
 
 

 ردـهاي ارزيابي عملك بندي شاخص شناسايي و اولويت: عنـوان مقاله
براساس الگوي كارت امتيازي  يكي از بيمارستان هاي منتخب سازمان تامين اجتماعي 

 1397سال  در متوازن
 :اشرف درگاھی هنويسند

 سازمان تامين اجتماعی 
 چكيده

و پيشرفت در محيط رقابتي امروز كه بر اقتصاد دانش محور استوار  ها براي تعيين و تشخيص موقعيت فعلي خود سازمان :مقدمه
 حاضر پژوهش از هدف ارتباط، اين در. است بايستي بطور منظم و منسجم از الگوهايي براي ارزيابي عملكرد خود استفاده كنند

وي براساس الگيكي از بيمارستان هاي منتخب سازمان تامين اجتماعي  هاي ارزيابي عملكرد  بندي شاخص و اولويت شناسايي
 مي باشد. 1397سال  در كارت امتيازي متوازن

يكي از بيمارستان هاي منتخب سازمان تامين  1397سال در كه بود كيفي مطالعات نوع از حاضر پژوهش :ها روش و مواد
 و پايش كميتهو  تيم مديريت اجرايي بيمارستاننفر  اعضاي  20 : شامل نفر 70 پژوهش آماري جامعه. انجام شداجتماعي  

 كيفيت بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي و افراد صاحب نظر و كارشناشان بودندنفر مسئولين بهبود  50جربه ت و سنجش

اين بيمارستان براساس، شاخص  شاخص هاي گرديدند معرفي متوازن كارت امتيازي تيم اعضاي به عنوان و شدند انتخاب كه
 پژوهشگر توسط) شاخص 100 هاي بيمارستان (حدود شاخصدرمان و  و بهداشت وزارت هاي هاي سازمان باالدستي، شاخص

 خطر مديريت براساس كاركنان، مطالبان ،بيماران سازمان باالدستي، مطالبات(شاخص براساس  بررسي از پس. جمع آوري گرديد
 شاخص هاي تكراري و اضافه نمودن ساير شاخص حذف استراتژيك و منابع نظير انساني، مالي، تجهيزات) و و ايمني بيمار، برنامه

 در كه تهيه كردند) شاخص 77( اوليه هاي شاخص از ليستي نهايت در BSC تيم هاي پيشنهادي تيم مديريت اجرايي و اعضاي

 گروهي بحث متعدد جلسات طي ها شاخص دراين .بودند شده داده قرار BSC منظر اصلي چهار از يكي در ها شاخص تمامي آن

هاي بيمارستان استخراج  براساس مدل كارت متوازن از چهار منظره شاخص، تيم از اجماع شدند پس بررسي بيمارستان در
 هاي شاخص وزن تا شد امتيازدهي ها شاخص با مرتبط معيارهاي از كدام هر به بندي، اولويت انجام به نسبت . نهايتاًگرديد
 . گرديد بنتخاا شاخص 40نستاربيما ينا در يشاخصها كل ادتعداز  .آيد بدست بيمارستان پايش در جهت كليدي

مورد 22 ي،مشتر منظر در شاخصمورد  5 هشوپژ ينا در ،BSC منظر هر در هشد بنتخاا يشاخصها ادتعد نظر از :ها يافته
  شدند. تعيين مالي منظر در شاخصمورد  8 و شدر و يگيرديا منظر در شاخص مورد 5خلي دا ييندهاافر منظر در شاخص

 تبديل به عمليات به وسيله استراتژي تحقق در تواند مي متوازن امتيازي نتايج اين پژوهش نشان داد كه كارت :يريگ نتيجه

نمايد. موفقيت پياده سازي كارت  پيشرفت عملكرد و سازمان كل بر شاياني به تمركز ، كمكيعملكرد شاخص هايبه  استراتژي
است كه مرتبط با استراتژي هستند، بلكه به چگونگي رهبري، نظارت و  ييشاخص هاامتيازي متوازن نه تنها مستلزم انتخاب 

