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 BSCمدیریت و جاری سازی استراتژی ها بر اساس مدل

(OSP)مهندسی پردازش ساختارهای باز تهران شرکت 
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(BSC) متوازن پیدایش کارت امتیازی تاریخچه .  1

هایسازمانعملکردگیریاندازه»عنوانباراتحقیقینورتن،کاپالن،مؤسسه1۹۹۰دههاوایلدر

بهنکاپالرابرتورهبرعنوانبهمؤسسه،ایناجراییمدیرنورتنگرفت،دیویدعهدهبه«آینده

مجموعهآنهاگفتطبقتحقیقنتیجهدروبودندشدهانتخابپژوهشاینآکادمیکیمشاورعنوان

پیتحقیقاینبهآنها.میدهدوکارکسبازسریعیوجامعبینشمدیرانبهکهبودمعیارهاازای

مشهودهایدارایییتوسعهوایجادباتنهاراخودرقابتیمزیتتوانستنخواهندشرکتهاکهبردند

درموفقیتبحرانیعامل«ذهنیسرمایه»یا«نامشهودهایدارایی»دیگرعبارتبه.نمایندحفظ

.بودخواهدرقابتیمزیتحفظوایجاد
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امتیازی متوازن چیست؟کارت .  2

کهآنیبرااماهستندبلندمدتعملکرد،اهدافکهاستاینعملکردمدیریتهایسیستمتماممشکل

مشکل.وندشپایشمدتکوتاهدربایدکنندعملاثربخشکنترلسیستمیکعنوانبهعملکرداهداف

تعقیبهکاستبعیدکهاستاینآنسازندههاینسبتبهسودآوریتفکیکبرایفوقمالیرویکرد

.شودسودبلندمدتحداکثرسازیبهمنجرمالی،اهدافمدتکوتاه

ابارزشساختنحداکثربرایشرکتکلیاهدافکردنمرتبطمعضل،اینبرایهاحلراهازیکی

کارتازهاستفادکار،اینانجامبرایروشترینرایجوترینمقبول.استعملیاتیواستراتژیکاهداف

Balanced))متوازنامتیازی Score Cardمتدولوژی.استBSCمدیرانبهراامکاناین

لکردعممعیارهایتفکیکواستراتژیکومالیاهدافکردنمتوازنبراییکپارچهچارچوبیتامیدهد

.کنندفراهممستقلتجاریهایبخشوواحدهابهسازمان
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مختلفهایسازماندرشدهاجرامتوازنامتیازیکارتانواع.3

اولنسلمتوازنامتیازیکارت.3.1

.نمودندمطرحدهند،میتشکیلراBSCمدلوجوهکهرامعیارهاازدستهچهارنوروتونوکاپالن

:ازعبارتندکهمی کندآگاهشکست،یاموفقیتکسبازراسازمانمنظر،چهاراین

مالیدیدگاه▪
مشتریدیدگاه▪
فرایندهای داخلیدیدگاه▪
یادگیریورشددیدگاه▪
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:کارت امتیازی مالی

ازمالیمعیارهای.می گیردقراراستفادهموردسازمانعملکردمالیونیازمندی هابه منظورشناخت

 گویندمیمابهمعیارهااینسازمان های انتفاعیدرویژهبه.هستندمتوازنارزیابینظاماجزایمهم ترین

وایجچه نتموجبنهایت،درگردیده اند،تعیینقبلیمنظرسهدرکهاهدافیآمیزموفقیتاجرایکه

کاهشوارتقای کیفیتمشتریان،مندی رضایت بهبود برایتمام تالشی که.دستاوردهای مالی خواهدشد

زشیارهیچنشوند،ختمملموسمالینتایجبهاگرمی دهیم؛انجامخودوخدماتمحصوالتزمان تحویل

.داشتنخواهند
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کارت امتیازی مشتری

دماتخیاکاالمورددرکیفیوکمیسنجش هایطریقاز)مشتریانرضایتسطحازآگاهیبه منظور

امدارانسهیاومشتریدیدازراسازمانیعملکرددیدگاهایندر.می گیردقراراستفادهمورد(شدهارائه

ازکییمیکندعملچگونهمشتریاندیدازشرکتاینکهدانستن.میدهدقراربررسیموردکلیدی

راخودکلیماموریتبیانیهکهمیخواهدمدیرانازواستمتوازنامتیازیکارتارشدمدیریتنیازهای

بهکنند،میمنعکسرامشتریبرایمهمعواملکهمشخصمعیارهایبهمشتریخدماتدرباره

.نمایدترجمههاییسنجه
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کارت امتیازی فرایندهای داخلی

