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چکيده
هدف از این مقاله آزمون نقش روش شناسی کارت امتیازی متوازن در کیفیت خدمات وب سرویس ها است .یک چهارچوب
کارت امتیازی متوازن برای کیفیت وب سرویسها توسط شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ارائه شده است که اهداف تجاری،
شاخص ها ،مقاصد و ابتکار عمل ها را ترکیب می نماید .چهارچوب مدیریت کیفیت خدمات و کاربرد کارت امتیازی متوازن
توسط یکپارچه کردن کارت امتیازی متوازن و وب سرویس ها صورت می گیرد .سپس نمونه های مطالعاتی در دو سازمان در
صنعت کشاورزی بررسی و چهارچوب مورد نظر مورد تست قرار می گیرد .یافته های این مطالعه اکتشافی نشان داد که فرآیند
چرخشی که با استفاده از این رویکرد به منظور ارزیابی کیفیت کاربردهای وب سرویس ها و کیفیت یکپارچگی ایجاد می شود،
نقشه استراتژی را ارائه می دهند و نشان می دهد چگونه اطالعات پخش خواهند شد و بنابراین پتانسیل استفاده از وب
سرویس ها می تواند مورد توجه قرار گیرد .این مطالعه به افراد حرفه ای این امکان را می دهد که سیستمی داشته باشند که
بازخوردهای به موقع ،قابل مدیریت ،قابل اطمینان ،قابل قیاس و موثر از نظر هزینه را در عملکرد های استراتژیک خود ارائه می
دهد .کارت امتیازی متوازن توسط آزمون های همزمان ا ز عملکردها در چهار چشم انداز رشد و یادگیری ،فرایندهای داخلی
تجاری ،مشتری و مالی دیدگاهی کلی از شرکتها می دهد .تحقیقات گذشته بر استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی اثر
اقتصادی در یک شرکت تاکید داشت .این مقاله در خصوص نقش کارت امتیازی متوازن بر بهبود کیفیت خدمات شرکتها با
استفاده از وب سرویس تمرکز می کند .به عالوه آموخته هایی دارد که شرکت ها با توجه به آن می توانند کیفیت خدماتی که
ارائه می دهند را بهبود بخشند.
واژههای کليدی :اینترنت ،سطوح خدمات ،مدیریت کیفیت ،کارت امتیازی متوازن
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مقدمه
اینترنت ا نقالب عظیمی در ظرفیت اشتراک اطالعات بین سازمانها ایجاد کرد که نتیجه آن تغییر اصولی اقدامات سازمان در
ارائه و تحویل کاالها و خدمات و انجام تعامالت مالی است .بدون توجه به اندازه یا حوزه کاری سازمان ها در تمام جهان ،کسب
و کارها قابل انطباق با خدمات وب سرویس ه ستند .در طول سال های اخیر انتظارات جدیدی در خصوص قابلیت اینترنت
بوجود آمده است که این انتظارات به گونه های مختلف و تحت عناوین «وب سرویس»« ،شبکه»« ،خدمات شبکه ای»« ،محیط
شبکه ای باز» و  ...بیان میشود (هگل و براون .)2016 ،ما وب سرویس ها را بصورت عملکرد تجاری سلولی بر پایه اینترنت
معرفی می کنیم که وظایف تجاری خاصی را به منظور تسهیل تعامالت تجاری درون سازمانها و در میان آنها انجام می دهد.
هدف از این مطالعه بررسی و آزمون اثر کارت امتیازی متوازن بر کیفیت وب سرویس ها است .تا چه اندازه متدولوژی کارت
امتیازی متوازن می تواند بر کیفیت و اثر وب سرویس و در نتیجه بر خروجی های عملکردی تاثیر گذارد؟ تحقیق قبلی بر
ظرفیتهای فنی ،عملیاتی و زیر ساختی تاکید می کرد مانند کاهش هزینه ها ،توسعه کاربردی ،یکپارچگی سیستم و افزایش
قابلیت همکاری بین عناصر نرم افزاری غیرمتجانس ،کاربردها و الگوها .با این حال امروزه نیاز برای مدیریت کیفیت و باالخص
مدیریت اندازه گیری عملکرد حیاتی است به سه دلیل :اول رسوایی های حسابداری در شرکت ها ،سازمان ها را مجبور کرده
است تا افشاگری های بسیاری را انجام دهند (صفری و مداح .)1387 ،برخی شرکت ها به اقدامات حسابداری غیر اخالقی
پرداخته بودند .دوم وابستگی شاخص های مالی عملکرد در سفارش ها برای شناسایی موفقیت ها است .در نهایت عدم توانایی
بسیاری از سازمانها برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی هایشان .فقط  10درصد از سازمانها استراتژی های اجرایی شان را پیاده
می کنند به دلیل آنکه با موانعی در فرموله سازی چشم انداز برای سازمان شان ،تخصیص منابع ،منابع انسانی و مدیریت تغییر
روبرو می شوند .عالوه بر این سازمانها در تمام جهان سیستم عملکرد کارت متوازن را پذیرفته اند .در حقیقت ،برآورد های اخیر
نشان می دهد که  50درصد از  1000شرکت بین المللی سیستم مدیریت عملکرد را پیاده کرده اند ( Astor, 2003; Iyer et
.)al.,2003; Pulier, 2003
مدیران بازرگانی و سایر رهبران تجاری اغلب با واقعیت عملکرد تجاری شان مواجه می شوند« .اگر نتوانید ارزیابی کنید نمی
توانید مدیریت کنید» .به بیان دیگر ،مدیریت عملکرد موثر نیازمند ارزیابی عملکرد دقیق است .کارت متوازن مجموعه ای از
شاخص های کمی است که هدف آن کنترل و مدیریت عملکرد استراتژیک یک شرکت است .برای این منظور همیشه از ارتباط
با کارکنان و ذینفعان خارجی استفاده می شد ،محرک های خروجی ها و عملکرد که توسط آنها شرکت به اهداف خود دست
می یافت .کارت متوازن سه هدف را مدنظر دارد؛ اول به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکردها را کنترل می نماید .دوم به عنوان
ابزار ارتباطی بازخورد عملکردها را تشخیص می دهد .درنهایت ،به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک بر چشم انداز های
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کوچک تجاری و بازرگانی تمرکز می کند .در واقع ،برآوردهای اخیر نشان می دهد که  50درصد از  1000شرکت فورچون از
کارت متوازن استفاده می کنند (.)Niven, 2003
ما یک چارچوب کارت امتیازی متوازن جهت استفاده از خدمات وب سرویس ها و کیفیت شرکت ها ارائه می دهیم و با
شناسایی عوامل بحرانی موفقی ت ،اهداف کسب و کار کوچک ،اقدامات ،اهداف ،و ابتکارات را ترکیب کردیم .بقیه این مقاله به
شرح زیر می باشد :در بخش بعدی تئوری پشتیبانی وب سرویس ها و کارت امتیازی متوازن که منجر به توسعه چارچوب می
شود بحث می کنیم .سپس ما در دو مطالعات موردی صنعت کشاورزی و گزارش یافته ها چارچوب ها را آزمون می کنیم .در
نهایت ،ما از درسها و مشارکت های که از این مطالعه آموختیم بحث می کنیم .این یافته ها گزارش ،آموزش و ترویج کسب و
کار در اهمیت کیفیت وب سرویس ها می باشد.

