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تلفیق نسل سوم کارت ارزیابی متوازن و بنیاد کیفیت اروپایی جهت ارزیابی و اثربخشی
سازمانی
حمید نوعی علی بالغی
چکیده:
از زمان مطرح شدن کارت امتیازی متوازن توسط کاپالن و نورتون  ،تابه حال تغییراتی اساسی بر روی تعریف این
چارچوب رخ داده است و این تغیرات در سه نسل مختلف ارائه شده است .این تغییرات انجام شده سبب ارتقاء فواید
کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای مدیریت عملکرد گشته است .الزم است توجه کافی بر روی روشی گردد
که ارتقاء یافته تر باشد و آخرین تغییرات برای آن اعمال شده باشد .کارت امتیازی نسل سوم و مدل کیفیت اروپایی
ابزاری برای ارزیابی عملکرد سازمانی باهدف بهبود مستمر هستند.
در این مقاله در ابتدا به تغییرات صورت گرفته در کارت ارزیابی متوازن تا به امروز پرداخته می شود و پس از آن
روشی برای تلفیق این دو مدل معرفی میگردد و به وسیله آزمون فرض بهبود عملکرد سازمان تست می شود.
کلمات کلیدی :نسل سوم کارت امتیازی متوازن  ،بنیاد کیفیت اروپایی  ،مدیریت عملکرد
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 .1مقدمه
تنها در طول  1سال اخیر  ،افزایش بهره وری در سطح جهان  51برابر شده است که نشان دهنده بهبود یافتن
سیستم های مدیریتی اثربخش در سازمان ها بوده است .از گذشته تا به امروز مدل های مختلفی برای اندازه
گیری عملکرد در سراسر جهان به کاربرده شده است و هریک از مزایا و معایبی برخوردار بوده اند که از این
بین  ،دومدل بنیاد کیفیت اروپایی ) (EFQMو کارت امتیازی متوازن ) (BSCاز شهرت خوبی برخوردار
هستند.
در این مقاله پس از مطالعه ادبیات  BSCو  EFQMو معرفی نسل سوم  BSCبه تلفیق این دو با یکدیگر
می پردازیم و به شما نشان خواهیم داد که چگونه تلفیق این دو باعث افزایش اثربخشی خواهد شد.
 .2ادبیات موضوع:
 : 2-1مدل تعالی : EFQM
در سال  ، 811وقتی اقتصاد کشورهای شرق اروپا  ،با بحران و فشارهای زیادی مواجه گردید  ،چهارده شرکت
معتبر اروگایی با حمایت اتحادیه اروپا در بروکسل گردهم آمدند تا به منظور بهبود کیفیت کسب و کار تصمیم
گیری کنند .هدف از ایجاد این بنیاد ترویج مدیریتی و بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع و همچنین بهبود
رقابت در صنایع اروپایی بود.
مدل  EFQMابزاری برای کمک به سازمان ها در شناسایی مسیر تعالی سامزانی  ،سنجش موقعیت فعلی
سازماندر این مسیر  ،عوامل و پارامتره ای موثر بر تعالی سازمانی و در نهایت ارایه راهکارهای مناسب برای بهبود
عملکرد سازمانی است .در آغاز  ، EFQMبرای تعالی کسب و کار پایه ریزی شد ولی امروزه به عنوان مدلی
جهت تعالی سازمان مطرح بوده است .مدل  EFQMبرپایه نه معیار می باشد که پنج معیار توانمندسازهای و
چهار معیار آن نتایج می باشد .توانمندسازها ،عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج توانمند می سازد
و نتایج آنهایی هستند که سازمان میخواهد در حوزه های مختلف به آنها دست پیدا کند .باوجود اینکه مدل
مذکور برای جایزه کیفیت اروپایی طراحی شده بود ولی به زودی برای کلیه ی سازمان های انتفاعی و غیر
انتفاعی قابل استفاده شد.
