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ی ها افتهعنصر در ارزیابی عملکرد سازمانی به ابعاد مدل سنتی اضافه شود. همچنین بر مبنای ی نیتر ییربنایز

ی، ریگ میتصمارتقاء  قق اهداف استراتژیک،تح محیط ارزشی،)تحقیق، مدل پارادایمی پیشنهادی شامل عوامل علی 
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 مقدمه -1

نیاز  شود یمآنچه نیاز به حسابداری را منجر 

 یمال تواند یم ازیموردناطالعاتی است و این اطالعات 

و در بعد ارزشی  ( باشدارزشی) یمعنومادی( یا حتی )

 تواند یمی و حتی دینی قانون ی فرهنگی،ها تفاوت

(. 1321دیانتی دیلمی و مشهدی،شود )ی آشکار خوب به

سابداری چارچوبی کلی و از دیدگاه اسالمی سیستم ح

 وستهیپ هم بهی ها بخشگروهی از اجزا یا  رندهیدربرگ

 بر اساسی از قواعد حسابداری ا مجموعهبر طبق 

الزامات شریعت اسالمی است این سیستم بر طبق 

که در رسیدگی و  کند یمعمل  ها روشی از ا رهیزنج

کند )پور  یمبحث ارزیابی عملکرد کمک 

 این .است مدیریت الزمه ارزیابی(. 1333ی،دریح

 لذا .است عوامل مدیریت نیتر یدیکل از یکی عبارت

 عملکرد مطرح ارزیابی بحث مقصود، این به نیل برای

 یریگ اندازه(. 1321احمدوند و همکاران،شود ) یم

 درحرکت سازمان عملکرد یساز شفاف طریق از عملکرد

 ضعف نقاط تا کند یمکمک  مدیران به اهداف، سمت به

 میزان ساخته، مشخص را مجموعه عملکرد قوت و

 انجام جهت را در آن ارکان و شرکت موفقیت

 جهت مقتضی اقدامات و سنجیده محوله یها تیمسئول

دهند  کار قرار دستور در را ها یکاست اصالح

از  ها سازمانبرای ارزیابی عملکرد  .(1323آژنگ،)

 ،1229اما در سال  شد یمی مالی استفاده ها اسیمق

عالوه بر  کردند کهمدلی جدید ارائه  1و نورتون کاپالن

ی غیرمالی را هم ها شاخص ی مالی،ها سنجه

 ( که1321ی و همکاران،قراردادند )شور ورز موردتوجه

در  ارزیابی عملکرد پرکاربردیکی از ابزارهای بسیار 

و کارت ارزیابی متوازن نام  است حسابداری مدیریت

 (.9111، 2تاپورا و دیگران) دارد

پاسخگویی در اسالم دارای دو بعد پاسخگویی 

ها  نسبت به خدا و دیگری پاسخگویی نسبت به انسان

و سایر مخلوقات خداوند است. ازآنجاکه در رأس هرم 

پاسخگویی نظام اقتصادی اسالم، خداوند متعال قرار 

دارد و کارفرما در ذیل آن است، مسئولیت پاسخگویی 

داران عالوه بر کارفرما متوجه خالق هستی نیز حساب

نظر (. با در 1323غالمی جمکرانی و همکاران،است )

شرایط فرهنگی اجتماعی ایران و الزامات سند  گرفتن

ملی ایران که باید سعی کرد الگوهای دینی  انداز چشم

موسوی داوودی و داد )را در جامعه علمی گسترش 

ر علوم انسانی یکی د تحول( و ضرورت 1321همکاران،

ی مقام معظم رهبری است که همواره در ها خواستهاز 

ایشان بوده است؛  دیتأکسالیان اخیر مورد 

ایشان در دیدار اعضای شورای انقالب  مثال عنوان به

کار این  نیتر یاساسفرمودند:  12/12/29فرهنگی در 

است که مبنای علمی و فلسفی تحول علوم انسانی 

باید تدوین بشود. این کار اساسی و کار اولی است که 

( و از طرف دیگر 1321صادقی،) ردیبگبایستی انجام 

در نظر گرفتن این نکته که منابع غنی اسالمی سرشار 

در راستای  ها سازماناز الگوهای عملی برای مدیریت 

معنوی بشریت است و میزان و معیار سعادت مادی و 

 دیتأکی الهی است که مورد ها نعمتی از کی سنجش،

( بنابراین طراحی مدل 1321مقیمی،است )خداوند 

ارزیابی عملکرد سازمانی با توجه به شرایط محیطی 

 ایران ضروری است.

