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  چکیده

 یابیارز متوازن در یازیابعاد کارت امت یریبکارگ تیوضع یبا هدف بررس قیتحق نیا
انجام شده و تالش کرده است تا با  یو حسابدار یمال یافزارنرم یهاعملکرد شرکت

 میها ترسرکتش نیا زیآمتیموفق تیفعال یبرا یبدست آمده نقشه راه جیاز نتا یریگبهره
و  یدکاربر یهاو مشورت با خبرگان، شاخص هیاول لعاتمنظور پس از مطا نی. بددینما
 یاهظر افراد فعال در شرکتمتوازن استخراج و ن یازیدر هر بعد از کارت امت تیاهم زیحا

ن است از آ یحاک قیتحق یهاافتهی. دیحوزه اخذ گرد نیدر ا یعنوان نمونه آمارهمنتخب ب
 یازیارائه شده در کارت امت ارچوببه چ یادیها تا حد زشرکت نیعملکرد در ا یابیکه ارز

 نیعملکرد ا یابینظام در ارز نیابعاد ا یریبکارگ هیفرض کهیطورهاست. ب کیمتوازن نزد
و  یداخل یندهایفرا ،یعد مالابعاد شامل بُ ریدر سا یریادگیعد رشد و ها بجز در بُشرکت
 زا کیمطرح شده در هر یهاشاخص تیاهم نیقرار گرفت. همچن دییمورد تا یمشتر

از وجود  ینبوده و حاک کسانی یو حسابدار یمال یافزارنرم یهااز بعد شرکت زیابعاد ن نیا
و  هیا تجزب یی. از سوباشدیمتوازن م یازیابعاد مختلف کارت امت نیب یتفاوت معنادار

ن، کال یهایاستراتژ یبندتوسعه در دسته یبدست آمده استراتژ یهاداده لیتحل
در  یبرتر ادجیا یگانه پورتر و استراتژسه یهایاستراتژ یبندستهدر د زیتما یاستراتژ
 یاهبه عنوان نقشه راه شرکت ،یژاپن یهاچهارگانه شرکت یهایاستراتژعد از چند بُ

 یریکه بکارگ دارد دینکته تاک نیبر ا جی. نتادیگرد شنهادیپ یو حسابدار یمال یافزارنرم
با  یو حسابدار یمال یافزارنرم یهارکتدر ش هاتیتوسعه و گسترش فعال یاستراتژ
 .دینما جادیا شانیا یمطلوب را برا یاندازچشم تواندیم ،یزسازیمتما یچاشن

 

 های کلیدیواژه

-رکتش   عملکرد متوازن، نقشه راه،  یابیارز ک،یاستراتژ تیریمد یحسابدار

 یو حسابدار یمال یافزارنرم یها

Abstract  

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. 
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 مقدمه
الزم در عصر رشد  یریپذو فقدان انعطاف یعدم هماهنگ

و چه بسا  یافتادگعقب ،یقو یو بازار رقابت یتکنولوژ
 ازها،یتطابق با ن ی. در راستاآوردیسازمان را فراهم م یورشکستگ

 ازیاطالعات موردن زانیم شیبه منظور افزا طیشرا لیتحل
 یهاراه بو انتخا یدر آگاه یمهم اریاثر بس گذاران،استیس

و  یبهبود دائم نیبه اهداف دارد. همچن یابیدست یمناسب برا
 و یابیسازمان در ارز ییسازمان، وابسته به توانا وستهیپ

ازمانها . سباشدیسازمان م یدیکل یندهایعملکرد فرا یریگاندازه
ذا داده و ل صیبا ثبات و بدون تناقض را تشخ یابیارز تیاهم
مورد  شیپ انیسال یرا در ط یمتنوع دعملکر یابیارز یهاستمیس

و  ینیوکار، بازبشدن کسب یاند. اما بعلت جهاناستفاده قرار داده
آنها  نیتام رهیسازمان، عملکرد زنج یندهاینظارت بر عملکرد فرا

 یضرور یسازمان امر کیاهداف استراتژ میو به دنبال آن تنظ
 (. 6/909: 9831،یگلریو ب یاشلق یطلوع) باشدیم

 ت،یفیک نه،یچون هز یمختلف یرقابت یعموما از جنبه ها سازمانها
ابت به رق گریکدیموارد با  لیقب نیو ا یریپذانعطاف ل،یتحو

العاده رقابت، با فوق طیو شرا طی. اگرچه امروزه محپردازندیم
 بودن بازار مشخص ینیبشیپ رقابلیو تحول مداوم و غ رییتغ
تر تاهکوتاه و کو شرفته،یپ یهایتکنولوژ یدگیچی. پشوندیم

و  انیمشتر زیمتما یهایازمندیشدن چرخه عمر محصوالت، ن
ر محصوالت متنوع د یو تقاضا برا یخواهبه تنوع لیگسترش م
آن  نانیداده و بر عدم اطم لیبازار را تقل تیشفاف ،یبازار جهان

 وفقم یهاسازمان ر،یو فراگ ریمتغ طیشرا نیافزوده است. در چن
 طیراخود را با ش دیخود را حفظ کنند، با یتوان رقابت نکهیا یبرا

ل و چابک عم ندیوکار منطبق نماکسب طیمتالطم و متحول مح
 .(63-19: 9831و همکاران، یاشلقیطلوع) ندینما

 کار را از ابعاد و کسب تیوضع تواندیکه م ییهااز نظام یکی
 یاسبقرار داده و بازخورد من یمورد بررس یزیمهم و چالش برانگ

 نظام د،یارائه نما رانیخرد و کالن مد یهایریگمیتصم یبرا
 متوازن است.  یازیبر کارت امت یعملکرد مبتن یابیارز
متوازن  را به  یازیکاپالن و نورتن  کارت امت 9111سال  در

 نینمودند. ا یمعرف رانیعملکرد مد یابیارز دیفن جد کیعنوان 
 کایشرکت بزرگ و معروف در آمر 91براساس مشاهده  یمعرف

کاربرد  جیاما به تدر بود. کیو جنرال الکتر وتریاز جمله اپل کامپ
 تایعمل یابیمتوازن توسط شرکتها از فن ارز یازیکارت امت