پيشينه پژوهش :وب سرویس ها و کارت امتيازی متوازن
وب سرویس ها بدلی ل تسهیل جریان یکپارچه در معامالت تجاری ،بخش مهمی از کسب و کارکوچک شده اند .وب سرویس ها
به عنوان ارائه دهندگان مزایایی که با تکنولوژی شرکت ها تطابق دارد ،شناخته شده اند .وب سرویس ها در هر محیط،
اینترنت ،اینترانت ،اکسترانت قابل کاربرد هستند ( .)Patton, 2012وب سرویسها تعامالت بخشی و داوری تخصصی را تحت
پوشش قرار می دهند .وب سرویس ها از این نظر که مستقل هستند و می توانند در هر الگو و در هر ارتباطات یکپارچه ای بکار
روند ،منحصر به فرد هستند و ویژگی های خود شناسایی و قابلیت نگهداری و پشتیبانی از خود دارند که استفاده از آنها را
آسان می کند .در سراسر ترکیب مدوالر ،عناصر نرم افزار که به طور آزادانه جفت شده اند ،وب سرویس ها قابلیت ترکیب خطی
رویکرد را به منظور بهبود نرم افزار دارند که نتیجه آن یک پاسخ زیر ساختی فناوری اطالعات برای طراحی و ساخت سریعتر و
توسعه کاربردهای شرکت است ( .)Benko and McFarlan, 2003با این حال ،مطالعات نشان می دهد که فقدان کیفیت و
امنیت در بکارگیری وب سرویس یکی از دالیل اصلی است که چرا شرکتها در درک قابلیت اصلی سرمایه های فناوری
اطالعات شان اشتباه می کنند .بجا است که شرکت ها روی کیفیت وب سرویس برای فرآیند های تجاری و تقاضاهای اطالعات
واقعی در شرایطی که تغییرات سریع در حال رخ دادن است نیز کاربرد داشته باشند .اجرا و پشتیبانی از کیفیت وب سرویس ها
فقط شامل یک مجموعه از تحلیل های امنیتی و رویه های ممیزی نیست که اکثر شرکت ها به طور دوره ای آن را انجام می
دهن د ،بلکه فرآیندی پیوسته است که نیازها با متدولوژی دقیقی که نیازمند ساختار متریک است ،تعیین شود .این متدولوژی
کارت امتیازی متوازن نامیده می شود .در تحقیقات قبلی کاربرد کارت امتیازی متوازن را در مفهوم وب سرویس و کیفیت
محدود نشده بود (بهروزی و صمیمی.)1395 ،
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ما از کارت متوازن کاپالن و نورتون ( )2000که آن را سیستم و متدولوژی مدیریت استراتژیک جامع عملکرد معرفی کرده اند
نیز استفاده می کنیم .یک مجموعه از شاخص های کمی برای کنترل کارکنان و ذینفعان بیرونی در خروجی ها و محرکهای
عملکردی که بدان وسیله شرکتها به اهداف خود دست یابند .کسب و کارها قبل از پیاده سازی سیستم کارت متوازن باید به
سوال قبل پاسخ دهند تا بتوانند میزان استفاده و کیفیت خدمات وب سرویس را اندازه گیری کنند .آیا شرکت ها ماموریت و یا
چشم اندازی دارند؟ آیا استراتژی خاصی دارند؟ آیا به دنبال اجرای آن استراتژی هستند؟ آیا شرکت ها عملکردشان را در سایر
حوزه ها به جز نتایج مالی اندازه گیری می کنند؟ کارت امتیازی متوازن شرکت ها تمرکز می کند بر سیستمی که شاخص ها و
بازخوردها را به منظور ایجاد کیفیت بهبود مستمر و کارکنان و نیروی کار معرفی می کنند که هدف از آن باقی ماندن در
صحنه رقابت دست یافتن به اهداف استراتژیک است .هدف ما بررسی عملکرد دو کسب و کارهای کوچک از چهار دیدگاه:
یعنی ،یادگیری و رشد ،فرآیندهای داخلی تجاری ،مشتری ،و دیدگاه های مالی (شمس و همکاران.)1395 ،
مطابق دسته بندی بلنک ( ،)2003شاخص های کارت متوازن عملکرد وب سرویس ها را در شرکتها در چهار چشم انداز مورد
ارزیابی قرار می دهد :چشم انداز یادگیری و رشد ،فرایندهای داخلی تجاری ،مشتری و مالی که در زیر توضیح داده خواهند شد.
