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انتخاب الگوی بهینه بنچ مارکینگ با در نظر گرفتن عملکرد پروژههای تحقیقات بازاریابی (مطالعه
موردی :گروه بینالمللی آگاه)
رضا نویدینکو ،*1سجاد نوریزاد
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 -2دانشجوی دکتری رشته کارآفرینی کسب و کار ،،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،شاغل در گروه بین المللیآگاه ،ایران
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته آمار ریاضی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،شاغل در گروه بین المللیآگاه ،ایران

چکیده
شرکتهای تحقیقات بازاریابی ،عمدتاً به عنوان شرکتهای پرروهه محرور طبقرهبنردی مریشروند و برا تو ره بره تنرو
فعالیتها ،فرایندها و پروهههایی که در این شرکتها به انجام می رسرد ،الگرو بررداری یرا برنک مارکینرن بره عنروان یر
راهکار موثرمطرح میگردد .با این حال ،بنک مارکینن ،شکلها و حالتهای مختلفی دارد و در یر
بسته به مر ع و محتوای الگوبرداری ،به  3شکل مختلف تفکی

میشود .این تحقیق با هرد

طبقره بنردی رایر ،

بررسری شرکلهای مختلرف

بنک مارکینن و تاثیر آنها بر عملکرد پروهه در گروه بین المللی آگراه انجرام شرده اسرت .ایرن تحقیرق از نرو توصریفی و
پیمایشی بوده و ابزار اصلی مع آوری اطالعات ،پرسشنامه است که بر مبنای طیف هفت مرتبهای لیکرت ،تدوین شده و
در میان مدیران پروهه و سوپروایزرهای این شرکت ،توزیع و مع آوری شده است .در مجمو  ،اطالعات مربرو بره 13
پرسشنامه که به طور صحیح پر شده بودند ،وارد نرم افزار گردید .دادههای مع آوری شده با استفاده از روش رگرسریون
و محاسبه ضرایب بتا و به کم

نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتای نشان میدهد کره الگوهرای برنک

مارکیننِ «فرایندی-رقابتی»« ،عملکردی-رقابتی» « ،فرایندی-داخلی» و «استراتژی-عمومی» بهترین گزینههرای پیشرنهادی
برای شرکتهای تحقیقات بازار است و بیشترین ارتبا را با بهبود عملکرد پروهههای تحقیقات بازار داشته است.
واژههای کلیدی :تحقیقات بازاریابی ،بنک مارکینن ،عملکرد پروهه ،گروه آگاه.

* نویسنده مسؤول

navidi.nekou@yahoo.com
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مقدمه

ضررمن الگرروگیری از آنهررا ،خررود را بهینرره سررازی نمایررد

بهبود عملکررد ،همرواره یکری از موضروعات مرورد

(لن

6

و همکاران .)1222 ،مهمترین مزیتهای اسرتفاده

تو رره مرردیران در هررر سررازمانی برروده وشرررکتهررای

از برنامررههررای بررنک مارکینررن عبارتنررد از (کرروپر 1و

تحقیقات بازاریابی نیز از این امرر مسرتانا نیسرتند .برا ایرن

همکاران :) 1222 ،لوگیری از دوباره کاری ،نروآوری

حال ،این شرکت ها عموما به عنوان سازمانهرای پرروهه

و استفاده از ایدههای دید ،کاهش ریس

بکرارگیری

محور طبقه بندی میشوند (سعیدی مهر آباد و احسرانی،

روشهرای دیررد ،کراهش هزینررههرا ،صرررفه ررویی در

 )2131و با تو ره بره ایرن موضرو  ،عرالوه برر عملکررد

زمرران ،بهبررود عملکرررد و موقعیرت رقررابتی .اگرچرره بررنک

سازمانی ،موضو «عملکررد پرروهههرا» نیرز از اهمیرت و

مارکینن به عنوان شیوه ای رای در شرکتهرای فعرال

ایگاه ویژه ای در این سرازمانهرا برخروردار اسرت .بره

در حرروزه تحقیقررات بررازار ،شررناخته مرریشررود امررا هنرروز

طور کلی ،عملکرد پروهه در سازمانهای پروهه محرور،

دیدگاه امعی در خصوص نقش آن در بهبود عملکررد

ارتبا مستقیمی با رضایت و وفاداری مشتریان (کللنرد،2

پروههها ،ارایه نشده است .همچنین باتو ه به حالتهرای

)1222؛ سودآوری و سطح هزینههرا (آدیمری )1221 ،1؛

مختلف بنک مارکینن ،بره درسرتی مشرخص نیسرت کره

عملکرد سازمانی (کللنرد1222 ،؛ اتکینسرون )2331 ،1و

الگوی بهینه در بکرارگیری ایرن روش در شررکتهرای

موقعیرررت رقرررابتی (کرزنرررر )1221 ،1دارد .اگرچررره در

تحقیقرات بررازار در ایررران کردام اسررت؟ ایررن تحقیررق در

خصوص مزیرتهرای بهبرود « عملکررد پرروهه » ،توافرق

گروه بین المللی آگاه  3به انجام رسریده و هرد

از آن،

معی و ود دارد اما سروالی کره مطررح مریشرود ایرن

بررسی نقش بنک مارکینن در بهبود عملکرد پروههها و

اسررت کرره «چگونرره مرریترروان ،عملکرررد پررروهههررا در

اولویت بندی حالتهای مختلف بنک مارکینن با تو ره

شرکتهای تحقیقات بازاریابی را بهبود بخشید؟

به تاثیر آنها بر عملکر پروههها بوده است.