 و پیشبرد به بتواند پژوهش این نتایج رود یم انتظار

 شناخت و د، واکاویعملکر سطح ارزیابی ارتقای

 و یا نهیزم عوامل از ناشی یها یدگیچیپ و ها چالش

 نماید. کمک ارزیابی عملکرد سازمانی با مرتبط بومی

 کشور محیطی ساختار و قوانین ازآنجاکه همچنین

 لذا است؛ متفاوت کامالً کشورها به سایر نسبت ایران

 نظری مبانی گسترش موجب تواند یمپژوهش  نتایج

 و ارزیابی عملکرد ارتباط در ی گذشتهها پژوهش

 این با مرتبط یها هینظردهندگی  توضیح قدرت شیافزا

 تیدرنها .شود ایران توسعه درحال کشورهای در مباحث

انجام  برای را جدیدی یها دهیا تواند یم نتایج پژوهش

ارزیابی عملکرد سازمانی  حوزه در جدید یها پژوهش

ادامه مبانی  در .نماید پیشنهاد در شرایط محیطی ایران

ی ها افتهی ی،شناس روش و پیشینه پژوهش، نظری

 .گردد یم ارائه یریگ جهینتپژوهش و بحث و 

 این پژوهش شامل موارد زیر است: سؤاالت اصلی

آیا کارت ارزیابی متوازن مرسوم از  -اول سؤال

 در ها شرکتی الزم برای ارزیابی عملکرد ها تیقابل

 است؟ برخوردار اسالمی،ی ها باارزشایران 
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ی کارت ارزیابی متوازن متناسب ها مؤلفه -دوم سؤال

 ی اسالمی کدام است؟ها باارزش

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2
 یَرَهُ، خَیْراً ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَن﴿ شریفه آیه مطابق

 قدر به اگر انسان عملکرد ﴾یَرَه شَرّاً ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ وَمَن

 بر و شد خواهد سنجیده و ارزیابی باشد هم یا ذره

 معتقدند امروزه محققین و نظران صاحب اساس همین

 تمامی در اصلی موضوعی عملکرد، که ارزیابی

)سید نقوی و  است سازمانی یها لیوتحل هیتجز

 مباحث عملکرد ارزیابی با رابطه در (.1321فرهادی،

 کوین لرد از معروفی قول نقل ،است مطرح زیادی بسیار

 که را آنچه بتوانید شما وقتی ":کند یم بیان که است

 و دهید قرار موردسنجش دیکن یم صحبت اش درباره

 ادعا دیتوان یم درواقع کنید ارقام بیان و اعداد با آن را

 نتوانید وقتی اما ؛دیدان یم آن مورد در چیزی که کنید

 ارقام و اعداد با آن را زمانی که نتوانید و بسنجید آن را

 موضوع آن ی درباره شما آگاهی و دانش کنید بیان

کریم ) کننده است ناراضی و ناچیز بسیار

در  مختلفی الگوهای و ها مدل تاکنون .(1321نجاتی،

 ها آن توان یم که اند شده ارائه ارزیابی عملکرد خصوص

 نمود؛ یبند میتقس زیر دسته در سه یا حوزه منظر از را

 قبیل از هزینه و بر زمان مبتنی یها مدل اول دسته

 حوزه یها یابیارز بر که تأکید 3واسکور عمر مهین نمودار

 بر مبتنی و تولید داشته و ساخت فرآیندهای و مالی

 دوم دسته .باشند یم شده صرف هزینه و زمان کنترل

 قبیل مالکوم از خودارزیابی و سازمانی برتری یها مدل

 یها یابیارز بر تأکید که 5یسازمان وتعالی 4جیبالدر

 و داشته و تولید ساخت فرآیندهای و مدیریت حوزه

ی ریگ جهینت و فرایندها کیفیت ارتقای بر مبتنی

 قبیل از یکپارچه یها مدل سوم دسته .باشند یم

 ،8یالگو گذار مدل ،7عملکرد  منشور ،6اسمارتسیستم 

 وکارت 10نیهوش نظام و 9هدف بر مبنای تیریمد

 حوزه یها یابیبر ارز که تأکید 11متوازن ارزیابی

 نیروی و تولید، مالی و ساخت فرآیندهای مدیریت،

 باشند یم استراتژی اجرای بر مبتنی و داشته انسانی

 (1323نفرو امیر تیموری،ویهما)

 
 

دلیل پرداختن به مدل کارت ارزیابی متوازن در 

 یها سال این پژوهش در حقیقت این نکته است که در

 مدل کارت عملکرد، ارزیابی الگوهای بین در اخیر

 بوده برخوردار بیشتری اقبال ( ازBSCمتوازن ) ارزیابی

 کارت ،درواقع (.9119همکاران، شاهین واست )

جهت ارزیابی  استراتژیک ابزار یک متوازن ارزیابی

( 12،9111همکاران و ورمرزیاراست )عملکرد سازمان 

 ملزومات به ی مالی،ها سنجهتوجه به  کنار در آن در که

 ثبات ا، پایداری یوکار کسب فرآیندهای مشتریان،

(. 2013 کوهکن، و کیارزم) شود یم توجه نیز بلندمدت

 سازمان ارشد مدیران مدل کارت ارزیابی متوازن برای

 سازد یم ریپذ امکان را جامع اما سریع قضاوت یک

 (.2017 ،13راتد و )هادنورکار

تحقیقات در حوزه مدل کارت ارزیابی متوازن 

دهد که محققان بسیاری  فراوان است. شواهد نشان می

در کشورهای مختلف با توجه به شرایط فرهنگی و 

اجتماعی اقدام به تعدیل کارت ارزیابی متوازن 

ی از پیشینه پژوهش ا خالصه 1جدول اند که در  نموده

 است: شده ارائه

 