هرکدام از این چهار چشم انداز توسط اهداف (نتایج چیست؟) شاخص ها (چگونه به نتایج دست یابیم) ،مقاصد (چگونه بدانیم
به آن دست یافته ایم) پاسخگویی و ابتکار عمل (چگونگی انجام یک وظیفه) طبقه بندی شده اند .سپس کارت امتیازی متوازن
بر پایه سه بعد زمانی دیروز ،امروز و فردا مورد توجه قرار می گیرد .بخش بعدی در خصوص چهار چشم انداز کارت متوازن
بحث می کند (:)Yager 2012,
چشم انداز یادگيری و رشد  :هدف از این چشم انداز ارزیابی ظرفیت انسانی ،اطالعاتی ،دانش ،تخصص ،مفاهیم آموزش
مربوط به کارکنان و نگرش های فرهنگی تجاری است .آیا کارکنان مهارتها /شایستگی هایی در جهت استفاده موثر از آنها در
فرآیندهای داخلی تجاری شرکت و برآورده سا ختن اهداف مشتریان دارند؟ هدف از ظرفیت اطالعاتی ارزیابی ارتباطات موثر و
سهیم کردن اطالعات است .آیا کارکنان مالک اطالعاتی هستند که منجر به دستیابی به اهداف می شود؟ هدف از ظرفیت
سازمانی کنترل حوزه های مرتبط با کارکنان است مانند یادگیری و رشد ،فرهنگ ،رهبری ،سهیم کردن دانش و گروه کاری .آیا
شرکتها قابلیت بقا در شرایط رشد و تغییر را دارند؟
چشم انداز فرایند داخلي تجاری  :هدف از این چشم انداز ارزیابی عملکردی است که به شرکتها این امکان را می دهد تا از
کیفیت محصوالت و خدماتشان آگاهی یابند ،آیا این موضوع با ماموریت شرکتها هماهنگ است؟ آیا فرآیندهای داخلی تجاری
الزامات مشتریان را رعایت می کند؟ در اینجا دو نوع از فرآیندهای مدیریت استراتژیک وجود دارد .ابتدا فرآیندهای متمرکز بر
ماموریت ،که بر اهداف استراتژیک شرکتها تاکید دارند .و دوم فرآیندهای پشتیبانی که به طور مداوم در عملیات های روزانه
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شان به جای الگوبرداری استفاده شده است .کارت امتیازی متوازن یک بازخورد تشخیصی را در فرآیند های متنوع داخلی
فراهم می آورد که بوسیله آن هدایت و بهبود فرآیندهای تجاری در یک پیوستار صورت می گیرد .شرکتها دقیقا بهتر است
بطور داخلی چه کاری انجام دهند تا به اهداف خود دست یابند .یک فرآیند در کجا آغاز و در کجا به پایان می رسد؟
چشم انداز مشتری :تمرکز بر نیاز های مشتری ،حفظ مشتریان موجود و بدست آوردن رضایت مشتری .مشتریان چه
انتظاراتی و یا خواسته هایی از شرکتها در استفاده از وب سرویس ها دارند؟ ابعاد تجربه مشتریان شامل زمان ،کیفیت ،قیمت،
هزینه  ،قابلیت دسترسی ،شهرت و رابطه است .چه کسی به عنوان مشتری ما شناخته می شود؟ مشتریان چگونه ما را می
بینند؟ چگونه شرکتها می توانند برای مشتریان ایجاد ارزش نمایند؟
چشم انداز مالي :که هدف ازآن فراهم نمودن اطالعات دقیق و به موقع مالی توسط اجرای یک پایگاه داده مرکزی است .امید
است که فرآیندها بتوانند خودکار و استاندارد شوند .اضافه بر این هردو تحلیل ارزیابی ریسک و مزیت هزینه ای می تواند به
سادگی انجام شود برای اطمینان از اینکه آیا نتایج مورد نظر کسب شده است یا خیر؟ چه میزان پاسخگویی باید شرکتها در
مقابل ذینفعان مالی در استفاده از وب سرویس ها داشته باشند .در بسیاری از موارد چشم انداز مالی نشان دهنده پایان چشم
انداز استراتژیک تجاری است  .مدیران بازرگانی قابلیت آزمون خروجی های سیستم متریک و پیگیری نتایج را دارند که در
مقابل بتوانند بازخوردهای استراتژیک مالی فراهم نمایند و گرایشهای عملکردی تجاری شان را در استفاده از وب سرویس ها
نشان دهند.