کارشناسرران ،نارررات و ابزارهررای مختلفرری در ایررن
خصوص مطرح کردهاند .یکی از ابزارهایی که از سروی

مبانی نظری پژوهش

شرکت های تحقیقات بازاریابی ،به طور ردی پیگیرری

بنچ مارکینگ و ویژگیهای آن

میشرود ،برنک مارکینرن 5یرا الگروبرداری اسرت .تنرو

بنک مارکینن عبارت است از فرایند مسرتمر مقایسره

فعالیتها و پروههها ،تعدد روشهرا و فراینردها و ترالش

عملیررات سررازمان بررا شرررکت یررا سررازمانی کرره بهترررین

مستمر این سازمانها برای کاهش هزینههرا ،سربب شرده

3و

عملکررررررد را در آن عملیرررررات دارد (برودریررر ر
22

تررا شرررکتهررای تحقیقررات بررازار ،تمایررل زیررادی برره

همکاران .)1222 ،دیگر محققران (گلریک و همکراران،

الگوبرداری از شرکتهای موفق داشته باشند .در فراینرد

 )1223بیان می داند کره برنک مارکینرن ،فراینرد مسرتمر

سازمان تالش میکند تا فراینردها و

مقایسه با بهترین شرکتهای صنعت است به نحروی کره

عملیات خرود را برا شررکتهرای برترر مقایسره نمایرد و

بتواند رویهها ،فرایندها و عملیات سازمانی را متناسب برا

1 Cleland
2 Adeyemi
3 Atkinson
4 Kerzner
5 Benchmarking

6 Lenk
7 Cooper
8 IRC group
9 Broderick
10 Gleich
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از بنک مارکینرن

شرکتها نیز تعمیم دهد (پتیل 1و همکراران .)1222 ،بره

عبارت است از شناسایی و تحصیل اسرتانداردهای عرالی

طررور کلرری ،مهمترررین ویژگرریهررا و مولفررههررای بررنک

و انطباق رویهها و فرایندهای سازمانی برا الگوهرای برترر

مارکینن عبارتند از (میر 5و همکاران:)1223 ،

الگوی تعیین شده ،بهبود بخشد .هد

در آن زمینه (سینق 2و همکاران )1223 ،و از منار دیگر
(م

آدام و کلی ،)1221 ،1ستجوی بهتررین روشهرا

که به برتری در عملکرد منتهی میشود.کارشناسان بیران
می کنند که بنک مارکینن ی

فراینرد تحقیقراتی اسرت

کرره مرردیران را قررادر مرریسررازد تررا در زمینرره فراینرردها و

 ستجوی بهترین روشهای مو ود در صنعت شناسایی و تعیین استانداردهای عالی مقایسه شاخصهای عملکردی با الگوهای برتر اصررالح روشهررای فعلرری و تررالش برررای انطبرراقرویهها و روندهای سازمانی با الگوهای برتر

روشهای مختلرف ،مقایسره شررکت بره شررکت داشرته

بررنک مارکینررن ،اقرردامی فررردی نیسررت و مشررارکت

باشند و بتوانند بهترینها را انتخاب کرده و به سرطحی از

اعضای سازمان را نیراز دارد .اصرول مرورد نارر در برنک

برتررری و امتیرراز رقررابتی دسررت یابنررد (هرراتیس.)1221 ،1

مارکینن عبارتند از (گوناسکاران:)1221 ،6

بنررابراین ،بررنک مارکینررن تررالش مسررتمر برررای بهبررود

-ی

عملکرد از طریق مقایسه با الگوهای برتر است که بره دو

 -به وضعیت رقبا و فعاالن بازار تو ه میکند

شررکل کمرری و کیفرری صررورت مرریپررریرد .در بررنک

 -وضررعیت رقبررا را ارزیررابی و بهترررین الگوهررا را

مارکینن کمی ،عملکرد سازمان از لحاظ هزینره،زمان،
کیفیت و غیره با عملکرد رقبای برترر مقایسره مریشرود.
این مقایسهها بر پایره شراخصهرای از پریش تعیرین شرده

تحلیل کیفی و کمی است

شناسایی میکند
 سعی میکند فاصله سازمان با شرکتهای برتر (بهویژه در مقیاس بین المللی) را کاهش دهد

صورت میپریرد .سپس تالش میشود تا فاصله شرکت

عمومررا بررنک مارکینررن برره کرراهش هزینررههررا منجررر

دوره زمررانی مشررخص،

میشود؛ چرا که بر استفاده از بهترین روشها و ا تنراب

کاهش یابد و از این طریق ،عملکرد سازمانی بهبود یابد.

از روش آزمون و خطا ،تاکید مریکنرد .اگرچره ا ررای

در بنک مارکینن کیفی ،مقایسه بر مبنرای شراخصهرای

برنامههای بنک مارکینن ،کم هزینه نیست اما هزینههرای

قابل سنجش صورت نمی پریرد .در ایرن حالرت ،نترای

آن ،معموال کمتر از حالتی اسرت کره سرازمان ،برا روش

کلی شرکت با الگوهای برترر مقایسره مریشرود و سرعی

آزمون و خطا به راه حلهای بهینه دست یابرد .همچنرین

میگردد تا دالیل آن ،مشخص گرردد .در ایرن مقایسره،

برنامررههررای بررنک مارکینررن ،بررر خررال

آنچرره برره ناررر

معیارهررای از پرریش تعیررین شررده و ررود نرردارد و نتررای

می رسرند ،برنامره هرای سرریعی نیسرتند ،امرا در صرورت

سازمانی به طور کلی مقایسه مریشرود .در واقرع در برنک

موفقیت ،در زمان کل برای بهبود عملکرد ،صرفه ویی

مارکینررن کیفرری ،بیشررتر از رویکردهررای اکتشررافی و

به دنبرال دارنرد (برودریر

 1و همکراران1222 ،؛ میرر و

توصیفی استفاده میشود که در نهایت سعی دارد عوامل

همکرراران .) 1223 ،آنچرره در موفقیررت برنامررههررای بررنک

بررا الگرروی تعیررین شررده در یر

موثر بر بهبود عملکرد در شرکتهای برترر را بره دیگرر
1 Singh
2 McAdam and Kelly
3 Hatice