 ی از پیشینه پژوهشا خالصه -1جدول 

 نتیجه عنوان سال پژوهشگر ردیف

1 
نصرت پناه و 

 همکاران
1321 

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد 

 سازمانی بانک انصار

 (BSC) های بانک انصار، یک مدل کارت امتیازی متوازن به ویژگی باتوجه

زمان بتواند  شده است تا بانک انصار هم شده، توسعه داده بومی یپنج بعد

انداز خود را جامه عمل پوشانده و به اهداف موردنظر دست یابد. ابعاد  چشم

یافته شامل ابعاد مالی، رشد و یادگیری،  کارت امتیازی متوازن توسعه

 .فرایندهای داخلی، پایداری و مشتریان است

9 
ادیب زاده و 

 همکاران
1321 

 طراحی الگوی مدیریت عملکرد

 های دولتی سازماندر 

 یی،محتوا الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی را در چهار بعد فرآیندی،

 ی و بهبود و توسعه تفکیک کردند.ا نهیزم
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 نتیجه عنوان سال پژوهشگر ردیف

3 
نمازی و 

 قدیریان آرانی
1321 

حسن شهرت منظر پنجم 

 متوازن یابیارز

 یابیو ارز از شرکت در طول زمان است نفعانیذ هیکل یابیحسن شهرت ارز
منجر به گسترش دانش  ها تیمز نیاست و ا را دارا یآب انوسیعملکرد اق

 .شود یم تیریمد یحسابدار ٔ  نهیدرزم

4 
سید نقوی و 

 فرهادی
1321 

 از یسازمان عملکرد یابیارز

 البالغه نهج منظر

 بعد؛ دو شامل)ع(  نیرالمؤمنیام شهیاند در عملکرد یابیارز یها یژگیو

 و ییگرا جهینت ،یمحور یاستراتژ) کردهایرو و اهداف و ییاجرا یها یژگیو
 حضرت آن شهیاند در زین عملکرد یابیارز انواع و است (مستمر بهبود و یتعال

 .استها  سازمان ای یاله ریغ یابیارز و یمعنو ای یاله یابیارز شامل؛

1 
عالم و 

 همکاران
1329 

صنعت معدن  یداریپا یابیارز

 یازیکارت امت کردیبا رو
 یسلسله مراتب لیتحل متوازن

 سازمان ابییکه در بخش صنعت معدن فعال بوده و در پی ارز ییها سازمان

را به منظر  یا ژهیتوجه و دیهستند، با داریخود با توجه به اهداف توسعه پا
 خود مبذول بدارند. سازمانمالی 

1 
جعفری و 

 همکاران
1332 

مدل کارت امتیازی توسعه 

 متوازن مدیریت دانش

در مدل کارت ارزیابی متوازن مدیریت دانش، چهار جنبه متوازن دانش 

اصولی و دانش عملیاتی زمینه  دانش مفهومی، دانش یعنی دانش همفکری،

 دانش فراهم خواهد شد. جادیابرای استقرار و ارزیابی عملکرد استراتژی 

1 
الوانی و 
 همکاران

1334 
 در متوازن ازیامت مدل توسعه

 یدولت بخش

 عملکرد یابیارز یبرا متوازن ازاتیامت مدل یها یینارسا بر غلبه یبرا
به مدل  یدیعنوان حوزه جد به یاجتماع تیمسئول ،یدولت یها سازمان

 متوازن اضافه شود. ازاتیامت

3 
هریستو و 

 9112 14همکاران
، بقا و رشد داریارزش پا جادیا

در  یانتقاد دگاهیشرکت: د

 داریپا متوازن ارزیابیکارت 

چارچوب  کیارائه  ی ایتالیاییها شرکتبا مصاحبه با مدیران  نهیزم نیدر ا

ارائه  شده لیتعدبا عنوان کارت ارزیابی متوازن پایدار  دیجد کیاستراتژ
یک  عنوان بهی انتقادی را ها جنبهکه  کند یمدادند که این امکان را فراهم 

 شامل ابعاد مفهومی، ها آن شده ارائهظر بگیریم که مدل مفهومی بعد در ن

 ی و اقتصادی و انتقادی است.اجتماع ی،طیمح ی،ساختار

2 
دامان و 

 9113 15همکاران

و  یطیمح یداریادغام پا

عملکرد:  یابیدر ارز یاجتماع
کارت ارزیابی متوازن بر مینای 

در  DANP-یگررویکرد 

 صنایع غذایی

 ها شرکت دهد یمی تحقیق نشان ها افتهامریکا انجام و یاین تحقیق در 

 ی محیطی،ها جنبهی اقتصادی باید ها شاخصبر  عالوه جهت پایدارماندن،
ابعاد  هیبا بق یانداز مال چشمهمچنین  ی را ترکیب کنند.و اقتصادی اجتماع

BSC را بر  ریتأث نیشتریب یمشتر دگاهید که یدارد، درحال یتر یروابط قو

 ابعاد دارد.دیگر 

11 
هرواتی و 

 9111 16پرمنا
اصالح  در یاسالم یها ارزش

 متوازن یابیمدل کارت ارز

در کشور  متوازن یابیکارت ارز منظرکه به چهار  یاسالم یها ارزش
شناسایی شد که  از طریق مصاحبه با خبرگان شده است اضافه اندونزی