بایدسازمان هامنظرایندر.می شودبه کارگرفتهسازماندرنیازموردارزیابی فرایندهایجهتدر

نهایتا  وریانمشتبرایارزش آفرینیبهبتوانندآن ها،دریافتنبرتریبانمایندکهمشخصرافرایندهایی

انجامنیازمندمی شود،تعیینمشتریمنظردرکهاهدافیازهریکتحقق.ادامه دهندخودسهامداران

ندهایفرایمنظردربایدفرایندهااین.استاثربخشوکاراصورتبهعملیاتیفرایندهایازیکسری

.دادتوسعهآن هاپیشرفتکنترلبراینیزمناسبیمعیارهایوگشتهتعیینداخلی
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و یادگیریرشد کارت امتیازی 

بازاردربقاءوحضوربه منظورآن،ازاستفادهچگونگیودانشکسبکارکنان،آموزشنحوهبروجهاین

فرایندهایومشتریمنظربهمربوطمعیارهایواهدافشماوقتی.می کندتمرکزموجود،رقابتی

کارکنانازنیموردقابلیت هایومهارت هابینموجودشکافمتوجهبالفاصلهمی نمایید،تعیینراداخلی

رپجهتدربایدمنظراینمعیارهایواهدافبنابراینمی شوید؛قابلیت هاومهارت هافعلیسطحو

نیزآن هاپیشرفتکنترلبرایمناسبیمعیارهایادمهدروشوندتعیینفاصله هاوشکاف هااینکردن

.شودتعیین

8



بهسوالچهاربهپاسخازمتوازنامتیازیکارتدرموجودعملکردمعیارهای.3.1.1

:آیدمیدست

 مد رشد درآو نقدی،فروش سهامداران چه انتظاری از ما دارند؟ دیدگاه مالی از معیارهایی نظیر جریان

.و بازده حقوق صاحبان سهام تشکیل می شود

ه موقع در نظر مشتریان چگونه هستیم؟ معیارهایی نظیر اهداف مربوط به محصوالت جدید، تحویل ب

.و سطح عیوب و خطا بر دیدگاه مشتریان موثر است

 اخلی نظیر وکار دداخلی با فرایندهای کسب وکار کسب باشیم؟دیدگاه چیزی برتری داشته درچه باید

.بهره وری، مهارت های کارکنان، زمان چرخه، نرخ بازده و معیارهای کیفیت و هزینه ارتباط دارد

 مرتبط معیارهاینوآوری و یادگیری شامل بدهیم؟دیدگاه آیا می توانیم به بهبود و ارزش آفرینی ادامه