نتیجه گرایی  ،تمرکز بر مشتری و رشد کارکنان  ،مسئولیت پذیری عمومی  ،توسعه روابط با همکاران تجاری و
بهبود نوآوری و یادگیری مستمر  ،زیر بنای اصلی بناید کیفیت اروپایی را تشکیل می دهند.
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EFQMشکل  :چارچوب مدل تعالی
 : 2-2کارت امتیازی متوازن :
کارت امتیازی متوازن در اوایل دهه  ، 881از طریق موسسه نوالن نورتون توسط کاپالن و نورتون اساتید دانشگاه
هاروارد معرفی شد .و اولین کتاب آنها تحت عنوان  BALANCE SCORE CARDدر سال  881به چاپ
رسید .
BSCیک روش اندازه گیری عملکرد در سازمان بوده که در آن استراتژی توصیف می گردد و برنامه عملیاتی را در
کلیه سطوح سازمان منتقل کرده و آنگاه بررسی می کند که چقدر اجراء می شود.
کارت امتیازی متوازن فرصت خاصی برای توصیف و بیان فعالیت های سازمان از طریق چهار معیار مالی  ،فرایندهای
داخلی  ،رشد و یادگیری و مشتری ارائه می دهد.
کارت امتیازی متوازن از نظر ماهیت تغییر نیافته باقی مانده است اما طرح های مدرن کارت امتیازی متوازن نیز مشخصه
هایی دارند که مشخصا از نمونه های پیشین متفاوت است  .این تغییرات در قالب سه نسل زیر می باشد:
الف  .نسل اول کارت امتیازی متوازن :
کارت امتیازی متوازن در ابتدا به صورت یک رویکرد ساده ی چهاربخشی ارائه شد که این چهاربخش معیار مالی ،
مشتری  ،رشد و یادگیری را تشکیل می داد که برای هدف خاصی به کار نمی رفت.
این معیارها باید به گونه ای انتخاب شوند که تایید کامل مدیران ارشد سازمان را بدست آورند و حق ویژه دسترسی به
اطالعات استراتژیک را بدست می دهند.
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شکل  2یک ترسیم نموداری از طرح اولیه کارت امتیازی متوازن کاپالن و نورتون که برگرفته از مقاله ارسالی آنها در
سال  882است را نشان می دهد.

شکل  2چارچوب کلی کارت امتیازی متوازن
الف  :منظر مشتری  :کارت امتیازی متوازن از مدیران میخواهد که بیانیه ماموریت کل خود را به دنبال خواسته های
مشتری به معیارهای مشخصی که عوامل مهم برای مشتری را منعکس می کنند به سنجه هایی ترجمه نماید ( سطوح
برتری )EFQM ,2003
ب :منظر فرایند داخلی  :ما باید در چه چیزی مهارت کسب کنیم؟
سنجه های داخلی برای کارت امتیازی متوازن باید برگرفته از فرایندهایی باشد که تاثیر بیشتری بر رضایت مشتری می
گذارند.
ج  :منظر نوآوری و یادگیری  :ایا می توانیم به بهبود و ایجاد ارزش ادامه دهیم؟
یک شرکت با توانایی در نوآوری ،بهبود و یادگیری و صرفا از طریق توانایی در عرضه محصوالت جدید ،ایجاد ارزش
بیشتر برای مشتریان و بهبود کارایی عملیاتی به صورت مداوم  ،می تواند در بازارهای جدید نفوذ کرده و درآمد و حاشیه
سود خود را افزایش دهد.
د :منظر مالی  :در نظر سهامداران چگونه به نظر می رسیم؟
سنجه های مالی نشان میدهد که یا راهبرد شرکت و پیاده سازی و اجرای آن به بهبود سطوح عملیاتی کمک میکند با
خیر؟
ب .نسل دوم کارت امتیازی متوازن :
مشکالت عمل طرح اولیه کارت امتیازی متوازن ،مربوط به ابهام در تعریف کارت امتیازی متوازن بود و تعابیر مختلف را
روا میداشت .اما بخش دیگر این مشکالت ریشه در پرسش های مربوط به طراحی در نسل اول کارت امتیازی متوازن بود.