ارت ان داد كه كژوهش نشبطور كلي اين پكارت امتيازي متوازن نيز بستگي دارد.  شاخص هايدانش كاركنان در مورد وضعيت 
 .باشدامتيازي متوازن ابزاري مناسب براي ارزيابي عملكرد بيمارستان ها مي

 استراتژي -متوازن امتيازي كارت عملكرد، ارزيابي هاي شاخص بيمارستان، :كليدي كلمات



 
 

  

 مقدمه

 اقتصاد دانش محور استوار استها براي تعيين و تشخيص موقعيت فعلي خود و پيشرفت در محيط رقابتي امروز كه بر  سازمان
كرد و هاي كنترل عمل بايستي بطور منظم و منسجم از الگوهايي براي ارزيابي عملكرد خود استفاده كنند و لذا استفاده از نظام

  ضروري است تا بتوانيم موثرتر مديريت كرده و ميزان موفقيت و پيشرفت در دستيابي به اهداف راهبرديريزي استراتژيك برنامه 
 را بسنجيم. سازمان 

الگوي ارزيابي مطلوب بايد بتواند وضعيت كلي سازمان را نسبت به اهداف و نيز جايگاه سازمان را نسبت به محيط پيراموني 
 مشخص كند و عالوه براين نشانگر ميزان اثربخشي عملكردها باشد.

ازمان، سيستمي براي مديريت بر ـها در س هاي نوين ارزيابي عملكرد جهت كنترل اجراي مطلوب استراتژي يكي از روش
 ارزيابي عملكرد مدلكه نظريه استفاده از  است Balanced score- card (BSC) »كارت امتيازي متوازن«مدل  ها استراتژي
از سوي پروفسور كاپالن و ديويد نورتون در مقاله اي در نشريه هاروارد بيزينس ري ويو  1992براي نخستين بار در سال  متوازن

 ارايه و مطرح گرديد. 

در اين مقاله بصراحت اعالم شده است، اتكا صرف برارزش هاي مالي فاقد كارآيي و اعتبار الزم در جهت ارزيابي عملكرد واحدهاي 
ر ــذشته نگـارهاي پراكنده و گـات براساس معيــها نتايج عمليــالي تنـاده از ارزش هاي مـاشد. زيرا، با استفاري مي بـتج
)Lag indicators مورد اندازه گيري قرار داده مي شود. اين در حاليست، كه براي پيش بيني و تعيين مسير فعاليت ها در (

) نياز است. در صورت اتكا صرف بر ارزش هاي مالي، ايجاد ارزش Lead indicatorsآينده به ارزش هاي منظم و آينده نگر (
در بلند مدت فداي دستيابي به نتايج كوتاه مدت خواهد شد. در رويكرد به كار رفته در گزارش ارزيابي عملكرد متوازن، عالوه بر 

 در آينده نيز مورد توجه قرار مي گيرند.ارزش هاي مكمل و موثر بر عملكرد مالي  -معيارهاي نتايج گذشته -ارزش هاي مالي

  

از طريق معرفي گزارش ارزيابي عملكرد متوازن چارچوب جديدي براي تبيين استراتژي هاي خلق ارزش و ايجاد ارتباط بين 
 200متعاقب معرفي گزارش ارزيابي عملكرد متوازن، طولي نكشيد كه بيش از دارايي هاي مشهود و غير مشهود ارائه شده است. 

گروه طراح اقدام به اجراي برنامه هاي مربوط به اين نوع گزارش دهي در شركت هاي مربوطه نمودند. اين گزارش، در ابتدا، از 
. هدف از طرح اين پرسش پي بردن يك صفحه كاغذ معمولي به همراه طرح يك سوال ساده استراتژي شما چيست؟ آغاز گرديد

به محتواي استراتژي و گزارش ارزيابي عملكرد متوازن از طريق انجام مصاحبه و مذاكره با مديران ارشد واحدهاي تجاري قرار 
 فقتداده شد. در نتيجه اجراي مصاحبه ها و مذاكرات رو در ور با مديران شركت ها چهار ديدگاه زير در تدوين استراتژي مورد موا

 قرار گرفت: 

