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چکیده
در اين مطالعه وضعیت بکارگیری معیارهای مالی و غیر مالی با توجه به مدل ارزيابی متوازن
در سنجش عملکرد  33هتل مشهد بررسی شد .پايدايی پرسشدنامه بدا ضدريب آلفدای کرنبداخ و
فرضیهها با روشهای ناپارامتری فريدمن و ويلکاکسن آزمون شد .يافتههای اين تحقیدق بیدانگر
آن است که اگر چه در حال حاضر در اين هتلها از ارزيابی متوازن استفاده نمدیشدود ،امدا در
عین حال ابعاد چهارگانه اين ابزار سنجش عملکرد مد نظر مديران قرار میگیرد .مديران هتلها
به موضوع نحوه مديريت دارايیها به عنوان شاخص بعدد مدالی ،فعالیدتهدای حفدظ ايمندی بده
عنوان شاخص بعد فرآيند داخلی ،تفويض و تفکیک وظايف و استفاده از پیشنهادات کارکنان
به عنوان شاخصهای بعد رشد و يادگیری و رسیدگی به امور مشتريان (حفظ و جذب مشتريان
و رسیدگی به شکايات آنها) توجه بیشتری مینمايند.
واژههای کلیدی :ارزيابی متوازن ،بعد مالی ،بعد فرآيند داخلی ،بعد مشتری ،بعد رشد و يادگیری ،صنعت
هتلداری
طبقهبندی موضوعیM41 :



استادیار حسابداری دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول) ((anazemi@rose.shirazu.ac.ir



عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شاندیز ()seyedi.acc@gmail.com