کاپالن و نورتن در سال  یهاافتهیفراتر رفت و براساس  رانیمد
 عیدر صنا کایآمرشرکت بزرگ و معروف  900از مطالعه  9116

 تیریمد ستمیس کی»متوازن به عنوان  یابیمختلف، ارز
-19: 9818،یو پناه ی)افشارکاظم دیمطرح گرد «کیاستراتژ

5).    
 یابیکسب وکار را مورد ارز یدیجامع ابعاد کل ینظام با نگاه نیا

 کیعملکرد  یابی. اما نکته مهم پس از ارزدهدیقرار م
بهبود  یبرا کیمهم و استراتژ ماتیوکار، اتخاذ تصمکسب
افق  کیبتواند در  دیبا ماتیتصم نیکسب وکار است ا تیوضع
وسط ت شدهییاز نقاط قوت شناسا یریگمشخص با بهره یزمان

مک موجود ک یهاعملکرد به رفع نواقص و ضعف یابیارز ستمیس
ه با ک دینما میکار ترس و کسب ندهیآ یرا برا یرینموده و مس

د و گرد نیکار تضم و کسب یرشد و تعال ر،یحرکت در آن مس
 بکس کیتوان از آن به نقشه راه  یاست که م یزیهمان چ نیا
 کرد.  ریکار تعب و

 هم که یو حسابدار یمال یافزارهانرم دکنندهیتول یهاشرکت
بوده ن یقاعده مستثن نیاز ا باشندیمطالعه م نیموضوع بحث ا
 اریموضوع هوش نیا تینسبت به اهم دیبا نکهیبوده و ضمن ا

 یخصمش یزیرآن برنامه میمفاه قیو تعم یریبکارگ یبوده و برا
 یو دورنما کتحر ریمس دیبا گرید یباشند از سوداشته

 یو پرچالش بخوب یرقابت یفضا نیدر ا زیخود را ن یهاتیفعال
مورد  یاهدر خصوص شرکت نی. بنابراندینما میو ترس ییشناسا

 نیا ایکه آ دیآیم شیپ یسوال اساس نیا قیتحق نیمطالعه در ا
متوازن  یازیبر کارت امت یعملکرد مبتن یابیها از نظام ارزشرکت
ها براساس نظام شرکت نیراه توسعه ا نقشهو  ندیجویبهره م

ر ب یعملکرد متوازن چگونه است؟  در ادامه ضمن مرور یابیارز
اطالعات  لیو تحل هیو تجز قیموضوع، روش تحق اتیادب

 یهاآزمون جیو سپس نتا دهیگرد حیشده تشر یآورجمع
 تواندیم قیتحق نیا جیاست نتا یهی. بدگرددیشده ارائه مانجام

رد عملک یابینظام ارز کی یو اجرا یزیرها در طرحشرکت نیبه ا
نظام، اخذ  نیثر در اؤم یهاشاخص ارائهموثر کمک نموده و با 

 .دیانم لیتسه شان،یبهبود عملکرد ا یمناسب را برا یبازخورد
 

 مروری برادبیات و پیشینه تحقیق

 نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن
کارایی و  عبارت است از: فرایند کمی کردنارزیابی عملکرد 
-99: 9819) احمدوند، تربتی و پوررضا،  اثربخشی عملیات

60.)



 اری مالی و حسابداری و ارائه نقشه راهافزهای نرمبررسی نظام ارزیابی عملکرد متوازن در شرکت 910

 

 گیری، بسیاری ازهای فعلی اندازهبا توجه به نقاط ضعف نظام
هایی جامع اهتمام های پیشرو به طراحی و استقرار نظامسازمان
استراتژیک پیوند داده اند که وظایف سازمانی را با اهداف ورزیده

های مالی و غیرمالی، و با ارائه مجموعه متوازنی از شاخص
های سازمان را به سمت خواست و نیاز مشتریان هدایت فعالیت

 (.1/35: 9810کند )رهنمای رودپشتی و جلیلی ، می
به دلیل نقش گسترده و استراتژیک کارت ارزیابی متوازن، این 

مل اصلی ایجاد موفقیت شرکت است کارت دربرگیرنده تمام عوا
و از چهار جنبه عملکرد مالی، رضایت مشتری، فرایندهای داخلی، 

است )نیکبخت و  یادگیری و ابتکارات قابل بررسی
عد مختلف، پاسخگویی به چهار (. این چهار ب15ُ: 9811دیانتی،

 سازد.پذیر میسوال اساسی زیر را امکان
 است؟ )جنبه مالی(ها به سهامداران چگونه نگاه-9
هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ )جنبه داخلی در چه زمینه-1

 وکار(کسب
 است؟ )جنبه مشتریان(نگاه مشتریان به ما چگونه-8
دهیم؟ )جنبه توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامهچگونه می-1

 یادگیری و نوآوری(
 

 (1936 ،یانتید و کبختین) یاستراتژ انتخاب با متوازن یازیامت کارت ارتباط .1شکل 

 
 

به طور خالصه طبق بعد مشتری، مدیریت ملزم به انتخاب 
که مشتریان هدف و کیفیت خدمات  هایی استمعیارها یا شاخص

به آنها مشخص می شوند. عموما این معیارها از طریق میزان 
ر از شوند. منظورضایتمندی و وفاداری به مشتریان سنجیده می

بعد فرایندهای داخلی این است که مدیریت فرایندها یا عملیات 
 اواحد خود را که بر دستیابی به اهداف راهبردی تاثیر می گذارد ب

گیرد. منظور از بعد مندی مشتریان درنظر میتوجه به رضایت
ای ههای کارکنان و سیستمیادگیری و رشد این است که مهارت

 وند.شنظر گرفته می شوند، دراطالعاتی که موجب موفقیت می
این کار از طریق آموزش و حفظ رضایتمندی کارکنان با  عموماً

پذیر است. بعد مالی نیز عموما از کارآمدی نیروی انسانی امکان
ها و اطالعات مالی که معرف عملکرد طریق سنجش نسبت

ها، شود. نسبت بازده داراییگیری میشرکت می باشد، اندازه
جمله این اطالعات درآمدی، جریانهای نقدی و سودآوری از 

-9: 9811)ناظمی و همکاران، شونداطالعات محسوب می
50). 