4 Patil
5 Maire
6 Gunasekaran
7 Broderick
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متریرر کلیردی مطررح اسرت،

میشود .به عبارت دیگر ،هیک الگوی خارج از سرازمانی

مارکینن ،به عنروان یر

نرروآوری و خالقیررت اسررت .بررنک مارکینررن ،صرررفا

و ود ندارد و الگوی مورد نار،در داخرل سرازمان و در

الگرروبرداری نیسررت ،بلکرره در ا رررای برنامررههررای بررنک

بخرش یرا قسرمت دیگرر ،و رود دارد .مراال سرازمانی را

مولفره اساسری مطررح

فرض کنید که واحد فروش ،نحوه آرشیو کرردن اسرناد

مارکینن ،خالقیت به عنوان ی

است چرا که شرایط هر سازمان در استفاده از الگوهرای

را از واحد تحقیق و توسعه الگوبرداری میکند.

بهینه ،منحصر بره فررد اسرت و مجریران برنامرههرای برنک

 -بنک مارکینن رقابتی :5یکی از مهمترین شرکلهای

مارکینررن ،بایررد برره اقتضررای شرررایط سررازمانی خررود،

بنک مارکینن است که طی آن ،عملکررد یر

سرازمان

ترییراتی در بکارگیری روشهرای بهینره ،اعمرال نماینرد

با عملکرد رقبا مقایسه مری گرردد .در ایرن حالرت ،یر

(هاتیس.)1221 ،

شرکت سعی میکند تا از رقبای موفرق ،بره عنروان الگرو
استفاده نماید .ممکن اسرت ایرن الگروبرداری زیری یرا

حالتهای مختلف بنچ مارکینگ

کلی باشد با این حال ،دسترسی به این اطالعرات ،اغلرب

دو شاخص کلیدی در طبقه بندی شیوههای مختلرف
در بنک مارکینن مطرح است .شاخص اول ،بر مر رع و

دشوار است و رقبا در برابرر تسرهیم اطالعرات ،مقاومرت
میکنند.

منبع 2الگوبرداری تاکید دارد کره برر ایرن اسراس ،انروا

از منار دیگر ،ممکن است بنک مارکینرن برا هرد

بنک مارکینن عبارتند از (آ البی و تانن :)1222 ،1

مقایسه و بهبود اسرتراتژیهرای سرازمانی ،یرا فراینردهای

 -بنک مارکینرن عمرومی :1در ایرن حالرت ،بهتررین

سررازمانی یررا شرراخصهررای عملکررردی (ماننررد رضررایت
6

منبع برای شناخت عملیات یا فرایندها شناسایی میشرود.

مشتریان) انجام پریرد .بنابراین بسته به این کره محتروای

صرنعت دیگرر فعالیرت

بنک مارکینن چیست ،فعالیتهای بنک مارکینن به سره

ممکن است ایرن الگرو ،در یر

نماید اما به دلیل تشابه با فرایندها یرا عملیرات سرازمانی،

بخش تفکی

میشود (آ البی و تانن:)1222 ،

انتخرراب گررردد .بنررابراین در بررنک مارکینررن عمررومی،

 -بنک مارکینن استراتژی :1در این حالرت ،سرازمان

الگوی مورد نار در هر صنعتی میتوانرد فعالیرت داشرته

سعی میکند تا از استراتژی سازمانهای موفق در تدوین

باشد .در این حالرت ،عمردتاً فراینردهای کلری ،سراختار

استراتژی خود ،استفاده نماید تا بتواند به شکل موثرتری

سازمانی ،رویههای کالن و روشهای مدیریتی میتوانرد

در موا هه با محیط رقابتی و در حرال ترییرر خرود عمرل

الگو برداری شود .مواردی که عمدتا در همه سازمانهرا

نمایررد .بهترررین گزینرره برررای مقایسرره اسررتراتژیهررا،

به صورت مشترک و ود دارند و میتواند به عنروان راه

سازمان های موفرق در همران صرنعت اسرت کره شررایط

حلهای بهینه کلی مورد استفاده قرار گیرد.

نزدیکرری از لحرراظ منررابع و امکانررات بررا سررازمان اصررلی

 -بنک مارکینن داخلی :1در این حالت ،ی

بخرش

دارند.

از سررازمان بررا بخررش دیگررری از همرران سررازمان مقایسرره

 -بنک مارکینن عملکردی :3در این حالت ،سرازمان

1 Source
2 Ajelabi and Tang
3 Generic benchmarking
4 Internal benchmarking

5 Competitive benchmarking
6 Content
7 Strategy benchmarking
8Performance benchmarking
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تالش می کند تا شاخص های عملکردی خود را با دیگر

طریق مقایسه با سرازمان دیگرر ،بهبرود بخشرد .در واقرع،

سازمان ها (عموما رقبای اصلی) مقایسه نماید تا موقعیرت

فرایندها و رویههای سازمانی با الگوهای برتر که معموال

خود را نسبت به رقبا مشخص نماید و تالش نماید تا این

در همرران صررنعت هسررتند مقایسرره مرریشررود و تررالش

شاخصهای عملکردی را با الگوبرداری از سازمانها یرا

میگردد تا بهبود یابد.
به این ترتیب ،ماتریس برنک مارکینرن برر مبنرای دو

رقبای برتر ،بهبود بخشد.
 بنک مارکینن فراینردی :2در ایرن حالرت ،سرازمانسعی میکند تا فرایندها و رویههای سرازمانی خرود را از

عامل (مر ع بنک مارکینن و محتروای برنک مارکینرن)
شکل میگیرد:

جدول ( )1ماتریس شکلهای مختلف بنچ مارکینگ

مر ع بنک مارکینن

محتوای بنک مارکینن

داخلی

رقابتی

عمومی

استراتژی

X11

X12

X13

عملکرد

X21

X22

X23

فرایند و رویهها

X31

X32

X33

عملکرد پروژه

می تروان پرروهه را سرازمانی کوچر

شرکت هرای تحقیقرات بازاریرابی ،عمردتاً در گرروه

فررض نمرود کره

دارای ویژگیهای زیر است:

شرکت های پروهه محور قرار مری گیرنرد .شررکتهرای

 -دارای محدوده زمانی از قبل تعیین شده اسرت .در

پروهه محور ،شرکتهایی هستند که اغلب فعالیرتهرای

نتیجه ،کار متضرمن مهلرت زمرانی و حتری فشرار زمرانی

آنان در قالب پروهه تعریف میشود .انجام این پروهههرا

است (لیندکویست2333 ،؛ اصیلی)2131 ،

بر عهرده تریمهرای کراری اسرت و شررکتهرای پرروهه
محررور ،اغلررب متشررکل از ترریمهررای ا رایرری هسررتند
(لینکویست .)1221 ،2از منار دیگر ،شرکتهای پرروهه
محور ،شرکت هایی هستند که کارهای خود را در قالب
پروهههای مجزا سازماندهی میکنند به نحوی کره افرراد
توانمند و ماهر را برای انجام کارهای ابرداعی و پیچیرده
برای اهردا

و مشرتریان مختلرف سرازماندهی مریکنرد

 اغل رب دارای فراینررد غیررر روتررین و غیررر تکررراریاست (شنهار و دیور)1221 ،1
 دارای معیارهررای ارزیررابی عملکرررد مسررتقل اسررت(شنهار و دیور)1221 ،
 -دارای ساختار پویا و ارگانی

با رفتار غیر رسرمی

است (اصیلی)2131 ،
همررانطور کرره گفترره شررد ،پررروهههررا عمومررا دارای

(وایتلی.)1226 ،1امروزه تیمهرای پرروهه بره عنروان نرو

معیارهررای مسررتقلی برررای سررنجش عملکرررد هسررتند.

خاصرری از سررازمان مرروقتی مطرررح مرریشررود .در واقررع،

بنابراین ،عمدتاً از عبارت « عملکررد پرروهه » بره منارور
توصیف سطح تحقق اهردا

1 Lindkvist
2 Whitley

پرروهه ،اسرتفاده مریشرود
3 Shenhar and Dvir
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(لیندکویست .)1221 ،بره طرور کلری ،عملکررد پرروهه،

انگیزه) و سرطح تحقرق و تکمیرل وفرایف کره در قبرال

اشاره به فاصله وضعیت مو رود و وضرعیت مطلروب (از

اعضای تیم پروهه ،مورد تو ه قرار میگیرد.

پرریش تعیررین شررده) در انجررام پررروهههررا دارد (وایتلرری،
 .)1226عمرردتا پررروهههررای تحقیقرراتی برره واسررطه سرره
شاخص ارزیابی می شرود کره عبارتنرد از (سرعیدی مهرر
آباد و احسانی:)2131 ،
 کیفیررت :اشرراره برره صررحت و کیفیررت دادههررا واطالعات مع آوری شده دارد .همچنین کیفیت تحلیل
داده ها و ارایه گزارش ،از ملره مرواردی اسرت کره در
پروهههای تحقیقاتی مطرح میگردد.
 زمان :انجام پروهه در زمان از پیش تعیین شرده ،ازمله مهمترین فاکتورهای ارزیابی عملکرد پرروهههرای
تحقیقاتی است.
 هزینه :هر چه هزینههای انجام پرروهه کمترر باشرد،سررودآوری پررروهه بیشررتر خواهررد بررود و ایررن شرراخص
عملکردی ،نشان مریدهرد کره چگونره انجرام پرروهه برا
حفظ کیفیت ،اما با هزینه پایین تر امکان پریر است.
در گروه آگاه ،عالوه بر در نار گرفتن سه شراخص
متداول فوق« ،عملکررد شررلی کارکنران و اعضرای تریم
پروهه» نیرز بره عنروان فراکتور چهرارم ارزیرابی عملکررد
پروههها مورد تو ه قرار میگیرد .بنابراین ،مولفه چهارم
ارزیررابی عملکرررد پررروهه نیررز برره صررورت زیررر تعریررف
میشود:
 عملکرررد شرررلی اعضررا :برره معنررای مقایسرره سررطحانتاارات با خرو ی واقعی هرر یر

از اعضرا (ترالش و

سواالت پژوهش
 سوال اول ،این کره آیرا برنک مارکینرن برر بهبرودعملکرد پروههها موثر است؟
 سوال دوم این کره از میران  3حالرت مختلرف برنکمارکینن ،کدام حالت بیشترین تاثیر را بهبرود عملکررد
پروههها داشته است؟
روش پژوهش
تحقیق حاضر توصیفی و از نو پیمایشری اسرت کره
داده های مورد نیاز ،برا روش میردانی مرع آوری شرده
است .ابزار اصرلی مرع آوری دادههرا ،پرسشرنامه بروده
است که بر مبنای طیف هفرت مرتبرهای لیکررت تردوین
شررده اسررت .ایررن پرسشررنامه بررر مبنررای ی ر

پرسشررنامه

استاندارد تدوین شرده اسرت کره منرابع آنهرا در ردول
شماره  1ارایه شده است .قبل از توزیع پرسشنامه ،روایی
با استناد به نار خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایرایی
نیررز از طریررق محاسرربه ضررریب آلفررای کرونبررا مررورد
سنجش قرار گرفت ( ردول شرماره  .)1امعره آمراری
تحقیرررق عبرررارت بودنرررد از همررره مررردیران پرررروهه و
سوپروایزرها در گروه بین المللی آگاه که پس از توزیع
پرسشنامه ،اطالعات مربو به  13پرسشنامه که بره طرور
صحیح تکمیل شده بودند وارد نرم افزار گردید.
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متریر

