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 ستخلص البحثالم

ستخدام بطاقة األداء ادلتوازن ، أطروحة. حتليل أداء طريقة القياس با3102سيتياوان، إيكو بودي 
 (.بليتارPT.Anugerah   Mulia Sasinap Tekindo)دراسة عن 

 بكالوريوس يف اخلدمة االجتماعية، ماجستري يف إدارة،. فرتيةادلشرف: 
 Balanced Scorecard,  وقياس األداء كلمات البحث:

 
 عا م األعمال ينمو بسرعة أك،ر، نتحدث عن األعمال التجارية، واليوم ميكننا أن نرى أن التطور يف

مما أدى إىل ادلنافسة يف السوق ضيق إىل حد ما. خالقة ومبتكرة يف إدارة األعمال، كوهنا واحدة من 
مفاتيح لنجاح األعمال التجارية لكسب ادلنافسة يف السوق. يف عصر التحول األعمال التجارية، 

علومات اآلن. جعل كل شركة جيب وضع صيغة واليت كانت يف السابق الثورة الصناعية وثورة ادل
االسرتاتيجي يف مواجهة ادلنافسة. خطوة واحدة هو إعداد خطة اسرتاتيجية مع قياس األداء. وعالوة 

( هي شركة جديدة ما ميكن أن PT.Anugerah ATSM) Mulia Sasinap Tekindoعلى ذلك، 
احلاجة إىل تقييم األداء  PT. ATSMيقال. لتكون قادرة على ادلنافسة مع الشركات األخرى، 

 ادلتعلقة باخلطة االسرتاتيجية.

، وذلك باستخدام أربعة منظورات  Balanced Scorecardتستخدم هذه الدراسة أسلوب 
موجودة، مثل: ادلنظور ادلايل، منظور العمالء، واألعمال التجارية الداخلية، ومنظور التعلم و النمو. 

وهذا هو من خالل وصف نتائج التحليل من منظور األربعة اليت  منهج البحث النوعي يف طريقة،
 .Balanced Scorecardتوجد يف 

، current ratio (013.31٪ يف ادلنظور ادلايل يبني قيمة تذبذب  Balanced Scorecardنتائج 
341.70٪ ،337.23٪ .)ROI ( 36.12، ٪70.77فيها قد اخنفض كل سنة٪ ،

على اهتمام من إدارة الشركات. على الرغم من االخنفاض (. حبيث جيب ان حتصل 06.16٪
ولكن عموما الشركة جيدة جدا، وذلك بسبب زيادة يف األرباح يف كل عام. يف وجهة نظر العمالء، 

هو جيد، ويتضح من عدد من العمالء الذين أعربوا عن  PT .ATSMومستويات رضا العمالء ضد 
مها الشركة. للمنظور األعمال الداخلية، أن الشركة مستمرة ارتياحهم فيما يتعلق باخلدمات اليت تقد

يف حتسني مع جمموعة متنوعة من اخلدمات ادلبتكرة للعمالء من أجل احلصول على مكان يف قلوب 
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الزبائن. وكذلك التعلم ويقيس منظور النمو كيف اخنفض مستوى اإلنتاجية، على الرغم من أن 
يف ادلعايري  PT. ATSMميكن أن خنلص إىل أن أداء  رضامستوى رضا ادلوظفني وأعرب حد كبري 
 .Balanced Scorecardبشكل جيد و ويقرتح قياس األداءتطبيق 

 