 استراتژي رشد، سودآوري، و ريسك از منظر سهامدار -ديدگاه مالي -1

 استراتژي خلق ارزش و متمايز كردن از منظر مشتري -ديدگاه مشتري -2

برتري هاي استراتژيكي مربوط به فرايندهاي تجاري گوناگون كه به ايجاد رضايت مشتري و  -ديدگاه فرايند تجاري داخلي -3
 ار مي انجامد.سهامد



 
 

 اولويت هاي مربوط به ايجاد محيطي كه به تقويت تغيير در سازمان، خالقيت، و رشد منجر گردد. -ديدگاه آموزش و رشد -4

براساس تجارب به دست آمده در مرحله پايه، سرانجام چارچوب كلي و مورد نياز براي توصيف و اجراي يك استراتژي از سوي 
 ارائه گرديد. كاپالن و نورتون تدوين و 

 استراتژي سازمان رساني روز به امكان نظير مواردي به توان مي درسازمان متوازن امتيازي كارت كارگيري به اهداف ترينمهم از

 بلند اهداف استراتژيك به اهداف كردن متصل استراتژي با فردي و اهداف واحدي هماهنگي سازمان سراسر در استراتژي برقراري

 استراتژي بهبود و يادگيري افزايش براي عملكرد اي دوره ارزيابي انجام هاي عملكردي سنجه طريق از ساليانه اي بودجه و مدت

 كرد. اشاره

 مطالعات .اند برگزيده خود عملكرد مديريت روش عنوان به را امتيازي متوازن كارت روش صنعت بخش  در بسياري هاي سازمان

 مراكز ها بيمارستان ،بيمارستاني هاي جمله سيستم از نيز سالمت مراقبت هاي سازمان در BSC كه دهد مي نشان مختلف

 .است رسيده تأييد به ملي سالمت هاي و سازمان روانپزشكي

Urrutia و Eriksen  »خصوصي بخش   بهداشتي در هاي مراقبت مديريت در متوازن روش ارزيابي عنوان كاربرد با پژوهشي در 

اين  بيانگر آن هاي كه يافته پرداخت ها بيمارستان ويژه به غيرانتفاعي هاي سازمان در آن كارگيري به قابليت بررسي به» اسپانيا
 درمان و بهداشت هاي بخش انـازمـس انواع ي همه در ادهـاستف قابل تغييراتي با امتيازي متوازن كارت روش كه است مطلب

 .باشد مي

 تعداد شاخصها كرد، تمركز آنها بر استراتژيك صورت به بتوان باشد كه حدي به بايد استراتژيك اهداف تعداد كه همانطورBSC  در

 منتشرشده و مستند استانداردهاي با الزاماً ميبايست بودن براستراتژيك عالوه عملكرد ارزيابي شاخصهاي كه باشد محدود بايد نيز

 شاخصهاي و سازمان استراتژي اهداف گسترش كه آنجايي از و باشند داشته وهمسويي سازگاري نيز سازمان عالي سطح در

 از عملكرد گيري اندازه مدلهاي در سازمان عملكرد ارتقاي براي ميتواندBSC  و بوده ساده نسبتاً BSC سازي پياده با عملكرد

 شاخصهاي بندي اولويت و شناسايي براي BSC روش از مطالعه اين در شود وارد ارزيابي مؤثر شاخصهاي مناسب بررسي طريق

نفر مسئولين  50جربه ت در اين مطالعه از شاخصها مناسبتر انتخاب براي همچنين .گرديد استفاده بيمارستان عملكرد ارزيابي
استفاده شد. بر اساس هدف  بودند كيفيت بيمارستان هاي در سازمان تامين اجتماعي و افراد صاحب نظر و كارشناشانبهبود 

 دهد، افزايش را بيمارستان عملكرد ميتواند عملكردي شاخصهاي براساس بيمارستان عملكرد يابيارز اينكه به توجه بامطالعه 

 رو اين از دارد؛ زيادي تأثير ارزيابي دقت افزايش همچنين و بيمارستان خدمات كيفيت ارتقاي بر شاخصها اين دقيق انتخاب



 
 

