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 دو اهرم كنترل؛ نظام هاي كنترل تشخیصی و تعاملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام های کنترل متعادل      نظام های کنترل تشخیصی  

 (1شکل)

انتقال و کنترل مؤثر استراتژی دو نوع نظام کنترلی را به صورت مجزا برای درك چگونگی 

. مدیران 2م های کنترل تعاملیو نظا 1، نظام های کنترل تشخیصیی. یعنقرار می دهیم مورد بررسی

به دالیل متعددی، به هر دو نوع نظام وابسته اند. نظام های کنترل تشخیصی به عنوان اهرم انتقال 

متغیرهای کلیدی عملکرد و نظارت بر اجرای استراتژی های مورد نظر به کار می روند. نظام های 

و ارایه اهرمی برای تنظیم و  3تراتژیكکنترل تعاملی برای تمرکز توجه سازمانی به عدم قطعیت اس

 (1)شکل تغییر استراتژی با تغییر بازار رقابتی، مورد استفاده هستند. 

میان نظام های کنترل تشخیصی و است این نکته مطرح شود که تفاوت تر در آغاز تحلیل به

تعاملی  ی با نظام کنترلصیتعاملی در ویژگی های طراحی تکنیکی آنان نیست. نظام کنترل تشخ

برای از آن هاست. میان این دو نظام. در نحوه استفاده مدیران یکسان به نظر می رسد. تنها تمایز 

مثال، نظام برنامه ریزی سود یا کارت امتیازی متوازن را می توان به صورت تشخیصی یا تعاملی مورد 

 استفاده قرار دارد. 

 

 

 

 

                                                 
1 - Diagnostic control systems 
2 - Interactive control systems 
3 - Stategic uncertainties 

 استراتژی کسب و کار

عدم قطعیت های  معیارهای کلیدی عملکرد

 استراتژیك
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 خیصی داليل استفاده از نظام هاي كنترل به صورت تش

مدیران از نظام های کنترلی مواردی را که شخصاً باید نظارت نمایند، انتخاب می کنند. روی 

هم رفته، در هر سازمان هزاران معیار قابل گزارش به مدیران وجود دارد. اما آنها نمی توانند هر 

دلیل اصلی  معیاری را مورد بررسی و نظارت قرار دهند، برای درك شیوه انتخاب توسط مدیران، دو

استفاده از نظام های کنترل تشخیصی را مورد بررسی قرار می دهیم: اجرای مؤثر استراتژی و حفظ 

 توجه کمیاب مدیریت. 

 

 اجراي استراتژي 

کنترل تشخیصی که اطالعات مغایرت ها را مدیران اصوالً به نظارت بر آن دسته از نظام های 

عواملی که توفیق استراتژی کسب و کار در گرو اجرا یا  گزارش نمی دهند، عالقه مند هستند، یعنی

دستیابی موفقیت آمیز به آن ها می باشد. در واقع نظام های کنترل تشخیصی ابزارهای نظارتی باال به 

( آنها استراتژی را به اهداف 2پایین برای اجرای استراتژی به عنوان برنامه محسوب می گردند. )شکل 

مرتبط نموده و بر اجرای موفق آن نظارت می کنند. مدیران سازمان های و مقاصد کلیدی عملکرد 

 بزرگ بدون وجود نظام های کنترل تشخیصی، قادر به اعالم یا اجرای مؤثر استراتژی نخواهند بود. 

و تحلیل متغیرهای کلیدی ( شناسایی 1به دلیل اهمیت نظام های کنترل تشخیصی، مدیران باید از )

( کفایت نظام های مذکور برای هدایت عملکرد اطمینان 3ن اهداف مطلوب و )( تعیی2عملکرد، )

 حاصل نمایند. 

 پیوند استراتژی به نظام های کنترل تشخیصی  -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتژی کسب و کار 

 

  معیارهای کلیدی عملکرد

 ها خروجي

 اهداف

 ورودی ها فرایند
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 : نکته قابل توجه

و سنجش عملکرد انجام می دهند. آنها با مدیران در سازمان ها همین کار را با نظام کنترل 

کنترل، سازمان را در حالت هدایت خودکار قرار می دهند. مدیران به جای نظارت  استفاده از نظام

تنظیم شده، مستمر بر فرایندهای درونی متعدد و مقایسه نتایج حاصله با اهداف و مقاصد از پیش 

گزارش های دوره ای از حسابداران دریافت می کنند. در صورت انطباق روند انجام امور با موارد پیش 

و وقت خود را به سایر شده، مدیران می توانند گزارش ها را به سرعت مورد بررسی قرار داده بینی 

موضوعات اختصاص دهند. از سوی دیگر اگر مغایرت ها شناسایی شوند، الزم است مدیران وقت و 

د توجه خود را صرف بررسی علل بروز آن کرده و اقدامات اصالحی متناسب را اعمال نمایند. این فراین

 خوانده می شود.  «1مدیریت برمبنای استثنا»با عنوان 

 

 به كارگیري مؤثر نظام هاي كنترل تشخیصی 

مدیران برای به کارگیری مؤثر نظام های کنترل تشخیصی باید از بذل توجه کافی نسبت به 

ا، پنج حوزه، اطمینان حاصل نمایند: تعیین اهداف، هم سویی معیارهای عملکردی، طراحی انگیزه ه

 بررسی گزارش های موارد خاص و پیگیری موراد خاص قابل مالحظه. 

اهداف عملکرد، در واقع عیار نظام های کنترل تشخیصی . تعیین اهداف و توافق درباره آنها. 1

است. وجود آن برای اجرای مؤثر استراتژی ضروری است زیرا حوزه های تمرکز انرژی واحدهای تابعه 

لیل اهمیت تعیین اهداف، مدیران باید از مطلوبیت میزان و جهت اهداف را تعریف می کند. به د

 تنظیم شده اطمینان یابند. 

 -معموالً یك بار در سال -مدیران نیز به همین ترتیب، اهداف کلیدی عملکرد را گاه گاه

تعیین می نمایند. در صورت تعیین صحیح این اهداف، تنظیم اضافی و یا بذل توجه بیشتر، نیازی 

سریع گزارشات استثنا بر پیشرفت کار نخواهد بود. مدیران می توانند در طول دوره عملیاتی، با مرور 

 نظارت نمایند. 