روش  ،یمال دگاهیددر  عتیبا شر منطبق یاند از انتخاب مؤسسات مال عبارت

 یبا گواه تتعداد محصوال ان،یمشتر دگاهیدر د یمشترپرداخت توسط 

 دگاهیدزمان پرداخت در  صحت و دقت ،یداخل یندهایفرآ دگاهیدحالل در 
 یریادگیرشد و 

11 
عبداهلل و 

 9111 17همکاران

 ستمیس کی یریگ شکل

عملکرد با استفاده  یریگ اندازه

در مؤسسات  bscاز 
 یاسالم بشردوستانه

 بشردوستانه مؤسساتعملکرد  یریگ که برای اندازه یمعرفمتغیرهایی 

در چهار دیدگاه اصلی مالی،  BSCبر اساس سیستم  یمالز کشور یاسالم

 مناسب است. یریادگیو رشد و  یداخل یهاذینفعان، فرآیند

19 
هتای و 

 9113 18سلمان

 یمتوازن بر مبنا یابیکارت ارز

منطبق با  یشرکت تیحاکم
 عتیشر

 هفتبر اساس نظرات  در مالزی ها آنی شنهادیپ متوازن ارزیابیکارت 

 مهی)ب تکافل یاز اپراتورها ندهیکارگر نما 1و  یاسالم یها از بانک ندهینما

 جامعه، بعد ی ششدارا ها آن یشنهادیپ مدلو  است شده هی( تهیاسالم
 یندهایفرآ رندگان،یگ وام نفعان،یذ عت،یشر با منطبق یداخل یندهایفرآ

 .است یاسالم یها مهیب مشارکت و/رشد بلندمدت

13 
 

 
9111 

مجدد مدل کارت  یطراح

 قایمتوازن در افر یابیارز

 متوازن یابیارز کارت مدل منظرچهار  ،نامه پرسش بر اساسدر کشور افریقا 

 بعد( 9فرهنگ ) بعد( روابط و 1اند از: ) عبارت که است شنهادشدهیپ
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 نتیجه عنوان سال پژوهشگر ردیف

 منابع(. صیتخص) یشرکت وجدان بعد( 4) وارزش  جادیا بعد( 3) نفعانیذ 19کومبا

14 
راملی و جی 

 9111 20نور
با رویکرد  متوازن یابیارز کارت

 در کشور بحرین() اسالمی:

 یابیکارت ارز ،در کشور بحرین و با استناد به قرآن پژوهش نیدر ا نیمحقق

و  یانسان شرفتیانداز پ کاپالن و نورتن را اصالح و چشم یشنهادیمتوازن پ

 .اند کرده اضافه آن به را یمعنو

 

