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This study attempts to check the status using the dimensions of
the balanced scorecard in the financial and accounting software
producer in Tehran and followed it up with the utilization of the
achieved results to offer a Road map for the activity of these
companies in a successful way. Thus, after consulting with the
experts in the field of library studies, practical and important
indicators in the balanced scorecard were extracted and the active
people's opinions in the selected companies in the schema data
were received. The findings of the statistical tests on the data
suggest that Evaluate the performance of these companies has a
lot to offer in the context of the balanced scorecard approach. So
that the hypothesis of applying this system to evaluate the
performance of these companies, except in growth and learning
in other aspects of the financial perspective, internal processes
and the customer was confirmed Also raised the importance of
the Proposed indicators in each of these dimensions are not the
same in terms of financial and accounting software companies
and showed a significant difference between the different aspects
of balanced scorecard. Moreover, by analyzing data,
development strategy in grand strategies classification,
differentiation strategy in Porter's Triple strategies and
differentiated in several dimensions in Japanese companies
strategies classification propose as a road map to financial and
accounting software producer in Tehran. The results emphasize
on development strategy and developing activities in financial
and accounting software producer with a differentiation can
make them a raised vision.
Keywords
Strategic Management Accounting, Balanced scorecard,
Roadmap, Financial and Accounting Software Companie

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی وضعیت بکارگیری ابعاد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی
عملکرد شرکتهای نرمافزاری مالی و حسابداری انجام شده و تالش کرده است تا با
بهرهگیری از نتایج بدست آمده نقشه راهی برای فعالیت موفقیتآمیز این شرکتها ترسیم
 شاخصهای کاربردی و، بدین منظور پس از مطالعات اولیه و مشورت با خبرگان.نماید
حایز اهمیت در هر بعد از کارت امتیازی متوازن استخراج و نظر افراد فعال در شرکتهای
 یافتههای تحقیق حاکی از آن است.منتخب بهعنوان نمونه آماری در این حوزه اخذ گردید
که ارزیابی عملکرد در این شرکتها تا حد زیادی به چارچوب ارائه شده در کارت امتیازی
 بهطوریکه فرضیه بکارگیری ابعاد این نظام در ارزیابی عملکرد این.متوازن نزدیک است
 فرایندهای داخلی و،شرکتها بجز در بُعد رشد و یادگیری در سایر ابعاد شامل بُعد مالی
 همچنین اهمیت شاخصهای مطرح شده در هریک از.مشتری مورد تایید قرار گرفت
این ابعاد نیز از بعد شرکتهای نرمافزاری مالی و حسابداری یکسان نبوده و حاکی از وجود
 از سویی با تجزیه و.تفاوت معناداری بین ابعاد مختلف کارت امتیازی متوازن میباشد
،تحلیل دادههای بدست آمده استراتژی توسعه در دستهبندی استراتژیهای کالن
استراتژی تمایز در دستهبندی استراتژیهای سهگانه پورتر و استراتژی ایجاد برتری در
 به عنوان نقشه راه شرکتهای،چند بُعد از استراتژیهای چهارگانه شرکتهای ژاپنی
 نتایج بر این نکته تاکید دارد که بکارگیری.نرمافزاری مالی و حسابداری پیشنهاد گردید
استراتژی توسعه و گسترش فعالیتها در شرکتهای نرمافزاری مالی و حسابداری با
. میتواند چشماندازی مطلوب را برای ایشان ایجاد نماید،چاشنی متمایزسازی
واژههای کلیدی
- شرکت، نقشه راه، ارزیابی عملکرد متوازن،حسابداری مدیریت استراتژیک
های نرمافزاری مالی و حسابداری
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مقدمه
عدم هماهنگی و فقدان انعطافپذیری الزم در عصر رشد
تکنولوژی و بازار رقابتی قوی ،عقبافتادگی و چه بسا
ورشکستگی سازمان را فراهم میآورد .در راستای تطابق با نیازها،
تحلیل شرایط به منظور افزایش میزان اطالعات موردنیاز
سیاستگذاران ،اثر بسیار مهمی در آگاهی و انتخاب راههای
مناسب برای دستیابی به اهداف دارد .همچنین بهبود دائمی و
پیوسته سازمان ،وابسته به توانایی سازمان در ارزیابی و
اندازهگیری عملکرد فرایندهای کلیدی سازمان میباشد .سازمانها
اهمیت ارزیابی با ثبات و بدون تناقض را تشخیص داده و لذا
سیستمهای ارزیابی عملکرد متنوعی را در طی سالیان پیش مورد
استفاده قرار دادهاند .اما بعلت جهانی شدن کسبوکار ،بازبینی و
نظارت بر عملکرد فرایندهای سازمان ،عملکرد زنجیره تامین آنها
و به دنبال آن تنظیم اهداف استراتژیک سازمان امری ضروری
میباشد (طلوعی اشلقی و بیگلری.)909/6 :9831،
سازمانها عموما از جنبه های رقابتی مختلفی چون هزینه ،کیفیت،
تحویل ،انعطافپذیری و این قبیل موارد با یکدیگر به رقابت
میپردازند .اگرچه امروزه محیط و شرایط فوقالعاده رقابت ،با
تغییر و تحول مداوم و غیرقابل پیشبینی بودن بازار مشخص
میشوند .پیچیدگی تکنولوژیهای پیشرفته ،کوتاه و کوتاهتر
شدن چرخه عمر محصوالت ،نیازمندیهای متمایز مشتریان و
گسترش میل به تنوعخواهی و تقاضا برای محصوالت متنوع در
بازار جهانی ،شفافیت بازار را تقلیل داده و بر عدم اطمینان آن
افزوده است .در چنین شرایط متغیر و فراگیر ،سازمانهای موفق
برای اینکه توان رقابتی خود را حفظ کنند ،باید خود را با شرایط
متالطم و متحول محیط کسبوکار منطبق نمایند و چابک عمل
نمایند (طلوعیاشلقی و همکاران.)63-19 :9831،
یکی از نظامهایی که میتواند وضعیت کسب و کار را از ابعاد
مهم و چالش برانگیزی مورد بررسی قرار داده و بازخورد مناسبی
برای تصمیمگیریهای خرد و کالن مدیران ارائه نماید ،نظام
ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن است.
در سال  9111کاپالن و نورتن کارت امتیازی متوازن را به
عنوان یک فن جدید ارزیابی عملکرد مدیران معرفی نمودند .این
معرفی براساس مشاهده  91شرکت بزرگ و معروف در آمریکا
از جمله اپل کامپیوتر و جنرال الکتریک بود .اما به تدریج کاربرد
کارت امتیازی متوازن توسط شرکتها از فن ارزیابی عملیات
مدیران فراتر رفت و براساس یافتههای کاپالن و نورتن در سال
 9116از مطالعه  900شرکت بزرگ و معروف آمریکا در صنایع
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مختلف ،ارزیابی متوازن به عنوان «یک سیستم مدیریت
استراتژیک» مطرح گردید (افشارکاظمی و پناهی-19 :9818،
.)5
این نظام با نگاهی جامع ابعاد کلیدی کسب وکار را مورد ارزیابی
قرار میدهد .اما نکته مهم پس از ارزیابی عملکرد یک
کسبوکار ،اتخاذ تصمیمات مهم و استراتژیک برای بهبود
وضعیت کسب وکار است این تصمیمات باید بتواند در یک افق
زمانی مشخص با بهرهگیری از نقاط قوت شناساییشده توسط
سیستم ارزیابی عملکرد به رفع نواقص و ضعفهای موجود کمک
نموده و مسیری را برای آینده کسب و کار ترسیم نماید که با
حرکت در آن مسیر ،رشد و تعالی کسب و کار تضمین گردد و
این همان چیزی است که می توان از آن به نقشه راه یک کسب
و کار تعبیر کرد.
شرکتهای تولیدکننده نرمافزارهای مالی و حسابداری هم که
موضوع بحث این مطالعه میباشند از این قاعده مستثنی نبوده
بوده و ضمن اینکه باید نسبت به اهمیت این موضوع هوشیار
بوده و برای بکارگیری و تعمیق مفاهیم آن برنامهریزی مشخصی
داشتهباشند از سوی دیگر باید مسیر حرکت و دورنمای
فعالیتهای خود را نیز در این فضای رقابتی و پرچالش بخوبی
شناسایی و ترسیم نمایند .بنابراین در خصوص شرکتهای مورد
مطالعه در این تحقیق این سوال اساسی پیش میآید که آیا این
شرکتها از نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن
بهره میجویند و نقشه راه توسعه این شرکتها براساس نظام
ارزیابی عملکرد متوازن چگونه است؟ در ادامه ضمن مروری بر
ادبیات موضوع ،روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطالعات
جمعآوری شده تشریح گردیده و سپس نتایج آزمونهای
انجامشده ارائه میگردد .بدیهی است نتایج این تحقیق میتواند
به این شرکتها در طرحریزی و اجرای یک نظام ارزیابی عملکرد
موثر کمک نموده و با ارائه شاخصهای مؤثر در این نظام ،اخذ
بازخوردی مناسب را برای بهبود عملکرد ایشان ،تسهیل نماید.
مروری برادبیات و پیشینه تحقیق
نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن
ارزیابی عملکرد عبارت است از :فرایند کمی کردن کارایی و
اثربخشی عملیات ( احمدوند ،تربتی و پوررضا-99: 9819 ،
.)60
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با توجه به نقاط ضعف نظامهای فعلی اندازهگیری ،بسیاری از
سازمانهای پیشرو به طراحی و استقرار نظامهایی جامع اهتمام
ورزیدهاند که وظایف سازمانی را با اهداف استراتژیک پیوند داده
و با ارائه مجموعه متوازنی از شاخصهای مالی و غیرمالی،
فعالیتهای سازمان را به سمت خواست و نیاز مشتریان هدایت
میکند (رهنمای رودپشتی و جلیلی .)35/1 :9810 ،
به دلیل نقش گسترده و استراتژیک کارت ارزیابی متوازن ،این
کارت دربرگیرنده تمام عوامل اصلی ایجاد موفقیت شرکت است
و از چهار جنبه عملکرد مالی ،رضایت مشتری ،فرایندهای داخلی،