برای مثال برای موفقیت مالی  ،چگونه باید در برابر سهامداران ظاهر شویم را به روندی ترجمه کرد که منتج به ایجاد
معیارهای مناسب اندکی از عملکرد در هردو منظر می شد .پیشرفت کلیدی دیگر رابطه علت و معلولی بود .رابطه علی
بین منظرها در نسل اول  BSCمعرفی شد .نسل دوم  BSCاین رابطه را وسعت داد .بعدها دیگران نیز این پیشرفت را
عنوان کردند( نیوانگ . ) 881
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در مجموع تغییراتی در طرح که عنوان شد  ،تعریف کامال متفاوتی نسبت به کار اولیه کاپالن و نورتون  ،از آنچه کارت
امتیازی متوازن را تشکیل می دهد ارائه می شود .ما به این کارتهای متوازن  ،کارت امتیازی نسل دوم میگوییم.
نسل دوم ضعف های موجود در تعریف نسل اول را برطرف ساخته و باعث کاهش چالش ها در فرایند طراحی میگردد.
نسل دوم برخالف نسل اول که کانون توجه بر روی انتخاب معیارها معطوف بودبیشتر به چگونگی گروه بندی معیارها
توجه می کند (.دسته بندی).
ج .نسل سوم کارت امتیازی متوازن :
مدل نسل سوم کارت امتیازی متوازن برمبنای اصالح ویژگی ها و سازکارهای مدل نسل دوم کارت امتیازی شکل گرفته
است تا ارتباط استراتژیک بیشتر و با کارکرد بهتری داشته باشد .پیشرفتهای اصلی صورت گرفته در این نسل بیشتر مربوط
به حل مشکالت موجود در صحت انتخاب اهداف استراتژیک و تنظیم اهداف دارد.
اجزای اصلی نسل سوم کارت امتیازی متوازن از این قرارند:
 بیانیه مقصد :
به منظور تصمیم گی ری عقالنی درباره فعالیت سازمانی  ،یک موسسه باید ایده واضحی از آنچه سازمان درصدد
تحقق است داشته باشد  (.سنگر  ، 881کاتر  .) 881یک بیانیه مقصد به تفضیل وضعیت سازمان در تاریخ
مورد توافق را شرح میدهد.
 اهداف استراتژیک :
بیانیه ی ماموریت ،تصویری واضح و جمعی از سازمان در زمانی در آینده را نشان میدهد اما به مدیریت حال و
آینده توجه نمیکند.
 مدل پیوند استراتژیک و منظرها :
اهداف استراتژیک در چهارحوزه یا منظر توزیع می شود .دو منظر پایین تر دربرگیرنده اهداف مرتبط با
مهمترین فعالیتها در روندهای کسب و کار  ،زمان بهره وری ( روندهای داخلی ) و نیز تثبیت و پیشرفت آتی از
مردم  ،محصول و روند ( رشد و یادگیری )  ،دو منظر باالیی دربرگیرنده اهداف مرتبط با نتایج مطلوب فعالیت
هاست .یعنی میخواهیم چگونه به نظر سرمایه گذاران خارجی برسیم.
 معیارها و نوآوری ها:
وقتی در مورد اهداف اتفاق نظر پیش آمد ،معیارها باتوجه به توانایی مدیریت برای پایش پیشرفت سازمان  ،می
توانند در تحقق اهداف مشخص شوند  ( .اولو و دیگران  .) 888نوآوری ،پروژه ویژه ای است که آغاز و پایان
مشخص دارد و در اهداف استراتژیک طرح ریزی شده است تا برای تشخیص اهداف  ،به پروژه ها و فعالیت ها
راههایی ارائه دهد.
