هاي خدمات پس از 

  0  هزینه هاي کنترل کیفیت 

  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه 

  

  امور اجتماعی

    0  تعداد کارکنان 

  0  هزینه هاي آموزشی کارکنان   امتیاز  10از  4

  4  سرانه حقوق و مزایا کارکنان 

  

  مدیریتی

    0  تغییر مدیر عامل 

  

  امتیاز  20از  15

  5  درصد تغییر هیئت مدیره 

  5  فروش خالص تعدیل شده 

  5  قیمت تمام شده تعدیل شده 

  54  امتیاز  100از پس از واگذاري در مقایسه با قبل واگذاري ، جمع امتیازات 

  میانگین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی درشرکت سیمان هرمزگان  55جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   ـرح شـــــــــــــــــــــــــ

  (کاهش)  

  

 1/5+ 2/046351 2/01568  میانگین بهره وري کل
  

 77/5+ 3/277358 1/846396  میانگین بهره وري کل عوامل تولید
  

 26/8- 310/0522 423/4775  میانگین بهره وري نیروي انسانی
  

 34/5- 0/247399 0/377871  انگین بهره وري سرمایهمی
  

 0/03+ 4/70203 4/700481  میانگین بهره وري انرژي
  

 26/5- 4/954485 6/739479  میانگین بهره وري مواد اولیه
  

 23/4- 6/072737 7/925249  میانگین بهره وري سایر هزینه ها
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  سیمان هرمزگان  شرکت در بل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی میانگین شاخص ارزش افزوده اقتصادي ق 56 جدول شماره

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 218468   به میلیون ریال  میانگین ارزش افزوده اقتصادي
 

81457/92 
 

-62/7 
  

  

  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت سیمان هرمزگان هاي ایجاد شده در زمینه مشتریان و مصرف کنندگان میانگین شاخص  57جدول شماره 

  درصد افزایش یا (کاهش)    پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

 237/5   به ریال  ت کاالهاممیانگین سبد قی
 

332/2 
 

 +39/9 
 

 0 0 0  هزینه هاي خدمات پس از فروش به ارزش ثابت

 0 0 0  هزینه هاي کنترل کیفیت به ارزش ثابت

 0 0 0  هزینه هاي تحقیق و توسعه به ارزش ثابت

  

  سیمان هرمزگان  شرکت در بخش غیر دولتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه امور اجتماعی قبل و بعد از واگذاري به  58  جدول شماره

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

 1/1+ 532 526  میانگین تعداد کارکنان
 0 0 0  به ریال  میانگین سرانه هزینه هاي آموزشی کارکنان

 12/6+ 104903962 93182374/7  به ریال  ینه هاي حقوق و مزایا کارکنانمیانگین سرانه هز

  
  سیمان هرمزگان شرکت در قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  مدیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه  59 جدول شماره

  پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    شــــــــــــــــرح 

  تغییر نیافته است   تغییر مدیرعامل

  درصد اعضاء تغییر یافته اند 20  درصد تغییر در هیئت مدیره 

  سیمان هرمزگان  شرکت در قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی دیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه م 60  جدول شماره

  افزایش یا (کاهش)  درصد   واگذاري به بخش غیر دولتی   پس از  قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

+  7 392473 368531  فروش خالص به ارزش ثابت میانگین   

+  3 189096 183836  قیمت تمام شده کاالي فروش رفته به ارزش ثابت میانگین   

  

    سیمان هرمزگان  امتیازات ابعاد و شاخص هاي مطرح در مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده در شرکت 61جدول 

  امتیاز کل بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   امتیاز کسب  شده در هر شاخص   شاخص هاي بکار گرفته شده براي بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد 

  

  

  

  

  اقتصادي یا فنی

  

    5  بهره وري کل 

  

  