یادگیری و ابتکارات قابل بررسی است (نیکبخت و
دیانتی .)15 :9811،این چهار بُعد مختلف ،پاسخگویی به چهار
سوال اساسی زیر را امکانپذیر میسازد.
-9نگاهها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی)
-1در چه زمینههایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی
کسبوکار)
-8نگاه مشتریان به ما چگونهاست؟ (جنبه مشتریان)
-1چگونه میتوانیم به بهبود و خلق ارزش ادامهدهیم؟ (جنبه
یادگیری و نوآوری)

شکل  .1ارتباط کارت امتیازی متوازن با انتخاب استراتژی (نیکبخت و دیانتی)1936 ،

به طور خالصه طبق بعد مشتری ،مدیریت ملزم به انتخاب
معیارها یا شاخصهایی است که مشتریان هدف و کیفیت خدمات
به آنها مشخص می شوند .عموما این معیارها از طریق میزان
رضایتمندی و وفاداری به مشتریان سنجیده میشوند .منظور از
بعد فرایندهای داخلی این است که مدیریت فرایندها یا عملیات
واحد خود را که بر دستیابی به اهداف راهبردی تاثیر می گذارد با
توجه به رضایتمندی مشتریان درنظر میگیرد .منظور از بعد
یادگیری و رشد این است که مهارتهای کارکنان و سیستمهای
اطالعاتی که موجب موفقیت میشوند ،در نظر گرفته میشوند.
عموماً این کار از طریق آموزش و حفظ رضایتمندی کارکنان با
کارآمدی نیروی انسانی امکانپذیر است .بعد مالی نیز عموما از
طریق سنجش نسبتها و اطالعات مالی که معرف عملکرد
شرکت می باشد ،اندازهگیری میشود .نسبت بازده داراییها،
اطالعات درآمدی ،جریانهای نقدی و سودآوری از جمله این
اطالعات محسوب میشوند (ناظمی و همکاران-9 :9811،
.)50
همانطورکه در شکل شماره  9نشان داده شده است ،کارت
امتیازی متوازن مبنایی پویا و محکم برای ارزیابی مستمر و حتی