است، کارت  نشان داده شده 9همانطورکه در شکل شماره 
امتیازی متوازن مبنایی پویا و محکم برای ارزیابی مستمر و حتی 

ش آورد. بنابراین فلهای شرکت فراهم میتجدیدنظر در استراتژی
زن به سمت تعیین موقعیت بازخورد از کارت امتیازی متوا

 استراتژیک شرکت وجود دارد.
گیری از نتایج نظام ارزیابی عملکرد یابد بهرهاما آنچه اهمیت می

ق های شرکت و مسیر تحقو نتایج آن در ترسیم دورنمای فعالیت
وکار اهداف آن است چراکه امروزه گام نهادن در فضای کسب

ل و بررسی و نگاه به بدون آگاهی از شرایط و مقضیات زمان حا
آینده چیزی جز هدر رفت منابع نخواهد بود. این نگاه به آینده 

ای هباید بر پایه مطالعات دقیق و کارشناسانه و مبتنی بر روش
های ارائه شده در مقوله حسابداری علمی آزموده شده باشد. نظام

ند توامدیریت استراتژیک همچون ارزیابی عملکرد متوازن، می
بوده  شناسیها جهت ورود به آیندهه مطلوبی برای شرکتخاستگا

 روی آنها قرار دهد.و مسیرهای مناسب برای ادامه حرکت را پیش

 

 گیری از کارت امتیازی متوازننقشه راه با بهره

 باشد رادار همانند ابزاری یک سازمان برای تواندمی راه نقشه

 کندمی تروسیع را سازمان هاییریزافق برنامه که ایگونه به

 را وکارکسب محیط محتمل تهدیدهای و هاهمچنین فرصت و
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 استراتژیک ریزیبرنامه عرصه نماید. درمی ارزیابی شناسایی و

 شودمی شامل را معانی از ای گسترده طیف «راه نقشه»واژه 

 مانند های پویانظام هایچهارچوب از ایمجموعه راه نقشه.

 که است محور آینده ابزارهای و سناریو ریزیبرنامه بینی،پیش

 مثابه به راه نقشه .کندمی پشتیبانی را استراتژیک ریزیبرنامه

 برنامه فرایند پیشبرد برای متعارفی زبان و کنندهمکانیزم تسهیل

: 9819کاویانی و همکاران، )د کن می عمل استراتژیک ریزی
50-69). 

حسابداری مدیریت و عملکرد، توجه ارتباط بین استراتژی، نظام 
های حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده فراوانی را در پژوهش

مجموع شواهد نیز (. 61-13: 1001، 1تاکر و همکاران) است
حاکی از آن است که پیوند نظام حسابداری مدیریت یک سازمان 

ادز و ک) تواند منجر به افزایش کارایی گرددبا استراتژی آن، می
  (.115-991: 1091، 2یدینگگو

بندی انواع همانند بسیاری از موضوعات، در خصوص دسته
ها نیز سالیق و نظرات متفاوتی وجود دارد که براساس استراتژی

نمایند. این تحقیق بندی و معرفی میها را دستهآن استراتژی
کالن،  هایبندی استراتژیها را در سه طبقهبندی استراتژیدسته
ر های چهارگانه ژاپنی دهای سه گانه پورتر و استراتژیژیاسترات

ته ها را در برداشنظر گرفته است تا پوشش کاملی از استراتژی
 باشد. 

: شامل استراتژی ثبات، استراتژی 3های کالنالف( استراتژی

 باشد.  کاهش و استراتژی توسعه می
استراتژی ثبات: استراتژی ثبات به مفهوم حفظ موقعیت   -

سازمان وضعیت مناسبی  موجود است و این در حالی است که اوالً
مکانات ا باشد. ثانیاًداشته و تهدید خاصی در آینده متوجه آن نمی

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 در  -
های موجود باشد، از این استراتژی صدد کاهش حجم فعالیت

شود و دالیل آن می تواند متفاوت باشد، مثال ناشی استفاده می
ر های محیطی بهتاز عوامل تهدیدکننده محیطی باشد یا فرصت

اهداف  تر بهاند سریعکه سازمان در صورت تغییر فعالیت، می تو
 موردنظر برسد. 

استراتژی توسعه: بر خالف استراتژی کاهشی بوده و در  -
های شرایطی است که سازمان بدنبال افزایش و گسترش فعالیت

                                                      
1. Tucker et al 

2. Cadez & Guilding 

متفاوت  تواندموجود باشد و دالیل تمایل به این استراتژی نیز می
باشد، برای مثال شرایط محیطی مناسب برای افزایش تولیدات 

 مطرح شدن بازارهای جدید.  یا

: پورتر نیز به عنوان 4گانه پورترهای سهب( استراتژی

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 کسب  -
طریق تولید محصول یا خدمت با کمترین  برتری در رقابت از

 هزینه ممکن نسبت به رقبا می باشد.

متمایزسازی: دومین استراتژی، ارائه محصول یا خدمت ویژه  -
است. بدین معنی که کسب برتری رقابتی از طریق تولید خدمت 
یا محصولی است که از دیدگاه مشتریان در مقایسه با محصوالت 

 خصوصیات ویژه باشد. مشابه، منحصربفرد و دارای

تمرکز : با محدود شدن دامنه فعالیت، امکان متمرکز کردن  -
آید یم تری رقابتی نسبت به رقبا بدست منابع میسر شده و یک بر

و بدین طریق در محدوده بازار معین شده، فعالیت نسبت به رقبا 
بهتر شده و سازمان از موقعیت بهتری برخوردار خواهد شد. البته 

این اقدام، امکان بهره گیری از دو استراتژی یعنی پس از 
متمایزسازی و کمترین هزینه در این محدوده بازاری و در کنار 

 پذیر خواهد بود.استراتژی تمرکز امکان

های ژاپنی در : شرکتج( استراتژیهای چهارگانه ژاپنی

پی گسترش حضور خود در بازارهای جهانی به تدریج چهار 
راتژیهای عنوان استکار گرفتند که از آنها نیز بهه باستراتژی زیر را 

 شود.اصلی یاد می
ایجاد برتری در چند شعبه: برای مثال، همزمان در ابعاد  -

مختلفی مانند کاهش هزینه، بهبود کیفیت، قابلیت اعتماد، فرایند 
 تولید متمرکز و اعتبار عالمت تجاری، خود را توانمند ساختند.