بنک مارکینن

عملکرد پروهه

جدول ( )2متغیرهای پژوهش ،بررسی پایایی و نرمال بودن
آماره کولموگرو -
آلفای کرونبا
مولفه
اسمیرنف
20226
2/163
استراهی-داخلی
20311
2/311
استراتژی-رقابتی
20163
2/162
استراتژی-عمومی
20131
2/115
عملکردی-داخلی
20336
2/313
عملکردی-رقابتی
20311
2/122
عملکردی-عمومی
20351
2/312
فرایندی-داخلی
20233
2/161
فرایندی-رقابتی
20211
2/152
فرایندی-عمومی
20651
2/322
کیفیت
20516
2/326
زمان
20111
2/163
هزینه
20611
2/133
عملکرد شرلی

تجزیه و تحلیل دادهها

از آزمون کولموگرو

منبع

(آ البی و تانن،
)1222

(سعیدی مهر آباد و
احسانی)2131 ،؛
(وایتلی)1226 ،
محقق ساخته

استفاده شد ( ردول

اسمیرنو

بررسی سوال اول :رگرسیون خطی ساده

شماره  .)1محاسبه ضریب همبستگی بین متریرهرای برنک

در ارتبا با سوال اول ،به مناور بررسری رابطره برین

مارکینن و عملکرد پروهه نیز نشان میدهرد کره رابطره

این دو متریر و همچنین برازش مدل بین این دو متریر ،از

معناداری میان دو متریر و ود دارد چرا کره مقردار ،sig

رگرسرریون خطرری سرراده اسررتفاده گردیررد .در رگرسرریون

کمتر از  2/25گزارش شده است ( دول شماره .)1

خطی ساده فرض بر این است که دادههای متریر وابسرته
دارای توزیع نرمال هستند که برای آزمودن ایرن مطلرب
جدول ( )3رگرسیون خطی ساده
ضریب همبستگی
خالصه مدل

آنالیز واریانس

ضرایب

تعداد

ضریب پیرسون

Sig.

13

2/132

2/226

R

R-Square

Adj. R-Square

2/132

2/11

2/233

منبع

مجمو مربعات

df

رگرسیون

263/213

2

خطا

556/322

23

کل

111/352

23

میانگین مربعات
263/213
12/312

F

5/112

ثابت

بنک مارکینن

65/661

2/213

Sig.

2/211
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متریر بنک مارکینن دارای  13گویه و متریر عملکرد

مو ود در دول شماره  1مریتروان نتیجره گرفرت کره

پروهه دارای  26گویه بوده است بنابراین مجمو نمرات

پاسخ به سوال اول ،مابت است و معادله خط رگرسریون

متریر بنک مارکینن بین  2تا  236و مجمو نمرات متریر

بین این دو متریر مستقل و وابسته را به این صورت تبیرین

عملکرد پروهه بین  2ترا  ،221ترییرر مریکنرد .مقردار R

نمود:
عملکررررد پرررروهه ( + 65/661برررنک مارکینرررن

انردازهی همبسررتگی بررین مقرردار مشرراهده شررده و مقرردار

) 2/213

پرریشبینرری شرردهی متریررر وابسررته را نشرران مرریدهرردR- .

 Squareمربررع ایررن مقیرراس همبسررتگی اسررت و سررهم

بررسی سوال دوم :رگرسیون چند متریری

واریانس در متریر وابسته را نشان میدهد و مقدار Adj.

در مرحله بعد ،برا اسرتفاده از روش رگرسریون چنرد

R-Squareسودمندترین مقیراس موفقیرت مردل انتخراب

متریره (روش ورود همزمان) و محاسبه ضررایب بترا ،بره

شده را نشران مریدهرد ( ردول شرماره  .)1برا تو ره بره

بررسی تاثیر الگوهای 3گانه برنک مارکینرن و نقرش آن

مقدار  2/233که برای این مقیاس بهدسرت آمرده اسرت،

بر عملکرد پروهههای تحقیقات بازاریرابی پرداختره شرد.

میتوان گفت که مدل انتخاب شرده حردود  23درصرد

روابط بین متریری ،نشان میدهد کره عملکررد سرازمانی

واریانس در متریر وابسته را بره حسراب آورده اسرت .در

نقش متریر وابسته را ایفا نموده است .بنابراین ضرایب بتا

قسمت آنالیز واریانس مشاهده مریشرود کره رگرسریون

برره ازای متریررر وابسررته ،محاسرربه و نتررای آن در رردول

بین متریر بنک مارکینن و متریر عملکرد پروهه در سطح

شماره  1ارایه شده است.

 2/25معنیدار شده است و با تو ره بره مقرادیر ضررایب
جدول ( )4روش رگرسیون چندگانه و محاسبه ضرایب بتا
به ازای متریر
وابسته

عملکرد پروهه

متریرها

ضرایب استاندارد نشده
مقدار بتا

خطا

ثابت

20323

20211

ضرایب
استاندارد شده

مقدارt

sig

مقدار بتا
60563

20222

X11

20211

20212

20222

20213

20121

X12

20233

20265

20113

10322

20221

X13

20111

20226

20116

10223

20211

X21

20253

20212

20111

10115

20212

X22

20116

20235

20113

10351

20222

X23

-20213

20253

-20261

-20613

20511

X31

20121

20211

20123

10112

20212

X32

20112

20222

20512

10166

20222

X33

-20251

20223

-20213

-20125

20211

Sig=000

F=11/268

بررسی فرض خطی بودن
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محاسبه مقدار  Fآنروا و مقردار  sigکره کروچکتر از

عملکرررد پررروهه از بررنک مارکینررن مترراثر نبرروده اسررت.