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد ()ar.shah1337@yahoo.com
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مقدمه
کارت ارزيابی متوازن )BSC( 6در سال  6338به عنوان يدک ابدزار مدديريتی بدرای سدنجش
عملکرد و به عنوان مکمل معیارهای مالی سنتی و برای تبديل ديدگاههدا و راهبدرد بده اهدداف
قابل اندازهگیری معرفی شد .در حال حاضر در شرکتهای پیشدرو تولیددی و خددماتی از ايدن
مفهوم برای سنجش عملکرد و ساير وظدايف مدرتبط بدا مدديريت اسدتفاده مدیشدود (نمدازی و
رمضانی. )6358 ،
با معرفی کارت ارزيابی متوازن ( )BSCتوسدط کدپلن و ندورتن ( )6338،6333،6331چهدار
وجه مهم برای ارزيابی عملکدرد شدامل ابعداد مدالی ،رشدد و يدادگیری ،مشدتری و فرآينددهای
داخلی عنوان گرديد .پس از آن در سالهای  8111و  8115با تغییدرات قابدل مالحظده در مددل
همسويی میان هر يک از واحدهای سازمانی برای موفقیت  BSCمطرح شد (نمازی و نداظمی،
. )8166
کپلن و نورتن ( )8111،8116،8114مفهوم کارت ارزيدابی متدوازن ( )BSCرا بدا اسدتفاده از
نقشه استراتژی برای نشان دادن ارتبداط میدان دارايدیهدای نامشدهود و نتدايج مشدهود نیدز بکدار
گرفتند .اين مفهوم در واحدهای خدماتی صنعت هتلدداری دارای کاربردهدايی اسدت .در ايدن
تحقیق معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد در صنعت هتلدداری بررسدی مدیشدود .ايدن
کار امکان کارت ارزيابی متوازن ( )BSCدر واحدهای خدماتی در حوزه هتلدداری را فدراهم
میآورد و به توسعه آن کمک میکند .همچنین اين کار زمینه را برای تشدخیص معیارهدای بدا
اهمیت زير مجموعه ابعاد چهارگانه ارزيدابی متدوازن و تددوين راهبدرد آتدی هتدلداران فدراهم
میآورد.
اگر چه معیارهای مالی مهم محسوب میشوند ،امدا در سدالهدای اخیدر بدا ظهدور معیارهدای
جديد دامنه گستردهتری از معیارهای سنجش عملکرد ارائه گرديده است .اين معیارها در پاسخ
به انتقاداتی شکل گرفت که بر تکبعدی و گذشتهنگر بودن معیارهدای مدالی وارد بدود .بددين
ترتیب چارچوبی فراهم شد که نه تنها موفقیت سازمان بلکه نقشهراه نیز بر مبنای آن ارائده شدد
(ايوانز. )8111،
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در میان چارچوب های مختلفی که برای سنجش عملکرد پیشنهاد شد ،الگوی کارت ارزيابی
متوازن ( )BSCمتداولتر شد و مورد پذيرش بیشتری قرار گرفدت .بده اعتقداد برخدی محققدین
تمرکز بر موضدوع سدنجش عملکدرد در ابتددا بدر واحددهای صدنعتی بدوده اسدت و واحددهای
خدماتی (نظیر بانکها و شرکتهدای بیمده) مدد نظدر قدرار نداشدتند (ايدوانز8111 ،؛ سدايناقی،
 .)8161در عین حال صنعت گردشگری به عنوان يکی از صنايع خدماتی در ايدن زمینده مدورد
توجه کمتری قرار گرفته است .از دهه  6331مطالعاتی در زمینه عملکدرد هتدلهدا انجدام شدد و
رشد اين صنعت موجب توجه بیشتر از سوی محققین گرديدد .اگدر چده هتدلهدا ندوعی واحدد
خدماتی محسوب میشوند ،امدا در عدین حدال دارای بخدشهدای مختلفدی نظیدر اتداق ،غدذا و
نوشیدنی هستند که سداختار هزينده متفداوتی نسدبت بده يکدديگر دارندد .از ايدن رو اسدتفاده از
معیارهای سنجش عملکرد بر مبنايی نظیر کارت ارزيدابی متدوازن ( )BSCدر ايدن سداختارهای
متنوع ضرورت میيابد (ايوانز . )8111 ،علیرغم اهمیت روزافزون اين مفهوم در ايدران شدواهد
اندکی در خصوص نحوه بکارگیری و میزان اهمیت آن از ديدگاه مديران واحدهای تجاری و
کاربرد کارت ارزيابی متوازن ( )BSCدر واحدهای خدماتی گزارش شده است.
در اين میان صنعت هتلداری به عنوان يک صنعت خدماتی نیازمند توجه بیشدتری اسدت .بده