  امتیاز  35از  15

  5   بهره وري کل عوامل تولید

  0  بهره وري نیروي انسانی 

  0  بهره وري سرمایه 

  5  بهره وري انرژي 

  0  بهره وري مواد اولیه 

  0  بهره وري سایر هزینه ها 

  امتیاز  15صفر از   0  ارزش افزوده اقتصادي   سودآوري یا مالی

  

  

  مصرف کنندگان یا مشتریان

    0  سبد یا میانگین قیمت خدمات 

  

  امتیاز  20صفر از 

  0  هزینه هاي خدمات پس از فروش 

  0  هزینه هاي کنترل کیفیت 

  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه 
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  امور اجتماعی

    4  تعداد کارکنان 

  0  هزینه هاي آموزشی کارکنان   امتیاز  10از  8

  4  سرانه حقوق و مزایا کارکنان 

  

  مدیریتی

    0  تغییر مدیر عامل 

  

  از امتی 20از  6

  1  درصد تغییر هیئت مدیره 

  5  فروش خالص تعدیل شده 

  0  قیمت تمام شده تعدیل شده 

  29  امتیاز  100از پس از واگذاري در مقایسه با قبل واگذاري ، جمع امتیازات 

  

  میانگین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت هپکو   62جدول شماره 

پس از واگذاري به بخش غیر   قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــــــــــــرح 

  دولتی  

  افزایش یا (کاهش)  درصد 

  

 10/9- 1/412136 1/58519  میانگین بهره وري کل

  

 822+   14/83999 1/609416  میانگین بهره وري کل عوامل تولید

  

 35/5- 262/0768 406/6829  میانگین بهره وري نیروي انسانی

  

 5/6- 0/342644 0/363084  میانگین بهره وري سرمایه

  

 53/9- 71/84319 156/1061  میانگین بهره وري انرژي

  

 32/6- 0/488709 0/725159  میانگین بهره وري مواد اولیه

  

 38/6- 5/871155 9/569012  میانگین بهره وري سایر هزینه ها

  

  هپکو   شرکت در شاخص ارزش افزوده اقتصادي قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  میانگین 63جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 112929/52   به میلیون ریال  میانگین ارزش افزوده اقتصادي

 

-82956/026 

 

-173/458 

 

  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت هپکو هاي ایجاد شده در زمینه مشتریان و مصرف کنندگان میانگین شاخص  64جدول شماره 

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

 1021416495   به ریال ت کاالها من سبد قیمیانگی
 

705543046/8 

 

31 -  

 0 0 0  میانگین هزینه هاي خدمات پس از فروش به ارزش ثابت

 0 0 0  هزینه هاي کنترل کیفیت به ارزش ثابتمیانگین 

 0 0 0  هزینه هاي تحقیق و توسعه به ارزش ثابتمیانگین 

  هپکو   شرکت در ه در زمینه امور اجتماعی قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی میانگین شاخص هاي ایجاد شد 65 جدول شماره

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  میانگین تعداد کارکنان
1976 1783/7 -9/7 

 0 0 0  به ریال  زشی کارکنانمیانگین سرانه هزینه هاي آمو
 0/037+ 81182069/26 81151373/9  به ریال  میانگین سرانه هزینه هاي حقوق و مزایا کارکنان



42 
 

  
  هپکو  شرکت در قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  مدیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه  66 جدول شماره

  ذاري به بخش غیر دولتی  پس از واگ  شــــــــــــــــرح 

  تغییر یافته است  تغییر مدیرعامل 

  صد در صد اعضاء تغییر یافته اند  درصد تغییر در هیئت مدیره 

  هپکو   شرکت در قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی دیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه م 67 جدول شماره

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    اگذاري به بخش غیر دولتی قبل ازو  شــــــــــــــــرح 

  - 22 1448926 1866163  میانگین فروش خالص به ارزش ثابت 

  - 23 1216534 1570486  میانگین قیمت تمام شده کاالي فروش رفته به ارزش ثابت 

  

    هپکو در شرکت ، مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده امتیازات ابعاد و شاخص هاي مطرح در  68جدول 