که همان معیارهای کنترل تشخیصی، محدوده پاسخگویی را . هم سويی معیارهاي عملکرد. 2

مایند. بنابراین تعریف می ن -متغیرهای عملکردی است که یك مدیر در قبال آن پاسخگو می باشد

اگر مدیران برای کسب اطمینان از قرار داشتن استراتژی در مسیر اصلی، خواهان استفاده از نظام 

های کنترل تشخیصی هستند، باید از بازتاب واقعی اولویت ها و اهداف استراتژیك در معیارهای 

برای کسب اطمینان از  عملکردی اطمینان حاصل نمایند. راه کارهایی مانند کارت امتیازی متوازن،

با استراتژی مورد نظر اهمیت فوق العاده ای دارد. این کار به صورت دوره ای هم سویی این معیارها 

 انجام می شود، اما فوق العاده با اهمیت است. 
                                                 
1 - Management by exception 
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مدیرانی که خواهان به حداکثر رساندن بازده مدیریت هستند از عواملی برای . طراحی انگیزه ها. 3

زش و تحقق اهداف بهره می برند. پاداش، ارتقاء و افزایش حقوق برمبنای شایستگی را تقویت، انگی

می توان براساس گزارش های عملکرد در نظام های کنترل تشخیصی محاسبه کرد. به این ترتیب 

انگیزه ها، سبب بروز انگیزش های بیرونی می گردند و مدیران را از نظارت بر فعالیت های روزانه زیر 

از فعالیت آنان در جهت اهداف مورد نظر، معاف می نماید. معادالت و ن برای کسب اطمینان دستا

برای حفظ توجه افراد معیارهای عملکرد تشخیصی که پاداش ها را با نتایج حاصله مرتبط می سازد، 

 به اجرای استراتژی کافی است. 

می توانند گزارش های استثنا را مدیران با نظام های کنترل تشخیصی . بررسی گزارشات استثنا. 4

کنند. اگر نظام های حاصل استراتژی اطمینان به صورت ماهانه یا فصلی مرور کنند و از اجرای 

سنجش و انگیزه ها به خوبی هم سو طراحی شده باشند، این مرور به سرعت و مؤثر انجام می شود و 

زم است گزارش ها را برای برری شواهد، فقط الاز این طریق بازده مدیریت افزایش می یابد. مدیران 

 مسایل در آینده می باشند مرور کنند. استثناهای بزرگ یا شاخص هایی که بیانگر وقوع 

مدیران در عین استفاده از نظام های کنترل تشخیصی، هنگام . پیگیري استثناهاي قابل توجه. 5

رداندن امور به مسیر اصلی آغاز نمایند. مشاهده یك مغایرت عمده باید به سرعت اقداماتی را برای بازگ

 زیر دستان نیز مانند روسای خود، معیارهای مشابهی را تحت نظارت قرار می دهند. 

 

 خطرات نظام هاي كنترل تشخیصی 

ضرر نظام های کنترل ناهمسو بیش از منفعت آن هاست. میزان توجه سنجش متغیرهاي نادرست. 

ند کجا وقت بگذراند. برخی اوقات، معیارهای تشخیصی غیر محدود است و افراد باید تشخیص بده

 همسو سبب خروج استراتژی از مسیر درست خود می شود. 

که عملکرد، تابعی از تحقق اهداف از پیش تعیین شده باشد، کارکنان زمانی اهداف دست پايین. 

ای انجام این کار، افزایش احتمال تحقق اهداف مذکور خواهند بود. یکی از راه هطبیعتاً خواهان 

شروع با هدفی نسبتاً ساده است. کارکنان ممکن است سعی کنند مقاصد عملکرد را دست پایین 

بگیرند. اگر مدیران با اطمینان از وجود اهداف مناسب، این امر را جبران نکنند، مشکالت جدی به بار 

 خواهد آمد. 

ب آزاد شدن انرژی و خالقیت می پاداش های مرتبط با معیارهای تشخیصی، سب. 1بازي سیستم

گردد. افراد عموماً برای تحقق آنچه به خاطرش ارزیابی می شوند، تالش می کنند. اما این انرژی بر 

                                                 
1 - Gaming the systems 
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تقویت معیار متمرکز می گردد، حتی اگر بهبود معیار به بهبود اهداف و استراتژی مورد نظر منتهی 

 . نشود. این تالش نامربوط بازی سیستم نامیده می شود

سایر مغایرت های متداول، هنگام اتکا بر نظام های کنترل تشخیصی برای دستیابی به اهداف عبارتند 

 از: 

 این امر زمانی رخ می دهد که یك فرد، زمان بندی و / یا ثبت فعالیت های مالی  -1همسازی

 را برای بهتر نشان دادن عملکرد، تغییر دهد. 

 برای منعکس ساختن اخبار مطلوب )اهداف تحقق  مدیران ممکن است در تالش -2جانبداری

یافته( در گزارش خود، اطالعات را به صورتی دیگر نشان داده و یا اخبار نامطلوب را پنهان 

 نموده یا کم اهمیت جلوه دهند )عدم موفقیت در دستیابی به برخی اهداف(. 

 قانون یا خط مشی  برخی اوقات، فشارهای عملکرد، فرد را به نقض -3اقدامات غیر قانونی

 سازمان 

 وا می دارد تا معیارهای تشخیصی وضعیت بهتری پیدا کنند و پاداش دریافت گردد. 

زمانی كه افراد براي تحقق عملکرد تشويق می شوند اما چگونگی انجام اين كار تصريح 

 نمی گردد، امکان خروج از حدود قابل قبول وجود دارد. 

 

 نظام هاي كنترل تعاملی 

مدیران در هر کسب و کار بزرگ یا متوسط، یافتن راهی برای تمرکز افراد سازمان بر چالش 

این عدم قطعیت های استراتژیك می باشد. آنان برای انجام این امر، بر واقعیتی ساده و در عین حال 

 جهانی اتکا می کنند؛ همه چیزی را می بینند که رئیس آنها می بیند. 

ی کند چگونه کسب و کار برای مشتریان ارزش تولید می کند و استراتژی کسب و کار مشخص م

آینده  -رقبا متمایز می سازد. چشم انداز مدیریت در مورد آیندهخود را از سایر محصوالت و خدمات 

سبب ایجاد عدم قطعیت های استراتژیك می گردد. این عدم  -کسب و کار در بازار چگونه خواهد بود

مدیران می گردد. عدم قطعیت ب نگرانی بو پرسش هایی است که سد رقطعیت ها در حقیقت موا

های استراتژیك، براساس استراتژی کنونی و بینش مدیریت در مورد آینده به تغییرات خواست های 

 مشتری، اقدامات رقیب، تکنولوژی جدید، قوانین حکومتی، و یا هر فرصت و تهدید دیگر مرتبط است. 