گونهای که میزان بکارگیری معیارهای سنجش عملکرد و ارزيابی متوازن در هتلهدای کشدور
گزارش نش ده است .اين موضوع که آيا معیارهای مالی و غیر مالی به منظور سدنجش عملکدرد
در هتلهای داخلی مورد استفاده قرار میگیرند يا خیر ،موضع اصلی در تحقیق حاضر است .از
طرف ديگر اين موضوع نیز مطدرح اسدت کده آيدا در صدورت بکدارگیری معیارهدای سدنجش
عملکرد به طور متوازن بکار گرفته میشوند يا خیر؟ بررسی اين موضوع میتواند زمینه را برای
ايجاد يک مبنای مطلوب به منظور مقايسه هتلها فرآهم آورد.
ب -فرضیههای تحقیق .فرضیههای دسته اول مربوط به بکارگیری کدارت ارزيدابی متدوازن
( )BSCو ابعاد آن در هتل های نمونه است که به صورت زير مطرح شده است:
فرضیه اول :مديران هتلهای مشهد از کارت ارزيابی متوازن ( )BSCدر ارزيابی عملیات در
واحدهای مختلف استفاده میکنند.
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فرضیه دوم :مديران هتدلهدای مشدهد از ابعداد" مدالی ،فرآيندد داخلدی ،يدادگیری و رشدد و
مشتری" کارت ارزيابی متدوازن ( )BSCدر ارزيدابی عملیدات در واحددهای مختلدف اسدتفاده
میکنند.
فرضیه سوم :اختالف معناداری میان هدر يدک از شداخصهدای "بعدد مدالی"" ،بعدد فرآيندد
داخلی"" ،بعد يادگیری و رشد" و "بعد مشتری" از ديددگاه مدديران هتدلهدای مشدهد وجدود
دارد.
پیشینه پژوهش
شواهدی درباره کاربرد و میزان اسدتفاده از کدارت ارزيدابی متدوازن ( )BSCدر کشدورهای
ديگر وجود دارد .هاکستین و دابوف ضمن تشريح گام به گام کارت ارزيابی متدوازن ()BSC
در هتل هیلتون نشان دادند که معیارهای مالی و غیر مالی را می توان بر حسب ضدعف و قدوت
آنها طبقهبندی نمود و میزان توجه مورد نیاز به آنها را تعیین نمود (هاکستین و دابولف. )6333،
دنتن و وايت ضمن معرفی کارت ارزيدابی متدوازن ( )BSCبده عندوان ابدزاری بدرای اثربخشدی
عملیات هتل مريوت نشان دادند که پس از بکارگیری کارت ارزيابی متدوازن ( )BSCدر ايدن
هتل در سال  6339نتايج مالی بهبود يافته و فرآيندهای داخلی آن به معیارهای مطلوب نزديک
شده است (دنتون و وايت . )8111،باتناگار و و همپژوهان ( )8114در مطالعهای ضمن تشدريح
چگونگی بکارگیری موفقیدت آمیدز کدارت ارزيدابی متدوازن ( )BSCدر هتدل شدراتون نحدوه
استفاده از مديريت منابع انسانی راهبردی را به عنوان يک ابزار مديريت عملکرد ندوين معرفدی
نمودند .لیانگ و هیو ( )8111،8119ارتباط میان شاخصهای چهارگانه کارت ارزيابی متدوازن
( )BSCو نقشه استراتژی در مجموعده يدک هتدل زنجیدرهای در سدنگاپور را مدورد بررسدی و
ابعادی را در میان بخش های مختلف هتل به عنوان شاخص مناسب در تدوين استراتژی پیشنهاد
نمودند.
ايونز ضمن ارزيابی اثر کارت ارزيابی متدوازن ( )BSCبدر اسدتراتژی و سدودمندی آن بدرای
صنعت هتلداری در سطح بینالمللی نشان داد که علیرغم سدودمندی کدارت ارزيدابی متدوازن
( )BSCدر نموندده در هتددلهددای زنجیددرهای مددورد بررسددی ،بکددارگیری آن دارای مخدداطرات
احتمالی نیدز مدی باشدد (ايدوانز . )8111 ،وی بده ايدن نتیجده رسدید کده در دوره مدورد بررسدی
معیارهای چهارگانه کارت ارزيابی متوازن ( )BSCدر سنجش عملکرد هتلهدا مدورد اسدتفاده
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قرار میگرفت .مین و همپژوهان نشان دادند که کارت ارزيابی متوازن ( )BSCرا میتدوان بده
عنوان يک معیار مقايسهای برای سنجش کارايی در هتلهای کره جنوبی استفاده نمود .آنها به
اين نتیجه رسیدند که صنعت هتلداری در اين کشور پس از بحران مالی جهانی ،به سمتی پیش
