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کاربست  BSCو روشهای نوآورانه توسعهیافته در
حسابداری مدیریت و تصمیمهای استراتژیک سنجش عملکرد

چکیده
ارزیابی متوازن بهعنوان یک ابزار ارزیابی استراتژیک مورد استفاده قرار میگیرد و پیشنهاد میکند عملکرد تمامی سازمانها نباید فقط
از بخش کسبوکار را در برمیگیرد .با این وجود ،ارزیابی متوازن در عمل بسیار پیچیده و ازنظر سیستم اندازهگیری و پیادهسازی بسیار
موفق است ،اما میتوان بیان داشت که هنوز کاستیهای را دارد که برخی از پژوهشگران آن را شناسایی کردند .به همین علت،
روشهای نوآورانهای برای اصالح مدل سنتی و شاخصهای عملکردی پیشنهاد شد ،ازقبیل سیستم مبتنیبر دانش ارزیابی متوازن
( ،)BSCKBSروششناسی ارزیابی متوازن فعال ( ،)PBCSMارزیابی متوازن ناب ( ،)LBSCکارت ارزیابی فناوری اطالعات
متوازن ( ،)BITSمدل کارت ارزیابی متوازن–فرآیند تحلیل شبکهای ( ،)BSC-ANPو مدل کارت ارزیابی متوازن-اهداف کنترل برای
فناوری اطالعات ( .)BSC-COBITدر مطالعهی حاضر ،روشهای نوآورانه برای اصالح مدل سنتی  BSCمطرح شد و باتوجه به
روش شناخت تاریخی ،موردبررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد در سالهای اخیر تحقیقات ارزشمندی درخصوص
استفاده از رویکردهای نوین در حوزهی حسابداری مدیریت باالخص  BSCانجام شده است که هدف آنها رفع نواقص موجود در
مدل سنتی و کمک در تصمیمگیری مناسب جهت اخذ تصمیمات استراتژیک میباشد.
واژههای کلیدی :کارت ارزیابی متوازن ،سیستم مبتنیبر دانش ارزیابی متوازن ،روششناسی ارزیابی متوازن فعال ،ارزیابی متوازن
ناب ،کارت ارزیابی فناوری اطالعات متوازن.
دریافت1398/06/07 :

اصالح1398/08/28 :

پذیرش1398/09/29 :

 -1مقدمه
محیط فعلی و جهانی اقتصاد ،بسیار متالطم بوده و مدیران با چالشهای متعددی در این حوزه مواجه هستند ،بنابراین سازمانهای مختلف،
سعی در یافتن ابزارهای مناسب برای مقابله با این چالشها و نیز بهدنبال پیداکردن ابزارهای مناسب برای سنجش عملکرد و اندازهگیری کیفیت
ً
میباشند .سنجش عملکرد با بهرهگیری از روشهای متعدد که عمدتا رویکرد آنها مالی و اقتصادی است ،صورت میگیرد
(رهنمایرودپشتی .)1387 ،یکیاز این سیستمهای اندازهگیری عملکرد موفق ،کارت ارزیابی متوازن ( )BSCاست .کارت ارزیابی متوازن
تعادلی بین اندازهگیری عملکرد مالی و غیرمالی ،سازمانی و غیرسازمانی را بنا میکند .از اینرو ،یک روش ارزیابی دقیقتر را بیان خواهد
داشت .این رویکرد به اهداف استراتژیک سازمان در قالب چهار منظر میپردازد :مالی ،مشتری ،فرآیندهای کسبوکار داخلی ،آموزش و
رشد .اما بررسی ادبیات مرتبط با این موضوع بیان میدارد که علیرغم وجود سطح رضایت از ابعاد مفهومی و نظری کارت ارزیابی متوازن،

*عهدهدار مکاتباتmohsen.imeni86@yahoo.com:
شناسه دیجیتال10.22105/ dmor.2020.215116.1135:
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از طریق معیارهای مالی موردبررسی قرار گیرد ،بلکه میبایست معیارهای غیرمالی نیز درنظر گرفته شود .مفهوم  BSCگستره بزرگتری

باز این روش دارای کمبودهای و مشکالتی ازلحاظ کمینمودن و پیادهسازی دارد (کادارووا 1و همکاران .)2014 ،در مطالعهی حاضر
سعی شده است دیدگاهها و شاخصهای سنتی ارائهشده توسط نورتون و کاپالن مرور و بررسی گردد و چشماندازها و دیدگاههای جدید
 BSCمبتنیبر دیدگاه اولیه و ترکیب آن با سایر روشها بیان گردد .از اینرو ،در ادامه ،به بیان روشهای نوآورانه که با اصالح روش
 BSCمطرح شده است ،پرداخته میشود .همچنین انتظار میرود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزشافزودهی علمی بدین شرح
داشته باشد :اول اینکه نتایج پژوهش حاضر موجب گسترش مبانی نظری در حوزهی حسابداری مدیریت و بالخص کارت ارزیابی
متوازن و روشهای نوینی که برای اصالح این مدل مطرحشده است ،گردد؛ دوم ،نتایج پژوهش میتواند ایدههای جدیدی برای انجام
پژوهشهای جدید در این حوزه به پژوهشگران بدهد.
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 -2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،روش توصیفی و مبتنیبر شناخت تاریخی ،در چارچوب مطالعات کتابخانهای و از نوع پژوهشهای نظری
(تئوریک) و مبتنیبر پیشینهی پژوهشهای انجامشده در حوزهی حسابداری مدیریت است.

 -1-3مبانی حسابداری مدیریت و سنجش عملکرد

رویکرد مدیریت هزینهی استراتژیک باهدف خلق ارزش ازجمله رویکردهایی نوین کسبوکار است که با کاربست روشهای متعدد،
نوین و جامع ،امکان حضور بنگاههای اقتصادی را در عرصهی رقابت فراهم ساخته و شرایط بهبود مستمر آنها را نیز تأمین میکند.
سنجش عملکرد و اتخاذ تصمیمات استراتژیک باهدف بقا ،تداوم فعالیت و بهبود مستمر ،از مباحثی با اهمیت در مدیریت هزینهی
استراتژیک است .در این بین ،شاید بسیاری از شرکتها از سود عملیاتی بهعنوان یک معیار مالی داخلی و حسابداری استفاده میکنند،
درحالی که شرکتها این معیار را با اطالعات مالی خارجی (قیمت سهام) ،اطالعات غیرمالی خارجی (رضایتمندی مشتریان) و
اطالعات مالی داخلی (زمان تحویل کاال) تکمیل میکنند .شرکتها این معیارهای مالی و غیرمالی را تحت گزارشی بهنام معیار
سنجش جامع عملکرد ( )BSCبیان میدارند .شاخص جامع سنجش عملکرد که تحتعنوان کارت ارزیابی متوازن شناخته شده است