 

 

 
                                                 
1 - Smoothing 
2 - Biasing 
3 - Illegal acts 
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 ند کنترل تعاملی برای یادگیری استفاده از فرای -3شکل 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیران برای تمرکز سازمان بر این عدم قطعیت های استراتژیك، یك )یا چند( نظام کنترل و 

حاصل عملکرد را انتخاب نموده و آن را در یك شیوه کامالً تعاملی به کار می برند. اطالعات سنجش 

ای اقدامات آنان مورد استفاده قرار گرفته و آنان را از نظام مذکور در چالش زیردستان و برنامه ه

ناگزیر از کوشش برای درك شرایط متغیر می سازد. این انتخاب، صراحتاً عالیمی را برای نشان دادن 

آنچه مهم محسوب می شود، ایجاد می نماید. باید به خاطر داشت، همه چیزی را می بینید که رییس 

خودشان وقتی رؤسا اطالعات جدیدی عرضه می کنند، زیر دستان آنها می بیند. برخالف انتظار، 

 کمك می کند و به پرسش هایشان اطالعاتی جمع می کنند که به آنها در پاسخ 

و مکالمات تعاملی با طرح هایی پیشنهاد می دهند که با شرایط متغیر هماهنگ است. مشاجرات 

 ی گیرد. اطالعات جدید در تمامی سازمان صورت مبررسی و تحلیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم قطعیت های 

 استراتژیك

استراتژی های کسب 

 و کار

 نظام  کنترلی تعاملی  بحث و گفتگو

 یادگیری انتخاب 

 عالیم

 چشم انداز مدیریت ارشد
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 فشار مقامات ارشد به پایین: استراتژی پایین به باال -4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام کنترلی تعاملی استفاده کنیم، داشتن چهار معیار زیر برای این که بتوانیم از یك نظام به عنوان 

 ضروری است: 

ك باشد اگر بخواهیم قابل دراطالعات موجود در یك نظام کنترل متعامل باید به سادگی  .1

یکسان فعالیت نموده و به مکالمات و مشاهدات مولد باشد، باید تمامی افراد براساس اطالعات 

صحت آن اطمینان داشته باشند. مدیران نباید وقت خود را با بحث در زمینه اعتبار الگوریتم و 

 تلف کنند.  یا محاسبات پیچیده ای که چگونگی گردآوری اطالعات را تعیین می نمایند،

نظام های کنترل تعاملی باید اطالعاتی در زمینه عدم قطعیت های استراتژیك، ارایه نمایند.  .2

این شرط علت اصلی اهمیت فوق العاده نظام های کنترل تعاملی محسوب می شود که باعث 

ل تعاملی داده های عدم قطعیت توجه تمام سازمان می گردد. بسیار مهم است که نظام کنتر

به مشتریان، تکنولوژی، مقررات که با استراتژی کسب و کار تعیین می شوند ممکن است  ها-

دولتی یا سایر عواملی که شالوده های مهم استراتژی و پیشنهاد ارزش کنونی محسوب می 

 شوند. مرتبط باشند. 

 گیرند.باید توسط مدیران سطوح مختلف سازمن مورد استفاده قرار نظام های کنترل تعاملی  .3

مدیران از نظام های کنترل به گونه ای متعامل، به منظور ایجاد انگیزه در زیر دستان برای 

 

 فشار باال به پایین

 

 استراتژی ها 

 

 

 یادگیری 

 

 تاکتیك ها 

 

 

 اقدامات  
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برای به کارگیری جستجو، تحلیل و بخث در زمینه اطالعات استفاده می کنند. بنابراین، 

تعاملی یك نظام، نظام اطالعات باید کامالً قابل دسترس بوده و توسط تام مدیران استفاده 

شرایط با برنامه سود تأمین می شود و با برنامه استراتژیك گسترده ای که همواره شود. این 

 بر روی میز مدیر عامل باقی می ماند، تأمین نمی گردد. 

نظام های کنترل تعاملی باید برنامه های عملی جدیدی تولید نمایند. یك نظام کنترل  .4

ان ارشدی که از نظام کنترل تعاملی متعامل توجه را بر الگوهای تغییر متمرکز می سازد. مدیر

( چرا؟ 2تغییری کرده است؟ )ه چیزی چ( 1استفاده می کنند باید پرس های زیر را بپرسند: )

( چه باید کرد؟ علت استفاده از نظام های کنترل تعاملی برای، تنظیم 3و مهم تر از همه )

 استراتژی براساس زمان واقعی است. 

 

 خاب نظام هاي كنترل تعاملیعوامل مؤثر بر طراحی و انت
در صورت باال بودن عدم قطعیت،  عدم قطعیت استراتژيك 

 نظام كنترل تعاملی 
در صورت پايین بودن عدم 

 قطعیت، نظام كنترل متعامل
بر تکنولوژی جدید در حال تکوین  وابستگی تکنولوژیکی 

 متمرکز می گردد. 

 بر تغییر نیازهای مشتری متمرکز 

 می گردد. 

 -بر تهدیدها و فرصت های اجتماعی رات و حفظ بازار مقر

 سیاسی متمرکز می گردد.

بر فرصت ها و تهدیدهای رقابتی 

 متمرکز می گردد. 

از معیارهای ورودی/ خروجی  از معیارهای مالی استفاده می نماید. پیچیدگی زنجیره ارزش 

 استفاده می کند. 

 وتاه استفاده از افق برنامه ریزی ک سهولت پاسخ تاکتیکی 

 می نماید. 

 از افق برنامه ریزی بلند استفاده 

 می نماید. 

  

 انتخاب نظام كنترل تعاملی 

با توجه به نظام های متعدد در یك سازمان، عوامل مؤثری را که در انتخاب مدیران مؤثر 

خود  است، تحلیل می نماییم. حداقل چهار عامل در انتخاب نظام هایی که توجه مدیران را به

 اختصاص می دهد، مؤثر می باشد. 