يكي از بيمارستان هاي منتخب سازمان تامين  عملكرد ارزيابي شاخصهاي بندي اولويت و شناسايي هدف با حاضر پژوهش
 پرداخته شده است. 1397سال براساس الگوي كارت امتيازي متوازن اجتماعي  

 : ها روش و مواد

 .انجام شديكي از بيمارستان هاي منتخب سازمان تامين اجتماعي   1397سال در كه بود كيفي مطالعات نوع از حاضر پژوهش
 تدوين در كه( سنجش و پايش كميته و اعضاي بيمارستان تيم مديريت اجرايي20   :شامل نفر 70 پژوهش آماري جامعه

كيفيت نفر مسئولين بهبود  50جربه ت و )داشتند مشاركتطبق استاندارد هاي اعتباربخشي  عملكردي بيمارستان شاخصهاي
) نمونه گيري هدفمند روشهاي از (يكيبيمارستان هاي در سازمان تامين اجتماعي و افراد صاحب نظر و كارشناشان بودند 

 تمايل : از بودند عبارت به پژوهش ورود معيارهاي. گرديدند معرفي متوازن كارت امتيازي تيم اعضاي به عنوان و شدند انتخاب

 برنامه گذراندن دوره هاي يا مرتبط مدرك داشتن يا و در واحد بهبود كيفيت كار سابقه سال حداقل دو داشتن همكاري، به

 .شدند گرفته نظر در خروج به عنوان معيار نيز فرمها تكميل نكردن يا و همكاري به عدم تمايل مرتبط دوره هاي يا و استراتژيك

 شاخصهايو درمان  و بهداشت وزارت شاخصهاي ،شاخص هاي سازمان باالدستي شاخص هاي در اين بيمارستان براساس، 
 سازمان باالدستي، مطالبات(براساس  شاخص  بررسي از پس .گرديد جمع آوريپژوهشگر توسط) شاخص 100 حدودبيمارستان (

 وانساني، مالي، تجهيزات)  ژيك و منابع نظيرتاسترا ، برنامهو ايمني بيمار خطر مديريت براساس ،كاركنان مطالبان ،بيماران
 ليستي نهايت در BSC تيم اعضايتيم مديريت اجرايي و  پيشنهادي شاخصهاي سايرو اضافه نمودن  تكراري شاخصهاي حذف

 .بودند شده داده قرار BSC منظر اصلي چهار از يكي در شاخصها تمامي آن در كه تهيه گرديد  )شاخص 77 ( اوليه شاخصهاي از
براساس مدل كارت متوازن از  ،تيم از اجماع پس شدند بررسي بيمارستان در گروهي بحث متعدد جلسات طي شاخصها دراين

 گرديد   استخراجبيمارستان   هاي شاخصچهار منظره 

 شد خواسته درج و اعضاي تيمبود شده  تهيه متوازن كارت امتيازي منظر چهار قالب در استخراجي در  فرمي ليست شاخصهاي 

 مجموع در شاخص هر امتياز ميانگين شده داده امتياز فرمهاي جمع آوري از پس بدهند امتياز 10-100 از شاخص هر به كه

انتخاب  بودند كرده كسب را 40شاخص هاي كه ميزان بااليي و گرديد محاسبه BSC تيم اعضاي از هريك توسط شده داده نمرات
 درنهايت اينكه تا شدند اصالح لزوم صورت در و گشته مكرربازبيني به طور پژوهش تيم توسط انتخاب شده شاخصهاي شده اند

 سازه روايي و پژوهش نظرتيم با بازنگري بار چند با آنها محتوايي و صوري وروايي گرديدند ارائه چك ليست يك قالب در شاخصها

 به بندي، اولويت انجام به نسبت نهايتا شد. محرز شاخصها متوازن امتيازي كارت چهارگانه مناظر در سنجه ها دسته بندي با آنها
 .آيد بدست يمارستانب پايش در جهت كليدي هاي شاخص وزن تا شد امتيازدهي ها شاخص با مرتبط معيارهاي از كدام هر
 گرديد.  بنتخاا شاخص 40 نستاربيما ينا در يشاخصها كل ادتعد