تجدیدنظر در استراتژیهای شرکت فراهم میآورد .بنابراین فلش
بازخورد از کارت امتیازی متوازن به سمت تعیین موقعیت
استراتژیک شرکت وجود دارد.
اما آنچه اهمیت مییابد بهرهگیری از نتایج نظام ارزیابی عملکرد
و نتایج آن در ترسیم دورنمای فعالیتهای شرکت و مسیر تحقق
اهداف آن است چراکه امروزه گام نهادن در فضای کسبوکار
بدون آگاهی از شرایط و مقضیات زمان حال و بررسی و نگاه به
آینده چیزی جز هدر رفت منابع نخواهد بود .این نگاه به آینده
باید بر پایه مطالعات دقیق و کارشناسانه و مبتنی بر روشهای
علمی آزموده شده باشد .نظامهای ارائه شده در مقوله حسابداری
مدیریت استراتژیک همچون ارزیابی عملکرد متوازن ،میتواند
خاستگاه مطلوبی برای شرکتها جهت ورود به آیندهشناسی بوده
و مسیرهای مناسب برای ادامه حرکت را پیشروی آنها قرار دهد.
نقشه راه با بهرهگیری از کارت امتیازی متوازن
نقشه راه میتواند برای یک سازمان ابزاری همانند رادار باشد
به گونهای که افق برنامهریزیهای سازمان را وسیعتر میکند
و همچنین فرصتها و تهدیدهای محتمل محیط کسبوکار را
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شناسایی و ارزیابی مینماید .در عرصه برنامهریزی استراتژیک
واژه «نقشه راه» طیف گسترده ای از معانی را شامل میشود
.نقشه راه مجموعهای از چهارچوبهای نظامهای پویا مانند
پیشبینی ،برنامهریزی سناریو و ابزارهای آینده محور است که
برنامهریزی استراتژیک را پشتیبانی میکند .نقشه راه به مثابه
مکانیزم تسهیلکننده و زبان متعارفی برای پیشبرد فرایند برنامه
ریزی استراتژیک عمل می کند (کاویانی و همکاران:9819 ،
.)69-50
ارتباط بین استراتژی ،نظام حسابداری مدیریت و عملکرد ،توجه
فراوانی را در پژوهشهای حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده
است (تاکر و همکاران .)61-13 :1001 ،1مجموع شواهد نیز
حاکی از آن است که پیوند نظام حسابداری مدیریت یک سازمان
با استراتژی آن ،میتواند منجر به افزایش کارایی گردد (کادز و
گویدینگ.)115-991 :1091 ،2
همانند بسیاری از موضوعات ،در خصوص دستهبندی انواع
استراتژیها نیز سالیق و نظرات متفاوتی وجود دارد که براساس
آن استراتژیها را دستهبندی و معرفی مینمایند .این تحقیق
دستهبندی استراتژیها را در سه طبقهبندی استراتژیهای کالن،
استراتژیهای سه گانه پورتر و استراتژیهای چهارگانه ژاپنی در
نظر گرفته است تا پوشش کاملی از استراتژیها را در برداشته
باشد.
3
الف) استراتژیهای کالن  :شامل استراتژی ثبات ،استراتژی
کاهش و استراتژی توسعه میباشد.
 استراتژی ثبات :استراتژی ثبات به مفهوم حفظ موقعیتموجود است و این در حالی است که اوالً سازمان وضعیت مناسبی
داشته و تهدید خاصی در آینده متوجه آن نمیباشد .ثانیاً امکانات
و منابع الزم جهت توسعه سازمان موجود نیستند و یا زمان و
شرایط محیطی اجازه آن را نمی دهد.
 استراتژی کاهش :در حالتی که بنا به هر دلیلی ،سازمان درصدد کاهش حجم فعالیتهای موجود باشد ،از این استراتژی
استفاده میشود و دالیل آن می تواند متفاوت باشد ،مثال ناشی
از عوامل تهدیدکننده محیطی باشد یا فرصتهای محیطی بهتر
که سازمان در صورت تغییر فعالیت ،می تواند سریعتر به اهداف
موردنظر برسد.
 استراتژی توسعه :بر خالف استراتژی کاهشی بوده و درشرایطی است که سازمان بدنبال افزایش و گسترش فعالیتهای

موجود باشد و دالیل تمایل به این استراتژی نیز میتواند متفاوت
باشد ،برای مثال شرایط محیطی مناسب برای افزایش تولیدات
یا مطرح شدن بازارهای جدید.
ب) استراتژیهای سهگانه پورتر :4پورتر نیز به عنوان
یکی از صاحبنظران برنامه ریزی استراتژیک برتری در رقابت را
عموما در سه استراتژی اصلی به شرح ذیل معرفی نموده است:
 رهبری هزینه :هدف از این استراتژی ،عبارت است از کسببرتری در رقابت از طریق تولید محصول یا خدمت با کمترین
هزینه ممکن نسبت به رقبا می باشد.
 متمایزسازی :دومین استراتژی ،ارائه محصول یا خدمت ویژهاست .بدین معنی که کسب برتری رقابتی از طریق تولید خدمت
یا محصولی است که از دیدگاه مشتریان در مقایسه با محصوالت
مشابه ،منحصربفرد و دارای خصوصیات ویژه باشد.
 تمرکز  :با محدود شدن دامنه فعالیت ،امکان متمرکز کردنمنابع میسر شده و یک برتری رقابتی نسبت به رقبا بدست میآید
و بدین طریق در محدوده بازار معین شده ،فعالیت نسبت به رقبا
بهتر شده و سازمان از موقعیت بهتری برخوردار خواهد شد .البته
پس از این اقدام ،امکان بهره گیری از دو استراتژی یعنی
متمایزسازی و کمترین هزینه در این محدوده بازاری و در کنار
استراتژی تمرکز امکانپذیر خواهد بود.
ج) استراتژیهای چهارگانه ژاپنی :شرکتهای ژاپنی در
پی گسترش حضور خود در بازارهای جهانی به تدریج چهار
استراتژی زیر را به کار گرفتند که از آنها نیز بهعنوان استراتژیهای
اصلی یاد میشود.
 ایجاد برتری در چند شعبه :برای مثال ،همزمان در ابعادمختلفی مانند کاهش هزینه ،بهبود کیفیت ،قابلیت اعتماد ،فرایند
تولید متمرکز و اعتبار عالمت تجاری ،خود را توانمند ساختند.
 جستجوی مناطق بی دفاع :شناسایی خالءهای بازار رقابتکه به علت عدم حضور رقبا رها شده بود.
 تغییر شرایط درگیری و نفوذ :از طریق استاندارد کردنمحصوالت یا خدمات خود ،فروش از طریق کانالهای توزیع