  امتیاز کل بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   امتیاز کسب  شده در هر شاخص   شاخص هاي بکار گرفته شده براي بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد 

  

  

  

  

  اقتصادي یا فنی

  

    0  بهره وري کل 

  

  

  ز امتیا 35از  5

  5  بهره وري کل عوامل تولید 

  0  بهره وري نیروي انسانی 

  0  بهره وري سرمایه 

  0  بهره وري انرژي 

  0  بهره وري مواد اولیه 

  0  بهره وري سایر هزینه ها 

  امتیاز  15صفر از   0  ارزش افزوده اقتصادي   سودآوري یا مالی

  

  

  مصرف کنندگان یا مشتریان

    5  ین قیمت خدمات سبد یا میانگ

  

  امتیاز  20از  5

  0  هزینه هاي خدمات پس از فروش 

  0  هزینه هاي کنترل کیفیت 

  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه 

  

  امور اجتماعی

    0  تعداد کارکنان 

  0  هزینه هاي آموزشی کارکنان   امتیاز  10از  4

  4  سرانه حقوق و مزایا کارکنان 

  

  مدیریتی

    5  دیر عامل تغییر م

  

  امتیاز  20از  15

  5  درصد تغییر هیئت مدیره 

  0  فروش خالص تعدیل شده 

  5  قیمت تمام شده تعدیل شده 

  29  امتیاز  100از پس از واگذاري در مقایسه با قبل واگذاري ، جمع امتیازات 

  

  ش غیر دولتی در شرکت کابل هاي مخابراتی شهید قندي  میانگین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخ 69جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

  

 35/6166- 0/881759 1/369543  میانگین بهره وري کل

  

 141/4528 6/187439 2/562587  میانگین بهره وري کل عوامل تولید
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 76/1381- 74/50149 312/219  میانگین بهره وري نیروي انسانی

  

 76/2802- 0/06743 0/284277  میانگین بهره وري سرمایه

  

 396/2137+ 74/63631 15/04116  میانگین بهره وري انرژي

  

 318218- 1676/93- 0/527142  میانگین بهره وري مواد اولیه
  

 84/9708- 0/934636 6/218801  ه وري سایر هزینه هامیانگین بهر

  

  

  میانگین شاخص ارزش افزوده اقتصادي قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت کابل هاي مخابراتی شهید قندي   70جدول شماره 

افزایش یا درصد     پس از واگذاري به بخش غیر دولتی  قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 55388-   به میلیون ریال  میانگین ارزش افزوده اقتصادي
 

-104304 
 

-88/3 

 

  

  

  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت کابل هاي مخابراتی شهید قندي  هاي ایجاد شده در زمینه مشتریان و مصرف کنندگان میانگین شاخص  71جدول شماره 

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   ــــــــــرح شــــــ

 24438681/1   به ریال ت کاالها ممیانگین سبد قی

 

21809194 
 

-10/7595 

 
 0 0 0  میانگین هزینه هاي خدمات پس از فروش به ارزش ثابت

 0 0 0  به ارزش ثابتمیانگین هزینه هاي کنترل کیفیت 

 0 0 0  میانگین هزینه هاي تحقیق و توسعه به ارزش ثابت

  

  

  میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه امور اجتماعی قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت کابل هاي مخابراتی شهید قندي   72جدول شماره 

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    یر دولتی قبل ازواگذاري به بخش غ  شــــــــــــــــرح 

  میانگین تعداد کارکنان
1050 1011/7 -3/7 

  به ریال  میانگین سرانه هزینه هاي آموزشی کارکنان
0 29606/529 +100 

 6/9+ 75619940 70707501/3  به ریال  میانگین سرانه هزینه هاي حقوق و مزایا کارکنان

  

  

  شرکت کابل هاي مخابراتی شهید قندي  در میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه مدیریتی  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  73جدول شماره 

  پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    شــــــــــــــــرح 

  تغییر یافته است  تغییر مدیرعامل 

  د اعضاء تغییر یافته اندصد در ص  درصد تغییر در هیئت مدیره 

  