ازجمله معیارهای نوین سنجش در مدیریت عملکرد بهشمار میآید .این شاخص ،اولین بار توسط کاپالن و نورتون مطرح گرید (باسوو2

ً
و همکاران .)2017 ،از ویژگی این شاخص جامعیت آن است بهطوری که معیارهای مالی و غیرمالی را توأما در ارزیابی مدنظر قرار

میدهد (رهنمای رودپشتی .)1387 ،سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی بهشمار میرود که مفهوم عینی به کسبوکار و مدیریت داده
است.
 -2-3کارت ارزیابی متوازن

در سال  1992کاپالن و نورتون رویکرد جدیدی برای اندازهگیری عملکرد باعنوان کارت ارزیابی متوازن ارائه کردند (نجمی و حسینی،
 .)1384کارت ارزیابی متوازن شامل مجموعهای از معیارهایی است که به مدیران دیدگاهی سریع ولی جامع از کسبوکارشان ارائه
میدهد .تا سال  2001کارت ارزیابی متوازن بهعنوان یکی از  15ابزار مدیریتی پرکاربرد ،کم خطا و مؤثر بین مدیران شرکتهای
مختلف در  22کشور دنیا شناخته شده بود و روزبهروز به استفادهکنندگان آن اضافه میشود .پژوهشها نشان میدهند حدود 70
درصد شرکتهای آمریکایی از این ابزار بهره بردهاند یا درصدد استفاده از آن هستند (حسینی مطلق و قدردان .)1385 ،ارزیابی متوازن
چارچوبی برای انتخاب معیارهای عملکردی را ارائه میدهد که با دارا بودن معیارهای عملیاتی مانند رضایت مشتری ،فرآیندهای داخلی
و فعالیتهای یادگیری و رشد ،میتواند مکمل خوبی برای معیارهای سنتی مالی باشد .هریک از مراحل مختلف روش ارزیابی متوازن
ً
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با سایر مراحل و با استراتژی کلی سازمان درارتباط و همکنشی است .معموال بعد مالی ،نقطهی آغاز
فرآیند ارزیابی متوازن است .پس این فرآیند بهصورت یک آبشار در سرتاسر سازمان جریان یافته و درنهایت به مرحلهی آموزش و رشد
1

Kádárová et al.
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2
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 -3مبانی علمی و تبیین تئوریک مطالعات

ختم میشود و از اینجا دوباره تسلسل روابط علی و معلولی درجهت مخالف آغاز میشود (رهنمایرودپشتی و جلیلی .)1389 ،توجه
به این ابزار مدیریتی مهم باعث شد که ارائهدهندگان آن براثر گذشت زمان نگاه خود را تغییر دهند و این رویکرد را در نسلهای مختلف
ارائه و به تکامل رسانند که در ادامه بهبیان نسلهای مختلف کارت ارزیابی متوازن پرداخته میشود.
 -1-2-3کارت ارزیابی متوازن نسل اول

چارچوب اولیهی کارت ارزیابی متوازن توسط کاپالن و نورتون در سال  1992ارائه شد (نجمی و حسینی )1384 ،که شامل چهار
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معیار که بهشرح زیر میباشد:





معیارهای مالی.
معیارهای مشتری.
معیارهای عملیاتی (فرآیندی).
معیارهای یادگیری و رشد.
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 -2-2-3کارت ارزیابی متوازن نسل دوم

کاپالن و نورتون در سال  1993کارت ارزیابی متوازن را نهفقط بهعنوان یک سیستم اندازهگیری بلکه بهعنوان یک سیستم مدیریتی

عنوان کردند و بر نقش چشماندازها ،1مأموریتها 2و راهبرد 3سازمان در آن تأ کید داشتند .آنها بیان داشتند که بسیار از شرکتها از
تعداد زیادی سنجههای عملیاتی برای فعالیتها استفاده میکنند ،اما این سنجهها از پایین به باال هستند و از نیازهای موردی نشأت
گرفتهاند .حال سنجههای کارت ارزیابی متوازن بر اهداف راهبردی سازمان و نیازهای رقابتی آن استوار است .با ملزم کردن مدیران به
انتخاب تعداد محدودی از سنجههای کلیدی هر یک از چهار منظر کارت ارزیابی به تمرکز روی چشمانداز راهبردی کمک میکند
(حسینی مطلق و قدردان.)1385 ،
 -3-2-3کارت ارزیابی متوازن نسل سوم

کاپالن و نورتون در سال  1996شکل توسعهیافتهتری از کارت ارزیابی متوازن را بهعنوان یک سیستم مدیریت راهبردی ارائه کردهاند.
آنان عنوان کردند که سیستمهای سنتی مدیریت در برقراری ارتباط بین راهبردهای بلندمدت و اعمال کوتاهمدت شرکت ناتوان هستند،
اما مدیرانی که از کارت ارزیابی متوازن استفاده میکنند مجبور نیستند که بر سنجههای مالی کوتاهمدت بهعنوان معیار منحصر به فرد
عملکرد شرکت ،تکیه کنند .کارت ارزیابی متوازن به آنها اجازه میدهد که چهار فرآیند مدیریتی جدید را آغاز کنند که جداگانه و در
ترکیب باهم ،به برقراری ارتباط بین اهداف راهبردی بلندمدت و اعمال کوتاهمدت ،کمک میکنند .عالوهبر تمرکز بر چشمانداز و
راهبرد در کارت ارزیابی متوازن تکاملیافته ،رابطهی علتومعلول بین سنجهها موردتوجه قرار میگیرد .این روابط ابتدا بهصورت
فرضیه بین سنجههای مختلف درنظر گرفته میشود و سپس فرضیهی وجود همبستگی بین آنها ،باید در عمل ثابت شود (حسینی
مطلق و قدردان.)1385 ،
 -4-2-3کارت ارزیابی متوازن نسل چهارم

در این نسل کاپالن و نورتون به حل مشکل و اصالحات اساسی مدل خود پرداختند .به بیانی در پی حل چالشهای مواجهشده برسر راه
مدل خود در طی سالیان و یا نسلهای متمادی برآمدند .در نسل اول تعدد شاخصهای تعریفشده ،چالش اصلی این مدل بود که در
نسل دوم برطرف گردید .تعدد شاخصها و نیز نبود وابستگی و رابطهی علتومعلولی بین شاخصها ،چالش نسل دوم کارت ارزیابی
متوازن محسوب میشد که با ارائهی نسل سوم و بروز مفاهیم سازمان استراتژی محور ،نقشهی استراتژی و همسو یی استراتژیک این