های بازار رقابت ع: شناسایی خالءجستجوی مناطق بی دفا -
 که به علت عدم حضور رقبا رها شده بود.

تغییر شرایط درگیری و نفوذ: از طریق استاندارد کردن  -
های توزیعاز طریق کانالمحصوالت یا خدمات خود، فروش 

3. Grand Strategy 
4. Porter 
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 ویژه که برای دیگران قابل دسترسی نبود، به بازار نفوذ کردند.

عنوان نمونه، همکاری تنگاتنگ رقابت از طریق همکاری: به -
-با بانک یا تامین کننده مواد و قطعات، که منجر به ایجاد مجتمع

 های صنعتی یا تجاری گردید.
امل مدیریت استراتژیک ش کارت امتیازی متوازن یکی از سه منبع

 تحلیل زنجیره ارزش و کارت انتخاب استراتژی رقابتی، تجزیه و
های ارزیابی عملکرد با توجه به باشد. شاخصامتیازی متوازن می

تواند عالوه بر ارزیابی میزان ابعاد کارت امتیازی متوازن می
دستیابی به اهداف استراتژیک، زمینه را برای تشخیص استراتژی 

 آورد. عنوان مبنای نقشه راه فراهم میهاسب بمن
 

 مروری بر تحقیقات پیشین

(، به بررسی میزان همراستایی فناوری اطالعات 9818صادقی )
در کسب و کار براساس کارت امتیازی متوازن فناوری اطالعات 
)مطالعه موردی: آموزش و پرورش شهرستان دامغان( پرداخت، 

صلی، مشارکت و همکاری شاخص ا 1نتیجه آنکه از بین 
بیشترین تاثیر و  11/0وکار سازمان با ضریب استاندارد کسب
کمترین تاثیر را دارند.  61/0نگری با ضریب استاندارد آینده

ا و هابعاد تحقیق، زیرمتغیر شناسایی قابلیت همچنین از بین زیر
در شاخص  38/0 ها با ضریب استانداردپرورش فرصت

(، به بررسی 9811تاثیر را دارد. خشویی ) نگری بیشترینآینده
های ارزیابی عملکرد و داشبورد مدیریتی حوزه فناوری شاخص

اطالعات آموزش و پرورش اصفهان پرداخت که طی آن با 
استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و مدل مرجع کاپالن و 

د ش نورتون، ابتدا یک مدل پیشنهادی کارت امتیازی متوازن ارائه
های ارزیابی گیری از مدل یادشده سنجهدر ادامه با بهره و

های عملکرد این حوزه استخراج و در نهایت نیز برای شاخص
 است.کلیدی، داشبوردهای مدیریتی تهیه و ارائه شده مهم و

(، به بررسی ارزیابی فناوری اطالعات براساس 9819پورقریب)
وس چال لتی نوشهر وهای غیردوکارت امتیازی متوازن در دانشگاه

دهد فناوری اطالعات مورد استفاده در پرداخت که نشان می
های غیردولتی نوشهر و چالوس به بعد مالی، بعد دانشگاه

فرایندهای داخلی، بعد مشتری و بعد رشد و یادگیری توجه نموده 
باشد. است و روش کارت امتیازی متوازن برای آن مناسب می

 های اطالعاتیبررسی عملکرد سیستم(، به 9810خادم حسینی )
 هایاز طریق کارت امتیازی متوازن پرداخته که در آن سیستم
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کارگیری در سازمان اطالعاتی از دید کاربران آنها پس از به
های انجام شده بررسی شده است. با توجه به نتایج و بررسی

بعد کارت امتیازی  1های اطالعاتی از طریق برروی سیستم
 های اطالعاتی بر عملکرد سازمان تاثیر داشتند.سیستم متوازن،

(، به بررسی تاثیر بکارگیری رویکرد 1001و همکاران ) 1روچنگ
ها کارت امتیازی متوازن در مدیریت عملکرد و ثروت بانک

شد ترکیب رویکرد کارت امتیازی متوازن  پرداختند که مشخص
گیرندگان متصمیاست  و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی توانسته

تر چالش عملکرد تجاری تر و صحیحتر، واقعیرا با ارائه متوازن
(، 1003و همکاران ) 2ها مواجه سازد. لیمدیریت ثروت بانک

به بررسی اهمیت نسبی ابعاد کارت امتیازی متوازن در واحدهای 
های صنعتی تایوان پرداختند و آوری اطالعات شرکتفن

و بعد فرایند داخلی با  %8173شد بعد مشتری با مشخص
(، 1001) 3دارای وزن بیشتری هستند. شارما و بهاگوات 1171%

به بررسی اهمیت نسبی ابعاد کارت امتیازی متوازن در زنجیره 
مدیریت تامین صنایع مختلف پرداختند که نتیجه بیانگر آن است 

و   %1376که بعدهای مشتری و فرایند داخلی به ترتیب با 
 اید در اولویت قرار بگیرند.ب  1571%

 

 شناسی تحقیقروش

های اطالعاتی ها از طریق بررسی بانکدر این تحقیق داده
افزارهای مالی و حسابداری های تولیدکننده نرمموجود از شرکت

های مختلف از جمله وبگاه اتحادیه تولیدکنندگان و در وبگاه
ه افزار ایران، وبگانرمافزار ایران، وبگاه مرکز صادرکنندگان نرم

راهنمای جامع صنعت فناوری اطالعات و در نهایت وبگاه مرجع 
که نسبت به سایرین  )آرمانت( افزارهای ایرانیها و نرمبرنامه
های آوری گردید و توزیع پرسشنامه میان نمونهتر بود، جمعکامل

های جامعه تعیین شده، انجام شد. برای تحلیل داده
است. سپس به استفاده شده SPSSافزار از نرم شده،گردآوری