  

  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت کابل هاي مخابراتی شهید قندي  دیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه م 74جدول شماره 

  یش یا (کاهش)  افزادرصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  - 30 745153 1064030  فروش خالص به ارزش ثابت میانگین 

  - 14 631463 734523  قیمت تمام شده کاالي فروش رفته به ارزش ثابت  میانگین 
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    امتیازات ابعاد و شاخص هاي مطرح در مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده ، در شرکت کابل هاي مخابراتی شهید قندي  75جدول 

  امتیاز کل بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   امتیاز کسب  شده در هر شاخص   شاخص هاي بکار گرفته شده براي بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد 

  

  

  

  

  اقتصادي یا فنی

  

    0  بهره وري کل 

  

  

  امتیاز  35از  10

  5  بهره وري کل عوامل تولید 

  0  نیروي انسانی  بهره وري

  0  بهره وري سرمایه 

  5  بهره وري انرژي 

  0  بهره وري مواد اولیه 

  0  بهره وري سایر هزینه ها 

  امتیاز  15صفر از   0  ارزش افزوده اقتصادي   سودآوري یا مالی

  

  

  مصرف کنندگان یا مشتریان

    5  سبد یا میانگین قیمت خدمات 

  

  امتیاز  20از  5

  0  هاي خدمات پس از فروش هزینه 

  0  هزینه هاي کنترل کیفیت 

  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه 

  

  امور اجتماعی

    0  تعداد کارکنان 

  2  هزینه هاي آموزشی کارکنان   امتیاز  10از  6

  4  سرانه حقوق و مزایا کارکنان 

  

  مدیریتی

    5  تغییر مدیر عامل 

  

  امتیاز  20از  15

  5  هیئت مدیره  درصد تغییر

  0  فروش خالص تعدیل شده 

  5  قیمت تمام شده تعدیل شده 

  36  امتیاز  100از پس از واگذاري در مقایسه با قبل واگذاري ، جمع امتیازات 

  

  میانگین شاخص هاي بهره وري قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی در شرکت گسترش صنایع ریلی    76جدول شماره 

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   ــــــــــــــــــــــــرح شــ

  (کاهش)  

  

 75/959- 1/19459 4/968977  میانگین بهره وري کل

  

 83/2866- 0/3873 2/317298  میانگین بهره وري کل عوامل تولید

  

 89/6297- 20/95072 202/0257  میانگین بهره وري نیروي انسانی

  

 100/512- 0/008- 1/563441  میانگین بهره وري سرمایه

  

 89/701- 12/65411 122/8668  میانگین بهره وري انرژي

  

 99/9272- 0/250235 343/7334  میانگین بهره وري مواد اولیه

  

 49/65472 35/7146 23/86467  میانگین بهره وري سایر هزینه ها
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  میانگین شاخص ارزش افزوده اقتصادي قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی شرکت گسترش صنایع ریلی    77  جدول شماره

افزایش یا درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  (کاهش)  

 1289/333   به میلیون ریال  میانگین ارزش افزوده اقتصادي

 

-4722 
 

-466/236 

 

  قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی شرکت گسترش صنایع ریلی   هاي ایجاد شده در زمینه مشتریان و مصرف کنندگان میانگین شاخص  78جدول شماره 

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

 182678299   به ریال ت کاالها ممیانگین سبد قی
 

696574975/8 

 

  + 281/3124 

 
 0 0 0  میانگین هزینه هاي خدمات پس از فروش به ارزش ثابت

 0 0 0  میانگین هزینه هاي کنترل کیفیت به ارزش ثابت

 0 0 0  میانگین هزینه هاي تحقیق و توسعه به ارزش ثابت

    گسترش صنایع ریلی شرکت در میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه امور اجتماعی قبل و بعد از واگذاري به بخش غیر دولتی  79اره جدول شم