چهارچوب کاربرد کارت متوازن در کيفيت وب سرویس ها
چهارچوب کاربرد کارت متوازن در کیفیت وب سرویس ها توسط یکپارچه سازی نظریه های کارت متوازن و وب سرویس ارائه
شده است .این چهارچوب شامل عوامل حیاتی موفقیت و یا شاخص هایی است که اهداف ،ارزیابی ها ،مقاصد و ابتکارعمل ها را
ترکیب نماید .هدف از این عوامل حیاتی موفقیت ارزیابی استفاده اثربخش و کیفیت کاربرد وب سرویس است .جدول  1این
چهارچوب را نشان می دهد که به عن وان یک ابزار سنجش برای اطمینان از کیفیت وب سرویس بکار می رود.

روش تحقيق
نمونه تحقیقاتی به عنوان یک روش مناسب برای ارزیابی کیفیت وب سرویس در دو کسب و کار کوچک انتخاب شده است تا
داده های مورد نیاز و دقیقی را استخراج کند و بدان وسیله درک ما را از کاربرد وب سرویس در متدولوژی کارت متوازن
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افزایش دهد.در این مطالعه ما مدیریت شرکتها را در کشاورزی و صنایع دیگر مورد بررسی قرار می دهیم .مدارک مرتبط با داده
های نمونه ها از دست نوشته های مصاحبه ها و داده های ضبط شده با نوار بدست آمده است  .عالوه بر آن تحلیل وجود
مدارک م رتبط با وب سرویس ها  ،تعامالت روزمره  ،رویه های عملیاتی ،وب سرویسها و سیاستهای داخلی امنیتی مورد تجزیه
و تحلیل قرار می گیرد.
جدول  :1چهارچوب کاربرد کارت متوازن در کيفيت وب سرویسها
چشم اندازهای کارت متوازن