1

Vision
Mission

2

3

Strategy

چالشها هم برطرف شد .اما بزرگترین چالش شرکتها در پیادهسازی کارت ارزیابی متوازن همانا عدم توانایی در عملیاتیکردن و
بهنوعی پیوند استراتژیها به عملیات سازمان بود .استراتژیها در باالی سازمان تدو ین میشد ،اما در اجرا به الیههای پایین سازمان
ً
نمیرسید و بعضا در الیههای پایین ،پروژهها ماهیت عملیاتی و روزانه داشتند .وصلکردن این فرآیندها در بخش عملیاتی سازمان به
استراتژیهای سطوح باال نیازمند بود که با عنوان نسل چهارم کارت ارزیابی متوازن ،در سال  2008توسط کاپالن و نورتون ارائه شد
(قاسمی و کوچکیان.)1392 ،
 -3-3سیستم مبتنیبر دانش ارزیابی متوازن

1

کارت ارزیابی متوازن ثابت کرده است که یک ابزار قدرتمند برای برنامهریزی استراتژیک بوده و میتواند نقش بهسزایی در برقراری
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ارتباط در اجرای استراتژیها ،داشته باشد .همچنین یک برنامهریزی استراتژیک ،با پیادهسازی یک استراتژی موفق موثر است .بعداز
بیان نسلهای مختلف کارت ارزیابی متوازن و تغییر جهت هدف آن از سنجش عملکرد به ابزاری مدیریتی استراتژیک ،این امر سبب
گردید تا ابزارهای متعددی مطرح گردد ،از قبیل سیستم مبتنیبر دانش که نمونهای از این ابزارها میباشند .سیستم مبتنی بر دانش ،ابزاری
ً
است که با استفاده از هوش مصنوعی ( )AIموجب ایجاد کیفیت و اثربخشی در اطالعات و نتیجتا بهبود در فرآیند تصمیمگیری با

از سیستم مبتنیبر دانش میتوان بهعنوان ابزار برنامهریزی استراتژیک ،برای برنامهریزی و یا تعیین استراتژیهای بنگاههای اقتصادی
استفاده کرد .سیستم مبتنیبر دانش بهعنوان مرجعی ،برای کمک به تصمیمگیرندگان برای اتخاذ تصمیمهای مناسب در مواجهه با
موقعیتهای پیچیده و مقادیر زیاد اطالعات طراحیشده است .سیستم هوشمند کارت ارزیابی متوازن مبتنیبر دانش ()BSCKBS
برای توسعهی سیستم برنامهریزی استراتژیک ،استقرار سیستمهای کسبوکار و حمایت از نیازهای تصمیمگیرندگان بسیار مفید
ً
میباشد .متعاقبا ،سیستم مبتنی بر دانش ،استراتژیهای مدیریت را ،بر پایهی ارزیابی استراتژی و چشمانداز کسبوکار ایجاد میکند
(ثقفی و همکاران .)1391 ،هوانگ )2009( 3بیان میدارد که برنامهریزی استراتژیک یک ضرورت در کسبوکارها است که این کار

از بههمپیوستن و ایجاد یک رویکرد یکپارچه بین کارت ارزیابی متوازن ( )BSCو سیستم مبتنیبر دانش ( ،)KBSبا استفاده از روش
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPمیتواند حاصل گردد (هوانگ .)2009 ،هدف اصلی او از بیان این رویکرد پرکردن شکاف با
ترکیب  KBS ،BSCبا استفاده از تکنیک  AHPبرای تولید و تصمیمگیری و ارائهی برنامههای استراتژیک است .در شکل  1به ارائهی
شماتیک یک  BSCKBSکه توسط هوانگ ( )2009بیان گردید ،پرداخته میشود.
یک  BSCKBSشامل اجزاء مختلفی است .در اینبین یک  BSCKBSدارای سه جزء اصلی سیستمهای پشتیبانی تصمیم)DSSs( 4
ً
است که خود شامل :الف) سیستم مدیریت پایگاه دادهها )DBMS( 5که عمدتا رابط پایگاه دادهها با برنامههای نرمافزاری است ،ب)

سیستم مدیریت پایه مدل )MBMS( 6که شامل مدل سلسلهمراتبی دادهها برای تعیین وزن راهبردها است و ج) سیستم مدیریت خلق
گفتگو )DGMS( 7که از ارتباطات محیطی حمایت میکند .جزء چهارم کسب دانش زیر سیستمی است که بدیلهای مختلفی را برای
تصمیمگیرندگان ارائه میدهد .پایگاه دادههای  BSCKBSاز دادههای تاریخی و جاری ،اطالعات مالی و غیرمالی و پرسشنامههای
کارشناسان برنامههای متعدد و یا واحدهای مختلف تشکیل میشود (کادارووا و همکاران .)2014 ،رویکرد  BSCKBSبا استفاده
از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی برای انعکاس تفکر واقعی انسانها ،درپاسخ به نیازهای تخصیص منابع کمیاب و برنامهریزی آنها
ایجاد گردید .فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،فرآیند تصمیمگیری منعطف و قدرتمندی را درجهت کمک به افراد در تعیین اولو یتها و
انتخاب بهترین تصمیم در موقعیتهای مختلف ،با درنظر گرفتن جنبههای کیفی و کمی یک تصمیم ،ارائه میدهد (بوالحسنی و

1

)Balanced Scorecard Knowledge-Based System (BSCKBS
Sajja
3
Huang
4
Decision Support System
2

به نرمافزارهایی گفته می شود که به عملیات تصمیمگیری در مشاغل و سازمانها کمک میکند
5

Database Management System
Model Base Management System
7
Dialog Generation and Management System
6
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بهرهمندی از رویکرد دانشمحور میگردد (ساجا.)2008 ،2

همکاران .)1396 ،رویکردهای  KBS ،BSCو  AHPبرای رسیدن به برنامههای استراتژیک مطرح شد ،لذا ترکیب این سه رویکرد
میتواند کمک شایانی برای نیل به اهداف راهبردی سازمانی نماید.
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شکل  -1نمایی از یک ( BSCKBSهوانگ.)2009 ،