1. Tucker et al
2. Cadez & Guilding

3. Grand Strategy
4. Porter
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ویژه که برای دیگران قابل دسترسی نبود ،به بازار نفوذ کردند.
 رقابت از طریق همکاری :بهعنوان نمونه ،همکاری تنگاتنگبا بانک یا تامین کننده مواد و قطعات ،که منجر به ایجاد مجتمع-
های صنعتی یا تجاری گردید.
کارت امتیازی متوازن یکی از سه منبع مدیریت استراتژیک شامل
انتخاب استراتژی رقابتی ،تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و کارت
امتیازی متوازن میباشد .شاخصهای ارزیابی عملکرد با توجه به
ابعاد کارت امتیازی متوازن میتواند عالوه بر ارزیابی میزان
دستیابی به اهداف استراتژیک ،زمینه را برای تشخیص استراتژی
مناسب بهعنوان مبنای نقشه راه فراهم میآورد.
مروری بر تحقیقات پیشین
صادقی ( ،)9818به بررسی میزان همراستایی فناوری اطالعات
در کسب و کار براساس کارت امتیازی متوازن فناوری اطالعات
(مطالعه موردی :آموزش و پرورش شهرستان دامغان) پرداخت،
نتیجه آنکه از بین  1شاخص اصلی ،مشارکت و همکاری
کسبوکار سازمان با ضریب استاندارد  0/11بیشترین تاثیر و
آیندهنگری با ضریب استاندارد  0/61کمترین تاثیر را دارند.
همچنین از بین زیر ابعاد تحقیق ،زیرمتغیر شناسایی قابلیتها و
پرورش فرصتها با ضریب استاندارد  0/38در شاخص
آیندهنگری بیشترین تاثیر را دارد .خشویی ( ،)9811به بررسی
شاخصهای ارزیابی عملکرد و داشبورد مدیریتی حوزه فناوری
اطالعات آموزش و پرورش اصفهان پرداخت که طی آن با
استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و مدل مرجع کاپالن و
نورتون ،ابتدا یک مدل پیشنهادی کارت امتیازی متوازن ارائه شد
و در ادامه با بهرهگیری از مدل یادشده سنجههای ارزیابی
عملکرد این حوزه استخراج و در نهایت نیز برای شاخصهای
مهم و کلیدی ،داشبوردهای مدیریتی تهیه و ارائه شدهاست.
پورقریب( ،)9819به بررسی ارزیابی فناوری اطالعات براساس
کارت امتیازی متوازن در دانشگاههای غیردولتی نوشهر و چالوس
پرداخت که نشان میدهد فناوری اطالعات مورد استفاده در
دانشگاههای غیردولتی نوشهر و چالوس به بعد مالی ،بعد
فرایندهای داخلی ،بعد مشتری و بعد رشد و یادگیری توجه نموده
است و روش کارت امتیازی متوازن برای آن مناسب میباشد.
خادم حسینی ( ،)9810به بررسی عملکرد سیستمهای اطالعاتی
از طریق کارت امتیازی متوازن پرداخته که در آن سیستمهای
1. Cheng Ru
2. Lee

اطالعاتی از دید کاربران آنها پس از بهکارگیری در سازمان
بررسی شده است .با توجه به نتایج و بررسیهای انجام شده
برروی سیستمهای اطالعاتی از طریق  1بعد کارت امتیازی
متوازن ،سیستمهای اطالعاتی بر عملکرد سازمان تاثیر داشتند.
چنگرو 1و همکاران ( ،)1001به بررسی تاثیر بکارگیری رویکرد
کارت امتیازی متوازن در مدیریت عملکرد و ثروت بانکها
پرداختند که مشخص شد ترکیب رویکرد کارت امتیازی متوازن
و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی توانسته است تصمیمگیرندگان
را با ارائه متوازنتر ،واقعیتر و صحیحتر چالش عملکرد تجاری
مدیریت ثروت بانکها مواجه سازد .لی 2و همکاران (،)1003
به بررسی اهمیت نسبی ابعاد کارت امتیازی متوازن در واحدهای
فنآوری اطالعات شرکتهای صنعتی تایوان پرداختند و
مشخصشد بعد مشتری با  %8173و بعد فرایند داخلی با
 %1171دارای وزن بیشتری هستند .شارما و بهاگوات،)1001( 3
به بررسی اهمیت نسبی ابعاد کارت امتیازی متوازن در زنجیره
مدیریت تامین صنایع مختلف پرداختند که نتیجه بیانگر آن است
که بعدهای مشتری و فرایند داخلی به ترتیب با  %1376و
 %1571باید در اولویت قرار بگیرند.
روششناسی تحقیق
در این تحقیق دادهها از طریق بررسی بانکهای اطالعاتی
موجود از شرکتهای تولیدکننده نرمافزارهای مالی و حسابداری
در وبگاههای مختلف از جمله وبگاه اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان نرمافزار ایران ،وبگاه مرکز نرمافزار ایران ،وبگاه
راهنمای جامع صنعت فناوری اطالعات و در نهایت وبگاه مرجع
برنامهها و نرمافزارهای ایرانی (آرمانت) که نسبت به سایرین
کاملتر بود ،جمعآوری گردید و توزیع پرسشنامه میان نمونههای
جامعه تعیین شده ،انجام شد .برای تحلیل دادههای
گردآوریشده ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شدهاست .سپس به
منظور تدوین نقشهراه با تشکیل ماتریسی شامل شاخصهای
بااهمیت شناسایی شده و انواع استراتژیها ،ارتباط هریک از
شاخصها با استراتژیها شناسایی و استراتژیهای حایز بیشترین
ارتباط با شاخصها در ارائه نقشه راه به کار گرفته شدهاند.
از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق شرکتهای مورد مطالعه در