.با زمان چرخه توسعه محصول جدید، رهبری تکنولوژیکی و نرخ بهبود است

9



دومکارت امتیازی متوازن نسل . 3.2

ریگیاندازهسیستمیکعنوانبهفقطنهرامتوازنامتیازیکارت،1۹۹3سالدرنورتونوکاپالن

سازماندراهبروماموریتواندازچشمنقشبروکردهعنوانمدیریتیسیستمیکعنوانبهبلکه

استفادهافعالیتهبرایعملیاتیهایسنجهزیادیتعدادازشرکتهاازبسیاری.کردندتاکیدآندر

هاینجهسامااند،گرفتهنشأتموردینیازهایازوهستندباالبهپائینازهاسنجهاینامامیکنند

.باشندمیاستوارآنرقابتینیازهایوسازمانراهبردیاهدافبرمتوازنامتیازیکارت

10



:سومکارت امتیازی متوازن نسل . 3.3

ستمسییکعنوانبهرامتوازنامتیازیکارتازیافتهتریتوسعهشکل1۹۹۶سالدرنورتونوکاپالن

رتباطابرقراریدرمدیریتسنتیهایسیستمکهکردندعنوانآناناند،کردهارائهراهبردیمدیریت

ازیامتیکارتازکهمدیرانیاماناتوانند،آنمدتکوتاهاعمالباشرکتمدتبلندراهبردهایبین

فردبهحصرمنمعیارعنوانبهمدتکوتاهمالیهایسنجهبرکهنیستندمجبورمیکننداستفادهمتوازن

تکاملمتوازنامتیازیکارتدرکهراهبردواندازچشمبرتمرکزبرعالوه.کنندتکیهشرکتعملکرد

بینرضیهفبصورتابتداروابطین.گرفتقرارتوجهموردنیزهاسنجهبینمعلولوعلترابطهیافته،

ثابتعملدربایدآنهابینهمبستگیوجودفرضیهسپسوشوندمیگرفتهنظردرمختلفهایسنجه

.شود
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:و مراحل آنBSCعلت محبوبیت نسل سوم مدل . 3.3.1

هایشاخصارتباطبرقراریبهقادرکهاستبرخوردارباالییمحبوبیتازدلیلاینبهمدلاین

بصورتتوانمیراBSCعملیاتیمراحلباشد،مینسبیبطورکاروکسباستراتژیبارویکرد

:نمودخالصهذیل

سازمانینمایواستراتژیترجمهوتوصیف▪

معیارهاواستراتژیکاهدافمابینارتباطبرقراری▪

ابتکاریهایاستراتژیدرتوازنایجادهمچنینبلندمدت،وکالنهاریزیبرنامه▪

یادگیریواستراتژیکبازخوردهاینقشآشکارسازی▪
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عملکردبهبودبرمتوازنامتیازیکارتسازیپیادهواجرانقش.4

سازمان

بخشدرچهوخصوصیبخشدرچهواستشدهمشخصهاسازمانبرایعملکردگیریاندازهاهمیت

مککهاسازمانشدنترشفافبهعملکرد،محاسبهطریقازکهچراکند؛میایفامهمینقشدولتی

درگیریتصمیمبرایالزماطالعاتآوردندستبهراههایبهترینجملهازعملکردارزیابی.کندمی

اباماشدمیارزیابیمالیهایسنجهاساسبرتنهاهاسازمانموفقیتگذشتهدر.استهاسازمان

میقراررمدنظنیزسازمانعملکردهایجنبهسایرمالیهایسنجهبرعالوهبایدبازار،دررقابتافزایش

هایسنجهمالی،هایسنجهبرعالوهآنازاستفادهباکهاستروشیمتوازنامتیازیکارت.گرفتند

.گیرندمیقرارارزیابیموردنیزغیرمالی
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عملکردبهبودبرمتوازنامتیازیکارتسازیپیادهواجرانقش.4

سازمان

ادگیری،یسیستمعنوانبهبایدمتوازنامتیازیکارتمعتقدندکار،وکسبمدیریتحوزهدانشمندان

BSCتوازنمامتیازیکارتبنابراین.کنترلسیستمعنوانبهنهشوداستفادهارتباطاتورسانیاطالع

وستاسازگارمدیریتیابتکاراتازبسیاریبارویکرداینمیشود،سازمانجلویبهروحرکتموجب

سازمان:زاعبارتنداصولاینازهایینمونه.نمایدمیترکیبسندیکدررامدیریتیاصولازبسیاری

مجدد،مهندسییادگیرنده،سازمانناب،مدیریتموقع،بهتولیدپرسنل،توانمندسازیمدار،مشتری

.ارزشمدیریتوجامعکیفیتمدیریتزمان،مدیریتنوآوری،ذینفعان،مدیریتریسک،مدیریت
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متوازنامتیازی کارت نمونه . 5

ارتباطامکانمالی،واستراتژیکاهدافازایمجموعهکردنمتوازنباامتیازیکارتمتدولوژی

زاایمجموعهحالعیندروکندمیفراهمراسهامداربرایارزشایجادباراکاروکسباستراتژی

.کندمیارائهفراینداینهدایتبرایراگیریاندازهقابلاهداف

.هددمینشانآمریکاایمنطقههواییخطیکبرایرامتوازنامتیازیکارتبعد،اسالیدشکل
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:نتیجه گیری. ۶

تاازدسمیقادرراسازمانهاکهاستمدیریتینویننظامیکمتوازنعملکردارزیابیجامعنظام

وکاملاستقرارصورتدر.کنندتبدیلعملبهآنراوساختهروشنراخودراهبردواندازچشم

.کردعملیاتیراراهبردیریزیبرنامهنظامتوانمینظام،اینموفق
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