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:نهـمل ـفص

(BSC)وازن ـمتابیـروش ارزی
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مقدمه

یار مدیریت با توسعه شرکتها و به تبع آن با جدایی مالکیت از مدیریت ، بحث پاسخ گوئی مدیران به مالکان و صاحبان سرمایه که منابع خود را در اخت

داشت و ساختار شرکتها با شرکتهاي بزرگ در گذشته به دلیل کوچکی اندازه شرکتها پاسخ گوئی به معناي کنونی وجود ن.قرار داده اند بوجود می آید 

سرمایه .از اینرو امروزه مدیران براي پاسخگوئی به ابزارهایی نیازمندند.کنونی فرق می کرد چرا که مالکان، خود مدیران بنگاههاي اقتصادي بودند

امروزه مدیران به ارزش و تاثیر ابزار سنجش .مندندگذاران نیز براي سرمایه گذاري مناسب به ابزارهاي مناسبی براي سنجش عملکرد سازمانها نیاز

براي مثال مدیر ممکن است استراتژي جدیدي .عملکرد سازمان پی برده اند ، اما به ندرت به فکر استفاده از آن به عنوان بخشی از استراتژي افتاده اند 

د، ولی کماکان به استفاده از نمایه هاي مالی کوتاه مدت که دهها سال ارائه و فرایندهاي عملیاتی الزم را براي دستیابی به موفقیتی شگرف خلق کن

این افراد نه تنها نمی توانند ابزار سنجش براي نظارت بر اهداف و .مورد استفاده قرار داده نظیر بازده سرمایه ، رشد فروش و درآمد عملیاتی ادامه دهد 

ابزار سنجش قدیمی آنها براي ارزیابی اقدامات و ابتکارات جدید مناسب است یا خیر ؟ جوابی فرایند جدید ارائه دهند بلکه براي این سوال که آیا 

.ندارند

تاریخچه ارزیابی متوازن

استراتژي چگونگی .ارائه شدهدفها به استراتژي وچشم انداز به منظور تبدیل و دیوید نورتون کاپالن به وسیلۀ ١٩٩٢در سال ارزیابی متوازن

از بنابراین مقصود.سازمان را تبیین می کند به منظور تحقق بخشیدن به هدفهاي کلیک سازمان با فرصتهاي موجود در بازارظرفیتهايانطباق 

.به نظر آقاي کاپالن و نورتون هدف اصلی واحد اقتصادي ماندگاري در بازار است.از پیش تعیین شده استاجراي استراتژي، دستیابی به هدفهاي

ارزیابی .در بحث ماندگاري نیز چیزي که به چشم می خورد کیفیت محصول است میزان رضایت مندي مشتري نیز کیفیت را تعیین می کند

تفکر بسیاري وريآاین نو.نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد با تمرکز بر روي اندازه گیري عملکرد وتطابق آن با استراتژي، متوازن

به ارائه می کنند و سازمان رااکنون آنها استرا تژي رابا دقت بیشتر و با صراحت.ه استمدیریت سازمانها تغییرداداز مدیران را نسبت به نحوه

.می شناسنداندازه گیري عملکرد مرتبطستراتژي را با دستگاهفعالیتها می دانند وایکپارچه و متناسب ازعنوان مجموعه اي

تعاریف ارزیابی متوازن

غیر مالی بعدسه روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، عالوه بر ارزیابی مالی سنتی، عملکرد سازمان را با افزودن -

.یادگیري و رشد موردارزیابی قرار می دهدمشتریان، فرایندهاي داخلی کسب و کار و :دیگر یعنی

چشم انداز و استراتژي سازمان به عبارات قابل درك، از برداشتهاي متفاوت جلوگیري کرده وبا همسو تفسیر روش ارزیابی متوازن، با -

.ساختن اهداف فردي و سازمانی به اجراي موفقیت آمیز استراتژي کمک می کند

چشم انداز و استراتژي شرکت در قالب مالکهاي قابل سنجش، ابزار قابل اعتمادي براي ارزیابی عملکرد و روش ارزیابی متوازن با بیان -