 بحث  و يافته ها : 

. ميكنند يگيرازهندا را هايتژاسترا تحقق ستيدر به كه ستا شاخصهايي از ستهد آن شناسايي ،BSC يندافر در يكليد لصوا از
 در كافي قتد و توجه ميباشد مهم نچهآ بلكه د؛نميشو تلقي صليا كمال شاخصها ادتعد ازن،متو زيمتياا رتكا توسعه در
 ينا در نتخابيا يشاخصها كل ادتعدحذف نشود حياتي  و يكليد يشاخصها كه ريبهطو ؛ستا شاخصها صحيح بنتخاا

 با مريكاآ كمبريج سالمت يهدتحاا ستانيربيما سيستم يشاخصها ادتعد با نظر ينا كه ازشدند بنتخاا شاخص 40نستاربيما
 نستاربيما در نيز BSC هشدبنتخاا مناظر ادتعد ظلحا بهشاخص تطابق دارد. 32 با داكانا وايتاا ليارو بيمارستان و شاخص 44



 
 

 به رشد و منظريادگيريده است. بو Norton و Kaplan  صليا مناظر يستارا در كه يددگر تعيين منظر رچها مطالعه ردمو

 مبذول بيشتري دقت آن هاي سنجه انتخاب در بايد جهت همين به كه بوده امتيازي متوازن كارت مناظر ساير زيربناي عنوان

 هاي نامشهود دارايي به پرداختن متوازن امتيازي كارت مزاياي از يكي .شد تعيين دراين منظر سنجه 5حاضر پژوه در. گردد

 آنها ديـرضايتمن ارتقاي و ارانــبيم شكايات كاهش نهايت در و انـكارايي سازم و اثربخشي زايـاف به منجر كه است سازمان

 مالي منظر ارتقاي و ها هزينه شــكاه و بيمارستان درآمد يشافزا به مذكور منجر منظر سه در پيشرفت همچنين. گردد مي

مورد 22 ي،مشتر منظر در شاخصمورد  5 هشوپژ ينا در ،BSC منظر هر در هشدبنتخاا يشاخصها ادتعد نظر از.گردد مي
 به شدند. تعيين مالي منظر در شاخصمورد  8 و شدر و يگيرديا منظر در شاخص مورد  5خليدا ييندهاافر منظر در شاخص

ت ديگر مطالعا در هشد بنتخاا يشاخصها از برخي با شاخصها از اديتعد ،هشوپژ ينا در هشد بنتخاا يشاخصها عنو ظلحا
 هانستاربيما ساير با نستاربيما ينا يشاخصها عنو در وتتفا ليلددر ايران در برخي منظره ها ممكن است تطابق نداشته باشد 

 ن،ستاربيما شيابيارز در بخشيرعتباا نظرگرفتن در ،مناظر و تژيكاسترا برنامه افهدا در وتتفا: قبيل از ارديمو به انميتو را
 .مي توان نسبت داد شهيد لواساني نستاربيما دنبو تخصصي

 رتعبا هاوهگر ينا. باشند ميشوند شامل را شاخصها ينا كه مختلفي يهاوهگر ههندندنشا ننداميتو هشوپژ ينا ييافتهها
 ينا از برخي. نده ايددگر تعيين مختلف مناظر در كه يندهاافر يشاخصها پيامدي و يشاخصها ورودي، يشاخصها: از هستند

 .گرفت ركا به هانستاربيما ساير ايبر يابيارز مرجع انبهعنو انميتو را شاخصها

همانطور كه آبشار از باال به پايين سرازير مي شود، استراتژي نيز بايد گام به گام از رأس هرم سازمان به پايين جاري شود. 
هرچقدر استراتژيها خوب باشد اما بطور صحيح به بدنه فرايندها و فعاليتهاي سازمان منتقل نشود آنگاه مديران از استراتژي و 

 تعريف نمازسا نكال سطح در شاخصها ينكها به توجه بااهداف سازماني دور مي شوند و ريسك شكست بيشتر مي شود. 
 از راكا رطو به نندابتو كنترلي يمترهاراپا ستدر بنتخاا با تا كنند درك را يگيرازهندا علم يپايهها بايد انمدير ،ميشوند
 .كنند يجلوگير حتماليا يهزينهها از و دهنمو دهستفاا شاخصها