هرچه وابستگی یك کسب و کار به تکنولوژی خاصی بیشتر باشد )مانند . 1وابستگی تکنولوژيکی

سازندگان هواپیما(، تولید سود رقابتی با توجه به روش های جدید استفاده از تکنولوژی، اهمیت 

بر تکولوژی های در حال تکوین و تأثیر بیشتری دارد. مدیران در این شرایط، برای تمرکز سازمان 

عدم موفقیت در می نمایند. استفاده بالقوه آن بر استراتژی جاری، از نظام های متعامل مدیریت پروژه 

                                                 
1 - Technological dependence 
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این امر، به کهنگی تکنولوژی منجر می شود، همانطور که دایره المعارف بریتانیکا آثار تکنولوژی لوح 

ده و نابود شد. در مقابل، در صورت عدم وابستگی تکنولوژی فشرده بر انتقال اطالعات را درك نکر

)مانند محصوالت پاك کننده خانگی(، مشتریان، تنها به یك محصول یا یك مفهوم محصول، وابسته 

 توجه مدیران ارشد سازمان را به تغییرات نیازیهای مشتری نیستند. در این گونه موارد، 

محصوالت جدید خود را نشان می دهد، در چنین شرایطی،  می دهند که در برنامه های بازاریابی و

اغلب از نظام های تعاملی درآمد نشان تجاری و یا نظام های تعاملی برنامه ریزی سود که می تواند 

 مبادالت کاری را الگوسازی نماید، استفاده می شود. 

تی دارویی باید مدیران فعال در صنایعی مثل شرکت های عمومی و شرکت های تحقیقا. 1مقررات

توجه ویژه ای به ممنوعیت های عمومی، فشارهای سیاسی، و مقرراتی که بر کسب و کار آنان مؤثر 

است، مبذول نمایند. در این گونه شرکت ها، وجود نظام های خبری متعامل، جهت گردآوری 

است. به برای درك نفوذ بر محیط پیچیده تکنیکی، سیاسی و اتماعی کسب و کار ضروری اطالعات 

تا فراد سازمان را به همین ترتیب، مدیران نظام های مذکور را به صورت تعاملی به کار می گیرند. 

 بررسی مستمر محیط و یافتن عالیم بروز تغییر در مقررات یا فشارهای سیاسی وادار سازند. 

سب و مانند ک -مدیران کسب و کارهای دارای زنجیره های پیچیده ارزشپیچیدگی خلق ارزش. 

الکترونیك کارهایی از طریق نوآوری در محصوالت به رقابت در بازارهای چندگانه مثل وسایل 

باید خطوط تولید و بازارهای متفاوت را زیر نظر داشته  -ولوژی پیشرفته می پردازندنبرخوردار از تک

ورتی پیچیده و پویا باشند. در این گونه کسب و کارها، تحقیق و توسعه، تولید، توزیع و بازاریابی به ص

با یکدیگر پیوند دارند. معیارهای مالی مانند نظام های تعاملی برنامه ریزی سود، ابزار مؤثری در 

ساخت الگوهای کسب و کار محسوب می شوند که چگونگی تأثیر احتمالی تغییرات یك متغیر بر 

زنجیره های ثابت ارزش، کسب و کار را برجسته می سازد. در مقابل، مدیران کسب و کارهای دارای 

در روند مدیریت با مبادالت پیچیده کمتری  -مانند نشان های تجاری مصرفی از قبیل کوکاکوال

مواجه اند. کسب و کار آنان به نسبت، ساده تر است. بنابراین می توانند میزان پیچیدگی را با تمرکز 

و سهم بازار کاهش دهند. بنابراین بر معیارهای ساده تر ورودی و خروجی، مانند حجم عالمت تجاری 

درآمد را به گونه ای متعامل به  -کسب و کارهای مذکور اغلب نظام های بودجه ریزی عالمت تجاری

 کار می گیرند. 

جنگ کوال میان پپسی تقلید از تاکتیك های رقیب ساده باشد )مانند اگر سهولت پاسخ تاكتیکی. 

واکنش پذیری تاکتیکی، کلید موفقیت رقابتی محسوب است. و کوکا(، افق برنامه ریزی بسیار کوتاه 

درآمد،، بازخورد سریع مربوط به می شود. در این گونه شرایط، نظام های تعاملی عالمت تجاری 

تأثیرات تاکتیك های قیمت گذاری، ترویج و بسته بندی را ارایه می نماید. در مقابل، در صورتی که 

                                                 
1 - Regulation 
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ا به دلیل محدودیت های تکنولوژی یا بازار )مانند سازندگان خودرو( تقلید از اقدامات استراتژیك رقب

دشوار باشد، افق های برنامه ریزی گسترده تر بوده و به کارگیری نظام های تعاملی مدیریت پروژه یا 

 نظام های تعاملی برنامه ریزی سود مؤثرتر خواهد بود. 

 انتخاب تعداد نظام هاي كنترل تعاملی 

توسط یا بزرگ، نظام های رسمی متعددی برای کنترل و سنجش عملکرد و کارهای مکسب 

دارند. نظام برنامه ریزی سود، نظام  بودجه ریزی، نظام حسابداری هزینه، کارت امتیازی متوازن، نظا 

کنترل دقیق پروژه و غیره. بیشتر نظام های فوق به صورت تشخیصی مورد استفده قرار می گیرند، 

در نظر گرفته شود عموماً مدیران تناها یکی از نظام های ( nی کنترل کسب و کار )اگر تعداد نظام ها

شیوه تشخیصی و کنترل را به صورت تعاملی مورد استفاده قرار داده و تعداد نظام هایی که به 

( می باشند. استفاده از تنها یك نظام به صورت n-1مدیریت براساس استثنا به کار می گیرند )

 لت دارد؛ شناختی و استراتژیك. تعاملی سه ع

شخیصی و تعاملی وظايف نظام كنترل براي مديران و كاركنانی كه از نظام هاي كنترل ت

 استفاده می كنند

 كاركنان  مديران  
تعیین دوره ای اهداف عملکرد یا مذاکره  نظام هاي كنترل تشخیصی 

 در زمینه آن 

 طراحی و حفظ نظام ها 

 تفسیر اطالعات  رش هادریافت و بررسی گزا 

 ارائه گزارش ها پی گیری استثناهای قابل توجه 

 ناطمینان از انسجام و قابل اطمینان بود

  داده ها 

انتخاب نظام تعاملی مورد استفاده زمان  نظام هاي كنترل متعامل 

بندی جلسات رو در رو با زیر دستان براب 

حث در مورد اطالعات موجود در نظام 

خ گویی مدیران عملیاتی تقاضای پاس

سازمان در زمینه اطالعات موجود در نظام 

 های مذکور

 گردآوری و تدوین اطالعات 

 