 -3-4روششناسی ارزیابی متوازن فعال

1

در این رویکرد از منطق فازی ( )Fuzzyاستفاده شده است .منطق فازی اینطور استدالل میکند که بشر به ورودیهای اطالعاتی دقیق
نیازی ندارد بلکه قادر است تا کنترل تطبیقی را بهصورت باالیی انجام دهد (میرزایی .)1397 ،پس اگر ما کنترلکنندههای بازخورد
(فیدبک) را در سیستمها طوری طراحی کنیم که بتواند دادههای مبهم را دریافت کند ،این دادهها میتوانند بهطور سادهتر و موثرتری در
اجرا بهکار برده شود .براساس کاپالن و نورتون ( )2004اجرای موفق یک استراتژی (نتایج پیشرفت )2نیاز به دو جزء دارد:
()1

{نتایج پیشرفت} = {بیان و توصیف استراتژی} { +مدیریت استراتژیک}

فلسفهی این رابطه را میتوان در دو جزء بیان داشت (چیتاس و همکاران:)2011 ،3
 استفادهکنندگان نمیتوانید مدیریت کنند (جزء دوم) چیزی را که نمیتوانید اندازهگیری (جزء اول) کنند.
 استفادهکنندگان نمیتوانید اندازهگیری کنند چیزی را که نتوانند توصیف (نتایج دستیابی به موفقیت) کنند.

)1Proactive BSC Methodology (PBCSM
2
Breakthrough Results
3
Chytas et al

کارت ارزیابی متوازن کاپالن و نورتون ( ،)2004به جزء اول و نشاندادن چگونگی اندازهگیری اهداف استراتژیک در دیدگاههای
چندگانه پرداخته است .همچنین آنها ایدههای اولیه در مورد بخش دوم ،نحوهی مدیریت استراتژی را نیز معرفی کردند.
آنها در کتاب دوم خود ،بر راهبرد سازمانها متمرکز شدند که یک رویکرد جامعتر برای مدیریت استراتژی میباشد .همچنین نقشهی
استراتژی جزء اول ،چگونگی توصیف استراتژی را مطرح کردند .آنها در کتاب سوم خود ،به سراغ نقشهی استراتژی میروند و به
جزئیات بیشتری در این رابطه میپردازند و با استفاده از اهداف مرتبط با نقشهی استراتژی به توصیف استراتژیها پرداختند (چیتاس
و همکاران .)2011 ،پساز آن ،این نویسندگان با موضوعیت نقشهی استراتژیک به تجسم و توصیف استراتژیها پرداختند و رابطهی
اصلی ( )1را بازنویسی کردند (کادارووا و همکاران:)2014 ،
251

{Breakthrough Results} = {Strategy Maps} → [Describe] +
{Balanced Scorecard} → [Measure] +
]{Strategy - Focused Organization} → [Manage

()2

روابط فوق براساس روششناسی  BSCفعال ،دو جزء با اهمیت را نادیده انگاشتهاند و آن استراتژی شبیهسازی میباشد؛ بر این اساس
میتوان رابطه ( )2را چنین نوشت:

با ترکیب این جزء جدید (شبیهسازی استراتژی) در رابطه ( )3ما میتوانیم بر تمام محدودیتهای ذاتی کارت ارزیابی متوازن غلبه
نمائیم و اندازهگیری عملکرد ،براساس یک روش سیستمیک اجراء شود .برای نیل به این هدف نیاز است از نقشهی شناختی

فازی1

( )FCMsبهره جست .نقشهی شناختی فازی نمودار جهتداری است که در آن مجموعه اشیاء (مفاهیم ،رویدادها و منابع پروژهها)
که در مدل از یک چشمانداز ذهنی مورد استفاده هستند ،براساس روابط علتومعلولی با حلقهی بازخورد آنها رابطه برقرار میکند.
باتوجه به مطالب یاد شده میتوان رابطه ( )3را چنین بازنویسی کرد:
{Breakthrough Results} = {FCMs} → [Simulate] +
{FCMs} → [Describe] +
{Balanced Scorecard} → [Measure] +
]{Strategy - Focused Company} → [Manage

() 4

جهت بهرهوری از این جزء ( )FCMsالزم است یک شبکهی پویا برمبنای شاخصهای کلیدی عملکرد ( )KPIبهصورت پیوسته ایجاد
کرد .به بیانی ،شبیهسازیها در شاخصهای کلیدی عملکرد اتفاق میافتند .در شکل  2نمونهای از یک دیدگاه  PBSCMبیان شده
است .در رویکرد  FCMاز تحلیل اگر–چه برای توصیف استفاده میشود .هدف رویکرد حاضر ،ارائهی چارچوبی برای اندازهگیری
طراحی ،پیادهسازی و استفاده از آن برای حمایت و پیشبرد فرآیند تصمیمگیری ،در طی فرآیند سیستمهای اندازهگیری عملکرد میباشد
(چیتاس و همکاران.)2011 ،
 -3-5ارزیابی متوازن ناب

2

امروزه رقابت جهانی باعث شده است که شرکتها توجه بیشتری را به کیفیت و بههنگام بودن را درصحنهی رقابت از خود نشان دهند

(فرانسیس 3و همکاران .)2008 ،استراتژی تولید ناب به بررسی ،ارزش از نگاه مشتریان و پس از آن طراحی فرآیندهای تولید بهمنظور
افزایش ارزش برای آنها (مشتریان) میپردازد (ووماک و جونز .)2003 ،4هدف از تولید ناب ،کاهش ضایعات در فرآیند تولید و ارائه

محصوالت با کیفیت باال میباشد ،بهطریقی که سطوح موجودیها کاهش یابد (کدنی و ویدنر .)2008 ،5تولید ناب یک استراتژی
کششی است یعنی تولید تنها با تقاضای مشتری انجام میشود و شرکتها در این محیط تولیدی (ناب) به سمت رویکردهایی همچون

1

Fuzzy Cognitive Maps
Lean Balanced Scorecard Card
3
Frances
4
Womack and Jones
5
Kennedy and Widener
2
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()3

{Breakthrough Results} = {Simulate the Strategy} + {Describe the Strategy} +
}{Manage the Strategy

تولید سلولی و جریان ارزش تمرکز پیدا میکنند (ووماک و جونز .)2003 ،پژوهشهای پیشین نشان میدهند که شیوههای تولید ناب
مانند  TQM ،JITو شش سیگما در افزایش توان کارکنان مؤثر بوده است (بوون و الولر .)1992 ،1همچنین بررسیهایی در اواخر سال
 1990انجام شد که نتایج آن نشاندهندهی این است که بیش از  90%از مدیران اجرایی شرکتها ،تولید ناب را برای واحد تجاری خود
بسیار حیاتی دانستند به طوریکه این امر میتواند شرکت را به تولیدکنندهای در سطح باال تبدیل نماید (جوسکو .)1999 ،9بسیاری از
افراد استدالل دارند که در محیط تولید ناب نیز میبایست روشهای حسابداری ،کنترل و سیستمهای اندازهگیری تغییر نماید (فولرتون