ارتباط با اثر بخشی استفاده و کیفیت وب سرویسها توسط عوامل حیاتی موفقیت

( )1چشم انداز یادگیری و رشد :اهداف :فراهم آوردن آموزش های الزم برای کارکنان به منظور ارتقای عملکرد فعالیتهای
روزانه تجاری شان در بکارگیری وب سرویس ها
چگونه می توانیم بهبود و ایجاد ارزیابی :ف راهم آوردن آموزش آنالین  ،مقررات کاربران ،رویه های عملیاتی استاندارد،
ارزش در استفاده از وب سرویس مشاغل کمکی  ،پاداش ها
مقاصد :دستیابی به کمترین شکایات مشتری و ذینفعان
را تداوم بخشیم.
ابتکارعمل :بر عهده گرفتن کنترل مستمر عملکرد کارکنان ،تمرکز بر فرهنگ  ،محیط و
تعهد سازمان
( )2چشم انداز فرایندهای داخلی اهداف :باقی ماندن در سطح کیفیت بهره وری باالی خدمات توسط وب سرویس ها
ارزیابی :کاربرد بهترین اقدامات تجاری و فراهم آوردن اطالعات قابل اطمینان ،دقیق و به
تجاری:
در هنگام استفاده از وب سرویس موقع
ها چه فرآیند هایی را برای مقاصد :افزایش سود و رسیدن به کمترین شکایت از طرف مشتری و ذینفعان
ابتکار عمل :انجام ممیزی های مستمر و کاربرد برنامه های تضمین کیفیت بر اساس
برتری نیازمندیم.
اقدامات مداوم
اهداف :رضای ت مشتریان و ذینفعان ،افزایش شهرت شرکت و کیفیت محصوالت و خدمات
( )3چشم انداز مشتری:
ارزیابی :حفظ ارتباطات روان و آزاد و ارائه خدمات با کیفت عالی ،ایجاد ارزش پول و قابلیت
چگونه می توانیم شهرت تجاری اطمینان عملیاتها
مان را در بین مشتریان مان مقاصد :افزایش سود و فروش
توسط وب سرویس ها افزایش ابتکارعمل :آموزش کارکنان ،انجام نشست های هفتگی و مستمر با کارکنان ،حفظ و
بازنگری و انعکاس برروی اهداف و ماموریت شرکت
دهیم.
اهداف :افزایش سود و نرخ بازگشت
( )4چشم انداز مالی:
ارزیابی :افزایش بهره وری و کیفیت خدمات ارائه شده ،کاربرد نرخ بازگشت در خصوص
چگونه از طریق سهامداران و سرمایه انسانی ،ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی آزاد
سایر ذینفعان می توانیم در مقاصد :حفظ شاخص های سود ،افزایش ارزش سهامداران
شرکت مان سرمایه گذاری کنیم .ابتکار عمل :تبلیغ محصوالت شرکت ،توجه به نمایش های تجاری ،کنفرانس و سمینارهای
تجاری ،شهرت ،کنترل هزینه های عملیاتی و حداکثر کردن استفاده بالقوه از وب سرویس
ها
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یافته های پژوهش:
شرکت الف تولید کننده بذر و فروشنده گلهای وحشی و بذرهای پرندگان در اصفهان است .از جمله شرکتهای با مالکیت
خصوصی و خانوادگی است که  10کارمند دارد و مالک شرکت  23سال است که در این تجارت فعالیت می کند .آنها انواع
مختلفی ا ز بذرهای وحشی را به فروش می رساند .آنها همچنین بذرهای گیاهان را به مغازه های معمولی و نمایندگی ها می
فروشند و نیز پروژه های عظیمی را که از طرف دولت به آنها واگذار شده است ،در خصوص زیباسازی زمینها مانند شهر و
بزرگراه انجام می دهند .شکل اصلی کاربرد وب سرویس ها شامل تجارت آنها با مشتریان ازطریق وب سایت ،ایمیل و فکس می
باشد که در سال  1384اجرا شد.
شرکت ب خرده فروشی است که بذرهای مخصوص پرندگان ،سایر متعلقات و هدایایی را به فروش می رساند و بطور مستقل
مشغول به فعالیت است .آنها چهار کارمند دارند و از اینترنتی که قابلیت سیستم اینترانت به نام "تاپ پرواز " در دفتر مرکزی
شان در ساری اجرا شده است و تحت پوشش وب سرویس ها است .این سیستم به آنها کمک می کند تا موجودی فروش و
انجام معامله ها را از طریق سبد فروش شان پیگیری کند .مالک این شرکت  2سال پیش امتیاز مورد نیازش را خریداری کرد و
آنها به طور محلی و مستقل در مناطق گردشگری به مشتریان خدمت رسانی می کند .مدارک تجاری آنها شامل سفارش های
خرید ،فاکتورها ،یادداشت های مربوطه می باشد .آنها همچنین از فکس و تلفن بسیار زیاد استفاده می کنند.
جدول  2اطالعات پیشینه دو شرکت نامبرده و حاضر در این تحقیق را نشان می دهد .در این بخش ،یافته هایی از دو نمونه
مطالعاتی را که با مصاحبه های رودر رو با مدیران هر دو شرکت بدست آورده ایم ،گزارش می کنیم.
جدول :2اطالعات پيشينه شرکت ها
خصوصيات پيشينه