يكي از بيمارستان هاي منتخب سازمان تامين در الگوي ارزيابي متوازن  مشتري: سنجه هاي منظر 1جدول 
 اجتماعي  

 سنجه منظر

 و 
ران

يما
ب

عه
جام

 ) 
ي )

شتر
م

 

 بستري، سرپايي و اورژانس بيماران رضايتمندي ميزان

 كاركنان رضايتمندي ميزان

 پيشنهادات نظام در مشاركت نرخ

 بيماران بستري، سرپايي و اورژانس  شكايات ميزان

 هاي حقوق گيرنده خدمت  ليست چك با ها بخش عملكرد انطباق درصد

 

 



 
 

 بيمارستان شهيد دكتر لواساني سنجه هاي منظر فرايندهاي داخلي در الگوي ارزيابي متوازن : 2جدول 

 سنجه ها منظر

ند 
راي
ف

لي
داخ

ي 
ها

 

 درصداشغال تخت           

 شده انجام اينترونشين اعمال و آنژيوگرافي درصد

 اند شده قلبي سكته دچار كه بيماراني درصد

 ميزان عفونت بيمارستاني

 درصد جراحي هاي كنسل شده

 تعداد بيماران ترخيصي با رضايت شخصي

 راديولوژي نسخ تعدادي ميانگين

 تجويز آنتي بيوتيك پروفيالكسي قبل از عمل جراحي با دستورالعمل ميزان تطابق

 پزشكي مدارك از بخش هاي درماني به شده ارسال ناقص هاي پرونده درصد

 دارويي و آزمايشگاه   نسخ تعدادي ميانگين

 درماني هاي بخش از شده گزارش خطاهاي ميزان

 اولين ويزيت پزشك در اورژانسميانگين زمان انتظار از اولين ترياژ تا 

 ميانگين زمان انتظار از اولين ويزيت پزشك تا اقدام پرستاري در اورژانس

 ساعت در اورژانس 6ميانگين طول اقامت بيمار بيش از 

 شده تزريق به شده مچ كراس هاي خون نسبت

 خون انتقال عوارض ميزان

 )دقيقه( بيمارستان سرپايي داروخانه از دارو دريافت جهت سرپايي بيمار انتظار زمان

 راديولوژي و سو نوگرافي  به پزشكان ارجاع درصد

 كاركنان در دست بهداشت رعايت  درصد

 پرسنل شدن استيك نيدل درصد

 هزار در مير و مرگ

 مختلف واحدهاي در كار از ناشي شغلي حوادث شدت و فراواني ضريب



 
 

 بيمارستان شهيد دكتر لواسانيسنجه هاي منظر يادگيري و رشد در الگوي ارزيابي متوازن : 3جدول

 سنجه منظر

شد
و ر

ي 
گير

ياد
 

 سرانه ساعات آموزش كاركنان

 آموزشي هاي دوره اجراي درصد

  تعداد نيروي انساني پرستاري و بهيار مورد نياز براساس استانداردها 

 تعداد كميته ها، كالس ها و دوره هاي آموزش ضمن خدمت برگزار شده نسبت به سال قبل

 ميانگين ساعات استفاده از اينترنت

 

 لواسانيبيمارستان شهيد دكتر در الگوي ارزيابي متوازن  مالي سنجه هاي منظر : 4جدول 

 سنجه ها منظر

لي
ما

 

 درصد افزايش درآمد بيمارستان نسبت به سال قبل

 نسبت درصد افزايش درآمد به هزينه ها

 اول فصل هزينه به كار اضافه درصد

 دوم فصل مدون تخصيص با ساليانه بودجه انحراف درصد

 سوم فصل مدون تخصيص با ساليانه بودجه انحراف درصد

 تخت فعال هر ازاي به جاري هاي هزينه

 آزمايشگاه نسخ ماهانه ريالي ميانگين

 بستري روز يك هر ازاي به بخش هر در شده مصرف داروهاي ريالي ميانگين

 