های راه با تشکیل ماتریسی شامل شاخصمنظور تدوین نقشه
ها، ارتباط هریک از بااهمیت شناسایی شده و انواع استراتژی

ترین های حایز بیشها شناسایی و استراتژیها با استراتژیشاخص
 .  اندرفته شدهگر کا هراه ب ها در ارائه نقشهارتباط با شاخص

های مورد مطالعه دراز آنجایی که اکثر قریب به اتفاق شرکت

3. Sharma & Bhagwat 
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خاب اند لذا انتشهر تهران ایجاد و مشغول فعالیت شدهسطح کالن
اند توهای فعال در سطح این کالن شهر ضمن اینکه میشرکت

حجم مناسبی از جامعه آماری مدنظر را تامین نماید به اعتبار 
ه نماید. از سوی دیگر با توجنتایج حاصله نیز کمک شایانی می

ها از جهت یکسان بودن فضای به نقطه اشتراک این شرکت
فیایی و امکان کار برای آنها، حداقل از جهت جغرا و کسب

های حاضر و فعال در این برقراری ارتباط نزدیک با شرکت
محیط، دغدغه ناهمگنی جامعه آماری را نیز تا حد زیادی کاهش 

دهد لذا با توجه به مزایای یاد شده، مدیران سطوح عالی می
افزارهای مالی و حسابداری که حداقل های تولیدکننده نرمشرکت
 لیت در این حوزه در سطح کالن شهرسال سابقه فعا 5دارای 

تهران باشند به عنوان جامعه آماری این تحقیق مدنظر قرارگرفته 
شرکت گردید. برای تعیین حجم  998که منجر به شناسایی 

برای  11نمونه نیز از فرمول شارل کوکران استفاده شد که، عدد 
 حجم نمونه بدست آمد. 

سمت که ق ،ه استفاده شدآوری اطالعات نیز از پرسشنامبرای جمع
آوری اطالعات عمومی از نمونه آماری اول آن اختصاص به جمع

تعیین شده دارد و قسمت دوم نیز سواالت تخصصی مرتبط با 
گیرد که در قالب دو بخش شامل وضعیت موضوع را در برمی

د( و شوشود/ نمیگیری میگیری شاخص در شرکت )اندازهاندازه
( 5تا  9نظر مخاطب )عددی بین  میزان اهمیت شاخص از

سازی سواالت است. به منظور استخراج و نهایی طراحی شده
قسمت دوم پرسشنامه، پس از مطالعه منابع مرتبط یک لیست 

توانند در دسته مشخصی ها و معیارهایی که میاولیه از شاخص
از مناظر چهارگانه رویکرد کارت امتیازی متوازن قرارگیرند، 

در گام بعدی ضمن مصاحبه با تعدادی از خبرگان شد. اقدام
به هر آیتم پیشنهادی به  5تا  0ای از موضوع و تخصیص نمره

ای از تناسب و مطلوبیت آن برای بررسی و پایش در عنوان درجه
که  هاییافزاری مالی و حسابداری و گزینش آیتمهای نرمشرکت

 بود نهایتاً 1 و یا بیشتر از 1آمده برای آنها  میانگین بدست
های تکمیلی شد که پس از بررسی پرسشنامه اولیه حاصل

ه توان گفت پرسشنامپرسشنامه نهایی گردید. با این روش می
 مذکور از روایی نسبتاً خوبی نیز برخورداراست.

 

عدبُ هر در پرسشنامه سواالت عیتوز. 1جدول   

 درصد فراوانی نهایی تعداد سواالت نهایی در هر بُعد بُعد کارت امتیازی متوازن

 %91 16 بُعد مالی

 %62 3 بُعد فرایندهای داخلی

 %69 1 بُعد مشتری

 %11 2 بُعد رشد و یادگیری

 %111 95 تعداد کل سواالت

 
برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ 

است. بدین طریق که قبل از توزیع کلیه  استفاده شده
شرکت از بین نمونه آماری  81ها، ابتدا برای تعداد پرسشنامه

پرسشنامه  15شد که براساس  موردنظر پرسشنامه ارسال
ای گردید. ضریب آلفشده ضریب آلفای کرونباخ محاسبهدریافت

گردید که چون نتیجه محاسبات  31/0کرونباخ پرسشنامه 
 است لذا پایایی پرسشنامه تایید گردید. 10/0بزرگتر از 

با اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، پرسشنامه مذکور برای 
آوری آنها های مورد مطالعه نیز ارسال شد که پس از جمعشرکت

 SPSSافزار آماری ها وارد نرمپرسشنامه، جواب 11به تعداد 
و  Tاسمیرونف،  ـ های کولموگروفگردید تا با استفاده از آزمون

 های تحقیق مورد بررسی قرارگیرند.فریدمن فرضیه
د ای بررسی وجوناپارامتری است که بر فریدمن، یک آزمونآزمون

این آزمون، معادل  .وابسته کاربرد دارد تفاوت بین دو یا چند نمونه
های تکراری )درون گروهی( است که از آنالیز واریانس با اندازه

ه( استفاده )گرو متغیر چند ها در بینآن برای مقایسه میانگین رتبه
های تکراری )درون کنیم. تفاوت آنالیز واریانس با اندازهمی

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 
شود )مثال از هر نفر/ نمونه در سه حالت ایستاده، گیری میاندازه

تی کنید(. در صورگیری میزهنشسته و درازکش فشار خون را اندا
ها امتیازی را به چند گروه که در آزمون فریدمن هر یک از نمونه

)شی یا فرد و در این تحقیق همان ابعاد کارت امتیازی متوازن( 
ها متغیرها، توسط دهند. در هر دوی این آزموناختصاص می

 راند ولی نکته مورد اختالف این است که دها مقدار گرفتهنمونه
ها تکراری هستند ولی در آنالیز واریانس، در یک نمونه اندازه

ها، امتیازات داده شده توسط یک نمونه آزمون فریدمن اندازه
است. در آزمون فریدمن فرض صفر مبتنی بر یکسان بودن 

ها )ابعاد متصور برای کارت امتیازی ها در بین گروهمیانگین رتبه
ه این معنی است که در بین متوازن( است. رد شدن فرض صفر ب