3. Sharma & Bhagwat

فصلنامه پژوهشهای نوین در حسابداری ،سال دوم ،شماره پیاپی  ،5پاییز 1939

سطح کالنشهر تهران ایجاد و مشغول فعالیت شدهاند لذا انتخاب
شرکتهای فعال در سطح این کالن شهر ضمن اینکه میتواند
حجم مناسبی از جامعه آماری مدنظر را تامین نماید به اعتبار
نتایج حاصله نیز کمک شایانی مینماید .از سوی دیگر با توجه
به نقطه اشتراک این شرکتها از جهت یکسان بودن فضای
کسب و کار برای آنها ،حداقل از جهت جغرافیایی و امکان
برقراری ارتباط نزدیک با شرکتهای حاضر و فعال در این
محیط ،دغدغه ناهمگنی جامعه آماری را نیز تا حد زیادی کاهش
میدهد لذا با توجه به مزایای یاد شده ،مدیران سطوح عالی
شرکتهای تولیدکننده نرمافزارهای مالی و حسابداری که حداقل
دارای  5سال سابقه فعالیت در این حوزه در سطح کالن شهر
تهران باشند به عنوان جامعه آماری این تحقیق مدنظر قرارگرفته
که منجر به شناسایی  998شرکت گردید .برای تعیین حجم
نمونه نیز از فرمول شارل کوکران استفاده شد که ،عدد  11برای
حجم نمونه بدست آمد.
برای جمعآوری اطالعات نیز از پرسشنامه استفاده شد ،که قسمت
اول آن اختصاص به جمعآوری اطالعات عمومی از نمونه آماری
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تعیین شده دارد و قسمت دوم نیز سواالت تخصصی مرتبط با
موضوع را در برمیگیرد که در قالب دو بخش شامل وضعیت
اندازهگیری شاخص در شرکت (اندازهگیری میشود /نمیشود) و
میزان اهمیت شاخص از نظر مخاطب (عددی بین  9تا )5
طراحی شده است .به منظور استخراج و نهاییسازی سواالت
قسمت دوم پرسشنامه ،پس از مطالعه منابع مرتبط یک لیست
اولیه از شاخصها و معیارهایی که میتوانند در دسته مشخصی
از مناظر چهارگانه رویکرد کارت امتیازی متوازن قرارگیرند،
اقدامشد .در گام بعدی ضمن مصاحبه با تعدادی از خبرگان
موضوع و تخصیص نمرهای از  0تا  5به هر آیتم پیشنهادی به
عنوان درجهای از تناسب و مطلوبیت آن برای بررسی و پایش در
شرکتهای نرمافزاری مالی و حسابداری و گزینش آیتمهایی که
میانگین بدست آمده برای آنها  1و یا بیشتر از  1بود نهایتاً
پرسشنامه اولیه حاصل شد که پس از بررسیهای تکمیلی
پرسشنامه نهایی گردید .با این روش میتوان گفت پرسشنامه
مذکور از روایی نسبتاً خوبی نیز برخورداراست.

جدول  .1توزیع سواالت پرسشنامه در هر بُعد
بُعد کارت امتیازی متوازن

تعداد سواالت نهایی در هر بُعد

درصد فراوانی نهایی

بُعد مالی

16

%91

بُعد فرایندهای داخلی

3

%62

بُعد مشتری

1

%69

بُعد رشد و یادگیری

2

%11

تعداد کل سواالت

95

%111

برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شده است .بدین طریق که قبل از توزیع کلیه
پرسشنامهها ،ابتدا برای تعداد  81شرکت از بین نمونه آماری
موردنظر پرسشنامه ارسال شد که براساس  15پرسشنامه
دریافتشده ضریب آلفای کرونباخ محاسبهگردید .ضریب آلفای
کرونباخ پرسشنامه  0/31گردید که چون نتیجه محاسبات
بزرگتر از  0/10است لذا پایایی پرسشنامه تایید گردید.
با اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه ،پرسشنامه مذکور برای
شرکتهای مورد مطالعه نیز ارسال شد که پس از جمعآوری آنها

به تعداد  11پرسشنامه ،جوابها وارد نرمافزار آماری SPSS
گردید تا با استفاده از آزمونهای کولموگروف ـ اسمیرونف T ،و
فریدمن فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرارگیرند.
آزمونفریدمن ،یک آزمون ناپارامتری است که برای بررسی وجود
تفاوت بین دو یا چند نمونه وابسته کاربرد دارد .این آزمون ،معادل
آنالیز واریانس با اندازههای تکراری (درون گروهی) است که از
آن برای مقایسه میانگین رتبهها در بین چند متغیر (گروه) استفاده
میکنیم .تفاوت آنالیز واریانس با اندازههای تکراری (درون
گروهی) با آزمون فریدمن در این است که در آنالیز واریانس از
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هر نمونه یک متغیر را به صورت تکراری در حاالت مختلف
اندازهگیری میشود (مثال از هر نفر /نمونه در سه حالت ایستاده،
نشسته و درازکش فشار خون را اندازهگیری میکنید) .در صورتی
که در آزمون فریدمن هر یک از نمونهها امتیازی را به چند گروه
(شی یا فرد و در این تحقیق همان ابعاد کارت امتیازی متوازن)
اختصاص میدهند .در هر دوی این آزمونها متغیرها ،توسط
نمونهها مقدار گرفتهاند ولی نکته مورد اختالف این است که در
آنالیز واریانس ،در یک نمونه اندازهها تکراری هستند ولی در
آزمون فریدمن اندازهها ،امتیازات داده شده توسط یک نمونه
است .در آزمون فریدمن فرض صفر مبتنی بر یکسان بودن
میانگین رتبهها در بین گروهها (ابعاد متصور برای کارت امتیازی
متوازن) است .رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین
گروهها حداقل دو گروه با هم اختالف معناداری دارند.

فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :مدیران شرکتهای نرمافزاری مالی و حسابداری از
نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن ،در ارزیابی
عملکرد شرکت خود استفاده میکنند.
فرضیه دوم :اختالف معناداری بین هریک از ابعاد مالی،
فرایندهای داخلی ،رشد و یادگیری و مشتری از دیدگاه مدیران
شرکتهای نرمافزاری مالی و حسابداری وجود دارد.
تجزیه وتحلیل اطالعات گردآوری شده
بخشی از اطالعات توصیفی شرکتهای نمونه در جدول شماره
 1آمده است .دلیل اختالف بین تعداد شرکتها با درصد فراونی،
فعالیت برخی شرکتها در چند حوزه مختلف میباشد .همان-
طور که مشخص است اکثر قریب به اتفاق شرکتهای مورد
مطالعه در حوزه بازرگانی فعال میباشند.

جدول  .2سابقه و حوزه فعالیت شرکتهای مورد مطالعه در حوزه برنامههای کاربردی مالی و حسابداری
سابقه فعالیت شرکتها

تعداد

درصد فراوانی

حوزه محصوالت شرکتها

تعداد

درصد فراوانی

کمتر از  5سال

1

1

حوزه تولیدی

61

%51

بین  5تا  11سال

1

%13

حوزه بازرگانی

93

%39

بیش از  11سال

91

%11

حوزه خدماتی

91

%11

تعداد کل شرکتها

16

%111

تعداد کل شرکتها

16

جدول  . 3نتایج آزمون T
متغیرهای مورد بررسی در فرضیه اول

حد باال

حد پایین

مقدار سطح معناداری درجه آزادی

مقدار آماره

میانگین شاخصهای بعد مالی

079056

070090

07016

19

17051

میانگین شاخصهای بعد فرایندهای داخلی

071118

079183

07000

19

67910

میانگین شاخصهای بعد مشتری

071161

079058

07000

19

57016

میانگین شاخصهای بعد رشد و یادگیری

070101

-079100

07918

19

-97511
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پس از حصول نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرونف مبنی بر
نرمال بودن توزیع مقادیر میانگین پاسخها برای آزمون فرضیه
اول ،از آزمون  Tکه یک آزمون نرمال است استفاده شد که نتایج
آن در جدول شماره  8آمده است.
بیان آماری فرضیه اول
فرض صفر >075 :میانگین استفاده از شاخصهای ارزیابی
متوازن.
فرض یک ≤ 075 :میانگین استفاده از شاخصهای بُعد مالی،
 ≤ 075میانگین استفاده از شاخصهای بُعد فرایندهای داخلی،
 ≤ 075میانگین استفاده از شاخصهای بعد مشتری،
 ≤ 075میانگین استفاده از شاخصهای بُعد یادگیری و رشد
با توجه به اینکه برای سه بُعد مالی ،فرآیندهای داخلی و مشتری،
سطح معنیداری کمتر از خطا ( )0705شده است و حد باال و
پایین در این سه بُعد مثبت میباشد میتوان نتیجه گرفت نظام
ارزیابی عملکرد مورد استفاده در شرکتهای مورد مطالعه از بُعد
مالی ،بُعد فرایندهای داخلی و بُعد مشتری تا حد زیادی به
چارچوب ارائه شده در نظام کارت امتیازی متوازن نزدیک است.
لیکن در خصوص بعد رشد و یادگیری با توجه به سطح معنیداری
بزرگتر از  0705نتایج این آزمون حاکی از آن است که فرض

165

بهکارگیری نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت ارزیابی متوازن
در ارزیابی عملکرد شرکتهای مورد مطالعه فقط در بُعد رشد و
یادگیری رد میگردد .از این رو فرض بکارگیری نظام ارزیابی
عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن ،در ارزیابی عملکرد
شرکتها را نمیتوان پذیرفت .ولی با توجه
به نتایج مثبت بدستآمده در سه بُعد دیگر ،میتوان اینگونه بیان
کرد که نظام ارزیابی عملکرد در این شرکتها به چارچوب
ارائهشده در کارت امتیازی متوازن نزدیک است.
بیان آماری فرضیه دوم
فرض صفر :اختالف معناداری بین هریک از شاخصهای بُعد
مالی ،بُعد فرایندهای داخلی ،بُعد رشد و یادگیری و بُعد مشتری
از دیدگاه مدیران شرکتهای تولیدکننده نرمافزار وجود ندارد.
فرض یک :اختالف معناداری بین هر یک از شاخصهای بُعد
مالی ،بُعد فرایندهای داخلی ،بُعد رشد و یادگیری و بُعد مشتری
از دیدگاه مدیران شرکتهای تولیدکننده نرمافزار وجود دارد.
برای این فرضیه از آزمون آماری فریدمن استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از انجام این آزمون در نرمافزار  SPSSدر
جدول شماره  1ارائه شده است:

جدول  .4خروجی نرمافزار ـ نتایج آزمون فریدمن
تعداد

44

مقدار آماره

9671

درجه آزادی

8

سطح معناداری

07001

از آنجایی که مقدار سطح معناداری محاسبهشده از مقدار خطا
( )%5کمتر است لذا فرض صفر مبنی بر «عدم وجود اختالف
معنادار بین هر یک از شاخصهای بُعد مالی ،بُعد فرایندهای
داخلی ،بُعد رشد و یادگیری و بُعد مشتری از دیدگاه مدیران
شرکتهای تولیدکننده نرمافزار» رد میگردد .بهعبارتی به نظر
میرسد بین هریک از شاخصهای ابعاد مختلف کارت امتیازی
متوازن از نظر مخاطبان اختالف معناداری وجود داشته و سطح
اهمیت آنها نسبت به هم از نظر مخاطبان متفاوت میباشد که
این تفاوتها ـ رتبهبندی شاخصها ـ در جدول خروجی آزمون
فریدمن نشان داده شدهاست.
1. Rank