شرکت الف

شرکت ب

نوع صنعت

صنعت کشاورزی

صنعت کشاورزی

نوع مالکيت

خصوصی – خانوادگی

مالکیت خصوصی – خرید امتیازدفتر مرکزی در
مریلند

تعداد کارکنان
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نوع سيستم تجارت الکترونيک
نوع و تعداد مشتریان /الگوهای
تجاری
در آمد ساليانه به دالر آمریکا

وب سایت  B2Cو استفاده از اینترانت توسط راهکارهای نرم افزاری " ITتاپ
راهکارهای  ITبرای خدمت رسانی پرواز " و سایر راهکارهای دیگر به عنوان یک وب
سرویس خدمت رسانی می کند.
تحت عنوان یک وب سرویس
مشتریان مغازه های معمولی،
قراردادهای دولتی ،مشتریان تحت
وب

مشتریان معمولی که از مغازه شان بازدید می
کنند

 1.5میلیون دالر

 400هزار دالر
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چند سال است در این تجارت
هستيد؟
چگونگي جلب نظر مشتری

2

23

تبلیغ در روزنامه محلی ،ایمیل مستقیم ،صفحات
تبلیغات در روزنامه محلی ،صفحات
وب ،خبرنامه ای که  6بار در سال توسط دفتر
وب
مرکزی چاپ می شود.

کيفيت وب سرویس ها در چشم انداز یادگيری و رشد
شرکت الف دریافت ه است که قابلیت یادگیری در بکارگیری بهترین اقدامات تجاری برای عملکردهای بازرگانی شان بسیار مهم
است .اگرچه تنها برای کارمند تعیین شده است تا در سیستم های کامپیوترشان کارکنند ،آنها همچنان مجبورند امور تجاری
شان را انجام دهند که شامل تغییر رمز عبور ،هر ده روز و بیان اطالعات قیمت به سایر کارمندان و مدیران و دو کارمند شاغل
در واحد حسابداری است .هر کارمند حق دسترسی محدود شده و مشخصی دارد و نمیتواند جزییات اطالعات معامله ها را
ببیند .مدیر می گوید :ما به طور پیوسته با آموزش به کارمندانمان مهارت های آنها را افزایش می دهیم تا پتانسیل استفاده آنها
از وب سرویس ها افزایش یابد .وب سرویس ها برای سهولت سهیم شدن در اطالعات و هماهنگی میان کارکنان و واحدهای
تجاری بکار برده شده اند.