 2/25اسررت حرراکی از تاییررد پرریش فرررض خطرری بررودن

باالترین ضریب بتا در مورد متریر  x32گزارش گردیرده

روابط میان متریرهای تحقیرق در هرر معادلره رگرسریونی

که همان « بنک مارکینن فرایندی-رقابتی» است .عرالوه

است .مقادیر  tو  sigدر هر معادله ،نشان میدهد که آیرا

بررر سررنجش عملکرررد پررروهه برره عنرروان متریررر وابسررته،

متریر وابسرته بره شرکل معنراداری از متریرر مسرتقل تراثیر

مولفه های چهارگانره عملکررد پرروهه نیرز در ارتبرا برا

می پرریرد یرا خیرر .مقردار  sigدر  6مرورد ،کروچکتر از

حالتهای بنک مارکینن مورد بررسی قرار گرفته اسرت

 2/25است که نشان میدهد ضریب بترای محاسربه شرده

( دول شماره.)5

معنادار است .با این حال در سه مورد )،(x11-x23-x33
جدول ( )5محاسبه ضرایب بتا
متریر وابسته

آماره

X11

X12

X13

X21

X22

X23

X31

X32

X33

مدل

عملکرد پروهه

ضریب بتا استاندارد شده

-20221

20113

20111

20112

20522

20263

20111

20511

20216

2

-بعد کیفیت

مقدار t

-20516

10215

10333

10633

10363

20111

10115

10113

20116

عملکرد پروهه

ضریب بتا استاندارد شده

20211

20122

20113

20223

20163

-20233

20215

20115

-20263

-بعد زمان

مقدار t

20631

10553

10631

20163

10511

-20111

20555

10633

-20633

مدل

عملکرد پروهه

ضریب بتا استاندارد شده

20261

20222

20236

20161

20526

-20226

20513

20523

-20216

1

-بعد هزینه

مقدار t

20363

20611

20111

10615

10112

-20661

10365

10215

-20153

عملکرد پروهه

ضریب بتا استاندارد شده

-2061

20261

20223

20255

20221

20116

20236

20151

20211

مدل1

مدل
1

بعد عملکردشرلی کارکنان

مقدار t

-20313

20661

در این دول ( دول شماره  ،)5ضرایب اسرتاندارد

20623

20633

20651

10213

20136

10336

20336

نتایج

شده بترا (تحلیرل مسریر) و مقردار  tکره حراکی از سرطح

نتای نشان می دهد که بنک مارکینن به عنوان فرایند

معنادار بودن ضرایب بتا است ،محاسبه شده است .در هر

مستمر مقایسه با بهترینهای صنعت در سطح بین المللی،

مدل ،یکی از مولفههای عملکرد پروهه ،به عنروان متریرر

تاثیر مابتی برر عملکررد پرروهههرای تحقیقرات برازار در

وابسته مفروض است .نتای نشران مریدهرد کره کیفیرت

گروه آگاه داشته است .از میان حالرتهرای 3گانره برنک

پررررررررررررررروهه ،مترررررررررررررراثر از مجموعرررررررررررررره

مارکینن 6 ،حالت به طرور مسرتقیم برر بهبرود عملکررد

)(x12,x13,x21,x22,x31,x32؛ مرررردیریت زمرررران در

پروههها تاثیرگرار بوده اند که بر حسرب شردت رابطره،

پرررروهههرررا متررراثر از مجموعررره )(x12,x13,x22,x32؛

عبارتند از:

مرردیریت هزینرره در پررروهههررا مترراثر از مجموعرره (x21,

 -فرایندی –رقابتی

) x22,x31,x32و عملکرد شرلی اعضای تیمهای پروهه

 -عملکردی – رقابتی

متاثر از مجموعه ) (x23 ,x32گزارش شده است.

 -فرایندی-داخلی
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 -استراتژی-عمومی

 -عملکردی-عمومی

 -استراتژی-رقابتی

ایرررن موضرررو حررراکی از آن اسرررت کررره اگرچررره

 -عملکردی-داخلی

الگرروبرداری اسررتراتژی از شرررکتهررای برتررر تحقیقررات

همرررانطور کررره مشرررخص اسرررت ،برررنک مارکینرررن

بررازار و حترری شرررکتهررای برتررر در حرروزههررا و صررنایع

«فراینرردی-رقررابتی» و «عملکررردی-رقررابتی»؛ بیشررترین

دیگرررر ،برررر عملکررررد پرررروهههرررا مررروثر بررروده اسرررت

ضریب بتا را داشتنه اند که نشان میدهد ارتبا قروی برا

اماالگوبرداری استراتژی از واحدهای داخلی سازمان ،بر

عملکرد پروههها داشته اند .در این سازمان ،الگروی برنک

عملکرد پروهه ها تاثیرگرار گزارش نشده است.همچنین

مارکینن رقابتی ،عمدتا شرکت هرای برترر برین المللری

شرکت های برتر در صنایعی غیر از تحقیقات بازار ،تنهرا

تحقیقررات بررازار هسررتند و نتررای نشرران داد کرره ایررن

مرریتواننررد در زمینرره اسررتراتژی ،الگرروبرداری شرروند و

الگرروبرداری ،مسررتقیما بررر بهبررود رویررههررا و فراینرردها و

الگرروبرداری از لحرراظ فراینرردی و عملکررردی ،مرروثر

همچنرین شراخصهررای عملکرردی سررازمان منجرر شررده

گزارش نشده اسرت .در ارتبرا برا مولفرههرای عملکررد

است .همچنین الگوبرداری از واحدهای داخلری و سرایر

پروهه ،نقش و تاثیر شکلهای مختلف برنک مارکینرن در

ترریمهررای پررروهه ای ،در ایررن شرررکت در سررطح برراالیی

دول شماره  ،6به طور خالصه ارایه شده است.