رفته است که ديگر شاخص درآمد به عنوان نمادی از سودآوری در مرکز توجه قرار ندارد .از
اينرو فرصت مناسبتری برای بکارگیری کارت ارزيابی متوازن ( )BSCبا تأکید بر معیارهای
غیر مالی فراهم شده است (مین و همپژوهان . )8115 ،پاوالتوس و پاگیوس میزان بکارگیری و
منافع ناشی از روشهای سنجش عملکرد متداول و جديد در صنعت هتلداری يونان را بررسی
کردند .شواهد آنها بیانگر آن است که در حال حاضدر از معیارهدای سدنتی (نظیدر روشهدای
بودجهبندی ،تجزيه و تحلیل سدودآوری مشدتريان و خددمات و هزيندهيدابی جدذبی) نسدبت بده
معیارهای جديد استفاده بیشتری میشود .در عین حال ،بسیاری از هتلها آمادگی خود را برای
استفاده از ابزارهای جديد نظیر کارت ارزيابی متدوازن ( )BSCاعدالم کدردهاندد (پداوالتوس و
پدداگیوس . )8113 ،سددینگای ضددمن مطالعدده تطبیقددی معیارهددای سددنجش عملکددرد در صددنعت
هتلداری  1کشور ،تفاوتهای ايدن معیارهدا را در منداطق مختلدف مشدخص نمدود (سدايناقی،
. )8161
بانکر و هم پژوهان در جستجوی يافتن ارتباط میدان معیارهدای غیدر مدالی و مدالی در صدنعت
هتلداری آمريکا دريافتند که بهبود معیارهای غیر مالی شدامل رضدايتمنددی مشدتری (کده از
طريق نظرات مشتريان و تعداد شکايات آنها اندازهگیری شده است) در مدت زمدان کوتداهی
منجر به افزايش درآمد و سود شده است (بانکر و هم پژوهان. )8111 ،
تالشهای رو به گسترشی در سالهدای اخیدر توسدط پدژوهشگدران ايراندی بدرای معرفدی و
بکارگیری کارت ارزيابی متوازن ( )BSCانجام شده است .نمازی ( )6358و نمازی و رمضانی
( )6358سیر تکاملی کارت ارزيدابی متدوازن ( )BSCرا طدی سده دوره از سدال  6338تدا سدال
 8118بررسی و جنبههای اصلی آن بده همدراه گدامهدای الزم بدرای پیدادهسدازی آن را تشدريح
کردنددد .بعضددی پددژوهشگددران بکددارگیری کددارت ارزيددابی متددوازن ( )BSCدر واحدددهای
بیمارستانی و بیمهای را در قالب الگوهايی طراحی کردند (نصدیری پدور و هدمپژوهدان6355 ،؛
سید مطهری و ولیپور . )6359 ،اسدی و رضايی ( )6331ضمن انجام بررسی میدانی و ارزيدابی
تأثیر پیادهسازی کارت ارزيابی متوازن ( )BSCبر عملکرد شدرکت صداايران در طدی دو دوره
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پنج ساله (قبل و بعد از پیادهسازی) نشان دادند که عمده شاخصهای سنجش عملکدرد مدالی و
غیرمالی آن بهبود يافته است .نتايج مطالعه نمدازی و جدامعی ( )6353نیدز بیدانگر آن اسدت کده
اطالعات حسابداری منابع انسانی عامل موثری بر سازههای سنجش عملکرد نمونه شرکتهدای
مورد بررسی در بورس در طی سالهای  6353تا  6359میباشد .نتايج مطالعه نمازی و اللهیداری
و ابهری نشان میدهد که تنها در حدود  9درصد شرکتهدای مدورد مطالعده پذيرفتده شدده در
بورس از کارت ارزيابی متوازن ( )BSCاسدتفاده مدیکنندد .در عدین حدال بسدیاری از آنهدا در
سیستمهای سنجش عملکرد خود معیارهای غیر مالی را بکدار مدیگیرندد (نمدازی ،اللهیداری و
ابهری. )8166 ،
در صنعت هتل داری تنها مطالعه گزارش شده مربوط بده نمدازی و نداظمی مدی باشدد کده بدر
اساس آن رابطه ابعاد ارزيابی متوازن و بکارگیری نقشه استراتژی در گروه هتلهای هما بررسی
گرديد .يافتههای آنها نشان میدهد که در مجموعه هتلهای همدا شداخص حاشدیه فدروش بده
عنوان بعد مالی ،نرخ اشتغال اتاقها و رستورانها به عنوان بعد مشتری مداری ،هزينههای تعمیر
و نگهداری ،و تعداد اتاقها به عنوان بعد فرآيند داخلدی و در نهايدت هزينده آمدوزش و تعدداد
کارکنان به عنوان بعد يادگیری و رشد را می توان در تدوين نقشه استراتژی آن مجموعه بکار
گرفت (نمازی و ناظمی . )8166 ،به دلیل اند