.سیستم مدیریت سازمان فراهم سازند

ارزیابی متوازن تلفیقی است از معیارهاي ارزیابی عملکرد که شاخصهاي عملکرد جاري، گذشته و نیز آتی را شامل می شود و معیارهاي -

.درکنار معیارهاي مالی قرار می دهدغیرمالی را

یابی وري بیشتر با همان راه و امکانات قبلی ولی براساس هزینهآسوي سوددر واقع ارزیابی متوازن چراغ روشنی در هدایت شرکت به-

.هاي شرکت استبرمبناي فعالیت و ارائه صحیح هزینه

با هدفهاي از پیش هم از بعد مالی و هم ازبعد غیرمالی و مقایسه آندرویکردي است که بااندازه گیري واقعی عملکرارزیابی متوازن-

استراتژیهاي مقدم و درگرایش داده است وبرگزیده شده ما را به سمت هدفهاي شرکتشده به ما نشان می دهدتا چه حد استراتژیهايتعیین

سازمان فراهم می چارچوبی را جهت اجراي استراتژیهايو حتیشده به ما معرفی می کند ین هدفهاي از پیش تعیاولویت را براي رسیدن به

.هدفهاستدر واقع ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به.آورد

تعریف استراتژي

.استراتژي انجام کارهایی متفاوت از گذشته یا انجام همان کارها به شیوه اي متفاوت است

.استراتژي چگونگی انطباق ظرفیت هاي یک سازمان با فرصت هاي موجود در بازار به منظور تحقق بخشیدن به هدفهاي کل سازمان است
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موانع اساسی در پیاده سازي استراتژي

موانع مربوط به عدم انتقال استراتژي-

موانع مربوط به ناهمسویی کارکنان و استراتژي-

م تعهد مدیریتموانع مربوط به عد-

موانع مربوط به عدم تخصیص منابع-

موانع مربوط به عدم انتقال استراتژي

اگر کارکنان یک سازمان که بزرگترین عامل .دانش ، مهارت و توانمندي هاي کارکنان بزرگترین سرمایه سازمانها براي رسیدن به موفقیت است

.درك نکنند، انتظاري براي رسیدن به اهداف سازمان وجود نداردارزش آفرینی هستند استراتژي سازمان را 

موانع مربوط به ناهمسویی کارکنان و استراتژي

اگر اجراي استراتژي تنها براي مدیریت .همه کارکنان بایستی منافع مادي و سرنوشت کاري خود را در دستیابی به استراتژي هاي سازمان بدانند

اي مادي به همراه داشته باشد و سطوح دیگر مدیریت و دیگر کارکنان از آن بی بهره باشند،انگیزه کافی براي ارشد سازمان شهرت و دستاورده

.حمایت از استراتژي وجود نخواهد داشت

موانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد

نبه و صرف وقت و انرژي از سوي وي تدوین استراتژي جزء اختیارات مدیریت ارشد شرکت است، ولی پیاده سازي آن بدون حمایت همه جا

.ممکن نخواهد شد

یت مدیریت ارشد با نشان دادن حمایت روشن خود و ایجاد دغدغه در کل سازمان نسبت به اجراي استراتژي ، فرآیند پیاده سازي استراتژي را تقو

.می کند

موانع مربوط به عدم تخصیص منابع الزم

سازمانها براي برنامه ریزي استراتژیک و بودجه بندي، فرآیندهاي .ه خود را به استراتژي پیوند نمی دهندسازمانها بودج%٦٠آمارها نشان می دهد 

.جداگانه اي دارند

در سازمانها، گروهی مشغول برنامه ریزي استراتژیک و گروهی دیگر مشغول پیش بینی فعالیتهاي فعالیتهاي سال آتی و تخصیص منابع مالی و 

.لیتها هستند و هیچگونه تعاملی بین این دو گروه وجود نداردانسانی به این فعا
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چهار دیدگاه ارزیابی متوازن 