مشاهده شده و توانسرته بره بهبرود فراینردهای پرروهه ای

نتررای نشرران مرریدهررد کرره عملکرررد شرررلی اعضررای

منجر شود .از منار استراتژی و تردوین برنامرههرای بلنرد

پررروهه ،تنهررا از بررنک مارکینررن «عملکرررد-عمررومی» و

مدت ،بهترین مر ع الگوبرداری ،شرکتهای موفق دنیا

«فرایندی-رقابتی» تاثیر پریرفته است اما کیفیت پروههها

بوده اند که الزاما در صنعت تحقیقات بازار فعالیت نمری

تقریبا از تمام شکلهای بن مارکینن متاثر بوده است .به

کرده اند .همچنین رقبا که شامل شرکتهای برترر بروده

طور کلی ،بهبود کیفیت پروهه ،محتمل ترین نتیجره برنک

انررد ،برره عنرروان الگرروی بهینرره دوم در زمینرره ترردوین

مارکینن بوده اسرت .در خصروص مردیریت هزینرههرا،

استراتژی ،مورد تو ه قرار گرفتند .همچنین نترای نشران

الگوبرداری از واحدهای داخلی و رقبا (از منار عملکرد

می دهد که سه شکل از بنک مارکینن ،بر بهبود عملکرد

و فرایند) موثر بوده است امرا واحردهای داخلری ،مر رع

پروههها موثر گزارش نشده است:

مناسبی برای الگوبرداری به مناور بهبود مردیریت زمران

 -استراتژی-داخلی

نبوده اند و به طور اخص ،بهتررین الگرو بررای مردیریت

 -فرایندی-عمومی

زمان در گروه آگاه ،رقبای بینالمللی بودهاند.
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جدول ( )6شکلهای مختلف بنچ مارکینگ و مولفههای عملکرد پروژه
بنک مارکینن

مولفههای عملکرد پروهه
کیفیت

مدیریت زمان

مدیریت هزینه

عملکرد شرلی

استراتژی-داخلی

-

-

-

-

استراتژی -رقابتی

موثر

موثر

-

-

استراتژی-عمومی

موثر

موثر

-

-

عملکرد-داخلی

موثر

-

موثر

-

عملکرد-رقابتی

موثر

موثر

موثر

-

عملکرد-عمومی

-

-

-

موثر

فرایندها-داخلی

موثر

-

موثر

-

فرایندها-رقابتی

موثر

موثر

موثر

موثر

فرایندها-عمومی

-

-

-

-

پیشنهادها

همررراه دارد؛ الگوهررای برتررر داخلرری برره عنرروان اولویررت

بررا تو رره برره نقررش مابررت بررنک مارکینررن در اغلررب

بعدی مرورد تو ره قررار گیرنرد .در حروزه اسرتراتژی و

حوزه های عملکرد پروهه ،بکرارگیری ایرن رویکررد بره

برنامه ریزی بلندمدت ،شرکت های برتر عمرومی (فعرال

عنوان اولین پیشنهاد برای شرکتهرای تحقیقرات برازار،

در صنایع مختلف) بسته به شررایط خراص سرازمانی ،بره

مطرح می گردد .بنک مارکینن ،خرود فراینرد پیچیرده و

عنوان اولویت اول ،پیشنهاد میگردد.

زمان بری است و بررای اغلرب شررکتهرا ،برا تو ره بره
محدودیتهای دانش و خالقیت ،امکران پرریر نیسرت و

منابع

شاید یافتن الگوی بهینه برای آن ،دشروار باشرد .در ایرن

 -2اصیلی ،غالمرضا .)2131( .تحلیل راهبردی الگوی

تحقیق برر ایرن موضرو تاکیرد شرد کره الگوهرایی برنک

ساختاری و

ایگاه مدیریت منابع انسانی در

مارکینررن «فراینرردی-رقررابتی»« ،عملکررردی-رقررابتی»« ،

سازمانهای پروهه محور .دو فصلنامه توسعه و

فراینررردی-داخلررری» و « اسرررتراتژی-عرررومی» بهتررررین

تکنولوهی صنعتی .شماره  .11صص15-11

گزینه های پیشنهادی برای شرکتهرای تحقیقرات برازار

 -1سعیدی مهرآباد ،محمد .احسانی ،رحیم.)2131( .

است .به این معنا که تالش شود فرایندها و شاخصهرای

طراحی ی

مدل ارزیابی عملکرد پروهههای

عملکررردی از رقبررای بررازار برره ویررژه شرررکتهررای برتررر

تحقیقاتی بر اساس مالث پروهه .مجله بین المللی

تحقیقات بازار در سطح برین المللری الگروبرداری شرود.

علوم مهندسی .شماره  ،1لد  .26صص211-215

نیازی به یادوری نیسرت کره ایرن الگروبرداری همرراه برا
خالقیت ،اعمال ترییرات و بومی سازی است که بخشری
از فرایندی بنک مارکینرن مریباشرند .همچنرین پیشرنهاد
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ضمیمه شماره  :1پرسشنامه

بنک مارکینن
فرایندی-داخلی

2

به مناور بهبود فرایندها ،به طور مستمر از نحوه مدیریت فرایندها در سایر واحدها ،الگوبرداری میکنم.

1

از همکاران موفق خود ،به مناور بهبود روند و انجام امور در پروههها ،الگوبرداری میکنم

1

معموال به مناور بهبود امور اری در پروههها ،با همکاران موفق ،تبادل نار و اطالعات دارم

1

بنک مارکینن
عملکردی-
داخلی

بنک مارکینن
استراتژی-
داخلی

فرایندی-رقابتی

بنک مارکینن
عملکردی-
رقابتی

5
6

واحدهای موفق از لحاظ عملکردی ،به عنوان الگو در سایر واحدها شناخته میشوند

1

استراتژی-
رقابتی

بنک مارکینن-
فرایندها-
عمومی

به عنوان یکی از کارکنان ارشد شرکت ،از رفتار مدیر پروهههایی که رضایت کارفرمایان را در سطح باالتری
کسب کرده اند ،الگوبرداری میکنم

3

به طور مستمر ،شاخصهای عملکردی خود را با عملکرد دیگر همکاران خود مقایسه میکنم

3

واحدهای مختلف ،در برنامه ریزیهای بلند مدت خود ،از الگوهای موفق سایر واحدها استفاده میکنند.