بودن مطالعات مرتبط با کارت ارزيابی متوازن

( )BSCدر صنعت هتلداری امکان ارزيابی آن و نیدز بررسدی میدزان بکدارگیری در مجموعده
هتل های کشور وجود نددارد .ايدن پدژوهش بده دنبدال بررسدی میدزان و چگدونگی بکدارگیری
معیارهای مالی و غیر مالی در حوزه هتلداری کشور است .انتظار میرود به کمدک اطالعدات
بدست آمده زمینه برای ارزيابی کدارت ارزيدابی متدوازن ( )BSCدر صدنعت هتلدداری فدراهم
شود.
روش پژوهش
الف-طرح تحقیق و جمع آوری اطالعات .اين تحقیق از نوع ،کاربردی است ،زيرا به دنبال
يددافتن زمیندده اسددتفاده از کددارت ارزيددابی متددوازن ( )BSCدر واحدددهای خدددماتی در صددنعت
هتل داری است و از طرف ديگر پیمايشی است ،چرا که وضدعیت موجدود در میدان هتدلهدا را
بررسی و بیان مینمايد .به منظور جمعآوری اطالعدات در ايدن تحقیدق نموندههدايی از مدديران
ارشد و مالی هتلهای استان خراسان رضوی انتخاب شدهاند .بده منظدور انتخداب ايدن افدراد در
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میان هتلهای موجود در اين استان تعداد  13هتل موجود که از نظر کیفیت ارائده خددمات سده
ستاره هستند ،به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند .با توجه به میزان آمادگی هتدلهدای مزبدور
برای همکاری در اين تحقیق 11 ،هتل انتخاب و پرسشنامههايی شامل سؤاالتی با طیف پنجگانه
لیکرت برای هريک از مديران ارشد يا مالی آنهدا ارسدال شدد .ايدن پرسدشنامده در دو بخدش
عمومی و اختصاصی 13 ،سؤال مطدرح و میدان افدراد توزيدع گرديدد .از مجمدوع  11پرسشدنامه
توزيع شده ،تعدداد  33پرسشدنامه قابدل بررسدی دريافدت شدده بده منظدور ارزيدابی روايدی ايدن
پرسشنامه ها ،ضمن ارزيابی و بررسی محتدوای سدؤاالت توسدط اسداتید دانشدگاه و کارشناسدان
خبره از روش روايی صوری استفاده گرديد .و پايايی پاسخهای دريافتی بدا اسدتفاده از ضدريب
آلفای کرانباخ آزمون گرديد .ضريب آلفای کرانباخ به میزان  1/3155گزارش شد که حداکی
از پايايی قابل قبول پرسشنامه و پاسخهای دريافتی بود.
اين اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSSو به کمک آزمدون هدای ناپدارامتری کروسدکال
والیس و فريدمن تجزيه و تحلیل شد.
ب-آمدداره توصددیفی .بخددش اول در پرسشددنامه سددؤاالت عمددومی در زمیندده سددن ،میددزان
تحصیالت ،سابقه ،جنس ،نوع هتل و تعداد کارکنان و اتاقهای هتل مطرح شد .نتدايج حاصدل
از اين سؤاالت در نگاره ( )6مطرح شده است.
نگاره ( : )6آماره توصیفی سؤاالت عمومی پرسش نامه
نوع هتل