و مکواترز2002 ،2؛ ماسکل و باگلی.)2004 ،3
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شکل  -2نمای شماتیک از یک ( BSCKBSهوانگ.)2009 ،

برای یکپارچهسازی استراتژی تولید ناب در سازمان نیاز به ترسیم تئوری اقتضایی دیده میشود (گردین و گریو .)2008 ، 2004 ،4ذات
تئوری اقتضایی را میتوان بدینصورت بیان کرد «سازمان باید ساختار خود را با پیشامدهای احتمالی محیط ،استراتژی کسبوکار و
غیره وفق دهد» (گردین و گریو )2008 ،و همچنین شناسایی این قبیل از جنبههای خاص محیط و سیستم حسابداری ،برای مطالعه
دشوار است (هارتمن و مورس .)1999 ،5تولید ناب بهعنوان یکی از استراتژیهای مهم در شرکتهای تولیدی که تمایل دارند عملکردی
در سطح کالس جهانی داشته باشند ،شناخته میشود (رینهارت6و همکاران .)1997 ،از دو دههی گذشته ،شرکتهای تولیدی در بازار

رقابتی حال حاضر به پیادهسازی شیوههایی مختلفی همانند دوایر کیفیت ،کنترل فرآیند آماری ،تئوری محدودیت ( ،)TOCمدیریت
بههنگام موجودی کاال ( ،)JITمدیریت جامع کیفیت ( ،)TQMشش سیگما و نگهداری پیشگیرانه جامع ( )TPMپرداختهاند ،بنابراین
در رویکرد حاضر ناببودن با رویکرد استراتژیک  BSCتلفیق شده است تا از این طریق این سیستم بتواند کاهش هزینهها و همچنین
موفقیتهای دیگر مانند کنترل کیفیت و جنبههای انسانی را درپی داشته باشد (کادارووا و همکاران .)2014 ،شکل  3یک مدل ارزیابی
متوازن ناب را بیان میکند.

1

Bowen and Lawler
Fullerton and McWatters
3
Maskell and Baggaley
4
Gerdin and Greve
5
Hartmann and Moers
6
Rinehart
2
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مدل حاضر اهمیت انتخاب اهداف را در پنجمنظر مالی ،مشتریان ،فرآیندها ،مردم و تامینکنندگان درنظر میگیرد.
 -3-6کارت ارزیابی فناوری اطالعات متوازن

1

پیادهسازی یک  BSCمستلزم حمایتاز طرف یک مرکز فناوری اطالعات است .روششناسی کارت ارزیابی فناوری اطالعات متوازن
( ،)BITSنظارت بر شاخص کلیدی عملکرد با پنج دیدگاه پیشنهاد میکند :مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی ،رشد و یادگیری،
زیرساختها و نوآوری .شکل  4نمونهای از یک کارت ارزیابی فناوری اطالعات متوازن است.

شکل  -4خودکارسازی (اتوماسیون) سریع (کادارووا و همکاران.)2014 ،

1

)Balanced IT Scorecard (BITS
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شکل  -3مدل ارزیابی متوازن ناب (سید حسینی و همکاران.)2011 ،

وجود اتوماسیون  BSCبهمنظور مدیریت میزان زیادی از اطالعات مربوط به مأموریت و چشمانداز شرکت ،اهداف استراتژیک،
اقدامات ،روابط علتومعلولی و نوآوریها ضروری بهنظر میرسد .این مدل خود شامل تحلیل نیازهای کاربران ،ویژگیهای نرمافزار و
انتخاب مؤثرترین نوع نرمافزار آنکه توانایی پردازش اطالعات مربوط به عملکرد فرآیندهای کسبوکار را داشته باشد را داراست.
 -7-3مدل کارت ارزیابی متوازن – فرآیند تحلیل شبکهای

1

فرآیند تحلیل شبکهای ( )ANPیک قالب کلیتر از فرآیند سلسله مراتبی ( )AHPاست که در آن برای تجزیهوتحلیل از چندین معیار
254

تصمیم استفاده میشود (موداک 2و همکاران .)2019 ،بهدنبال محدودیتهایی که برای فرآیند سلسلهمراتبی وجود داشت ازقبیل عدم

توانایی این رو یکرد در لحاظکردن وابستگیهای بین معیارها و عوامل ،پروفسور ساعتی در سال  1996رو یکردی را مطرح کرد که به
رو یکرد فرآیند تحلیل شبکهای ( )ANPمعروف گردید و مزیت آن نسبتبه فرآیند سلسلهمراتبی ( )AHPاین است که وابستگیهای
بین معیارها را درنظر میگیرد (صحت و پریزادی .)1388 ،همچنین یاکسیل و داگ.د.ویرین)2010( 3

به ترکیب  BSCو ANP

پرداختند که در ادامه مدل ترکیبی  BSC–ANPمورداستفادهی آنها در شکل  5بیان میگردد.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)3پاییز  ،1398صفحه246-261 :
شکل  -5فرآیند تصمیمگیری مدل ترکیبی .BSC–ANP

1

)BSC - ANP (Analytic Network Process
Modak
3
Yuksel and Dagdeviren
2

 -8-3رویکرد تلفیقی کارت ارزیابی متوازن و تکنیکهای  MADMفازی

 MADMکه یکیاز شناختهشدهترین شاخههای تصمیمگیری است که دارای تنوع تکنیکی بسیار گستردهای است و این امر سردرگمی
کاربران و تحلیلگران را در انتخاب و بهکارگیری مدل مناسب بههنگام مواجهه با مسائل دنیای واقعی سبب شده است MADM .در

ابتدا در سال  1957توسط چرچمن ،1اکاف 2و آرنونف 3مطرح شد .هدف تصمیمگیری چندشاخصه ارائهی کمک و راهنمایی به