 .ها حداقل دو گروه با هم اختالف معناداری دارندگروه

 

 های تحقیق فرضیه

افزاری مالی و حسابداری از های نرمفرضیه اول: مدیران شرکت
نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن، در ارزیابی 

 کنند.عملکرد شرکت خود استفاده می
اختالف معناداری بین هریک از ابعاد مالی، فرضیه دوم: 

فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری و مشتری از دیدگاه مدیران 
 افزاری مالی و حسابداری وجود دارد.های نرمشرکت

 

 تجزیه وتحلیل اطالعات گردآوری شده 
های نمونه در جدول شماره بخشی از اطالعات توصیفی شرکت

، ها با درصد فراونین تعداد شرکتآمده است. دلیل اختالف بی 1
-همان   باشد. ها در چند حوزه مختلف میفعالیت برخی شرکت

های مورد طور که مشخص است اکثر قریب به اتفاق شرکت
 باشند.مطالعه در حوزه بازرگانی فعال می

 یحسابدار و یمال یکاربرد یهابرنامه حوزه دری مورد مطالعه هاشرکت تیفعالو حوزه  سابقه. 2جدول 

 درصد فراوانی تعداد هاحوزه محصوالت شرکت درصد فراوانی تعداد اهسابقه فعالیت شرکت

 %51 61 حوزه تولیدی 1 1 سال 5کمتر از 

 %39 93 حوزه بازرگانی %13 1 سال 11تا  5بین 

 %11 91 حوزه خدماتی %11 91 سال 11بیش از 

  16 هاکتتعداد کل شر %111 16 هاتعداد کل شرکت

 
 T آزمون جینتا.  3 جدول

 متغیرهای مورد بررسی در فرضیه اول حد باال حد پایین مقدار سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره

 های بعد مالیمیانگین شاخص 079056 070090 07016 19 17051

 های بعد فرایندهای داخلیمیانگین شاخص 071118 079183 07000 19 67910

 های بعد مشتریمیانگین شاخص 071161 079058 07000 19 57016

 های بعد رشد و یادگیریشاخصمیانگین  070101 -079100 07918 19 -97511
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پس از حصول نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرونف مبنی بر 
ه ها برای آزمون فرضینرمال بودن توزیع مقادیر میانگین پاسخ

که یک آزمون نرمال است استفاده شد که نتایج  Tاول، از آزمون 
 آمده است.  8آن در جدول شماره 

 

 بیان آماری فرضیه اول
 ارزیابی هایمیانگین استفاده از شاخص <075: فرض صفر

 متوازن.
های بُعد مالی، میانگین استفاده از شاخص ≥ 075فرض یک: 

 های بُعد فرایندهای داخلی،میانگین استفاده از شاخص ≥ 075
 های بعد مشتری، میانگین استفاده از شاخص ≥ 075
 های بُعد یادگیری و رشدمیانگین استفاده از شاخص ≥ 075

با توجه به اینکه برای سه بُعد مالی، فرآیندهای داخلی و مشتری، 
است و حد باال و ( شده 0705داری کمتر از خطا )سطح معنی

ظام توان نتیجه گرفت نباشد میپایین در این سه بُعد مثبت می
های مورد مطالعه از بُعد ارزیابی عملکرد مورد استفاده در شرکت

مالی، بُعد فرایندهای داخلی و بُعد مشتری تا حد زیادی به 
 است.شده در نظام کارت امتیازی متوازن نزدیک  چارچوب ارائه

داری لیکن در خصوص بعد رشد و یادگیری با توجه به سطح معنی
نتایج این آزمون حاکی از آن است که فرض  0705بزرگتر از 

ی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت ارزیابی متوازن کارگیربه
های مورد مطالعه فقط در بُعد رشد و در ارزیابی عملکرد شرکت

از این رو فرض بکارگیری نظام ارزیابی گردد. یادگیری رد می
عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن، در ارزیابی عملکرد 

 توجه توان پذیرفت.  ولی  با ها را نمیشرکت
ونه بیان گتوان اینآمده در سه بُعد دیگر، میبه نتایج مثبت بدست

ها به چارچوب کرد که نظام ارزیابی عملکرد در این شرکت
 شده در کارت امتیازی متوازن نزدیک است.ارائه

 
 بیان آماری فرضیه دوم

های بُعد فرض صفر: اختالف معناداری بین هریک از شاخص
فرایندهای داخلی، بُعد رشد و یادگیری و بُعد مشتری مالی، بُعد 

 افزار وجود ندارد. های تولیدکننده نرماز دیدگاه مدیران شرکت
های بُعد فرض یک: اختالف معناداری بین هر یک از شاخص

مالی، بُعد فرایندهای داخلی، بُعد رشد و یادگیری و بُعد مشتری 
 افزار وجود دارد. نرم های تولیدکنندهاز دیدگاه مدیران شرکت

برای این فرضیه از آزمون آماری فریدمن استفاده شده است. 
در  SPSSافزار نتایج بدست آمده از انجام این آزمون در نرم

 ارائه شده است: 1جدول شماره 

 

 دمنیفر آزمون جینتا ـ افزارنرم یخروج .4 جدول

 تعداد 44

 مقدار آماره 9671

 درجه آزادی 8

 سطح معناداری 07001

 

شده از مقدار خطا از آنجایی که مقدار سطح معناداری محاسبه
عدم وجود اختالف »صفر مبنی بر ( کمتر است لذا فرض 5%)

های بُعد مالی، بُعد فرایندهای معنادار بین هر یک از شاخص
داخلی، بُعد رشد و یادگیری و بُعد مشتری از دیدگاه مدیران 

ظر عبارتی به نگردد. بهرد می« افزارهای تولیدکننده نرمشرکت
های ابعاد مختلف کارت امتیازی رسد بین هریک از شاخصمی
وازن از نظر مخاطبان اختالف معناداری وجود داشته و سطح مت

 باشد کهاهمیت آنها نسبت به هم از نظر مخاطبان متفاوت می
ها ـ در جدول خروجی آزمون بندی شاخصها ـ رتبهاین تفاوت