تعداد کارکنان

تعداد اتاق ها

شرح

آمار

دامنه

آمار

دامنه

آمار

انتفاعی

81

کمتر از 11

65

کمتر از 11

89

غیرانتفاعی

63

16 – 611

66

16-611

3

616-811

5

616- 811

3

816-411

8

816-311

1

جمع

33

جمع

33

جمع

33
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نوع هتل

سن

جنسیت

سابقه کار

میزان تحصیالت

شرح

آمار

شرح

آمار

دامنه

آمار

شرح

آمار

دامنه

آمار

انتفاعی

81

مرد

39

81-31

5

ديپلم

5

6-1

61

غیرانتفاعی

66

زن

8

36-41

61

فوق ديپلم

61

1 -61

68

دولتی

5

46-11

9

کارشناسی

69

66-81

61

16-11

4

فوق

4

86-31

3

 11به باال

1

جمع

33

جمع

33

لیسانس
33

جمع

 31به باال

4

جمع

33

33

يافتههای پژوهش
در اين بخش ضمن توصیف نتايج بدست آمده از پرسش نامه ،آزمون فرضدیههدا نیدز انجدام
میشود .بر طبق نتايج نگاره ( )8هیچ يک از هتل های منتخب در حال حاضر از کارت ارزيابی
متوازن ( )BSCاستفاده نمیکنند .از اين رو فرضیه اول در خصوص بکارگیری کارت ارزيابی
متوازن ( )BSCدر اين مطالعه تأيید نمیشود .در عین حال  46درصد (61نفدر) و  43/1درصدد
( 69نفر) از افراد ابراز کردهاند که در هتل آنها سنجش عملکدرد بده ترتیدب بده میدزان زيداد و
بسیار زياد انجام میشود.
نگاره ( : )8میزان بکارگیری کارت ارزيابی متوازن ()BSC
شرح

خیلی

کم

متوسط

زياد

خیلی زياد

جمع

کم
فراوانی پاسخها

)٪1( 1

)٪8/1( 6

)٪68/5( 1

)٪46( 61

)٪43/1( 69

)٪611( 33

(درصد)

علیرغم عدم بکارگیری کارت ارزيابی متوازن ( )BSCدر هتلهدای منتخدب ،ايدن موضدوع
قابل بررسی بود که کدامیک از ابعاد کارت ارزيابی متوازن ( )BSCدر آنها بکار گرفتده مدی
شود و میزان بکارگیری آن ها چقدر است؟ همچنین اين سؤال قابل طرح بود که مديران هتلها
بر کدامیک از ابعاد مالی و غیر مالی هتل خود برای سنجش عملکرد تأکید بیشتری مینمايندد.
به منظور پاسخ به اين سؤاالت که فرضیه دوم اين تحقیق را در بدرمدیگیدرد ،اقددام بده آزمدون
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اختالف پاسخها با میانگین )1÷8( 3اعداد رتبهبندی شدده از  6تدا  1گرديدد .از ايدن رو فرضدیه
تحقیق به صورت آماری بهشرح زير بوده است:

H0 :M  3
H 1 : M 3

نتايج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق در نگداره ( )3نشدان داده شدده اسدت .پاسدخهدای
دريافتی مؤيد آن است که در سدطح اطمیندان  ٪33شداخصهدای مدالی ،مشدتری ،فرآينددهای
داخلی و يادگیری و رشد در هتلهای منتخب بکار گرفته میشود.با توجه بده ايدن کده آزمدون
نرمال بودن داده ها در نگاره ( )3نشان میدهد که هیچ يدک از دادههدای موضدوع فرضدیه دوم
نرمال نیستند ،در نتیجه انجام آزمونهای ناپارامتريک ضروری است.
نگاره ( : )3نتايج حاصل از آزمون نرمال بودن داده ها
شرح

