
  ي آموزشيهامجموعه كارگاه

   BSC  به كمك مدليبسط و گسترش استراتژ

   سازمان يياجرا بدنه به ياستراتژ گسترش و بسط ضرورت

ها، سازمان منابع خود را در جهت تحقق اهداف كالن خود، تجهيز نموده و در قالب با انتخاب استراتژي

در  شده اما بر اساس آمار منتشر. گردد و وظايف جاري كاركنان تعيين ميهاي عملياتي، اقداماتبرنامه

گردند و اين فاصله عميق ها در عمل محقق مياز استراتژي% 10تنها حدود » 500فورچون «هاي شركت

   .هاي ايراني بيشتر استهاي تدوين شده و دستاوردهاي عملي آن، در شركتميان برنامه

ك برنامه، به ي يكه اجرايكنند، در حالي ميك را اتمام كار تلقينامه استراتژ بريران، طراحياغلب مد

هاي اي ثابت و چالشمعموالً كاركنان سازمان، در البالي كارهاي وظيفه.  آن استيتر از طراحمراتب مشكل

از خود را نسبت به آن شوند و ممكن است، جهت اهداف سازمان را گم كنند و بينش روزانه سردرگم مي

  .دست بدهند

 يها منجر به شكست يا كاهش اثربخشي پروژه،دهد كه اشتباهات نسبتاً يكسانيها نشان ميبررسي

  :ل اشاره نموديتوان به موارد ذين امر ميل اين دالياز جمله مهمتر. ت استراتژيك شده استيريمد

  انري مدين كاركنان و حتيعدم وجود تعريف واحدي از چشم انداز و ماموريت ب •

  كي در اهداف استراتژييفقدان همسو •

  ف خودي آنها در انجام وظايجه سردرگمي كاركنان و در نتيك برايقابل فهم نبودن برنامه استراتژ •

  ي و هدفگذاريي اجرايزيرن برنامهيعدم شناخت تفاوت ب •

   عملكرد سازمانيابي ارزيهاي موثر براعدم وجود مكانيزم •

• ...  

سازمان از  عملكرد يابي ارزيهاستميضعف س

ك ي استراتژيها برنامهياده سازيسو و مشكالت پكي

اواخر قرن گذشته گر، منجر شد تا در ي دياز سو

د دانشكده يكه از اساتكاپالن روبرت نورتون و د يويد

 يابي ارزيهاكارت  هاروارد هستند، مدليبازرگان

در . دنيارا ابداع نم (Balanced Score Card)متوازن 

 عملكرد، يابي ارزيهار مدليف سان مدل برخاليا

 يندهايان، بهبود فرايت مشترير رضاي عملكرد سازمان نظيدي كليهار شاخصي در كنار ساي ماليهاشاخص

هاي مالي، براي انعكاس شاخصچرا كه . رديگي انجام مي انسانيروهاي نيريادگي كسب و كار و رشد و يداخل

يمشتر تيرضا  

يداخل يندهايفرا  

 
يمال  

 يريادگي و رشد

 

 

 



 

هاي امروزي، يعني آفرين سازمانان دادن عوامل واقعي ارزشرخدادهاي گذشته مناسب هستند ولي در نش

هاي اطالعاتي و روابط با مشتريان، ناكافي و ناكارآمد هاي نامشهود نظير دانش، قابليت كاركنان، شبكهدارايي

  هستند

 ومنابع سازماني   را در هماهنگيBSCن نقش ي، مهمترن مدلي استفاده كننده از ايهامديران شركت

 .كردند مختلف سازمان عنوان يهاهي در اليل درك استراتژين تسهيو همچنسازي استراتژي ز بر پيادهتمرك

  

  ما روش

، ي با هدف استخراج نقشه استراتژيند كامل بسط و گسترش استراتژي فراين شركت، اجرايشنهاد ايپ

 كل يابتدا برار دو سطح د ي آموزشيها مجموعه كارگاهيط  سازمان،ي اصليهاها و تارگتاهداف، شاخص

  .باشدي، م منتخبي از واحدهايكي و سپس سازمان

ران يجاد شده و مديسازمان ا در يند بسط و گسترش استراتژيدانش الزم نسبت به فرا، ن روشيادر 

ند ين فراي منتخب شركت قادر خواهند بود، اي از واحدهايكي كل سازمان و يه نقشه استراتژيارشد ضمن ته

نه ي در زمان و هزيادي زييجوصرفهن ي همچن.رنديز بكار گير واحدها ني حضور مشاور در مورد سارا بدون

 . رديگي پروژه صورت مياجرا

  

  دوره يها سرفصل

  عملكرد يابيارز −

 كياستراتژ يهابرنامه ياجرا يهاچالش −

  BSC و HK يهامدل براساس ياستراتژ گسترش و بسط −

  يمال اهداف و هاشاخص −

  يمشتر منظر از سازمان اهداف و هاشاخص −

  كار و كسب يداخل يندهايفرا منظر از سازمان اهداف و هاشاخص −

  يريادگي و رشد منظر از سازمان اهداف و هاشاخص −

  ياستراتژ نقشه يطراح −

  ياستراتژ يابيارز −

 

  :مالحظات

 .شود ي مبرگزاربا كارفرما  يتوافق يزمانبند يط و ي ساعت آموزش48ن دوره در يا •

  . نفر است15 كنندگان، تعداد شركت حداكثر،يكارگاه دوره بصورت يل برگزاريبه دل •

  .شود ي و نوشت افزار ارائه م، فلدردهاينت اسالي، پرCD شامل؛ ي بسته آموزش،كنندگانشركته يكلبه  •

  . همراه استي آموزشيها ي بازي مدرس و اجرا2 آموزش، جلسات با حضور يش اثربخشيبه منظور افزا •

  .به عهده كارفرما است...) ت برد، ويتا پروژكتور، وايد(از يمورد ن يزات آموزشيو تجهمناسب حل ن ميمتا •