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

  میانگین تعداد کارکنان
115 117   + 1/7 

 100- 0 171052/632  به ریال  میانگین سرانه هزینه هاي آموزشی کارکنان
+   73560156/67 52190702/1  به ریال  میانگین سرانه هزینه هاي حقوق و مزایا کارکنان 40/9 

  
  غیر دولتی در شرکت گسترش صنایع ریلی   میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه مدیریتی  قبل و بعد از واگذاري به بخش  80جدول شماره 

  پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    شــــــــــــــــرح 

  تغییر یافته است  تغییر مدیرعامل 

  صد در صد اعضاء تغییر یافته اند  درصد تغییر در هیئت مدیره 

    گسترش صنایع ریلی شرکت در واگذاري به بخش غیر دولتی قبل و بعد از دیریتی میانگین شاخص هاي ایجاد شده در زمینه م  81جدول شماره 

  افزایش یا (کاهش)  درصد   پس از واگذاري به بخش غیر دولتی    قبل ازواگذاري به بخش غیر دولتی   شــــــــــــــــرح 

+ 57 42281 26945  فروش خالص به ارزش ثابت میانگین   

+  84 38692 21091  رزش ثابت  قیمت تمام شده کاالي فروش رفته به امیانگین   
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    گسترش صنایع ریلی امتیازات ابعاد و شاخص هاي مطرح در مدل ارزیابی عملکرد طراحی شده ، در شرکت  82جدول 

  امتیاز کل بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   ر هر شاخص امتیاز کسب  شده د  شاخص هاي بکار گرفته شده براي بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد   بُعد یا معیار ارزیابی عملکرد 

  

  

  

  

  اقتصادي یا فنی

  

    0  بهره وري کل 

  

  

  امتیاز  35از  5

  0  بهره وري کل عوامل تولید 

  0  بهره وري نیروي انسانی 

  0  بهره وري سرمایه 

  0  بهره وري انرژي 

  0  بهره وري مواد اولیه 

  5  ا بهره وري سایر هزینه ه

  امتیاز  15صفر از   0  ارزش افزوده اقتصادي   سودآوري یا مالی

  

  

  مصرف کنندگان یا مشتریان

    0  سبد یا میانگین قیمت خدمات 

  

  امتیاز  20صفر از  

  0  هزینه هاي خدمات پس از فروش 

  0  هزینه هاي کنترل کیفیت 

  0  هزینه هاي تحقیق و توسعه 

  

  امور اجتماعی

    4  کنان تعداد کار

  0  هزینه هاي آموزشی کارکنان   امتیاز  10از  8

  4  سرانه حقوق و مزایا کارکنان 

  

  مدیریتی

    5  تغییر مدیر عامل 

  

  امتیاز  20از  15

  5  درصد تغییر هیئت مدیره 

  5  فروش خالص تعدیل شده 

  0  قیمت تمام شده تعدیل شده 

  28  امتیاز  100از سه با قبل واگذاري ، پس از واگذاري در مقایجمع امتیازات 

  

بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل ارزیابی عملکرد و وزن دهی انجام شده در این مدل ، عملکرد شرکت هاي زیر پس از 

  واگذاري به بخش غیر دولتی در مقایسه با قبل از واگذاري بترتیب امتیازات زیر را کسب نموده اند :  

 امتیاز  100امتیاز از  54زي با شرکت پتروشیمی را 

  امتیاز  100امتیاز از  49شرکت پیماب با 

  امتیاز  100امتیاز از  47شرکت پیمانغرب با 

  امتیاز  100امتیاز از  41شرکت هلیل آب با 

  امتیاز  100امتیاز از  40شرکت نصب نیرو با 

  امتیاز  100امتیاز از  36شرکت کابل هاي مخابراتی شهید قندي با 

  امتیاز  100امتیاز از  29شرکت هپکو با 

  امتیاز  100امتیاز از  29شرکت سیمان هرمزگان با 

  امتیاز  100امتیاز از  28شرکت گسترش صنایع ریلی با 

  امتیاز  100امتیاز از  5/15شرکت صدرا با  

 