مالی

فرآيند داخلی

مشتری

يادگیری و رشد

کولموگروف اسمیرنوف

6/16

6/33

6 /4

6/39

معنی داری

1/16

1/14

1/13

1/14

اين نتايج ،لزوم استفاده از آمارهای ناپارامتری برای آزمون دادهها را ضروری میسازد .بدين
منظور از آزمون دو جملهای 8استفاده شده است .بدينترتیب که تمام پاسخهای کمتدر و بیشدتر
از  3در دو گروه طبقهبندی شده و با احتمدال  1/11مقايسده شدده اسدت و نتدايج در نگداره ()3
گزارش شده است .نتايج اين جدول نشداندهندده آن اسدت کده تفداوت پاسدخهدای دو گدروه
تصادفی نبوده و به بیان ديگر با يکديگر اخدتالف معندیدار دارندد .از ايدن رو مدیتدوان گفدت
فرضیه دوم تحقیق تأيید می شود .اين مطلب مؤيد آن است که علیدرغم ايدن کده در هتدلهدای
منتخب ،کارت ارزيابی متوازن ( )BSCبه عنوان يک تکنیدک سدنجش عملکدرد بکدار گرفتده
نمیشود ،اما در عین حال ابعاد اين تکنیک در هنگام تصمیمگیری توسط مديران ايدن هتدلهدا
مدنظر قرار میگیرد.
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نگاره ( : )4بکارگیری ابعاد چهارگانه کارت ارزيابی متوازن ( )BSCدرهتل های موردبررسی
شرح

نسبت مشاهده شده

گروه

معنیداری

مالی

1/39

6

1/111

1/13

1

1/53

6

1/69

1

1/51

6

1/64

1

1/31

6

1/11

1

فرآيند داخلی
مشتری
يادگیری و رشد

1/111
1/111
1/111

به منظور آزمون اين مطلب که کدام يک از شاخصهای فوق به میدزان بیشدتری در هتدلهدا
استفاده میشود و به منظور آزمون معنیداری اختالف میانگین معیارها در چهار بعد بده منظدور
مقايسه میانگین نتايج از طريق مقايسه زوجی پاسخها استفاده شده است .يافتهها نشدان مدیدهدد
که میانگین اين چهار بعد با يکديگر اختالف معنیداری ندارند .از اين رو نمیتوان گفدت کده
هر يک از آنها به میزانی متفاوت از ديگر ابعاد مورد استفاده قرار میگیرد .اين نتايج در نگداره
( )1نشان داده شده است.
نگاره ( : )1نتايج حاصل از مقايسه زوجی ابعاد چهارگانه کارت ارزيابی متوازن ()BSC
آماره

معنی

شرح

ويلکاکسون

داری

مالی و فرآيند داخلی

-1/53

1/39

شرح
فرآيند داخلی و يادگیری و

آماره

معنی

ويلکاکسون

داری

1/48

1 /1

رشد
مالی و مشتری

1/18

1 /1

مشتری و يادگیری و رشد

- 6 /6

1/81

مالی و يادگیری و

-1/41

1 /1

فرآيند داخلی و مشتری

6 /1

1/63

رشد

به منظور آزمون فرضیه سوم تحقیق سؤالهايی در خصوص شاخصهدای بکدار رفتده در هدر
يک از ابعاد چهارگانه مطرح شده است تا از طريق آنها مهمترين شاخصهای بکار رفته در هر
يک از ابعاد را مشخص نمود .از شاخصهای مرتبط با بعد مالی به ترتیدب رشدد درآمدد ،سدود
آوری ،کاهش بهای تمام شده ،مديريت دارايیها و سهم بدازار بدا توجده بده مطالعدات گذشدته
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(نظیر مطالعه نمازی و ناظمی و لیانگ و هیو) انتخاب شده است .از شاخصهای مرتبط بدا بعدد
مشتری رسیدگی به شکايات مشتريان ،حفظ و جذب مشتريان فعلی و جديد ،ارتباط مشتريان با
مسؤوالن هتل و کیفیت ارائه خدمات به مشتريان بررسی شده است .اين شاخصها پیش از اين
در مطالعدده لیانددگ و هیددو و بددانکر و هددمپژوهددان در صددنعت هتددلداری آزمددون شددده بددود .از
شاخصهای مرتبط با بعد رشدد و يدادگیری ،تندوع و ندوآوری خددمات ،آمدوزش کارکندان و
استفاده از پیشنهادهای کارکنان ،تغییر و جابجايی کارکنان و تفويض و تفکیک وظدايف میدان
کارکنان انتخاب شده است .با توجه به مطالعه بالو و همپژوهدان در ايدن تحقیدق شداخصهدای
فرآيند داخلی عبارتند از برنامدههدای حفدظ سدالمت و ايمندی ،دارايدیهدای نامشدهود ،سیسدتم
اطالعاتی و پايگاه دادهها و فنآوری پیشرفته .به منظور آزمدون فرضدیه سدوم نتدايج حاصدل از
امتیازات پاسخدهندگان در هر يک از شاخصهای مالی مطرح شدده فدوق ارزيدابی و در ابتددا
معنیداری میانگین امتیازات از نظر آماری بررسی شد .سپس اختالف میانگین اين شداخصهدا
بررسی و نتايج حاصل در نگاره ( )1ارائه گرديد.
به دلیل نرمال نبودن دادهها در اينجا آزمون معنیداری ناپارامتری چند نمونه وابسته بده روش
فريدمن انتخاب شده است .پس از آن شاخصی که بیشترين میانگین در هر بعد را کسب کدرده
است ،با استفاده از آماره ويلکاکسون به صورت زوجی به ساير شاخصها مقايسه شده است.
نتايج اين آماره در بخش مالی بیانگر وجود اختالف معنی دار میان شداخصهدای بعدد مدالی
است و به بیان ديگر ،فرضیه مورد ادعا تأيید میشود .به دلیل اينکه در اينجا میانگین بعدد مدالی
مديريت دارايیها از ديگر شاخص های بعد مالی بیشتر است ،به منظور آزمون وجدود اخدتالف
معنددیدار میددان میددانگین ايددن شدداخص ،نسددبت بدده شدداخصهددای ديگددر از آزمددون ناپددارامتری
ويلکاکسن استفاده شده است .ايدن نتدايج نشدان مدیدهدد کده شداخص مزبدور دارای اخدتالف
معنددیداری بددا سدداير شدداخصهددای بعددد مددالی دارد و از ايددن رو مددیتددوان گفددت از ديدددگاه
پاسخدهندگان دارای اهمیت بیشتری نسبت به ساير شاخصهای مالی است.
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نگاره ( : )1بخش الف -میزان بکارگیری شاخص های بعد مالی
بهای تمام