  



 
 

  BSC منظر چهار در شده انتخاب نهايي هاي شاخص

 



 
 

 : ينتيجهگير

ع سيستم اطالعاتي جهت جمنرم افزار استفاده از  با چهار منظره در بيمارستان و با عملكرد متناسب هاي ارزيابي شاخصبا ايجاد 
 و طرح در كميته هاي مرتبط بيمارستاني جهتاز شاخص ها  كنترل نتايج حاصلهو  پردازش و گزارشگري اطالعات مرتبط ،آوري

 فيو از طر باشدمفيد و موثر واقع  نداميتوان راستاي رسيدن به اهداف استراتژيك و كالن بيمارستدر  اتخاذ تصميمات اجرايي
 از حاصل نتايج تمامي اننميتو رو ينا از ؛ميباشد نمازسا آن تژيكاسترا برنامه سساابر نمازسا هر در هشدبنتخاا يشاخصها
 .كرد مقايسه يگرد تمؤسسا با را هشدبنتخاا يشاخصها

 كه چرا است سالمت بخش هاي سازمان براي خصوص به BSC روند موفقيت در مهمي بسيار گام حياتي شناسايي شاخص هاي

 عملكرد بر مهمي تأثير ها سنجه اين آنكه بدون دارند ها سنجه و ها ازشاخص زيادي تعداد آوري جمع به عادت معموالً ها سازمان

. شوند سازمان انتخاب مشكالت و ها فرصت بيني پيش براي شان خاطر توانايي به بايد حياتي شاخص هاي. باشد داشته آنها
 تابع هاي سنجه بين و مدت بلند اهداف با مدت كوتاه اهداف بين شود تا مي باعث نيز متوازن امتيازي كارت منظر چهار نتعيي

 .شود برقرار توازن عملكرد هادي و

متناسب با استفاده از  ها سنجه و ها است با انتخاب شاخصمهمتر از كيفيت خود استراتژي  توانايي اجراي يك استراتژي بسيار 
 مي توان استراتژي با كيفيت اجرا كرد. BSC مدل 

به  استراتژي تبديل به عمليات به وسيله استراتژي درتحقق تواند مي متوازن امتيازي نتايج اين پژوهش نشان داد كه كارت
نمايد. موفقيت پياده سازي كارت امتيازي  پيشرفت عملكرد و سازمان كل بر شاياني به تمركز ، كمكيعملكرد شاخص هاي

است كه مرتبط با استراتژي هستند، بلكه به چگونگي رهبري، نظارت و دانش  شاخص هايمتوازن نه تنها مستلزم انتخاب 
 ژوهش نشان داد كه كارت امتيازيبطور كلي اين پ كارت امتيازي متوازن نيز بستگي دارد. شاخص هايكاركنان در مورد وضعيت 

 .باشدوازن ابزاري مناسب براي ارزيابي عملكرد بيمارستان ها ميمت

 :پيشنهادها

 اختصاص دهند  خود با اهداف كالن ها مرتبطها و منابع خود را به استراتژيسازمانها بودجه

 نظارت فعال كاركنان از استراتژي ها و اهداف سازمان خود  و مشاركت

 ارشد در تمامي مراحل اجراي روش كارت امتيازي متوازن انتعهد مدير

 عملكردي شاخص هاي  تعيين و انتخاب درواحدها  اعضاي كليدي و كارشناسان نظارت فعال و مشاركت 

 بيمارستانهاي  استراتژياهداف كالن و  عملكرد در راستاي كليدي شاخص هاي تعيين

 بيمارستان سطوح كل ها در استراتژي و اهداف نمودن فهم قابل و ارتباط موثر ايجاد

 تشكر و قدرداني:

و اعضاي كميته هاي بيمارستاني كه در مسئولين بهبود كيفيت سازمان تامين اجتماعي ، از تمامي مديران، بيمارستاندر اين 
 گردد.تمامي مراحل انجام اين پژوهش صميمانه در انجام اين پژوهش با ما همكاري نمودند، تشكر و قدرداني مي 
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