یکی از خروجیهای آزمون فریدمن جدول رتبهبندی 1میباشد.
برای ارائه تصویری از نقشه راه شرکتهای مورد مطالعه ابتدا به
بررسی وضعیت قرارگیری شاخصهای هر بُعد در جدول
رتبهبندی محاسبهشده منتج از آزمون فریدمن پرداخته شدهاست.
با بررسی نتایج جدول رتبهبندی مشخص گردید که عمده
شاخصهای بُعد فرایندهای داخلی و بُعد مشتری حایز بیشترین
رتبه شدهاند بگونهای که در  %50باالی جدول رتبهبندی قرار
گرفتهاند .جدول شماره  5نتایج بررسی دقیقتر توزیع
شاخصهای هر بُعد را نشان میدهد.
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جدول  .5توزیع شاخصهای هر بُعد در  %50باالی جدول رتبهبندی
درصد تجمعی سواالت قرارگرفته از هر بُعد

فراوانی سواالت در  %55باالی

تعداد سواالت در

در  %55باالی جدول رتبهبندی

جدول رتبهبندی

کل پرسشنامه

%44

8

1

فرایندهای داخلی

%33

6

3

مشتری

%71

3

91

مالی

%6

7

6

رشد و یادگیری

%900

78

85

جمع

با تشکیل ماتریسی از استراتژیهای اصلی و شاخصهای باالی
جدول رتبهبندی ،ارتباط این شاخصها با انواع دستهبندی
استراتژیهای اصلی را میتوان مشخص نمود .هجده شاخص
برتر که براساس خروجی رتبهبندی آزمون فریدمن در نیمه باالی
جدول قرار گرفتند از یک سو و استراتژیهای اصلی معرفیشده

بُعد مورد بررسی

با هم در قالب یک ماتریس قرار گرفتند تا با بررسی آنها با
یکدیگر در نهایت استراتژیهای کارامد را برای این شرکتها
پیشنهاد دهیم .این ارتباطات در جداول  6الی  3نمایش داده شده
است.

جدول  .6ارتباط استراتژیهای بزرگ با  93شاخص باالی جدول رتبهبندی شاخصها
استراتژیهای اصلی (استراتژیهای بزرگ)

شاخصهای مورد بررسی

بُعد کارت امتیازی متوازن

وضعیت انطباق محصوالت با استانداردهای
حرفهای در حوزههای طراحی نرمافزار و
استانداردهای مالی و حسابداری

فرایندهای داخلی

جذب مشتریان جدید

مشتری

بهبود نوآوری و قابلیتهای محصوالت

فرایندهای داخلی

کاهش دوبارهکاریها (کاهش زمان راه
اندازی سیستمها  /بهبود مدت زمان پروژه-
ها)

فرایندهای داخلی



افزایش سود

مالی



بهبود نظر و رضایت مشتریان

مشتری

بهبود وضعیت خدمات پشتیبانی

مشتری



شناسایی و اولویت بندی فرصتهای بهبود
در سازمان

فرایندهای داخلی



شناسایی بازار و تعیین بازار هدف (سهم
بازار شرکت  /موقعیت و جایگاه شرکت در
بازار)

مشتری



وضعیت مستندات فنی و پشتیبان تهیه شده
برای پروژهها  /محصوالت

فرایندهای داخلی

میزان اشکاالت در مرحله تصدیق و صحه-
گذاری محصوالت

فرایندهای داخلی

بهبود وضعیت دوره وصول مطالبات

مالی

استراتژی توسعه

استراتژی کاهش

استراتژی ثبات
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ادامه جدول  .6ارتباط استراتژیهای بزرگ با  93شاخص باالی جدول رتبهبندی شاخصها
استراتژیهای اصلی ( استراتژیهای بزرگ)
استراتژی کاهش

استراتژی توسعه


استراتژی ثبات








شاخصهای مورد بررسی

بُعد کارت امتیازی متوازن

بهبود رسیدگی به شکایات و پاسخ به
نیازهای مشتریان
بهبود تناسب شغل با تجربه و مهارت
کارکنان
وضعیت ارائه خدمات جانبی عالوه بر نرم
افزارها ( نصب و راهاندازی شبکههای
اطالعاتی ،بهروزرسانی محصوالت،
یکپارچه سازی با سایر سیستمهای
اطالعاتی مشتریان ،اموزش و
توانمندسازی مشتریان و ) ...
رشد فروش
قابلیت سودآوری هر مشتری
بهبود کاربرد سیستم سنجش عملکرد
فعلی برای مقاصد تصمیمگیری

مشتری
رشد و یادگیری

فرایندهای داخلی

مالی
مشتری
فرایندهای داخلی

جدول  . 7ارتباط استراتژیهای پورتر با  93شاخص باالی جدول رتبهبندی شاخصها
استراتژیهای اصلی ( استراتژیهای پورتر)
رهبری هزینه

تمایز

تمرکز










شاخص های مورد بررسی

بُعد کارت امتیازی متوازن













وضعیت انطباق محصوالت با استانداردهای حرفهای در حوزههای طراحی
نرمافزار و استانداردهای مالی و حسابداری
جذب مشتریان جدید
بهبود نوآوری و قابلیتهای محصوالت
کاهش دوبارهکاریها (کاهش زمان راهاندازی سیستمها  /بهبود مدت
زمان پروژهها)
افزایش سود
بهبود نظر و رضایت مشتریان
بهبود وضعیت خدمات پشتیبانی
شناسایی و اولویتبندی فرصتهای بهبود در سازمان
شناسایی بازار و تعیین بازار هدف (سهم بازار شرکت  /موقعیت و جایگاه
شرکت در بازار)
وضعیت مستندات فنی و پشتیبان تهیه شده برای پروژهها  /محصوالت
میزان اشکاالت در مرحله تصدیق و صحهگذاری محصوالت
بهبود وضعیت دوره وصول مطالبات
بهبود رسیدگی به شکایات و پاسخ به نیازهای مشتریان
بهبود تناسب شغل با تجربه و مهارت کارکنان
وضعیت ارائه خدمات جانبی عالوه بر نرم افزارها (نصب و راهاندازی
شبکههای اطالعاتی ،بهروزرسانی محصوالت ،یکپارچهسازی با سایر
سیستمهای اطالعاتی مشتریان ،اموزش و توانمندسازی مشتریان و )...
رشد فروش
قابلیت سوداوری هر مشتری
بهبود کاربرد سیستم سنجش عملکرد فعلی برای مقاصد تصمیمگیری

