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BSC(Balanced Scorecard) 

  :کارتهاي امتيازي متوازن 

 توسط کاپالن و نورتن در مجله هاروارد بيزینس ریویو معرفي 1992کارت امتيازي متوازن اولين بار در سال 

که در سال " (اندازه گيري عملکرد در سازمان آینده " آنها نتيجه مشاهدات خود را در تحقيقي تحت عنوان . گردید

نتایج این تحقيق نشان دهنده ميل به . و به نام کارت امتيازي متوازن معرفي آردند) رت گرفته بود صو1990

جایگزیني شاخصهاي مالي با برخي شاخصهاي غير مرتبط با حوزه مالي آه بعدها شاخصهاي غيرمالي ناميده شد 

آه شاخصهاي مالي را در آنار  صرفًا یك سيستم اندازه گيري بود 1992آارت امتيازي متوازن در سال . ، بود

مالي ، مشتریان ، فرایندهاي : چهار جنبه اندازه گيري در این مدل عبارتند از. شاخصهاي غير مالي قرار مي داد

  .داخلي و رشد و یادگيري

 ، آارت امتيازي متوازن به ابزاري مدیریتي تبدیل شد و شاخصها با استفاده از روابط علت 1996در سال 

بدین ترتيب شاخصهاي مالي، خروجي نهایي سيستم بوده آه نشان دهنده نتایج مالي .  هم مرتبط شدندومعلولي با

  .هستند آه منجر به رشد و ارتقاي سازمان در بلند مدت مي شوند

  

  
  

، این دو در واقع پایه اي جهت . هسته اصلي آارت امتيازي متوازن توسط چشم انداز و استراتژي شكل مي گيرد

هار جنبه آارت امتيازي متوازن هستند و نتایج مالي زماني بدست مي آیند آه تالشهاي سازمان در سه تشكيل چ

  ).شكل فوق(حوزه دیگر بخوبي هدایت شود 

چشم انداز در سازمان توسط استراتژیها تحقق مي یابد آه این استراتژیها خود توسط آارت امتيازي متوازن مي 

زماني بطور موفق صورت مي پذیرد آه شاخصها و حوزه هاي تمرآز استراتژیك با این اتفاق . توانند تبيين شوند

این رویه در شكل شماره . جنبه هاي آارت امتيازي متوازن مرتبط باشند و هر شاخص داراي یك هدف آمي باشد

  . نمایش داده شده است2
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  :بطور آلي اهداف استفاده از آارت امتيازي متوازن شامل موارد زیر است

 ایجاد چارچوبي براي توصيف استراتژي سازمان از طریق جنبه هاي مالي ، مشتریان ، فرایندهاي داخلي و رشد _

  .و یادگيري

استقرارسيستمي آه موجب پر شدن شكاف بين اهداف بيان شده توسط مدیران ارشد و اهداف درك شده توسط _ 

  .آارآنان مي شود

  )179ماهنامه تدبير شماره . (گذشته و هدایت عملكرد آیندهایجاد سيستمي جهت اندازه گيري عملكرد _ 

  

امروزه آارت امتيازي متوازن بعنوان یك سيستم یادگيري و مدیریت استراتژیك شناخته شده آه بر پایه اهداف 

  .، ایجاد ارزش در بلند مدت را مدنظر قرار مي دهد جامع شرآت

قدیمي براي مدیریت عالي  )   Performance Measurement systems( سيستمهاي اندازه گيري عملکرد

 گيري عملکرد متدولوژي اندازه یک BSC. سازمان یک مفهوم کامل و قابل درکي از سازمان ارائه نميکردند

این متدولوژي از حوزه یک سيستم اندازه گيري عملکرد  . شده است طراحي Nortonو  Kaplan که بوسيلهاست 

  اهداف مالي سازمان را با عواملي که باعث پيشرفت سازمان ميشوند مرتبط BSCوژي متدول. سنتي  فراتر ميباشد

  .مي سازد

 استراتژي هاي یک سازمان را به مجموعه اي از اهداف استراتژیک و   ها و  Mission ؛  BSCمتدولوژي 

KPI(Key Performance Indicator)براي سيستم این متدولوژي قالب و محيطي  را .  ها تبدیل مي نماید

مدیریت استراتژیک  فراهم مي نماید که با آن  قابليت مونيتور نمودن موفقيت استراتژیها   در سازمان  براي 

  .مدیریت عالي فراهم ميگردد

این متدولوژي در حاليکه تاکيد بر دستيابي به اهداف مالي سازمان را دارد به سایر ابعاد و عوامل مهم سازمان که 

  .ستيابي به اهداف مالي سازمان نيز خواهد شد  توجه داردنهایتا  باعث د

  