 است.شده فریدمن نشان داده

                                                      
1. Rank 

باشد. می 1بندیهای آزمون فریدمن جدول رتبهیکی از خروجی
های مورد مطالعه ابتدا به تصویری از نقشه راه شرکتبرای ارائه 

های هر بُعد در جدول بررسی وضعیت قرارگیری شاخص
است. شده منتج از آزمون فریدمن پرداخته شدهبندی محاسبهرتبه

بندی مشخص گردید که عمده با بررسی نتایج جدول رتبه
ن یهای بُعد فرایندهای داخلی و بُعد مشتری حایز بیشترشاخص

بندی قرار باالی جدول رتبه %50ای که در اند بگونهرتبه شده
تر توزیع نتایج بررسی دقیق 5اند. جدول شماره گرفته

 دهد.های هر بُعد را نشان میشاخص
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 یبندرتبه جدول یباال %50 در عدبُ هر یهاشاخص عیتوز. 5جدول 
د عسواالت قرارگرفته از هر بُ تجمعی درصد

 بندیباالی جدول رتبه %55در 

 باالی %55سواالت در  یفراوان

  بندیرتبهجدول 

تعداد سواالت در 

 کل پرسشنامه
 یعد مورد بررسبُ

 فرایندهای داخلی 1 8 44%

 مشتری 3 6 33%

 مالی 91 3 71%

 رشد و یادگیری 6 7 6%

 جمع 85 78 900%

 
االی های بهای اصلی و شاخصبا تشکیل ماتریسی از استراتژی

بندی ها با انواع دستهبندی، ارتباط این شاخصجدول رتبه
 د. هجده شاخصتوان مشخص نموهای اصلی را میاستراتژی

بندی آزمون فریدمن در نیمه باالی برتر که براساس خروجی رتبه
شده های اصلی معرفیجدول قرار گرفتند از یک سو و استراتژی

با هم در قالب یک ماتریس قرار گرفتند تا با بررسی آنها با 
ها های کارامد را برای این شرکتیکدیگر در نهایت استراتژی

نمایش داده شده  3الی  6ن ارتباطات در جداول پیشنهاد دهیم. ای
 است.

 
 های شاخصبندرتبه جدول یباال شاخص 93 با بزرگ یهایاستراتژ  ارتباط. 6جدول 

 های بزرگ(های اصلی )استراتژیاستراتژی
 بُعد کارت امتیازی متوازن های مورد بررسیشاخص

 استراتژی ثبات استراتژی کاهش استراتژی توسعه

   
وضعیت انطباق محصوالت با استانداردهای 

افزار و های طراحی نرمای در حوزهحرفه
 استانداردهای مالی و حسابداری

 فرایندهای داخلی

   مشتری جذب مشتریان جدید 

   فرایندهای داخلی های محصوالتبهبود نوآوری و قابلیت 

   
ها )کاهش زمان راه کاریکاهش دوباره
-ها / بهبود مدت زمان پروژهاندازی سیستم

 ها(

 فرایندهای داخلی

   مالی افزایش سود 

   مشتری بهبود نظر و رضایت مشتریان 

   مشتری بهبود وضعیت خدمات پشتیبانی 

   
بود های بهشناسایی  و اولویت بندی فرصت

 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 

 ها / محصوالتبرای پروژه
 فرایندهای داخلی

   
-میزان اشکاالت در مرحله تصدیق و صحه

 گذاری محصوالت
 فرایندهای داخلی

 مالی دوره وصول مطالباتبهبود وضعیت    



 161 1939، پاییز 5های نوین در حسابداری، سال دوم، شماره پیاپی فصلنامه پژوهش 

 

 های شاخصبندرتبه جدول یباال شاخص 93 با بزرگ یهایاستراتژ  ارتباط. 6ادامه جدول 

 های بزرگ(های اصلی ) استراتژیاستراتژی
 بُعد کارت امتیازی متوازن های مورد بررسیشاخص

 استراتژی ثبات استراتژی کاهش استراتژی توسعه

   
شکایات و پاسخ به بهبود رسیدگی به 

 نیازهای مشتریان
 مشتری

   
بهبود تناسب شغل با تجربه و مهارت 

 کارکنان
 رشد و یادگیری

   

وضعیت ارائه خدمات جانبی عالوه بر نرم 
های اندازی شبکهافزارها ) نصب و راه

روزرسانی محصوالت، اطالعاتی، به
های یکپارچه سازی با سایر سیستم

اموزش و اطالعاتی مشتریان، 
 توانمندسازی مشتریان و ... (

 فرایندهای داخلی

   مالی رشد فروش 

 مشتری قابلیت سودآوری هر مشتری   

   
بهبود کاربرد سیستم سنجش عملکرد 

 گیریفعلی برای مقاصد تصمیم
 فرایندهای داخلی

 

 هاشاخصی بندرتبه جدول یباال شاخص 93 با پورتر  یهایاستراتژ  ارتباط.  7جدول 

 های پورتر(های اصلی ) استراتژیاستراتژی
 بُعد کارت امتیازی متوازن شاخص های مورد بررسی

 تمرکز تمایز رهبری هزینه

   
های طراحی ای در حوزهوضعیت انطباق محصوالت با استانداردهای حرفه

 افزار و استانداردهای مالی و حسابدارینرم
 فرایندهای داخلی

    مشتری مشتریان جدیدجذب 

   فرایندهای داخلی های محصوالتبهبود نوآوری و قابلیت 

   
ها / بهبود مدت اندازی سیستمها )کاهش زمان راهکاریکاهش دوباره

 ها(زمان پروژه
 فرایندهای داخلی

   مالی افزایش سود 

   مشتری بهبود نظر و رضایت مشتریان 

    مشتری پشتیبانیبهبود وضعیت خدمات 

   فرایندهای داخلی های بهبود در سازمانبندی فرصتشناسایی  و اولویت 

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

 شرکت در بازار(
 مشتری

   داخلیفرایندهای  التها / محصووضعیت مستندات فنی و پشتیبان تهیه شده برای پروژه 

   فرایندهای داخلی گذاری محصوالتمیزان اشکاالت در مرحله تصدیق و صحه 

   مالی بهبود وضعیت دوره وصول مطالبات 

   مشتری بهبود رسیدگی به شکایات و  پاسخ به نیازهای مشتریان 

   رشد و یادگیری بهبود تناسب شغل با تجربه و مهارت کارکنان 

   
اندازی خدمات جانبی عالوه بر نرم افزارها )نصب و راهوضعیت ارائه 

سازی با سایر روزرسانی محصوالت، یکپارچههای اطالعاتی، بهشبکه
 های اطالعاتی مشتریان، اموزش و توانمندسازی مشتریان و ...(سیستم