کيفيت وب سرویس ها در بهبود فرایندهای داخلي تجاری
چشم انداز فرآیند های داخلی تجاری بر کیفیت و استفاده از وب سرویس ها در فعالیت ها تمرکز می کند ،مانند فعالیت های
مدیریت زنجیره تامین ،مدیریت ارتباط با مشتری و تحقیق و توسعه .کارت امتیازی متوازن ،رویکرد کیفیتی نظام مندی را
فراهم می آورد تا بتوان به وب سرویس ها دسترسی پیدا کرد که این امکان بدست می آید تا فرایند های نرم افزاری بطور موثر
و کارا متوازن شوند.
مدیر شرکت ب می گوید :ما برنامه تضمین کیفیت را که شامل عوامل حیاتی موفقیت زیر است بکار برده ایم:
بهنگام بودن دستیابی به اطالعات و یا فرایندهای معامله ،صحت و درستی در بدست آوردن یکپارچگی در مفهوم پیامها ،قابلیت
اطمینان ،حق دسترسی ،عدم انکار ،قابلیت کاربرد دوباره ،قابلیت حمل و نقل ،قابلیت رازداری و اعتماد ،امنیت و کارایی
درخواستهای وب سرویس در این چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر شرکت ب اضافه می کند :با استاندارد های پذیرفته شده صنعت و پروتکل ها ،وب سرویس ها استاندارد های دوطرفه ای
را ارائه می کنند که امکان یکپارچگی الگوهای نامتجانس را می دهد  .بنابراین تسهیل نمودن هماهنگی کارا و موثر بین بخشها
نیاز به استفاده از سیستم های مختلف فناوری اطالعات است .بنابراین ساختار مبتنی بر خدمات وب سرویس ها این امکان را
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به شرکت می دهد تا زیر ساخت فناوری اطالعات منعطفی را ایجاد نماید که می تواند سریعتر تصمیم گیری کند و به تغییرات
بازار پاسخ دهد .بنابراین در سراسر ترکیب مدوالر ،عناصر نرم افزار که به صورت آزاد با یکدیگر جفت شده اند ،وب سرویس ها
قادرند رویکرد خطی ترکیب ی را برای بهبود نرم افزار ایجاد نمایند که منجر به پاسخ زیر ساختی فناوری اطالعات در طراحی و
ساخت سریعتر کاربردهای شرکت و توسعه آن خواهد شد.
ما بحث می کنیم که تکنولوژی وب سرویس با استانداردهای پذیرفته شده در صنعت و پروتکل ها می تواند عملیات های
تجاری داخلی را توسط قابلیت خودکار کردن فرآیندها ،کاهش پیچیدگی یکپارچگی و افزایش عملیات درونی و نیز بهبود
طراحی فرایند.
کيفيت وب سرویس ها در بهبود ارتباط و حفظ مشتری ارتقا دهد.
چشم انداز مشتری هسته استراتژی تجاری است مدیران هر دو شرکت گفتند:
وب سرویس ها و راهکار های فناوری اطالعات ما با فرایند های منحصر به فرد تجاری و طرح های ارزش آفرینی برای مشتری
به ما پیشنهاد می کنند که فرایندهای صحیح تجاری را تعیین کنیم که توسط آن ارتباط بهتری با مشتری بتوانیم ایجاد
نماییم.
هر دو مدیر می گویند :وب سرویس ها ،ویژگی های کلیدی دارند که باعث ارزش آفرینی به مشتری می شود مانند افزایش
صمیمت با مشتری از طریق ارتباطات باز ،حفظ مشتری و ارزش آفرینی بهتر به مشتری.
عالوه بر کیفیت و مشخص کردن محصوالت و خدمات ما سعی می کنیم تا رضایت مشتریان را از طریق رفع نیازهایشان جلب
کنیم و محصوالت و خدمات باکیفیتی را ارائه دهیم.
این ویژگی ها که به عنوان عوامل حیاتی موفقیت شناخته می شوند از متدولوژی کارت امتیازی متوازن مشتق شده اند که
اهداف  ،شاخص ها  ،مقاصد و ابتکار عمل ها را در بردارند.
مدیر شرکت ب اضافه می کندکه وب سرویسها زیر ساختهای فناوری اطالعات شرکتمان را بسیار منعطف و انطباق پذیر می
کنند و باعث ایجاد چابکی سازمانی برای رعایت الزامات در حال تغییر و همیشگی مشتریان می گردد.
کيفيت وب سرویس ها در بهبود وضعيت مالي
استفاده از متدولوژی کارت متوازن قابلیت بهبود یادگیری و نوآوری ،فرآیندهای داخلی تجاری بهتر و ارتقا ارزش آفرینی به
مشتری را ایجاد می کند که در مقابل به عنوان محرکهای عملکرد برای افزایش بازگشت سرمایه مالی در دو شرکت می تواند
مورد استفاده قرار گیرد.
مدیران هر دو شرکت الف و ب می گویند:
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وب سرویسها به طور مستقیم بر ارزش ذینفعان و از همین رو بر استراتژی مالی ،بهره وری و رشد درآمد شرکت مان تاثیر می
گذارند .برای مثال ،در چشم انداز مالی هدف ما ایجاد ارزش برای ذینفعان است و در اینجا تعادلی میان رشد و بهره وری وجود
دارد .عالوه بر این بازگشت سرمایه انسانی و شاخص های ارزش اقتصادی نیز به این موارد اضافه می گردد.