تصمیمگیرندگان در دسترسی به مطلوبترین جواب برای مسائل است (هو 4و همکاران .)2019 ،روشهای مختلف  MADMبرای
یک مسئلهی خاص جوابهای گوناگون و متفاوتی ارائه میکنند؛ سردرگمی کاربران از این نقطه آغاز میشود که جواب کدامین روش
را بهعنوان جواب برتر بپذیرند .بهعبارتی متفاوتبودن جوابهای پیشنهادی توسط این روشها یکی از جدیترین انتقاداتی است که بر
مجموعه این روشها مطرح میشود .متفاوتبودن جواب در روشهای مختلف از بهکارگیری وزنهای متفاوت ،تفاوت در الگوریتمها،
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کمی کردن شاخصهای کیفی و درنهایت بهکارگیری پارامترها توسط برخیاز متدها ناشی میشود .برخیاز این متدها ازقبیل
 Fuzzy TOPSIS ،Fuzzy AHP ،AHP ،VIKOR ،TOPSISو  ...میباشند (آذر و وفایی.)1389 ،
روش  VIKORتوسط اوپریکوو یچ )1998( 5و اوپریکوو یچ و ژنگ )2002( 6توسعه یافته است VIKOR .از یک واژهی صربستانی

متضاد و نامتناسب (واحدهای سنجش متفاوت) معرفی و توسعه یافته است .این روش بر دستهبندی و انتخاب از یک مجموعه گزینهها
تمرکز داشته و جوابهای سازشی را برای یک مسئله با معیارهای متضاد تعیین میکند ،بهطوری که قادر است تصمیمگیرندگان را برای
دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد .در اینجا جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به جواب ایدهآل است که کلمه سازش به
یک توافق متقابل اطالق میگردد (امیری .)1389 ،شکل  6روش برنامهریزی سازشی را بیان میکند (اوپریکوویچ و ژنگ)2004 ،
که برمبنای روش ال پی متریک توسعه یافته است (هوانگ و همکاران.)2009 ،

شکل  -6روش برنامهریزی سازشی.
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که در این روش میتواند یک مقدار بیشینهی مطلوبیت گروهی برای اکثریت و یک کمینهی تأثیر انفرادی برای مخالفت را فراهم نمایید.
مراحل این روش شامل گامهای ذیل است:



محاسبهی مقادیر نرمالشده.
تعیین بهترین و بدترین مقدار.

1

Churchman
Ackoff
3
Arnoff
4
Hu
5
Opricovic
6
Tzeng
2
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 VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenjeبه معنی «بهینهسازی چندمعیاره و حل سازشی» شکل گرفته
ً
است (چو و همکاران VIKOR .)2007 ،روش جدید در تصمیمگیری چندمعیاره است که اخیرا برای حل اینگونه مسائل با معیارهای






تعیین وزن معیارها.
محاسبهی فاصله گز ینهها از راهحل ایدهآل.
محاسبهی مقدار .Qi
رتبهبندی گزینهها براساس مقادیر .Qi

موتمنی و همکاران ( )1391باتوجه به رابطهی بین تلفیق کارت ارزیابی متوازن و تکنیکهای  MADMفازی ( FAHPو،)VIKOR
مدل زیر را ارائه کردند که در شکل  7نمایش داده شده است:
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)3پاییز  ،1398صفحه246-261 :
شکل  -7مدل تلفیقی کارت ارزیابی متوازن و تکنیکهای  MADMفازی ( FAHPو.)VIKOR

 -9-3مدل کارت ارزیابی متوازن – اهداف کنترل برای فناوری اطالعات

1

هدف از ارائهی این مدل بررسی عملکرد یکپارچهی استفاده از اهداف کنترل برای فناوری اطالعات ( )COBITو کارت ارزیابی متوازن

( )BSCاست که از این طریق میتوان چارچوبهای مدیریت امنیت اطالعات 2استراتژیک ( )ISMرا بیان داشت .هدف از مدل
مطروحه بررسی نقاط قوت ،ضعف ،تکنیکهای پیادهسازی و مزایای بالقوهی چارچوبهای یکپارچه میباشد .این یکپارچگی با «زدن

پلی» بر روی شکافها یا کاهش نقاط ضعف که در داخل یک چارچوب به رسمیت شناخته شده است ،حاصل میگردد ،بنابراین ادغام
 COBITو  BSCمیتواند یک سازوکار جامع تری را برای مدیریت امنیت اطالعات استراتژیک ارائه کند که همسوی کامل با
استراتژیهای کسبوکار ،فناوری اطالعات و امنیت اطالعات دارد (کادارووا و همکاران .)2014 ،اهداف کنترل اطالعات برای فناوری
اطالعات چارچوبی است که توسط  ، ISACAباهدف مدیریت فناوری اطالعات و حاکمیت فناوری اطالعات مطرح گردید .الزم به
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ذکر است که  ISACAانجمن حرفهای بینالمللی ،باهدف حاکمیت فناوری اطالعات است که پیشتر باعنوان «حسابرسی سیستمهای

اطالعاتی و انجمن کنترل »3شناخته میشد و این نام همچنان برروی آن قرار دارد .همانطور که بیان شد از این طریق میتوان
چارچوبهایی برای مدیریت امنیت اطالعات استراتژیک داشت (گلدمن و آهوجا  )2009 ،4که حاصل آن تصمیمگیری درست و
راهبردی برای واحد کسبوکار است .شکل  8نمونه ای از یک  COBITآبشاری است که از این طریق میشود اطالعات راهبردی

کاربست  BSCو روشهای نوآورانه توسعهیافته در حسابداری مدیریت و تصمیمهای استراتژیک سنجش عملکرد

امنیتشان حفظ گردد.

شکل  -8مدل نمونه از یک .COBIT

1

)BSC-COBIT (Control Objectives for Information Technology
Information Security Management
3
)Information Systems Audit and Control Association (ISACA
4
Goldman and Ahuja
2

 -10-3پیشینهی پژوهش

هوانگ ( )2009به طراحی یک سیستم مبتنیبر دانش برای برنامهریزی استراتژیک بر پایهی دیدگاه کارت ارزیابی متوازن پرداخت .وی
بیان میکند اجرای استراتژی موفق ،برمبنای برنامهریزی استراتژیک مؤثر ،رخ میدهد .باتوجه به اینکه برنامهریزی استراتژیک یک
ضرورت در کسبوکار است ،وی رویکرد یکپارچهی کارت ارزیابی متوازن و سیستم مبتنیبر دانش با استفاده از فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی روش ( )AHPرا پیشنهاد میکند .براساس این دیدگاه ،آموزش و رشد ،فرآیند کسبوکار ،مشتری و عملکرد مالی،
رتبهبندی و دارای اهمیت میباشند.
258