مديريت

بعد مالی

سهم بازار

رشد درآمد

سودآوری

شده

دارايی ها
)61/9( 4/4

میانگین (آماره )t

* )66/1( 4/6

* )63/5( 4/6

* )68/9( 3/3

* )68/9( 4/6

بعد رشد و

تنوع خدمات

نوآوری

*

تفويض و

تغییر و

آموزش

استفاده از

تفکیک

جابجايی

کارکنان

پیشنهادات

وظايف

کارکنان

)85/6( 4/13

)63/3( 4/83

يادگیری
میانگین (آماره )t

* )64/9( 4/33

بعد فرآيند

برنامه حفظ

داخلی

)3/13( 3/39
*

*

*

فعالیت ايمنی

سیستم

دارايیهای

سالمت و

اطالعاتی و

نامشهود

محیط زيست

پايگاه داده و

کارکنان
* )5/3( 4

)5/1( 4/4
*

فن آوری
پیشرفته
میانگین (آماره )t

* )83/3( 4/9

* )4/5( 49/4

* )3/3( 3/8

* )61/5( 4/1

بعد مشتری

میزان ارتباط

رسیدگی به

کیفیت ارائه

میزان حفظ

میزان جذب

با مشتريان

شکايات

خدمات

مشتريان

مشتريان

)4/43( 61/13

)4/13( 65/1

)4/16( 61/1

)4/13( 88/3

)4/3( 64/6

*

*

*

*

*

میانگین (آماره )t

بخش ب  -آزمون معنی داری شاخص های کارت ارزيابی متوازن ()BSC
آماره کای مربع

مالی

فرآيند داخلی

رشد و يادگیری

مشتری

فريدمن

*65/584

*43/19

*69/65

*64/5

درجه آزادی

4

3

1

4

معنی داری

1/111

1/111

1/111

1/111

نتیجه

تأيید H1

تأيید H1

تأيید H1

تأيید H1

از آنجا که میانگین شاخص فعالیتهای ايمنی نسبت به ساير شاخصها بیشتر است ،از ايدن
رو در بخش ب ،اين شاخص نسبت به ساير شاخصها سنجیده شده و نتايج نشان میدهدد کده
بدده غیددر از دو شدداخص ايمنددی و سددالمت ،اخددتالف معنددیداری میددان شدداخص ايمنددی و سدداير
شاخصهای بعد فرآيند داخلی وجدود دارد .از ايدن رو مدیتدوان گفدت دو شداخص مزبدور از
ديدگاه پاسخدهندگان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
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ارزيابی شاخصهای بعد رشد و يادگیری با توجه به معنیداری آماره فريدمن نشان میدهدد
که اختالف معنیداری میان شاخصهای بعد رشد و يادگیری وجود دارد و شاخص تفويض و
تفکیک وظايف کارکنان میانگین بیشتری را نسبت به ساير شاخصها نشان میدهدد .همچندین
نتايج حاصل نشان میدهد کده شداخصهدای تفدويض و تفکیدک وظدايف و تندوع خددمات و
استفاده از پیشنهادهای کارکنان اختالف معنیداری را با يکديگر نشان نمیدهند و از اين رو از
نظر اهمیت تفاوتی میان آنها وجود ندارد .از آنجا که دو متغیر از مجموعه شاخصهای مزبور
مرتبط با کارکنان هتلهای نمونه میباشد ،به نظر میرسد که اين جنبه از ابعاد رشد و يادگیری
برای مديريت هتلهای نمونه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
آخرين بعد بررسی شده در اين مطالعه مرتبط با مشتريان هتلها است .به منظور آزمدون ايدن
بعد ،از شاخصهای میزان ارتباط مشتريان بدا مسدئولین هتدل ،رسدیدگی بده شدکايات مشدتری،
کیفیت ارائه خدمات به آنها و میزان حفظ و جذب مشتريان استفاده شده و نتايج در نگداره ()1
مطرح شده است .اين نتايج نیز مؤيد وجود اختالف معنی دار میدان شداخصهدای بعدد مشدتری
است .از اين رو فرضیه مورد ادعای سوم ،تأيید میشود .به غیر از ارتبداط معندیدار میدان نتدايج
شاخص حفظ و جذب مشتری ،اختالف معنیداری میان نتايج اين شاخص با ساير شاخصهای
بعد مشتری بدست نیامده است .از اين رو میتوان گفدت نتدايج شداخصهدای مزبدور اخدتالف
معنیداری را از نظر اهمیت میان آنها نشان نمیدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با معرفی کارت ارزيابی متوازن ( )BSCو توسعه ابعاد آن ،واحدهای خدماتی نظیدر هتدلهدا
می توانند به نحو مطلوبی از آن در سنجش عملکرد خود استفاده نمايند .علیرغم اين موضوع به
نظر میرسد تا رسیدن به مطلوب فاصله هست .يافتههای اين تحقیق نشان مدیدهدد کده کدارت
ارزيابی متوازن ( )BSCدر هتلهای نمونه شهر مشهد به عنوان يکی از شهرهای فعال در زمینده
توريسم و گردشگری در حال حاضر استفاده نمیشود .در عین حال ابعداد چهدار گانده کدارت
ارزيابی متوازن ( )BSCمورد توجه مديران ارشد و مالی هتلهای منتخب میباشد .اين يافتههدا
مشابه نتايج بدست آمده توسط نمازی و الهیاری ابهری ( )8166میباشد .همچنین ايدن مطالعده
نتايج مشابهی را با مطالعدات ايدونز ( )8111و پداوالتوس و پداگیوس ( )8113مبندی بدر اسدتفاده
کمتر از کارت ارزيابی متوازن ( )BSCنسدبت بده معیارهدای سدنجش عملکدرد متدداول نشدان
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میدهد .به نظر میرسد به منظور ارزيابی بهتر از نتايج و سودمندی بکارگیری کدارت ارزيدابی
متوازن ( )BSCالزم است آثار آن پس از بکار گیری مورد بررسی قرار گیرد .پیشنهاد میشود
ضمن افزايش حوزه هتلهای انتخابی (به عنوان نمونه هتلهای چهدار سدتاره و بداالتر) ارزيدابی
دقیقتری از نتايج حاصل تهیه شود .همچنین پیشنهاد میشود محققین مطالعاتی را در آيندده در
خصوص موانع توسعه و بکار گیری کارت ارزيابی متوازن ( )BSCدر صنعت هتلداری انجدام
دهند .همچنین با توجه به تغییر رويکرد کارت ارزيابی متوازن ( )BSCدر نسلهای دوم و سوم
پیشنهاد میشود که نقشه استراتژی هتلهای کشور بررسی و تطبیق داده شدود تدا امکدان طدرح
الگويی برای اين صنعت فراهم آيد.
در اين مطالعه هتلهای شهر مشهد انتخاب شد .از آنجا که شرايط محیطی شدهرهای ديگدر
در کشور ممکن است متفاوت باشد از اين رو تعمیم نتايج هتلهای اين شهر به سداير شدهرهای
کشور با محدوديتهايی همراه است .همچنین در اين مطالعه فدرض بدر ايدن قدرار گرفدت کده
هتلهای انتخابی به طور رقابتی در شهر مشهد به فعالیت میپردازند .اين محدوديت وجود دارد
که به دلیل تقاضای زياد مسافران به شهر مشهد ،کیفیت خدمات ارائده شدده تحدت تداثیر قدرار
گیرد و به بیان ديگر نوع خدمات و میزان سدنجش عملکدرد مدديران هتدلهدا تدابعی از عوامدل
مطرح شده نباشد.
پینوشتها
Binomial

2

)Balanced Scorecard (BSC
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