22
22

21

به عنوان یکی از کارکنان ارشد سازمان ،شکل گیری اهدا

بلند مدتم ،تحت تاثیر همکاران موفق شکل گرفته

است
به نار من ،در این شرکت ،به مناور تدوین استراتژیهای سازمانی ،از الگوهای موفق داخل سازمانی استفاده
میشود
در این شرکت ،فرایندها و رویههای کاری از شرکتهای مطرحی مانند ایپسوس ،الگوبرداری میشود
به طور مستمر ،در ریان آموزشهای مرتبط با فرایندهای کاری از سوی شرکتهای الگو (ایپسوس) قرار
میگیرم

21

در این شرکت ،به مناور بهبود فرایندهای کاری ،از رقبای موفق داخلی و خار ی الگوبرداری میشود

25

در این شرکت ،یکی از روشهای کاهش هزینهها ،پیگیری روشهای مورد استفاده از سوی رقبا است

26
21
23
23

بنک مارکینن-

الگوهای مشابه استفاده نمایم
در این شرکت ،کارکنان به الگوبرداری از شاخصهای عملکردی مدیر پروهههای موفق ،تشویق میشوند

21
بنک مارکینن

در صورت موا هه با شرایط پیش بینی نشده ،درصدد یافتن نمونههای مشابه قبلی در سازمان بر میآیم تا از

12
12
11

به عنوان یکی از کارکنان ارشد ،شاخصهای عملکردی در شرکتهای مطرح تحقیقات بازار دنیا را پیگیری
میکنم
در این سازمان ،به طور مستمر ،شاخصهای عملکردی با شرکتهای موفق در این حوزه ،مقایسه میشود
در این شرکت ،برنامههای دی به مناور نزدی

کردن عملکرد سازمانی با عملکرد الگوهای برتر(مانند

ایپسوس) پیگیری میشود
تشابهات زیادی میان استراتژیهای رقابتی شرکت ایپسوس و گروه آگاه مشاهده میشود
به نار میرسد ،برنامه ریزی استراتژی

در این شرکت ،با الگو برداری از شرکت موفق ایپسوس صورت گرفته

است
در این شرکت ،اهدا

بلند مدت سازمانی با تو ه به اهدا

و استراتژیهای شرکتهای رقیب و موفق،

تدوین میگردد
در گروه آگاه ،شرکتهای موفق دنیا (حتی در صنایع دیگر) در خصوص مدیریت فرایندها و رویههای کاری،
به عنوان الگو مورد تو ه قرار میگیرند

11

سعی میشود در تدوین فرایندهای سازمانی ،عملکرد سازمانهای موفق ایرانی مورد تو ه قرار گیرد

11

به مناور بهبود مستمر ،فرایندها و رویههای سازمانی در گروه آگاه ،با سازمانهای موفق ایرانی فعال در صنایع
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مختلف ،مقایسه میشود
بنک مارکینن

15

عملکردی-
عمومی

16

بنک مارکینن

11

استراتژی-
عمومی

13

هد

این شرکت ،دستیابی به الگوهای برتر در حوزههای عملکردی است و حتی ممکن است این الگوها در

صنایع دیگر فعال باشند
به مناور بهبود شاخصهای عملکردی در واحدهای مختلف مانند منابع انسانی یا مالی ،از سازمانهای موفق
دیگر ،الگوبرداری میشود.
استراتژی رقابتی در این شرکت ،بر مبنای استراتژی دیگر شرکتهای موفق تدوین شده است
بدون تو ه به زمینه فعالیت ،از استراتژی شرکتهای برتر دنیا ،به مناور تدوین استراتژی در گروه آگاه،
استفاده میشود.

13

پروهههای سازمانی ،اغلب با رضایت کامل کارفرمایان به اتمام میرسد

12

در یکسال گرشته ،تعداد شکایات از سوی کارفرمایان ،کاهش یافته است

12

اشکاالت و نواقص پروههها ،در طول یکسال گرشته ،افزایش یافته است

11

اغلب کارفرمایان ،پروهههای بعدی خود را نیز به گروه آگاه سپرده اند.

11

پروهههای انجام شده در گروه آگاه ،در زمان مقرر به اتمام رسیده است

11

در طول یکسال گرشته ،تاخیرهای زمانی در اتمام پروههها ناچیز بوده است

15

به طور متوسط ،زمان انجام پروههها در طول یکسال گرشته ،کاهش یافته است

16

در طول یکسال گرشته ،نام باالتری در انجام پروههها ،شاهد بوده ایم

11

تطابق با برنامه زمانی از پیش تعیین شده ،در طول یکسال گرشته ،بهبود یافته است

عملکرد

13

در طول یکسال گرشته ،کاهش محسوسی در هزینههای انجام پروههها ،شاهد بوده ایم

پروههها-

13

صرفه ویی در هزینهها ،یکی از مشخصههای بارز در پروهههای اخیر سازمانی بوده است

هزینهها

12

به نار من ،پروهههای این شرکت ،با حداقل هزینه ممکن به انجام رسیده است

عملکرد

12

عملکرد نیروهای فعال در انجام پروههها ،نسبت به سال گرشته بهبود یافته است

پروههها –

11

اشتباهات فردی در طول پروههها ،ناچیز بوده است

عملکرد شرلی

11

دانش و اطالعات کارکنان در گروه آگاه ،نسبت به سال گرشته بهبود یافته است

کارکنان

11

کارکنان از مهارتهای ا رایی باالتری نسبت به سال گرشته برخوردار هستند

عملکرد
پروههها-
کیفیت

عملکرد
پروههها -زمان