گلدمن و آهوجا ( )2009به ادغام  COBITو کارت ارزیابی متوازن با استفاده از چارچوب سیستم مدیریت امنیت اطالعات ()ISM
راهبردی پرداختند .هدف پژوهش آنها بررسی نقاط قوت ،ضعف ،تکنیکهای پیادهسازی  BSCو ادغام آن با  COBITبود .نتیجهی
پژوهش آنها حاکی از این میباشد که میتوان با ادغام  COBITو کارت ارزیابی متوازن یک سازوکار جامعتری را برای مدیریت
امنیت اطالعات استراتژیک ارائه کرد که همسویی کامل با استراتژیهای کسبوکار ،فناوری اطالعات و امنیت اطالعات داشته باشد.
یاکسیل و داگ.د.ویرین ( )2010به بررسی استفادهی فرآیند تحلیل شبکه فازی ( )ANPبرای ارزیابی متوازن ( )BSCپرداختند .آنها

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،4شماره ( ،)3پاییز  ،1398صفحه246-261 :

در حوزهی پژوهششان رویکرد  BSCرا با روش  ANPفازی تلفیق نمودند ،بهطوری که بتوان از آن در تعیین سطح عملکرد یک
کسبوکار ،براساس چشمانداز و استراتژیهای مربوط به آن بهره برد .مدل پیشنهادی آنها نشان میدهد که شاخصهای عملکرد با
ساختارهای مختلف موجود در رویکرد  BSCرا میتوان با کمک روش  ANPفازی تحکیم و تثبیت نمود.
چیتاس و همکاران ( )2011به بررسی کارت ارزیابی متوازن فعال پرداختند .آنها با تدوین نقشه استراتژی به توصیف استراتژیها
پرداختند که آن را نقشه شناختی فازی نامیدند .نتایج نشان داد که نقشه شناختی فازی میتواند در ایجاد یک شبکه پویا از شاخصهای
کلیدی عملکرد پیوسته مؤثر باشد و توسط روابط بین شاخصهای کلیدی عملکرد میتوان به تنظیم اهداف عملکرد پرداخت.
مظلومی و کشوری فیضی ( )1390به بررسی بهینهسازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی
( )EFQMو کارت امتیازی متوازن ( )BSCپرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که کارت امتیازی متوازن با شاخصهایی که متشکل
از زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی است بهعنوان مدلی بهینه جهت ارزیابی عملکرد صنعت بیمه استفاده کرد.
میرفخرالدینی و همکاران ( )1391به بررسی مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیکهای فرآیند تحلیل شبکهای فازی و تحلیل
پوششی دادههای فازی با رو یکرد ارزیابی متوازن پرداختند .آنها باهدف ارائهی یک مدلی تلفیقی فرآیند تحلیل شبکهای فازی ،کارت
امتیازی متوازن و تحلیل پوششی دادههای فازی برای ارزیابی عملکرد شعبههای ادارههای تعاون استان یزد به پژوهش پرداختند تا با
این وسیله بتوانند عالوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا ،استراتژیهای مناسب را برای بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقو یت هرچه
بیشتر شعب کارا را تدو ین کنند .در پژوهششان از مدل کارت امتیازی متوازن بهمنظور استخراج شاخصهای ارزیابی ،از تکنیک
فرآیند تحلیل شبکهای فازی بهمنظور تخمین اهمیت نسبی هر شاخص تحت یک چشمانداز واحد و از تکنیک تحلیل پوششی دادههای
فازی بهمنظور ارزیابی کارایی شعب استفاده کردند .نتایج نشان میدهد که بعد مالی بهعنوان مهمترین بعد در ارزیابی و شعبه شهرستان
یزد و اردکان بهعنوان کاراترین شعب ازنظر سطح عملکرد شناسایی شدند.
ضرغام بروجنی و میرفخرالدینی ( )1391رتبهبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد خدمات هتل با رو یکرد کارت امتیازی متوازن
( )BSCو  TOPSISفازی پرداختند که نتایج نشان دادند شاخص برگشت سرمایه در منظر مالی ،رضایت مشتریان در منظر مشتری،
تأمین امنیت کارکنان و مشتریان در منظر فرآیند داخلی و برنامههای آموزشی و توسعهی کارکنان در منظر رشد و یادگیری ،رتبهی
نخست اهمیت را در سنجش عملکرد خدمات هتلها دارند .در نتیجه جهت بهبود عملکرد در صنعت هتلداری میتوان با ارتقای
مهارتهای کارکنان این صنعت و تدو ین برنامههای آموزشی مناسب ،بر فرآیندها و فعالیتهای این صنعت کنترل داشته و خدماتی
منحصربهفرد به مشتریان ارائه داد و از این طریق رضایت آنها جلب شده و به مشتریانی وفادار تبدیل شوند و به این ترتیب هدف
اصلی این صنعت یعنی رشد درآمد و افزایش سودآوری ،محقق خواهد شد.
موتمنی و همکاران ( )1391به ارزیابی عملکرد شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت ارزیابی متوازن و تکنیکهای MADM

فازی پرداختند .نتایج نشان داد که منظر مالی ازنظر مشتری ،مهمترین معیار در بالندگی شعب است و شاخص صدور حق بیمه ،نقش
اساسی در رشد شعب بیمه دارد.

عالم تبریز و همکاران ( )1392به ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسلهمراتبی پرداختند.
نتایج نشاندهندهی این است که بین منظر مالی بهعنوان مهمترین وجه شناخته شده و منظر فرآیندهای داخلی نیز ،دومین منظر
پراهمیت در کارت امتیازی شناخته شده است ،البته بین منظر فرآیندهای داخلی و منظر مشتری تفاوت ارزشی زیادی وجود نداشته
و وزن اهمیت این دو منظر بسیار نزدیک به هم بوده است ،درنهایت نیز منظر رشد و یادگیری چهارمین منظر پراهمیت جهت
اندازهگیری توسعه پایدار ،شناخته شده است.