 

 

 

 تسهیل فرایند تعامل 

 كنترل تعاملی و تشخیصی  خالصه اي از ويژگی هاي نظام هاي

 نظام هاي كنترل تشخیصی 

دقیق قرار داده و انحراف از نظام های بازخوردی که نتایج سازمانی را مورد کنترل  چه چیزي 

 ی تعیین شده عملکرد را تصحیح می نمایند. استانداردها

 مثال ها: برنامه های سود و بودجه ها 

 ی اهداف و مقاصد انظام ه         
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 کارت امتیازی متوازن          

 نظام های کنترل پروژه          

 عواید  -نظام های کنترل عالمت تجاری         

 نظام های برنامه ریزی استراتژیك          

 ابع فراهم آوردن امکان تخصیص مؤثر من چرا 

 تعریف اهداف 

 ایجاد انگیزه 

 دستورالعمل هایی برای اقدامات اصالحی 

 ارزیابی پس از تحقق 

 آزاد گذاردن توجه مدیریت 

 تعیین استانداردها  چگونه 

 سنجش خروجی ها 

 پیوند، انگیزه ها به تحقق اهداف 

 استانداردهای عملکرد می تواند از پیش تعیین شود.  چه وقت 

 خروجی ها را می توان سنجش کرد. 

اطالعات بازخورد را می توان برای تأثیرگذاری و یا تصحیح موارد انحراف از استاندارد 

 به کار گرفت. 

 . فرایند یا خروجی یك متغیر کلیدی، عملکرد است

مدیران ارشد، اهداف را تعیین نموده و یا در زمینه آن مذاکره می نمایند، گزارش ها را  چه كسی 

دریافت می کنند و آن را مورد بررسی قرار می دهند. استثناهای قابل مالحظه را 

 پیگیری می نمایند. 

 ا ارایه کارکنان، نظام ها را حفظ نموده، اطالعات را جمع آوری می کنند و گزارش ها ر

 می نمایند. 

 

 

  تعاملی نظام هاي كنترل 

در فعالیت های تصمیم گیری زیر نظام های کنترلی که مدیران برای قرار گرفتن  چه چیزي 

 دهند. دستان به صورت مشخص و منظم مورد استفاده قرار می

  نظام های برنامه ریزی سودمثال ها: 

 کارت امتیازی متوازن          
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 پروژه  مدیریتنظام های          

 عواید عالمت تجارینظام های          

 خبرینظام های          

تمرکز توجه سازمانی بر عدم قطعیت های استراتژیك ایجاد حساسیت برای ارایه  چرا 

 اقدامات و استراتژی های جدید 

ر، تبدیل به کسب اطمینان از این که اطالعات جمع آوری شده توسط نظام مورد نظ چگونه 

 یك دستور کار مهم و مورد مراجعه در جلسات زیر دستان می شود. 

 کسب اطمینان از اینکه نظام مورد نظر کانون توجه مدیران سازمان می باشد. 

 شرکت در جلسات رودرو با زیر دستان 

 چالش مستمر در زمینه اطالعات، با فرضیات و برنامه های اجرایی 

ی استراتژیك نیازمند جستجوی تغییرات مخرب و فرصت ها می عدم قطعیت ها چه وقت 

 باشند. 

مدیران ارشد، به گونه ای فعاالنه از نظام مذکور استفاده نموده و پاداش های ذهنی  چه كسی 

 تالش محور را تعیین می نمایند. کارکنان به عنوان تسهیل گر عمل می کنند. 

 

ای ایرانی، ضعف نظام های مدیریت عملکرد و یکی از مشکالت مهم مدیریتی در سازمان ه

کنترل مدیریتی است. وقتی سازمان بزرگ می شوند. ابعاد این مشکل نیز افزایش می یابد و به مانعی 

 برای شد سازمان ها تبدیل می گردد. 

ازمان اهداف و جهت های کلی وقتی سازمان کوچك و عداد کارکنان آن محدود است، مدیر س

       در جهت تحقق این اهداف انجام شود، مشخص می کند، کارهایی را که باید  نرا تعیی نسازما

مزبور را به افراد مربوطه واگذار می نماید. وی کارها را از نزدیك مشاهده و بررسی می سازد و کارهای 

می نماید و اقدامات اصالحی را به موقع طراحی و انجام می دهد تا سازمان در جهت هدف های 

کند. در این نوع سازمان ها مدیر یا مدیران ارشد از نزدیك در عملیات سازمان دیگر  مطلوب حرکت

عملیاتی را خودشان می گیرند و با مشاهده مستقیم، عملیات و می شوند و بسیاری از تصیمات 

 عملکردها را زیر نظر داشته و مدیریت می کنند. 
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نند به شیوه مزبور سازمان را هدایت و عملکرد اما وقتی ابعاد سازمان بزرگ می شوند، مدیران نمی توا

آن را کنترل نمایند. عوامل مختلفی مانع از مدیریت به شیوه مزبور می شود که برخی از آنها عبارنند 

 از: 

نمی توانند شاهد و ناظر کلیه عملیات ها و فعالیت های مدیران ارشد سازمان های بزرگ  .1

ات ها بسیار زیاد است و مشاهده آنها از نزدیك برای سازمان باشند. تعداد فعالیت ها و عملی

 کنترل و ارزیابی در ظرف زمانی مدیران ارشد نمی گنجد. 

عملیات، فعالیت ها و تخصیص ها در سازمان های بزرگ بسیار متنوع و گسترده اند و حتی با  .2

 ن است. فرض مشاهده مستقیم آنها، اشراف الزم برای فهم و کنترل آنها در یك مدیر ناممک

با تعداد افراد سازمان، استعدادها و خالقیت های بالقوه در در سازمان های بزرگ متناسب  .3

سازمان افزایش می یابد، تصمیم گیری متمرکز در مورد عملیات موجب می شود که از این 

استفاده نشود. به این ترتیب، کیفیت ظرفیت بالقوه سازمان و اطالعات با ارزش عملیاتی آنان 

یمات افت می کنند، استعدادهای سازمان منفعل و دلسرد می شوند و احتمتالً سازمان را تصم

 ترك می کنند و در نتیجه عملکرد سازمان تنزل می یابد.