 فرایندهای داخلی

   مالی رشد فروش 

   مشتری قابلیت سوداوری هر مشتری 

 فرایندهای داخلی یریگکاربرد سیستم سنجش عملکرد فعلی برای مقاصد تصمیمبهبود    
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 هاشاخصی بندرتبه جدول یباال شاخص 93 با چهارگانه ژاپنی یهایاستراتژ  ارتباط.  8جدول 

 های چهارگانه ژاپنی(های اصلی )استراتژیاستراتژی

 های مورد بررسیشاخص
بُعد کارت امتیازی 

ایجاد و برتری  متوازن

 در چند بعد

جستجوی 

مناطق بی 

 دفاع

تغییر شرایط 

درگیری و 

 نفوذ

رقابت از 

طریق 

 همکاری

    
وضعیت انطباق محصوالت با استانداردهای حرفه 

های طراحی نرم افزار و استانداردهای  ای در حوزه
 مالی و حسابداری

 فرایندهای داخلی

    مشتری جذب مشتریان جدید 

    فرایندهای داخلی بهبود نوآوری و قابلیتهای محصوالت 

    
کاهش دوباره کاری ها ) کاهش زمان راه اندازی 

 سیستم ها / بهبود مدت زمان پروژه ها (
 فرایندهای داخلی

    مالی افزایش سود 

    مشتری بهبود نظر و رضایت مشتریان 

    مشتری بهبود وضعیت خدمات پشتیبانی 

    
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 

 پروژه ها / محصوالت
 فرایندهای داخلی

    
میزان اشکاالت در مرحله تصدیق و صحه گذاری 

 محصوالت
 فرایندهای داخلی

 مالی بهبود وضعیت دوره وصول مطالبات    

    
.بهبود رسیدگی به شکایات و  پاسخ به نیازهای 

 مشتریان
 مشتری

    رشد و یادگیری 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 

 مشتریان و ... (توانمندسازی 

 فرایندهای داخلی

    مالی رشد فروش 

    مشتری قابلیت سوداوری هر مشتری 

    
بهبود کاربرد سیستم سنجش عملکرد فعلی برای 

 مقاصد تصمیم گیری
 فرایندهای داخلی

 
دهد که براساس تجزیه و نشان می 3الی  6بررسی جداول 

تحلیل نظرات نمونه آماری و سواالت پرسشنامه تنظیمی، سه 
و با فاصله  بندیگونه دستهدر سهاستراتژی حایز بیشترین ارتباط 

ها ز سویی بیشترین فاصله با سایر استراتژیاندکی از یکدیگر و ا
از مجموعه  ،استراتژی توسعهاین اساس اند. برقرار گرفته

 ثبات، هایهای کالن شامل استراتژیبندی استراتژیدسته
های بندی استراتژیدر دسته استراتژی تمایز و توسعه ،کاهش

بندی تهسدر د ،عداستراتژی ایجاد و برتری در چند بُپورتر،  گانهسه
 هایهای چهارگانه ژاپنی بیشترین ارتباط را با شاخصاستراتژی

 باالی جدول %50قرار گرفته در 
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 اند. های ارزیابی عملکرد متوازن قرار گرفتهبندی شاخصرتبه
 

 گیریبحث و نتیجه
رسد فعاالن حاضر در های تحقیق به نظر میبا توجه به یافته
ی و حسابداری به اهمیت مقوله افزارهای مالحوزه تولید نرم

و اجرای یک نظام ارزیابی  ریزیارزیابی عملکرد و ضرورت طرح
ر کارت ب طور مشخص نظام ارزیابی عملکرد مبتنیهو ب عملکرد ـ

واقف بوده و سیستم ارزیابی عملکرد مورد  امتیازی متوازن ـ
شده در ها تا حد زیادی به چارچوب ارائهاستفاده در این شرکت

باشد. همچنین بررسی می نظام کارت امتیازی متوازن نزدیک
ن حاکی از وجود تفاوت معنادار آمده از آزمون فریدم نتایج بدست

 ختلف ارزیابیهای ابعاد مبندی شاخصخصوص اهمیت و رتبهدر
گیری نیز در تحقیق لی و این نتیجهمتوازن عملکرد است. 

-اطالعات شرکت( که در واحدهای فناوری 1003همکاران )

های صنعتی انجام گرفت قابل مشاهده است. با بررسی نتایج 

عد فرایندهای های بُبندی مشخص است که شاخصجدول رتبه
باالی جدول  %50عد مشتری حایز بیشترین رتبه در داخلی و بُ

بندی هستند و این بدان معناست که از نظر مخاطبان چنانچه رتبه
بخواهند از سیستم ارزیابی عملکرد  های فعال در این حوزهشرکت

ز باید توجه و تمرک ،گیرند در چارچوب کارت امتیازی متوازن بهره
 باشند. عد فرایندها و مشتری داشتههای بُبیشتری بر روی شاخص

 های عمده استخراجبررسی ارتباط بین شاخص ،از سوی دیگر
ده در ش فیهای اصلی معرعد مخاطبان با انواع استراتژیشده از بُ

، نشان 3الی  6ر قالب جداول حوزه مدیریت استراتژیک، د
ز ا ،های مورد مطالعه، استراتژی توسعهدهد که برای شرکتمی

های بزرگ، استراتژی ایجاد برتری در چند مجموعه استراتژی
ژی استرات های چهارگانه ژاپنی و نهایتاًاز مجموعه استراتژی ،عدبُ

نوان عهتوان بگانه پورتر را میهای سهتژیتمایز از مجموعه استرا
 های اصلی پیشنهاد داد.استراتژی
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