 .3روش شناسی:
به منظور ارائه چارچوب تلفیقی  ،الزم است تا در مرحله نخست  ،ارتباط فی مابین حوزه های نه گانه  EFQMو
حوزه چهارگانه  BSCشناسایی و تبیین گردد.
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در شکل  ، 5شمای کلی روش یکپارچه سازی نسل سوم کارت امتیازی متوازن و مدل  EFQMبا استفاده از QFD
ارائه شده است و در شکل  1تلفیق همزمان دو مدل را با استفاده از  QFDو  SWOTنشان داده ایم.

شکل  ، 5شمای کلی از روش تلفیق نسل سوم کارت امتیازی متوازن و مدل EFQM

شکل  ، 1تلفیق مدل  BSCو  EFQMبا استفاده از  QFDو SWOT
 .3-1تعیین چشم انداز ،ماموریت  ،ارزشهای محوری:
چشم انداز سازمان الزم است از حالت عبارتهای کلی به فعالیت های عینی در عملیات سازمان تبدیل شود .چشم انداز
نشان میدهد سازمان در حوزه ای که میخواهد فعالیت کند چه تصویری از خویش در ذهن ایجاد میکند.
 : 3-2خود ارزیابی:
یک بازنگری منظم ،سیستماتیک و جامع از فعالیتهای سازمان و نتایج آن براساس یک مدل سرآمدی از قبیل EFQM
است.
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 :3-3توسعه استراتژی و بررسی محیط داخلی و خارجی به وسیله : SWOT
استراتژی ها نحوه تخصیص یکسان منابع سازمان را تضمین می نمایند .در تهیه استراتژی توجه به دو موضوع اهمیت دارد.
اول اینکه سازمان باید با بررسی محیط بیرونی ،فرصتها  ،تهدیدهای محیطی را شناسایی کند و از طرف دیگر با ارزیابی
محیط داخلی  ،نقاط قوت و ضعف سازمان مشخص شود .این کار به وسیله آنالیز  SWOTصورت می گیرد.
 :3-4تعیین استراتزی به وسیله مدل  BSCو آنالیز : SWOT
با بکارگیری همزمان ماتریس  SWOTو مدل کارت ارزیابی متوازن  ،استراتژی های سازمان مشخص می شود .این
مرحله شامل دو قسمت می شود .در ابتدا با بکارگیری همزمان ماتریس  SWOTو  BSCاستراتژی های سازمان
براساس توجه به محیط داخلی و خارجی مشخص می شود و در مرحله بعد استراتژی سازمان به وسیله نقشه استراتژی
ترجمه می شود.
 :3-5رتبه بندی استراتژی های بهبود و مدل پیوند استراتژیک :
استراتژی های سازمان را براساس روش  MADMرتبه بندی می کنیم  .در این قسمت باتوجه به وزن های داده شده به
رتبه بندی استراتژی های سازمان می پردازیم  .قابل ذکر است شاخصها در اینجا همان معیارهای نه گانه مدل EFQM
میباشد.
 : 5-6یادگیری و رشد :
در آخرین مرحله اطمینان از اینکه سطح عملکرد سازمان بهبود یافته است به مرحله دو رجوع می کنیم .یعنی دوباره
بوسیله  EFQMخود ارزیابی انجام می شود تا متوجه شویم که ایا به بهبود عملکرد رسیده ایم یا خیر .
نتیجه گیری :
در این مقاله رویکرد تلفیقی با برقراری ارتباط فی مابین نسل سوم کارت امتیازی متوازن و  EFQMتوسعه داده شد .این
دو روش کارت امتیازی متوازن و  EFQMبه مقدار زیادی مشابه یکدیگر هستند و هردو مدل تا حد زیادی منعطف
هستند و دو مدل شامل تعدادی هدف کلیدی هستند که در مناطق خاص متمرکز شده اند.
عالقه مندان می توانند با بهره گیری از ابزارهای تفکر سیستمی ارتباط فی مابین اهداف و استراتژی سازمانی و دارایی های
ناملموس را تبیین کنند و آن را کمی نمایند.
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