باال افزایش با دخالت مدیران ارشد در تصمیمات عملیاتی و جزیی، تراکم تصمیمات در سطوح  .4

ری و کاهش کیفیت تصمیمات می می یابد. تراکم تصمیمات موجب کندی در تصمیم گی

شود. دو عامل کندی و تنزل کیفیت تصمیمات باعث رکود و افول سازمان و عملکرد آن می 

 گردد. 

چنانچه مدیران ارشد بخواهند اختیارات تصمیم گیری را تفویض نمایند. باید نظامی داشته  .5

وند. در غیر واحدهای سازمان مطمئن شباشند تا از جهت درست حرکت و عملکرد مناسب 

اینصورت، به دلیل مسئولیت مدیریت سازمان در قبال عملکرد کل سازمان، تفویض اختیارات 

 نقض می شود و نظام تصمیم گیری به حالت متمرکز گرایش پیدا می کند. 

عوامل مزبور مانع از رشد مدیران عمومی سازمان و عدم فراغت مدیران ارشد از کارهای عملیاتی 

داختن به امور راهبردی سازمان شده و همچون عامل بازدارنده ای مانع از رشد و برای تفکر و پر

 شکوفایی سازمان می شوند. 

چگونگی پیشرفت عملیاتی متفاوت است. کنترل عملیات بر کنترل ی با کنترل تیمدیرنظام کنترل 

ل عملکرد واحدها فعالیت ها، هزینه و کیفیت انجام فعالیت ها متمرکز است. کنترل مدیریتی به کنتر

متمرکز است که در بردارندة تعداد بسیار زیادی از فعالیت ها می باشد. اگر مجموعه فعالیت های یك 

واحد سازمانی به درستی و هماهنگ انجام شوند، عملکرد واحد سازمانی مناسب خواهد بود. عملکرد 

 ارشد است.  مطلوب واحدهای سازمانی است مورد توجه نظام کنترل مدیریت و مدیران
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ارکان نظام کنترل مدیریتی و اندازه گیری عملکرد را می توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول 

زیر ساخت نظام، دسته دوم ساختار نظام و دسته سوم فرایندهای جاری در نظام کنترل مدیریتی 

و مسئولیت های  است. در زیر ساخت نظام، می توان از عواملی نظیر ساختار تشکیالتی و اختیارات

مدیران واحدهای مختلف، نظام اطالعاتی سازمان برای تولید و جمع آوری و انتقال و ذخیره سازی و 

با هدف های سازمان و فرهنگ سازمانی پردازش اطالعات، نظام انگیزشی برای هم جهت کردن افراد 

، شاخص های کلیدی نام برد. ساختار نظام کنترل مدیریتی شامل نوع مراکز مسئولت در سازمان

واحدهای سازمانی و ساختار گزارشات کنترلی است. فرایند نظام کنترل مدیریت شامل فرایند عملکرد 

تنظیم اهداف و برنامه های استراتژیك و تعیین استانداردهای عملکرد، تنظیم بودجه یا برنامه سود، 

مات اصالحی برای کنترل تهیه و ارایه گزارشات عملکرد، تحلیل گزارشات و طراحی انجام خد

مدیریتی است. در فرایند مزبور تدوین اهداف و استراتژی ها و کنترل سازمان از نظر پیگیری 

 استراتژی ها و تحقق هدف های استراتژیك اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

 

 دارايی هاي نامشهود

      موارد زیر را شامل  ارد کهداختصاص  1آخرین گروه موجود در ترازنامه به دارایی های نامشهود

 می گردد: 

  حق انتشار، امتیاز اختراعات و نام های تجاری 

 2سرقفلی  

  )امتیازهای با ارزش )مثل حق پخش برنامه ها، رسانه ها 

  اجاره ها 

ت یا دارایی های مالی مانند نقدینگی و اسناد دریافتنی، اها و تجهیزاندارایی های مشهود مانند ساختم

 گذشته و در ترازنامه شرکت جای می گیرند. آزمون های مذکور به راحتی از 

دارایی های نامشهود دیگر مانند حسن شهرت یا ارتباط با فروشندگان که اغلب آنها سال ها وقت می 

برد، در ترازنامه مالی جایی ندارند. برآورد ارزش پولی چنین دارایی هایی دشوار است و این منابع به 

 شرکت ها دیده می شوند. ندرت در ترازنامه 

 منابع نامشهود

 منابع نامشهود از زمره ارزشمندترین دارایی ها هستند. این منابع شامل موارد زیر می شوند. 

 3انحصاری لیقابلیت های داخ 

 1حق امتیاز بازار 

                                                 
1 - intangible Assets 
2 - goodwill 
3 - Disinctive internal capabilities 
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  شبکه های ارتباط با مشتریان و تأمین کنندگان 

 

 

 كارت هاي امتیازي متوازن
بازارهای جهانی فرضیات اساسی کسب و کار د اطالعات و گشایش ظهور فن آوری های جدی

مدرن را تغییر داده است. شرکت ها فقط با توسعه دارایی های مشهود نمی توانند به مزیت رقابتی 

پیدار دست یابند. سازمان های تولدی و خدماتی در عصر اطالعات به توانایی های جدید برای 

نایی یك شرکت در بسیج و به کارگیری دارایی های نامشهود برای خلق موفقیت رقابتی نیاز دارند. توا

 و حفظ مزیت رقابتی بسیار مهم است. منابع و دارایی های نامشهود، سازمان را قادر می سازد تا: 

  ارتباط با مشتری را برای ایجاد وفاداری توسعه دهد؛ 

  به بخش های مشتری و بازارهای جدید میدان دهد؛ 

  نه ارایه نماید؛ خالقاخدماتی محصوالت و 

  محصوالت و خدمات سفارشی و با کیفیت باال را با هزینه اندك و در زمان کوتاه تولدی نماید؛ 

  مهارت های کارکنان را برای بهبودهای مستمر در توانایی فرایند، کیفیت و مدت زمان

 پاسخگویی بسیج نماید. 

 كارت امتیازي متوازن 

اهداف مرتبط و چندگانه ای را که شرکت ها برای رقابت براساس نوآوری و  ،2کارت امتیازی متوازن

قابلیت های نامشهود خود باید به آن دست یابند، به یکدیگر پیوند می زند. کارت امتیازی مأموریت و 

استراتژی را به اهداف و معیارهایی تبدیل می کند که در چهار وجه مختلف سازمان دهی می گردند: 

 ری، فرایندهای داخلی کسب و کار و یادگیری و رشدمالی، مشت

 : توسعه اهداف و معیارهاي مرتبط با متغیرهاي اصلی عملکرد مالی 1مرحله 

معیارهای مالی که بیانگر نتایج اقتصادی به کارگیری استراتژی هستند. در کارت به دلیل اهمیت 

های عملکرد مالی نشان دهنده نقش نیز مطرح می گردد. معیار 3وجه عملکرد مالیامتیازی متوازن 

 اقدامات و طرح ها در بهبود سود می باشند. 