 پژوهش یشناس روش -3

ی ریگ جهتی و با ادیبن هدف، ازلحاظپژوهش حاضر 

 9اکتشافی از نوع مطالعات کیفی است. جدول 

 .دهد یمی پژوهش را نشان شناس روشی از ا خالصه

ی داده بنیاد مبتنی بر پرداز هینظر روش پژوهش،

 ( است که طی1223) 91دیدگاه اشتراوس و کوربین

انجام شد  انتخابی و محوری باز، یکدگذار مرحله سه

 نظریه از عینی تصویری یا منطقی پارادایمی تیدرنها تا

 و مند نظام روشی گردد. نظریه داده بنیاد ارائه شده خلق

 گسترده سطحی در که است یا هینظرخلق  برای کیفی

 با موضوعی متقابل کنش یا کنش فرآیند، تبیین به

(. 1323نوروزی و همکاران،پردازد ) یم شخصی هویت

 یریگ نمونه است. شده انجام نظری صورت به یریگ نمونه

 را پژوهشگر که است هدفمند یریگ نمونه نوعی نظری

 نظری ارتباط که مفاهیمی یا نظریه کشف یا خلق در

 یاری است، شده اثبات تکوین در حال نظریه با ها آن

 و ها پرسش نظری، یریگ نمونه راهنمای .دکن یم

 مفاد لیوتحل هیتجز خالل در که یی هستندها سهیمقا

 شوند یم موجب و ابندی یم بروز افراد با ها مصاحبه

 کشف ها آن ابعاد و خصوصیات ی مناسب،ها مقوله

 ها آن گردآوری با زمان هم نیز ها داده یکدگذار .شوند

 مرور با تا گردید ضبط ها مصاحبه .ردیگ یم انجام

 به نسبت یتر قیدقبررسی  و تحلیل گفتگوها، چندباره

 شود. انجام کنندگان مشارکت شده طرح یها دگاهید

 نظری اشباع به ها مقولهرسیدن  تا نظری یریگ نمونه

(. جامعه آماری 1324رازینی و عزیزی،) دارد ادامه

 ی حسابداری،ها رشتهپژوهش، خبرگان دانشگاهی در 

 نفر 92نیز شامل  آماری . نمونهاستو اقتصاد  تیریمد

 ی حسابداری و مدیریت و اقتصادها رشتهخبرگان  از

را ارائه  شوندگان مصاحبهمشخصات  3جدول  .است

 .دهد یم

معیهار زیهر بهرای     با استناد بهه پهنج   شوندگان مصاحبه

 از: اند عبارتشرکت در تحقیق شناسایی شدند که 

بهرای   شهده  ییشناسها کلیدی بودن: آیها فهرد   -الف

مشهههارکت در تحقیهههق نقشهههی کلیهههدی در  

 دارد؟موردمطالعه 

ایهن   ایه آ :دهنهدگان  پاسختوسط  شده ییشناسا -ب

کسهانی کهه در فرآینهد ارزیهابی      عنوان بهافراد 

عملکههرد سههازمانی بهها رویکههرد اسههالمی نقههش 

 ؟اند شده یمعرف ،دارند عهدهکلیدی بر 

فهم نظری موضوع: آیا این افراد فههم مطلهوبی    -ج

 از برخی ابعاد نظریه در حال تکوین دارند؟

افههراد در  ایههآ یههک مجموعههه، عنههوان بهههتنههوع:  -د

حهال فعالیهت   ی متنوعی در ها نهیزمو  ها رشته

 هستند؟

موافقت با مشارکت: آیها افهراد بها مشهارکت در      -ه

 (22،1223تحقیق موافق هستند؟)فلینت
 

 

 ی پژوهششناس روشی از ا خالصه -2جدول 

 نوع پژوهش منطق اجرا
استراتژی 

 پژوهش

روش گردآوری 

 داده

جامعه 

 آماری

روش 

 یریگ نمونه

حجم 

 نمونه

 استقرایی

 رویکرد نتیجه هدف

 نظریه داده بنیاد
مصاحبه نیمه 

 ساختاریافته
 خبرگان

هدفمند تا 

رسیدن به 

 نقطه اشباع

 نفر 92
 کیفی اکتشافی بنیادی
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 شوندگان مصاحبهمشخصات  -3جدول 

 رشته-رتبه علمی تحصیالت ردیف رشته-رتبه علمی تحصیالت ردیف

 عمومی حقوق-دانشیار (حوزویارسطا ) محمدجواد 11 اقتصاد-استادیار حوزوی() ینیاالحسیک نیاءالدیض 1

 اقتصاد-دانشیار ناصر الهی 11 حسابداری -استاد محمد نمازی 9

 مدیریت-استادیار نسب محمدی مهدی 13 حسابداری -استاد یرود پشتفریدون رهنمای  3

 اقتصاد-استادیار حوزوی() یانصارجعفر  12 مدیریت-استادیار مجدالدین مدرس زاده 4

 حسابداری -استادیار عیوضی حشمت اصغر یعل 91 حسابداری -استادیار امین ناظمی 1

 مدیریت-استادیار حوزوی() یخدمتابوطالب  91 حسابداری -استادیار مهربان پور محمدرضا 1

 مدیریت-استادیار رحیم فوکردی 99 حسابداری -استادیار امید فرجی 1

 مدیریت-استادیار عبدالرضا موسوی 93 حسابداری -دانشیار کردستانی غالمرضا 3

 مدیریت -دانشیار جعفر رحمانی 94 حسابداری -دانشیار زهرا دیانتی دیلمی 2

 مدیریت-استادیار عباس شفیعی 91 حسابداری -دانشیار نرگس سرلک 11

 حسابداری -استادیار علی سعیدی 91 مدیریت -استادیار مرتضی سلطانی 11

 مدیریت -استادیار رحمتی نیمحمدحس 91 اقتصاد-استادیار محمد ضیاء فیروزآبادی 19

 مدیریت-استادیار فرد باقری محمدحسین 93 مدیریت-استادیار سید مهدی معلمی 13

 مدیریت -استاد حسن زارعی متین 14
 اقتصاد-دانشیار سعید فراهانی فرد )حوزوی( 92

 مدیریت-استادیار ییاسکوهوشنگ عاشقی  11

 

 

 ی پژوهشها افتهی -4
ی نظریه داده شناس روشبا  ها دادهرویه تحلیل 

 ،ها مصاحبهبنیاد مبتنی بر تحلیل متون حاصل از 

ی کدگذار(، ها مقولهخلق مفاهیم و باز )ی کدگذار

محوری )شناسایی مقوله محوری، شرایط علی، شرایط 

و پیامدها( و کدگذاری  راهبردها ، زمینه،گر مداخله

انتخابی )خلق نظریه( و توسعه مدل ارزیابی عملکرد 

. در این استسازمانی متناسب با شرایط محیطی ایران 

در سه  MAXQDA10 افزار نرمی از ریگ بهرهپژوهش با 

کدگذاری محوری و کدگذاری مرحله کدگذاری باز، 

آن  بر اساسانجام و  ها داده لیوتحل هیتجزانتخابی 

 92این زمینه، در مدل کیفی پژوهش طراحی شد.

گزاره  911مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام و 

 1مفهوم متناظر ایجاد و  194معنادار استخراج و 

 مقوله محوری شناسایی گردید.