 -4یافتههای پژوهش
مدل کارت ارزیابی متوازن باهدف متصلکردن استراتژیهای سازمان به عملیات و نیز همسوکردن فعالیتهای بهبود عملیاتی ،با
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اولو یتهای استراتژیک سازمان باعنوانی جدید بهنام «سیستم نو ین مدیریت استراتژی» معرفی شد که نقش عملیات و بهبود آن در این
مدل بسیار پررنگ است (قاسمی و کوچکیان .)1392 ،کاپالن و نورتون یک سیستم جامع مدیریتی را مطرح کردند که باعث
یکپارچهشدن دامنهی گستردهای از ابزارهای تدوین استراتژی و مدیریت عملیات که شامل :بیانیههای مأموریت و چشمانداز،
متدولوژیهای کیفیت (شش سیگما ،مدیریت ناب) ،داشبوردهای مدیریتی ،سازمان یادگیرنده ،استراتژیهای خودجوش و ابزارهای
تغییرات زیر حاصل گردید:
نسل اول ،ترکیب شاخصهای مالی و غیرمالی در یک گروه چهاربعدی که شامل یکسری سنجهها و اهداف مختلفی در دیدگاههای
متفاوتی ،بودند .نسل دوم ،بیان نقشهی استراتژیک ارتباطدادن آن با اهداف استراتژیک تعریفشده برای کمک به تبیین فعالیتها و
نتایجی که باید اندازهگیری شود .در این نسل توجه زیادی به سنجهها ،ارتباط علتومعلولی دیدگاهها و رابطهی اهداف بلندمدت و
کوتاهمدت با سنجهها است .نسل سوم ،استفاده از یک چشمانداز بهعنوان نقطه آغازین جهت انتخاب اهداف استراتژیک؛ انتخاب
شاخصها و هدفگذاریها است .این نسل فلسفههای سازمانی و ابزارهای مدیریتی را با یکدیگر درهم میآمیزد تا از این طریق
بتواند بهبودهای عملی برای سهولت اجرا و به حداکثررساندن موفقیت ایجاد نماید .نسل چهارم ،بهدنبال متصلکردن استراتژیها به
عملیات ازطریق سیستم نوین مدیریت استراتژیک است ،بدین ترتیب روش ارزیابی متوازن از یک روش ارزیابی عملکرد به ابزاری
جهت تحقق استراتژی و سپس به یک سیستم مدیریت استراتژیک تبدیل گردید که برای رسیدن به این سیستم نوین استراتژیک
ابزارهای دیگری نیز موردنیاز است که میتوان به وجود سیستم مبتنیبر دانش یا داشتن تفکر ناب در تولید بهعنوان نمونه ،اشاره داشت.
یافتههای پژوهش حاکی از این است که ابزارهای مطروحه نوین میتوانند سازمانها را در توسعهی برنامهریزیهای راهبردی و ایجاد
یک سیستم کسبوکار قوی ،درجهت حمایت از نیازهای تصمیمگیرندگان یاری رسانند .این ابزارها میتوانند در تحقق اهداف
استراتژیک در یک سازمان همانند یک نقشهی استراتژیک عمل کنند .همچنین ،یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند که هریک
از ابزارها ،به بخشی از سازمان متمرکز شده است و از کنارهم قراردادن تکتک این ابزارها ،سازمان به تعالی و اهداف خود دست
خواهد یافت.

 -5نتیجهگیری و بحث
حسابداری مدیریت ازطریق بهبود در فرآیند تصمیمگیری و مدیریت اعضای یک سازمان به خلق ارزش سازمانی کمک میکند.
حسابداری مدیریت ،نظامی است که وظیفهی آن ،اندازهگیری و تهیهی اطالعات مالی و عملیاتی است بهنحوی که فعالیت مدیران را
هدایت کرده ،رفتارهای مناسب را برانگیخته و ارزشهای موردن یاز برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان را خلق و پشتیبانی کند.
در اینبین ،سازمانها جهت تهیهی اطالعات در یک محیط پویا به حسابداری مدیریت تکیه میکنند .اگر تکامل تدریجی سیستم
حسابداری مدیریت کندتر و عقب تر از تکامل تدریجی سازمان باشد ،این امر مانند مانعی برای سازمان در جهت رسیدن به اهدافش
میباشد ،بنابراین ،تغییر در حسابداری مدیریت ،بهطور منطقی ،بهعنوان نتیجهای از پیشرفتهای سازمانی و فنی است که در هزارهی
ً
سوم کامال آشکار شده است .حال ،جهت پاسخگویی ،نیاز است تا سنجش عملکرد براساس تصمیمات استراتژیک صورت گیرد ،برای
سنجش عملکرد معیارها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد ازجمله کارت ارزیابی متوازن .مطالعهی حاضر با بررسی دیدگاههای نظری
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تحلیلی آماری و اقتصادی خواهد بود .بر این اساس میتوان بیان داشت که در نسلهای مختلف بیانشده توسط کاپالن و نورتون

در حسابداری مدیریت ،بهویژه ،حوزهی کارت ارزیابی متوازن ( ،)BSCبر لزوم نگرش ،به تغییرات در این حوزه تأکید و آن را مورد
تحلیل قرارداد .طبق نسل چهارم ،کارت ارزیابی متوازن کاپالن و نورتون در سال  ،2008مدل کارت ارزیابی متوازن با هدف متصلکردن
استراتژیهای سازمان به عملیات و همسوکردن فعالیتها و بهبود عملیات با اولو یتهای استراتژ یک سازمان ،باعنوانی جدید بهنام
«سیستم نو ین مدیریت استراتژیک» معرفی شده است ،لذا میتوان بیان داشت که نقش این مدل در عملیات و بهبود عملکرد بسیار
پررنگ است .بر این اساس سیستمهای نوینی برای اصالح این مدل سنتی  BSCمطرح گردیدند که شامل :سیستم مبتنیبر دانش ارزیابی
متوازن ( ،)BSCKBSروششناسی ارزیابی متوازن فعال ( ،)PBCSMارزیابی متوازن ناب ( ،)LBSCکارت ارزیابی فناوری اطالعات
متوازن ( ،)BITSمدل کارت ارزیابی متوازن-فرآیند تحلیل شبکهای ( )BSC - ANPو مدل کارت ارزیابی متوازن-اهداف کنترل برای
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فناوری اطالعات ( ،)BSC-COBITمیباشند .همچنان که مطرح شد تمامی این مدلها باهدف تعیین روابط علتومعلولی فرآیندها،
استراتژیها ،مأموریتها و چشماندازهای سازمانها میباشند تا از این طریق ،کسبوکار ،کمبودها و مشکالت خود را شناخته و درصدد
حل آن برآیند .مطالعهی حاضر بیان میکند که هنوز امکان پیشرفتهای جدید و نوآورانه درجهت توسعهی این قبیل ابزارها در حوزهی
حسابداری مدیریت وجود دارد .همچنان نتایج مطالعه نشان میدهد که بهکارگیری ابزارهای نوین توسط فعاالن این حوزه ضرورتی
انکارناپذیر است .همچنین ،از این طریق آنها میتوانند به اهداف ترسیمشده در نقشهی استراتژیک خود ،دستیابی پیدا کنند .به سایر
پژوهشگران پیشنهاد میشود برای ارتقاء دانش کاربردی سایر روشهای مربوط به موضوع این پژوهش را موردبررسی قرار دهند.
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