منظر مشتري-١

فرآیند داخلی-٢

یادگیري و رشد و رضایت کارکنان-٣

منظر مالی-٤

دیدگاه مشتري

هدف مشتري مداريسنجه ها

افزایش سهم از بازار بازارسهم از 

وفاداري مشتريدرصد رشد مشتریان فعلی

افزایش جذب مشتريتعداد مشتریان جدید

افزایش رضایت مشترينرخ هاي تحقیق شده از مشتریان

افزایش سودآوري مشتريسودآوري مشتري

کاهش قیمتقیمت

کاهش هزینه پس از خریدهزینه هاي پس از خرید

افزایش کارایی محصولتحقیق شده از مشتریاننرخ هاي 

افزایش کیفیت محصول درصد برگشت ها

بهبود زمان تحویلدرصد تحویل در زمان مقرر

دیدگاه فرآیند داخلی کسب و کار

هدف فرآیند نوآوريسنجه ها

افزایش تعداد محصوالت جدیدهزینه هاي تحقیق و توسعه

افزایش محصوالت اختراعیدرصد اختراعات

کاهش چرخه زمانی تولید محصولزمان تولید

هدف فرآیند عملیاتیسنجه ها

افزایش کیفیت فرآیندهزینه هاي کیفیت، در صد واحدهاي معیوب

افزایش کارایی فرآیندروند بهاي هر واحد

کاهش زمان فرآیندچرخه زمان و سرعت

و رشددیدگاه یادگیري

سنجه ها

افزایش توانایی کارکنان:هدف

میزان رضایت مندي کارکنان

درصد چرخش کارکنان

بهره وري کارکنان

ساعات آموزش

پیشنهادات دریافتی به ازاي هر کارمند و پیشنهادات به 

کار گرفته شده

افزایش انگیزه و حمایت:هدف
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دیدگاه مالی

رشد فروش:هدفسنجه ها

افزایش تعداد محصوالت جدیددرصد درآمد محصوالت جدید

خلق کاربردهاي جدید درصد درآمد ناشی از کاربرد جدید

دستیابی به مشتریان وبازارهاي جدیددرصد منابع درآمدي جدید

کاهش بهاي تمام شده:هدفسنجه ها

کاهش بهاي هر واحد محصولتمام شده هر واحد محصولبهاي 

کاهش بهاي تمام شده هر مشتريبهاي تمام شده هر مشتري

کاهش هزینه کانالهاي توزیعبهاي تمام شده هر کانال توزیع

دیدگاه مالی

با توجه به فعالیت ها در سه منظر دیگر، اگر تالش ها منجر به تغییر و بهبود وضعیت مالی شرکت نشود، سودي براي بنگاه به همراه نخواهد

:موارد زیر اشاره نمود هاي مهمی که در منظر مالی استفاده می شود، می توان به شاخص از .داشت

)ROİ(جیده می شود سودآوري که به وسیله بازده برسرمایه سن-١

)EVA(ارزش افزوده اقتصادي شاخص -٢

و به تبع آن )فعالیت (باید گفت بدون خالقیت و نوآوري در کارکنان که عمدتاً از طریق آموزش حاصل می شود بهبود عملیات به طور کلی 

.نمی باشد سرمایه امکان پذیر ان ارزش آفرینی براي مشتریان و صاحب

رمنظر فوق بطور خالصهارتباط چها

یکی از جنبه هاي عملکرد مدیریت جنبه .براي اینکه به شاخص هاي مالی یعنی سود و بازده سرمایه باال دست یابیم باید به مشتري توجه نمائیم

مندي -اینکه رضایتبراي .هدف غائی این است که مشتري ثروت ساز است از این بحث به قیمت گذاري بر مبناي هدف می رسیم.مشتري است

از بخش تحقیق و توسعه تا خروجی محصول، فرایندهاي داخلی .مشتري موجود باشد بستري الزم است و آن بستر همان فرایندهاي داخلی است

.زمانی فرایند داخلی بهینه خواهد بود که به بحث آموزش و نیازهاي کارکنان توجه شود.است

این امر در داخل کل فرایند ترکیب .بر اصول استراتژیک و به حد اعلی رساندن زنجیره هاي استراتژیک داردبنابراین سازمان احتیاج به تمرکز 