 که است بوده صورت نیبد باز کدگذاری فرآیند

 دادهایروبه  یزن برچسب ،ها داده بررسی از پس

 یکدیگر با مفاهیم این از یک هر مفاهیم، استخراج

 مشخص شانیها تفاوت و ها شباهت تا شده مقایسه

 پذیرفته صورت ها مقوله تشکیل منظور به کار این .شود

 محقق مختلف، مفاهیم مقایسه با مثال عنوان به .است

بعد  نظر گرفتنکدهای در  که است شده متوجه

نیازهای اطالعاتی  نیتأمارزشی( رویدادها، ) یمعنو

 دارند؛ زیچ کی به اشاره غیرمادی و عقالنیت جوهری

استراتژی سازمان، باید استراتژی  نیتأمعالوه بر  که نیا

استقرار  فرآیند باشد و شده نیتأمکالن کشور نیز 

را  آن و داده تأثیر قرار تحت کارت ارزیابی متوازن را

 همه از محقق مطلب این به توجه هدایت نماید. با

 نموده استخراج مفهوم محیط ارزشی را فوق عناوین

 .است

 در لیوتحل هیتجز دوم مرحله محوری کدگذاری

 دهی ربط فرآیند است و داده بنیاد یپرداز هینظر

 سطح در ها مقوله دادن پیوند و ها مقوله زیر به ها مقوله

 ها یژگیو ،ها مقوله مرحله این در .است و ابعاد ها یژگیو

 یسر جا و شده نیتدو باز، کدگذاری از حاصل ابعاد و

 روابط مورد در یا ندهیفزا دانش تا ردیگ یم قرار خود

 مقوله تعریف از پس .(23،9111لیگردد ) ایجاد

 شرایط انواع ها داده مجدد کدگذاری با محوری،

 ی،ا نهیزم علی، شرایط شامل محوری مقوله بر رگذاریتأث

 برای که ییها واکنش و ها کنش ،گر مداخله شرایط

 ندیآ یم وجود به محوری مقوله به پاسخ یا کنترل اداره،

 تعریف نیز ها آن از ناشی پیامدهای و )راهبردها(
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 یها مقوله بین از (.24،9113کرسولشوند ) یم

ارزیابی متوازن در مقوله مدل کارت  ،شده استخراج

 نظر در مرکزی مقوله منزله به شرایط محیطی ایران

 4جدول  .است قرارگرفته مدل مرکز در و شده گرفته

مصاحبه با  از شده استخراجو کدهای نهایی  ها مقوله

 :دهد یمنشان  خبرگان را

 

 مقوله ها و کدهای نهایی -4جدول 

 کدهای نهایی مفاهیم مقوله مقوله مرکزی

مدل ارزیابی 

 عملکرد

سازمانی 

متناسب با 

شرایط محیطی 

 ایران

 عوامل علی

 محیط ارزشی
 تیعقالن درنظرگرفتن بعد معنوی )ارزشی( رویدادها، تأمین نیازهای اطالعاتی غیرمادی،

 جوهری

 گیری ارتقاء تصمیم
بینی آینده، ارتقاء کیفیت  ایجاد مبنایی برای پیشگیری،  ایجاد مبنایی مناسب برای تصمیم

 گزارشگری حسابداری

 ایجاد مبنایی برای تشویق و تنبیه مناسب، تدارک اطالعات در جهت مدیریت عملکرد مدیریت عملکرد

 بهبود مستمر بهبود مستمر

 مناسب برای تحقق اهداف استراتژیکشده، ایجاد امکان  عامل حرکت در مسیر اهداف تعیین تحقق اهداف استراتژیک

عوامل 
 گر مداخله

 شرایط محیط کالن
انداز، میزان و شدت رقابت در جامعه هدف، متناسب  مطابقت با اسناد باالدستی و سند چشم

 بودن با الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت

 شرایط سازمانی
به سازمان، چرخه عمر  در نظر گرفتن عنصر زمان، محیط قانونی متفاوت، نظر رقبا نسبت

 سازمان

عوامل 
 ای زمینه

 بینی اسالمی جهان بینی اسالمی جهان

 ها و فرهنگ اسالمی، در نظر گرفتن شرایط و الزامات جامعه هدف ارزش فرهنگ عمومی کشور

 راهبردها

 سازمانی با رویکرد اسالمی فرهنگ

رسانی عالی، کرامت  کارکنان، خدمتها، توجه به زندگی شخصی  اخالقیات خداوند مبنای انسان

انسانی، منفعت غیرمادی و معنوی، توزیع عادالنه منابع، اطالع از نیروی انسانی زیرمجموعه 

گرایی در کارها، معنویت در سازمان، نیت در کار، به رسمیت شناخته شدن  خود، آخرت
بین کارکنان، رهبری معامالت با رویکرد ارزشی، دستگیری از زیردستان، وجود فضای دوستانه 

های خود  مشارکتی، مفروضات و باورهای اساسی، اعتقاد به برکت، عدالت سازمانی، اعالم توانایی

 شناسی اسالمی برای انجام بهتر کارهای سازمانی، اقامه قسط و عدل، انسان

 رشد و یادگیری
روز، اتاق فکر و میز یادگیری در حین انجام کار، توانمندسازی کارکنان، عدم مساوی بودن دو 

 دانش

 فرآیندهای داخلی

ساالری، آزمودن قبل از انتصاب،  گزینش مناسب، شفافیت در فرآیندها، خودکنترلی، شایسته

نظام انگیزشی در مقابل نظام داروینی، اعتماد در فرآیندهای داخلی، در نظر گرفتن هزینه 
بودن معامالت، تقسیم وظایف بین منفعت فرآیندهای داخلی، صداقت در معامالت، آسان 