 : توسعه اهداف و معیارهاي مرتبط با متغیرهاي اصلی عملکرد مشتري 2مرحله 

متوازن، مدیران اقدام به شناسایی مشتریان و بخش های مطلوب کارت امتیازی  1وجه مشتريدر 

های هدف شامل مشتریان کنونی و بالقوه می گردد. سپس مدیران بازار برای رقابت می نمایند. بخش 

                                                                                                                                                                  
1 - Market franchiese 
2 - Balanced scorecard 
3 - Financial performance perspective 
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معیارهایی را برای ارزیابی توانایی واحد کسب و کار در جلب رضایت و وفاداری مشتری بخش های 

 هدف توسعه می دهند. 

مطالعات نشان می دهد کسب و کارهایی که مشتریان راضی و وفادار دارند، در بلند مدت 

کاهش باعث  ،بود. مشتریان وفادار، عموماً میزان خرید خود را افزایش می دهندسودآورتر خواهند 

هزینه خدمات می شوند، مشتریان جدیدی معرفی می کنند و تمایل به پرداخت قیمت باالتری برای 

درصدی وفاداری مشتریان می تواند سود  5محصوالت و خدمات قابل اعتماد دارند. ار این رو افزایش 

 افزایش دهد.  %85تا  %25را از 

وجه مشتری معموالً شامل چند معیار اصلی یا عمومی مربوط به وفاداری مشتری است. این 

معیارها شامل رضایت مشتری، حفظ مشتری، جذب مشتری جدید، سودآوری مشتری و سهم بازار و 

 سهم مالی در بخش های هدف می باشد. 

 وجه مشتري معیارهاي اساسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر چند معیارهای مشتری در اغلب سازمان ها یکسان هستند، اما باید آنها را با توجه به گروه های ه

مشتری هدف که انتظار می رود بیشترین رشد و سودآوری را برای کسب و کار به دنبال داشته 

 باشند، متناسب کرد. یعنی، رضایت مشتری، حفظ مشتری، وفاداری مشتری و سهم بازار، تنها برای

                                                                                                                                                                  
1 - Customer Perspective 

 سهم بازار

 سوددهي مشتري

 مشتريسهم 

 جذب مشتري حفظ مشتري

 رضايت مشتري

 نتايج مشتري

 انگیزه هاي كلیدي و معیارهاي 

 فرايندهاي داخلی كسب و كار
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مشتریان یا بخش هایی از بازار هدف اندازه گیری شود که سازمان می خواهد مهم ترین ارایه کننده 

 خدمات و محصوالت به آنها باشد. 

 

 

 وجه مشتری: پیوند ارزش پیشنهادی با معیارهای کلیدی نتیجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د فرايند داخلی: توسعه اهداف و معیارها مرتبط با متغیرهاي اصلی عملکر3مرحله

فرایندهایی را که برتری در آنها الزمه توفیق اجرای استراتژی ، 1وجه فرايندهاي داخلیمدیران در 

(. وجه فرایندهای درونی کسب و کار شامل فرایندهای 4-9سازمان است شناسایی می نمایند )شکل 

 مهمی است که واحد کسب و کار را قادر می سازد تا: 

 ه دهد که مشتریان بخش های بازار هدف را جذب و حفظ نمایند و پیشنهاد ارزشی ارای 

  .رضایت سهام داران را نسبت به بازه مالی تأمین نماید 

                                                 
1 - Internal business process perspective 

 رضايت مشتري 

 جذب مشتري مشتري  فظح

ويژگي محصول و   روابط  تصوير

  خدمات

 منحصر بودن كاربرد كيفيت قيمت زمان نام تجاري راحتي اعتماد پاسخگويي

 + + ارزش     =   
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بنابراین معیارهای فرایند درونی کسب و کار باید بر فرایندهایی متمرکز گردد که بیشترین تأثیر 

 را بر رضایت مشتری و دستیابی به اهداف مالی سازمان دارند. 

هر کسب و کاری مجموعه ای منحصر به فرد از فرایندهای تولید ارزش برای مشتریان و تولید 

الگوی ساده ای است که شرکت ها می توانند  1زنجیره ارزش درونینتایج مناسب مالی دارد. مدل 

برای دسته بندی اهداف و معیارهای خود در وجه فرایندهای درونی کسب و کار در کارت امتیازی 

ارزش، همه فرایندهای کسب و کار را در بر می زن از آن استفاده کنند. مدل عمومی زنجیره متوا

 ( 4-9گیرد. )شکل 

 . فرایندهای نوآوری 3

 . فرایندهای عملیاتی 4

 . فرایندهای خدمات پس از فروش 5

 

 زنجیره ارزش داخلی 

 

 

 

 

 4-9شکل 

 

 اصلی يادگیري و رشد : توسعه اهداف و معیارهاي مرتبط با متغیرهاي4مرحله 

زیر ساخت های مورد نیاز سازمان برای ، 2يادگیري و رشدچهارمین وجه کارت امتیازی متوازن، 

کسب و کار بلند مدت را شناسایی می کند. وجوه مشتری و فرایندهای درونی ایجاد رشد و بهبود 

سازمان ها مجبورند اهداف مهم ترین عوامل مؤثر بر موفقیت فعلی و آتی را شناسایی می نمایند. اما 

بلند مدت خود را در بخش مشتریان و فرایندهای درونی با استفاده از توانمندی ها و فن آوری های 

باید توانایی های خود را جهت شدید جهانی، فعلی تأمین نمایند. شرکت ها برای حضور در رقابت 

 د. نارایه ارزش به مشتریان و سهام داران بهبود ببخش

و رشد سازمانی از سه منبع اصلی نشأت می گیرد: افراد، نظام ها و رویه های سازمانی،  یادگیری

اهداف مالی، مشتری و فرایندهای درونی کسب و کار در کارت امتیازی متوازن، فاصله عمیق میان 

 توانایی کنونی و توانایی های مورد نیاز جهت تحقق اهداف برای عملکرد برجسته را آشکار می سازند.