چهار جنبه (مشخص شده چهار جزء اصلی که یک ارزیابی متوازن را می سازند زنجیره هاي استراتژیک ، اندازه گیریها ، اهداف و برنامه هاي 

ن براساس چهارجنبه ایجاد شده و در داخل هر جنبه موضوع هاي استراتژیک قرار دارد تا هر مورد با مورد ارزیابی متواز.پخش شده است)فوق 

تالش براي گسترش موضوع هاي استراتژیک و قرار دادن آنها در داخل جنبه ها براي تمام زنجیره هاي .قبل از خود نیز در ارتباط باشد

.اد ارزیابی متوازن می باشداستراتژیک، احتماال سخت ترین مرحله در ایج
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مربوط به ارتباط چهار منظر:شکل

چالشهاي  احتمالی ارزیابی متوازن

امکان وجود یک تنش بین ارزیابی فرایند و ارزیابی نتیجه وجود داشته باشد-

امکان وجود مسائلی در خصوص صحت اطالعات آموزش -

کسب اطمینان از صحت اطالعات و کارت ارزیابی متوازنافزایش زمان الزم براي اداره کردن -

کارت ارزیابی متوازن در خصوص منافع کوتاه مدت اجراي وجود عالیقی در برخی از هدایت کنندگان -

راه حلهاي مقابله با چالشهاي ارزیابی متوازن

.نقش خود کنترلی می تواند براي تامین اطالعات و اینکه فرایندها ي تضمین کیفیت مرتبط با درستی و اعتبار اطالعات مهم باشد

مثالًحسابرسی معمول کیفیت اطالعات

ایجاد ارتباط موثرتر در سازمان براي اجراي مطلوب-

BSC، موضوع افزایش زمان الزم براي اداره کردن رش شده صرفه جویی هاي ایجاد شده در جمع آوري و بررسی صحت اطالعات گزا-
.را بی اثر کند 

:مزایاي اجراي ارزیابی متوازن

تبیین واقعی چشم انداز سازمان-

ایجاد اتفاق نظر و تمرکز تمامی کارکنان بر چشم انداز-

همسو سازي سازمان در راستاي تحقق استراتژي-

یکپارچه سازي برنامه ریزي استراتژیک-

تخصیص بهینه منابع-

بهبود اثربخشی مدیریت-



١٠١

نتیجه گیري

زارها با ورود این روش به عرصه مدیریت استراتژیک باعث آگاهی ما از این موضوع شد که سازمان ها در عصر اطالعات نیازمند به برخورداري از اب

مدیریتی که بیشتر نگاه به آینده دارد تا به گذشته، آشتی و نگرش هاي نوین مدیریتی هستند که روش هاي ارزیابی سنتی را با روش هاي جدید 

روش ارزیابی متوازن به عنوان یک ابزار ارزشمند در دست مدیران، ضمن برطرف ساختن بخشی از نقایص موجود در روش هاي ارزیابی .دهد

روش ارزیابی متوازن .وع دیگر بر عملکرد سازمان بنگرندسنتی، این امکان را براي آنان فراهم می سازد تا عالوه بر جنبه مالی از دیدگاه هاي متن

به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد که از دل چشم انداز و استراتژي شرکت استخراج می شود، با تعیین عوامل حیاتی موفقیت شرکت که 

شاخص هاي سنجش کمی به حمایت از منعکس کننده مهم ترین جنبه هاي کسب و کار سازمان است به مدیران کمک می کند تا با تعیین 

.اجراي استراتژي و برنامه هاي راهبردي خود بپردازد

ز روش ارزیابی متوازن چشم انداز و استراتژي شرکت را در کانون ارزیابی عملکرد سازمان قرار میدهد و با به چالش کشیدن استراتژي شرکت، ا

ش ارزیابی متوازن زمانی نمایان می گردد که از یک ابزار ارزیابی به یک ساز و کار قدرت واقعی رو.اثربخش بودن آن اطمینان حاصل می کند

.مدیریتی تبدیل شود