 کارگزاران

مسئولیت اجتماعی با رویکرد 

 اسالمی

اهمیت عقالنیت جوهری در مقابل ابزاری، نیازسنجی دقیق مشتری و جامعه، مسئولیت در برابر 

ها، فراتر از حوزه شرکت بودن ارزیابی عملکرد دینی، عدم ضرر  جامعه، توجه به اثربخشی فعالیت

زیست، عدم  توازن بین منافع شرکت، مشتری و جامعه، مسئولیت در برابر محیط به دیگران،
 اسراف منابع، منافع اجتماعی فعالیت اقتصادی

 تکریم مشتریان

توجه به کیفیت کار، در نظر گرفتن مصلحت مشتری، رعایت حقوق مشتریان، گسترش 
تأمین نیازهای مادی کارکنان  جای ذینفعان، حقان به های ضعیف، ذی ذینفعان، حمایت از گروه

گذاری  زمینه خودسازی، افزایش رفاه مشتریان، رضایت کارکنان، افزایش رفاه مشتریان، قیمت

های منطبق با شریعت، عدم نگاه  منصفانه کاال و خدمات، رفتار منصفانه با کارکنان، فعالیت

 بازاری به مشتری

 مالی
های اسالمی، سرمایه پاک،  در چارچوب ارزشفرآیند مالی عادالنه، حداکثر کردن سود 

 های اسالمی های فقهی در معامالت، سود مادی در چارچوب ارزش محدودیت



 این ریجهانگ نیحسو  یجمکران یپور، رضا غالم یمحمد کاشان، یاریمسعود بخت 

 ششمو چهلشماره  حسابداري مدیریت /  یعلمـ ـهینشر 02

 کدهای نهایی مفاهیم مقوله مقوله مرکزی

 اخالق کار اسالمی
اخالق فضیلت محور، سود )زیان( منصفانه، کسب حالل از فعالیت اقتصادی، وجدان کاری در 

 روی در کسب درآمد، اخالق در اسالم سازمان، میانه

 پیامدها

 رضایت الهی رضایت الهی

 کمال نیروی انسانی تعالی انسان

 افزایش تعالی سازمانی، افزایش اثربخشی سازمانی، افزایش کارایی سازمانی تعالی سازمانی

 

 این مرحله سوم کدگذاری انتخابی است که در

 موجود یها مقوله نیماب یف روابط از نظریه یک مرحله،

 در .آورد یدرم نگارش به کدگذاری محوری مدل در

 که فرآیندی برای انتزاعی شرحی نظریه این سطح، یک

 فرآیند .دهد یم ارائه ،شود یممطالعه  پژوهش در

 کدگذاری در نظریه بخشی بهبود و یساز کپارچهی

 داستان خط نگارش نظیر ییها کیتکنطریق  از انتخابی

 خط یک در .کند یم متصل هم به را ها مقوله که

 فاکتورهای چگونه که کند یمبررسی  پژوهشگر داستان

 از استفاده به منجر و گذارند یم اثر پدیده بر مخصوصی

 شوند یم ویژه یها یخروجبا  خاص راهبردهایی

 ،گرید عبارت به ؛(1324صادقی نیارکی و همکاران،)

 را قبلی کدگذاری مرحله یها افتهی انتخابی، کدگذاری

 را ییها مقوله و کند یم انتخاب را محوری گرفته، مقوله

 کند یم تکمیل دارند نیاز بیشتری توسعه و بهبود به که

 (.1223اشتراوس و کوربین،)

 

 روایی و پایایی ابزار تحقیق -5
 شود مشخص که است الزم پژوهش، انجام از پس

 دار یمعن کنندگان شرکت ازنظر ما نظری تبیین آیا

 فرایند در ها آن توالی و وقایع صحت از نیز نه؟ و یا است

دانیالی ده حوض و شود ) حاصل اطمینان نظریه

 نتایج هدف، این به رسیدن منظور به(. 1321همکاران،

 شده داده نشان شوندگان مصاحبه از نفر پنج به تحلیل

 .شد تشریح ها آن برای مدل به رسیدن فرآیند و است

 پژوهش کلی یها افتهی باید کار، این از حاصل یها افتهی

ی کرسول بند هیزاوتکنیک  از همچنین .نماید تأیید را

 شده استفاده ها افتهکیفیت ی و اعتبار ارزیابی برای هم

 و مداوم درگیری با است شده سعی مبنا، این است. بر

 عمق و اطالعات ، وسعتها داده با ذهنی مستمر

 از پس هدف، این به نیل برای .شود ریپذ امکان اطالعات

 دیگر نفر دو از پژوهشگران، توسط ها دادهکدگذاری 

 کنند را کدگذاری ها مصاحبه از برخی که شد خواسته

 آمده دست به یها مقوله و کدگذاری اعتبار و صحت تا

 .شود ارزیابی

 

 یریگ جهینتبحث و  -6

سهازمانی  طراحی مدل ارزیابی عملکرد  اولیه فرض

 نظام یک نیاز به که است این در شرایط محیطی ایران،

 کهالن  یاندازها چشمبه  دستیابی ارزیابی عملکرد برای

 به باید اکنون .ضرورت دارد سازمانی اهداف و سازمانی

ارزیهابی عملکهرد    جهامع  الگوی که باشیم امر این دنبال

 اولهین  است؟ چگونه سازمانی در شرایط محیطی ایران

 بهر  تأثیرگهذار  علهی  شرایط این الگو، بررسی در مسئله

 .است آن استقرار

ی پژوهش، شهرایط علهی شهامل    ها افتهی بر اساس

 ها ارزشمحیط ارزشی است که عامل بسیار مهم است. 