   : BSCچشم اندازهاي 

  : از چهار چشم انداز عملکرد را اندازه گيري مي نماید BSCمتدلوژي 

  مالي -

 مشتري -

 فرآیندهاي تجاري داخلي  -

  یادگيري رشد و  -

  . مشخص گردد BSCبسيار اهميت دارد که ارتباط چشم انداز مالي با سایرچشم اندازهاي مطرح در 
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چشم انداز مشتري باعث پيشرفت چشم انداز مالي است زیرا مشتري محصوالت  و خدمات توليدي سازمان را مي 

  خرد

چشم انداز فرآیندهاي تجاري داخلي سازمان پشتيبان چشم انداز مربوط به مشتري است زیرا کارها و فعاليتهاي 

   مشتري گرددسازمان باید روان و روشن باشد تا باعث رضایت

چشم انداز یادگيري و رشد سازمان بر چشم انداز فرآیندهاي داخلي سازمان تاثير مي گذارد  زیرا کارکنان سازمان 

  بایستي همواره نسبت به یادگيري اقدام کرده و نسبت به یادگيري فرآیندهاي برتر اقدام نمایند

  

اما معيارهاي اندازه گيري . صي را ارائه مي دهند باهم گروهي از معيارهاي  مفهومي خا BSCچهار چشم انداز 

  . نيز مي توانند بوسيله اهداف ؛ واحدهاي سازماني  و یا فانکشنها دسته بندي و گروه بندي گردند

ممکن . چشم اندازهاي دیگري باتوجه به محيط یک سازمان و یا اهداف استراتژیک سازمان ميتوانند اضافه شوند

  .نظور انعکاس بهتر سازمان و ارزشهایش تغيير داده شونداست نام چشم اندازها بم

  

ScorecardOracle Balanced :  

 
این نرم .    طراحي شده است  Norton  و  Kaplanنرم افزاري است که  مطابق با متدلوژي  تعریف شده بوسيله 

 هاي سازمان را ارائه مي  KPIافزار امکان اندازه گيري عملکرد سازمان را با استفاده از کارتهایي که اهداف و 

  نماید فراهم مي سازد

هر کارت امتيازي شامل مجموعه . بطور مفهومي هر استراتژي ميتواند به یک یا چند کارت امتيازي شکسته شود

بعبارت دیگر هر هدفي . اي از اهدافي است که بمنظور برآورد در مورد عملکرد کارت امتيازي استفاده ميگردد 

   هاي متعددي پشتيباني گردد KPIه ميتواند بوسيل

 ي ليستي از اهدافي را  Viewهر .  هاي متفاوتي داشته باشد View اوراکل هر کارت امتيازي ميتواند  BSCدر 

ميتوان بر روي هر هدفي متمرکز شده و گزارشاتي را که . نمایش مي دهد که متعلق به کارت امتيازي است

 هایي که اهداف را پشتيباني  KPIاین جزئيات در مورد اهداف و . ذ نمودجزئيات اهداف را مشخص مي نماید اخ

  مي نماید خواهد بود

  :کارتهاي امتيازي بوسيله سه دسته از کاربران استفاده و پشتيباني مي گردد

Viewer  کاربراني که از کارتهاي امتيازي بمنظور نظارت و مشاهده عملکرد   استفاده مي نمایند:  ها  

Designer  کساني که مسئول  ایجاد کارتهاي امتيازي هستند:  ها  

Administrator  کساني که مسئول تنظيم نرم افزار و نگهداري ساختار داده ها هستند: ها  
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  :موارد زیر مراحلي است که طراح و مدیر کارت امتيازي عموما انجام مي دهند 

  رت امتيازيهاي کا) Hierarchy(ایجاد کارت امتيازي و رده بندیهاي -

 افزودن اهداف -

 ها Viewامکان  -

  ها خاص  Viewایجاد  -

گروهي از لينکها به سایر منابع اطالعاتي  مانند مدارک ؛ وب سایتها و یا :  ها Launch padایجاد  -

 مستندات نمایشي

 افزودن سایر اقالم اطالعاتي خاص براي کارتهاي امتيازي -

  کارت امتيازيافزودن لوگوهاي سازمان بمنظور نمایش در هر -

مثال ميتوان کارت امتيازي براي مدیران نواحي ایجاد نموده و   . فيلتر نمودن برخي آرایه هاي اطالعاتي  -

 اطالعات را براي مدیر هر ناحيه فيلتر نمود

 محدود نمودن مقادیر قابل نمایش -

  درصد ميشود100تنظيم آالرمها براي زمانيکه عملکرد بيش از  -

   و تعداد ي از قطعه ها که بایستي نمایش یابد هاPie Chartتنظيم  -

  

  