فرایندهای داخلی
مشتری
فرایندهای داخلی
فرایندهای داخلی
مالی
مشتری
مشتری
فرایندهای داخلی
مشتری
فرایندهای داخلی
فرایندهای داخلی
مالی
مشتری
رشد و یادگیری
فرایندهای داخلی
مالی
مشتری
فرایندهای داخلی
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جدول  . 8ارتباط استراتژیهای چهارگانه ژاپنی با  93شاخص باالی جدول رتبهبندی شاخصها
استراتژیهای اصلی (استراتژیهای چهارگانه ژاپنی)
ایجاد و برتری
در چند بعد

جستجوی

تغییر شرایط

رقابت از

مناطق بی

درگیری و

طریق

دفاع

نفوذ

همکاری










































بررسی جداول  6الی  3نشان میدهد که براساس تجزیه و
تحلیل نظرات نمونه آماری و سواالت پرسشنامه تنظیمی ،سه
استراتژی حایز بیشترین ارتباط در سهگونه دستهبندی و با فاصله
اندکی از یکدیگر و از سویی بیشترین فاصله با سایر استراتژیها
قرار گرفتهاند .براین اساس استراتژی توسعه ،از مجموعه

شاخصهای مورد بررسی

وضعیت انطباق محصوالت با استانداردهای حرفه
ای در حوزه های طراحی نرم افزار و استانداردهای
مالی و حسابداری
جذب مشتریان جدید
بهبود نوآوری و قابلیتهای محصوالت
کاهش دوباره کاری ها ( کاهش زمان راه اندازی
سیستم ها  /بهبود مدت زمان پروژه ها )
افزایش سود
بهبود نظر و رضایت مشتریان
بهبود وضعیت خدمات پشتیبانی
شناسایی و اولویت بندی فرصتهای بهبود در
سازمان
شناسایی بازار و تعیین بازار هدف ( سهم بازار
شرکت  /موقعیت و جایگاه شرکت در بازار )
وضعیت مستندات فنی و پشتیبان تهیه شده برای
پروژه ها  /محصوالت
میزان اشکاالت در مرحله تصدیق و صحه گذاری
محصوالت
بهبود وضعیت دوره وصول مطالبات
.بهبود رسیدگی به شکایات و پاسخ به نیازهای
مشتریان
بهبود تناسب شغل با تجربه و مهارت کارکنان
وضعیت ارائه خدمات جانبی عالوه بر نرم افزارها (
نصب و راه اندازی شبکه های اطالعاتی ،
بروزرسانی محصوالت  ،یکپارچه سازی با سایر
سیستم های اطالعاتی مشتریان  ،اموزش و
توانمندسازی مشتریان و ) ...
رشد فروش
قابلیت سوداوری هر مشتری
بهبود کاربرد سیستم سنجش عملکرد فعلی برای
مقاصد تصمیم گیری

بُعد کارت امتیازی
متوازن

فرایندهای داخلی
مشتری
فرایندهای داخلی
فرایندهای داخلی
مالی
مشتری
مشتری
فرایندهای داخلی
مشتری
فرایندهای داخلی
فرایندهای داخلی
مالی
مشتری
رشد و یادگیری

فرایندهای داخلی

مالی
مشتری
فرایندهای داخلی

دستهبندی استراتژیهای کالن شامل استراتژیهای ثبات،
کاهش ،توسعه و استراتژی تمایز در دستهبندی استراتژیهای
سهگانه پورتر ،استراتژی ایجاد و برتری در چند بُعد ،در دستهبندی
استراتژیهای چهارگانه ژاپنی بیشترین ارتباط را با شاخصهای
قرار گرفته در  %50باالی جدول
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رتبهبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد متوازن قرار گرفتهاند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیق به نظر میرسد فعاالن حاضر در
حوزه تولید نرمافزارهای مالی و حسابداری به اهمیت مقوله
ارزیابی عملکرد و ضرورت طرحریزی و اجرای یک نظام ارزیابی
عملکرد ـ و بهطور مشخص نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت
امتیازی متوازن ـ واقف بوده و سیستم ارزیابی عملکرد مورد
استفاده در این شرکتها تا حد زیادی به چارچوب ارائهشده در
نظام کارت امتیازی متوازن نزدیک میباشد .همچنین بررسی
نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن حاکی از وجود تفاوت معنادار
درخصوص اهمیت و رتبهبندی شاخصهای ابعاد مختلف ارزیابی
متوازن عملکرد است .این نتیجهگیری نیز در تحقیق لی و
همکاران ( )1003که در واحدهای فناوری اطالعات شرکت-
های صنعتی انجام گرفت قابل مشاهده است .با بررسی نتایج
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جدول رتبهبندی مشخص است که شاخصهای بُعد فرایندهای
داخلی و بُعد مشتری حایز بیشترین رتبه در  %50باالی جدول
رتبهبندی هستند و این بدان معناست که از نظر مخاطبان چنانچه
شرکتهای فعال در این حوزه بخواهند از سیستم ارزیابی عملکرد
در چارچوب کارت امتیازی متوازن بهره گیرند ،باید توجه و تمرکز
بیشتری بر روی شاخصهای بُعد فرایندها و مشتری داشته باشند.
از سوی دیگر ،بررسی ارتباط بین شاخصهای عمده استخراج
شده از بُعد مخاطبان با انواع استراتژیهای اصلی معرفی شده در
حوزه مدیریت استراتژیک ،در قالب جداول  6الی  ،3نشان
میدهد که برای شرکتهای مورد مطالعه ،استراتژی توسعه ،از
مجموعه استراتژیهای بزرگ ،استراتژی ایجاد برتری در چند
بُعد ،از مجموعه استراتژیهای چهارگانه ژاپنی و نهایتاً استراتژی
تمایز از مجموعه استراتژیهای سهگانه پورتر را میتوان بهعنوان
استراتژیهای اصلی پیشنهاد داد.
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