نتيجه گيری:
نتایج این مطالعه اکتشافی نشان داد که فرآیند چرخشی که با استفاده از رویکرد کارت متوازن به منظور ارزیابی کیفیت
کاربردهای وب سرویس ها و کیفیت یکپارچگی ایجاد می شود ،نقشه استراتژی را ارائه می دهند و نشان می دهد چگونه
اطالعات منتشر خواهند شد و بنابراین پتانسیل استفاده از وب سرویس ها می تواند مورد توجه قرار گیرد .فرآیندهای پذیرفته
شده توسط کاپالن و نورتون که به عنوان شاخص هایی برای کیفیت وب سرویسها ارائه شده است شامل موارد زیر است:
تحليل بخش ها ،توسعه آنها و نقش شرکت:
اشاره به شناسایی اهداف اصلی در استفاده از وب سرویس ها و تثبیت خصوصیات و نیازمندی ها برای هر صنعت دارد.
تثبيت وتایيد برنامه استراتژی شرکت:
اشاره دارد به برقراری و تایید برنامه استراتژی شرکت ،تقویت تحلیل های درونی و بیرونی فرآیندهای اولیه و اطمینان از اینکه
موافقت نامه هایی برای کیفیت وب سایتها بدست آمده است.
نقشه استراتژی در واژه های عملياتي:
اشاره به اقدامات عملی دارد که باید انجام پذیرد به منظور اطمینان از انجام بهترین اقدامات تجاری  ،استانداردها و رویه های
کیفیتی که در استفاده از وب سرویس ها پیگیری می شود .برای مثال در چشم انداز مالی هدف ،ایجاد ارزش برای سهامداران و
متوازن نمودن رشد و بهره وری است .بازگشت سرمایه انسانی و شاخص های ارزش اقتصادی نیز به این امور اضافه می گردد.
همچنین در چشم انداز مشتری تعداد مشتریان مورد آزمون قرار می گیرد .عالوه بر این کیفیت ارزش و نوآوری در چند بخش
مورد تاکید قرار می گیرد .در چشم اندازهای فرایندهای داخلی تجاری ما سعی می کنیم تا تفاوت بین فرآیندهای پایه ای
عملیاتی و فرآیندهای متعالی را در پشتیبانی از خدمات توسط استفاده از وب سرویس ها بیان کنیم .کیفیت محصول و خدمات
که با شاخص های کیفیت محصول مورد ارزیابی قرار گرفته است در سهم بازار مورد استفاده قرار می گیرند تا از سرمایه ها در
چشم انداز مالی سود کافی حاصل شود .در نهایت ،سه هدف استراتژیک در چشم انداز یادگیری و رشد شناسایی شده است:
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مهارتها و شایستگی های پایه ای (اشاره به مهارتهای مورد انتظار از کارکنان) ،فناوری (اشاره به کاربردهای وب سرویس در
زنجیره ارزش) ،محیط فعالیت (اشاره به تعهد سازمان که باید در خصوص بخش منابع انسانی اجرا شود).


تنظیم سازمان با استراتژی :اشاره به تنظیم اهداف واحدهای تجاری با اهداف سازمان در استفاده از وب سرویس ها
دارد.



تبدیل استراتژی به کار روزانه برای هر فرد :اشاره دارد به ارتباط کارکنان به واحد تجاری و استراتژی سازمان



تبدیل استراتژی به فرآ یندی پیوسته :اشاره دارد به ارائه فرایندی برای مدیریت استراتژی توسط یکپارچه نمودن
مدیریت عملی و مدیریت استراتژیک در استفاده از وب سرویس ها



ایجاد تغییر از طریق مدیریت رهبری گرا :اشاره دارد به همراهی تیم مدیریت در فرآیند های تغییر

این مطالعه ،استفاده و کیفیت وب سرویس بکاررفته در متدولوژی کارت امتیازی متوازن را مورد آزمون قرار داد .ما چهارچوبی
ارائه کردیم و آن را بصورت یک نمونه اکتشافی در دو شرکت کسب و کار کوچک در صنعت کشاورزی تست کردیم .یافته ها
نشان داد هدف از اموخته هایی که از یک مجموعه فرآیند بدست آمد یکپارچگی کیفیت در پتانسیل استفاده از وب سرویس
است .مسائل تجاری عبارتند از آنکه عملکرد موثر سازمانی و اجرای موفقیت آمیز استراتژی باید ارتقا یابد .این مطالعه در نظریه
وب سرویس ها به عنوان ارائه متدولوژی در جهت ارزیابی کیفیت آنها توسط کارت امتیازی متوازن سهم بسزایی دارد .عالوه بر
آن ،حرفه ای ها سیستمی خواهند داشت که بازخوردهای به موقع ،قابل مدیریت ،قابل اطمینان ،قابل قیاس و موثر از نظر
هزینه را در عملکردهای استراتژیک شان ارائه می دهد.
کارت امتیازی متوازن توسط آزمون های همزمان از عملکرد ها در چهار چشم انداز رشد و یادگیری ،فرآیند های داخلی
تجاری ،مشتری و مالی دیدگاهی کلی از شرکت ها می دهد .به عالوه ،سایر تحقیقات باید این چهارچوب را به منظور تست
کیفیت وب سرویس ها و یا هر سیستم دیگری در مقیاس وسیع تر به منظور تعمیم معنا دار بکارگیرند.
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