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  مدل امتيازدهي متوازن

  طراحي

از معيارهاي مالي يا غيرمالي و سنجش اهداف از طرح يك مدل امتيازدهي متوازن در مورد شناسايي تعدادي 
بنابراين زمانيكه اين مقياس ها بررسي شوند اين امكان فراهم مي شود كه تعيين نماييم آيا . طريق آنهاست

هدف بعدي اين است كه با شناسايي حوزه هايي كه . است يا خير عملكرد فعلي انتظارش را برآورده ساخته
عملكرد از انتظارات منحرف گشته است مديران مي توانند توجه خود را روي اين حوزه ها متمركز نمايند و در 

ايده ي اصلي مدل . نتيجه احتمال بهبود عملكرد در بخشي از سازمان كه تحت رهبري آنهاست بيشتر مي شود
هي متوازن، استفاده از آن براي تمركز بر اطالعات مربوط به اجراي يك استراتژي بود و احتماالً در طول امتيازد

زمان از بين رفتن مرزهاي بين برنامه ريزي استراتژيك و فعاليتهاي كنترلي مرسوم منجر به نياز به طراحي مدل 
براي طراحي مدل امتيازدهي متوازن كه در آثار اين امر با ارائه چهار گام موردنياز . امتيازدهي متوازن گرديد

آنها چهار گام را . ذكر گرديد، روشن مي گردد ۱۹۹۰كاپالن و نورتون در رابطه با اين موضوع در اواخر سال 
  .به عنوان بخشهاي فرآيند طراحي مدل امتيازدهي متوازن مشخص كرده اند

  تفسير ديدگاهها در زمينه اهداف عملياتي -۱

  دهي ديدگاهها و مرتبط ساختن آنها با عملكرد فرعي ارتباط -۲

  برنامه ريزي شغلي و تعيين شاخص -۳

  يادگيري و بازخور و تنظيم استراتژي بر طبق آن -۴

اين مراحل پس از وظيفه ي ساده شناسايي تعداد اندكي از معيارهاي مالي و غيرمالي انجام مي شوند اما هر قدر 
وسيع تري تنظيم شود مدل امتيازدهي متوازن با مراحل مديريتي وسيع تري ايجاد  فرآيند طراحي براي زمينه هاي

در كتابها و مقاالتي كه به مدل امتيازدهي متوازن اشاره كرده اند نيز به پراكندگي مدل امتيازدهي . مي شود
مدل ارتباط «ه به طور كلي در ميان مردم رايج است كه ب. متوازن و اجزاي فرآيند طراحي آن اشاره شده است

هر چند كه اين مدل . به عنوان مدل امتيازدهي متوازن رجوع مي كنند» نقشه استراتژي«يا » دهي استراتژيك
كمك مي كند تا مديران توجه خود را بر موضوعات استراتژيك و مديريت اجراي استراتژي متمركز نمايند اما 

. دي خود هيچ نقشي در شكل دهي استراتژي ها نداردالزم است يادآور شويم كه مدل امتيازدهي متوازن به خو
در واقع مدل امتيازدهي متوازن مي تواند به راحتي با سيستم برنامه ريزي استراتژيك و ساير ابزارها هماهنگ 

 . گردد

  