                                                 
1 - internal Value Chain 
2 - Learning and growth 

 شناسايي 

 نيازهاي

 مشتري

 تامين

 نيازهاي

 مشتري

 محصول/ ساخت

 ابزار شناخت      خدمات ارايه
 توليد                      ارسال     

 كاال خدمات/     كاال خدمات/
 

 مشتري به خدمت        

 فروش از پس خدمات چرخه عمليات چرخه نوآوري چرخه



20 

 

کسب و کارها باید برای کاهش فاصله مذکور به سرمایه گذاری در زمینه آموزش کارکنان، توسعه 

نظام ها و فن آوری اطالعات و هماهنگی رویه ها و وظایف می شوند. معیارهای مبتنی بر افراد، 

ه فته در زمینهمانند وجه مشتری، شامل معیارهای کمی نتیجه است که برپایه بررسی های صورت گر

سنجش رضایت کارکنان، حفظ کارکنان، آموزش کارکنان و مهارت های کارکنان استوار است. توانایی 

دسترسی و قابلیت پاسخگویی در زمینه اطالعات صحیح و مهم درباره نظام اطالعاتی براساس قابلیت 

نگی نظام مشتریان و فرایندهای درونی به کارکنان اندازه گیری می شود. رویه های سازمانی، هماه

پاداش کارکنان را با عوامل موفقیت سازمان بررسی می کنند و نرخ بهبود در فرایندهای مهم درونی و 

 مشتری محور را مورد ارزیابی قرار می دهند. 

 

 استراتژي  اندازه گیري: استفاده از كارت امتیازي متوازن براي 5مرحله 

متیازی متوازن، معیارهای مهم مالی را همان طور که پیش از این نیز عنوان گردید، کارت ا

حفظ می نماید. البته، معیارهای مالی، به تنهایی، برای هدایت و ارزیابی چگونگی خلق ارزش آتی یك 

شرکت از طریق سرمایه گذاری در زمینه مشتریان، کارکنان، فرایندها و نوآوری کافی نیستند. 

متوارن، پنجره ای می کنند و کارت امتیازی  معیارهای مالی سرگذشت دارایی های مشهود را بیان

 می نماید.ه توسط دارایی های نامشهود ارایه برای دیدن ارزش خلق شد

متوازن، اثربخشی واحدهای کاری خود را در خلق مدیران ارشد با استفاده ار کارت امتیازی 

ه گذاری در زمینه ی و سرمایارزش برای مشتریان کنونی و آتی، ایجاد و تقویت توانایی های درون

افراد، نظام ها و رویه های ضروری و اصالح عملکرد آتی مورد ارزیابی قرار می دهند. کارت امتیازی 

متوازن، فعالیت های مهم در زمینه خلق ارزش را که در ترازنامه ها و صورت های سود و زیان دیده 

کوتاه مدت، از طریق منافع عملکرد نمی شوند، در بر می گیرد. کارت امتیازی متوازن عالوه بر بیان 

 وجه مالی، عوامل عملکرد مالی و رقابتی بلند مدت بهتر را آشکار می سازد. 

را به بخشی از نظام رمالی یاگر کارت امتیازی مناسبی طراحی شود، معیارهای مالی و غ

د پیامدهای سازمان تبدیل می کند. کارکنان خط مقدم، می توانناطالعاتی کارکنان در تمام سطوح 

خود را مشاهده نمایند. مقامات ارشد اجرایی می توانند عوامل مالی حصل از تصمیمات و اقدامات 

مؤثر در موفقیت بلند مدت مالی را شناسایی نمایند. کارت امتیازی متوازن، مأموریت و استراتژی 

امتیازی متوازن، واحد کسب و کار را به معیارها و اهدا ملموس ترجمه می کند. چهار وجه کارت 

( میان معیارهای بیرونی برای سهام 2( میان اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، )1امکان برقراری توازن )

( 3داران و مشتریان و معیارهای درونی فرایندهای مهم کسب و کار، نوآوری و یادگیری و رشد، )

رهای سخت عینی، و معیارهای ( میان معیا4میان نتایج مطلوب و انگیزه های عملکردی آن نتایج و )

 مالیم تر ذهنی را فراهم می سازد. 
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بسیاری از افراد، ارزیابی را ابزاری جهت کنترل رفتار و سنجش عملکرد گذشته می دانند. 

معیارهای کارت امتیازی متوازن را باید به شیوه متفاوتی مورد استفاده قرار داد. معیارهای کارت 

کمك به  وی تدوین استراتژی کسب و کار، انتقال این استراتژی به کارکنان امتیازی متوازن را باید برا

 برنامه های فردی، سازمانی و بخشی برای تحقق اهداف مشترك به کار برد. هم سویی 

 چهار وجه: آيا اين وجوه كافی است؟ 

ر دارد. را باید به عنوان الگو و نه محدودیت مورد مالحظه قراوجه کارت امتیازی متوازن چهار 

هیچ قضیه ریاضی برای اثبات ضرورت و نیز کفایت چهار وجه مذکور وجود ندارد. مالکان و سرمایه 

گذاران در اهداف و معیارهای وجه مالی کارت امتیازی دیده می شوند. معیارهای مشتری را نیز می 

یان برای توان در تمامی کارت های امتیازی )در وجه مشتری( مالحظه نمود، زیرا وجود مشتر

دستیابی به اهداف مالی، ضروری است. اهداف و معیارهای مربوط به کارکنان وقتی در کارت امتیازی 

متوازن می آیند که عملکردی فوق العاده در این بعد به عملکردی خارق العاده برای مشتریان و سهام 

ه دارند، اما بسته به به ندرت کارت امتیازی متوازن شرکت ها کمتر از چهار وج داران منجر شود.

شرایط صنعت و استراتژی واحد کسب و کار، یك یا چند وجه به آن اضافه می شود. برای مثال، 

می کنند. زمانی  برخی از مدیران نیازهای سایر ذی نفعان مانند تأمین کنندگان و جامعه را نیز لحاظ

تأمین مربوط به روابط  که مشتری محسوب می شود، معیارهای نتیجه ای و انگیزه های عملکرد

کننده را باید در وجه فرایندهای داخلی در نظر گرفت. زمانی که عملکرد مطلوب محیطی و اجتماعی، 

یك شرکت باشد، اهداف و معیارهای وجه مذکور نیز بخش جدایی ناپذیر استراتژی بخش مرکزی 

 کارت امتیازی شرکت خواهند بود. 

 

 

 

 

 