 هها  گهروه  و افهراد  اساسهی  اعتقهادات  عنوان به توانند یم

 که هستند ییدهاینباو  مجموعه بایدها و شود نگریسته

 است این مهم اریبس . نکتهکنند یم هدایت را ما اعمال

 .اسهت  متفهاوت  مختلهف  یهها  فرهنگ در ها ارزش که

 بهر  و رنهد یگ یمه سرچشمه  اساسی از باورهای ها ارزش

 رگهذار یتأث سهازمانی  عملکهرد  و فهردی  رفتهار  و نگرش

 ما کشور در حاکم ارزشی نظام اینکه به توجه هستند. با

 کاری یها ارزش در طراحی است شایسته است، اسالم

ی ا نهه یزمگیرد. شهرایط   قرار موردنظر اسالم ینیب جهان

یی است کهه بهرای اجهرا و موفقیهت بهتهر در      ها یژگیو

قههرار گیههرد کههه شههامل  موردتوجهههاجههرای فرآینههدها 

ی اسهالمی و فرهنهگ عمهومی کشهور ایهران      نه یب جهان

 است.

 گههر مداخلههه طیشههرا ی،ا نهههیزمبههرخالف شههرایط 

از شهرایطی کهه بهر انتخهاب مکهانیزم ههای        اند عبارت
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 مؤثرارزیابی عملکرد سازمانی در شرایط محیطی ایران 

اجرای مکانیزم ها را تسهیل نمایهد. در بعهد    تواند یمو 

ارزیههابی عملکههرد سههازمانی در شههرایط  پدیههده اصههلی،

محیطی ایران و ابعهاد آن موضهوع اصهلی ایهن تحقیهق      

 بوده است.

ی ها تیفعالو  ها کنشمات در بعد راهبردها و اقدا

در اجرای ارزیابی عملکرد  تواند یماصلی است که 

سازمانی مبتنی بر ایجاد ارزش راهگشا باشد که ابعاد 

و  رشد ی داخلی،ندهایفرآ مشتریان، میتکر مالی،

یادگیری و مسئولیت اجتماعی با رویکرد اسالمی در 

است. الزم به ذکر است شاخص  شده گرفتهنظر 

 متعارف اقتصاد چارچوب در مشتری رضایت پیشنهادی

 از هدف ،در آن که اند شده مطرح غربی توسعه الگوی و

 .است بیشتر سود کسب مشتریان، رضایت به توجه

رضایت  جلب از هدف سالمی ا بینش در ازآنجاکه

 شاخص رضایت ،است الهی رضایت کسب مشتری

 اساس و بر ردیگ یم خود به دیگری شکل مشتری

 را که مشتری تکریم مفهوم توان یم اسالمی یها آموزه

پناهی کرد ) مطرح است، مشتری رضایت از فراتر

  (.1321بروجردی،

 

 
 مدل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی در شرایط محیطی ایران -1نمودار 
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مورد انتظار از  جینتا در بعد پیامدها، تیدرنها

ی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی در شرایط ریکارگ به

ی امدهایپ است. قرارگرفته موردتوجهمحیطی ایران 

ی انسانی و تعال مورد انتظار شامل تعالی سازمانی،

 رضایت الهی است.

 که شود یم ناشی ازآنجا پژوهش این ضرورت

 دارای ارزیابی عملکرد سازمانی یها مدل از بسیاری

 است ممکن موارد برخی در که هستند ی غربیها شهیر

ایرانی  جامعه غیرسازمانی و سازمانی بافرهنگ

 بر دیتأک داده بنیاد نظریۀ روش .باشد نداشته همخوانی

 بر مبنای باید آمده دست به یها مدل که دارد این

 در حاضر پژوهش .باشد ایرانی جامعه یسازمان فرهنگ

 اجتماعی و بستر فرهنگی و است نموده عمل راستا این

 است نموده لحاظ مدل احصاء برای را ایرانی و اقتصادی

 ادامه، در .است آن یها ینوآور از یکی خود که این

 :شود یم پیشنهاد آتی تحقیقات برای چند موضوعاتی

 تعالی الگوی در ارزیابی نظام اهمیت به توجه با (1

خودارزیابی  نظام عملیاتی تبیین سازمانی

 مدل مبنای بر اسالمی سازمانی تعالی الگوی

 عنوان به تواند یم تحقیق، این پیشنهادی

 .گیرد قرار موردمطالعه مستقل موضوعی

 تنوع گرفتن در نظر با امروزه اینکه به توجه با (9

 ی اختصاصیها مدل ارائه مختلف، یها سازمان

 موردتوجه ها سازمان مختلف انواع با متناسب و

الگوی ارزیابی عملکرد  طراحی است، قرارگرفته

 یها عرصه در فعال یها سازمان سازمانی برای

 عمومی، فرهنگی یها حوزه در ژهیو به مختلف،

 یها تیفعال کار دستور در تواند یم نظامی، و

 د.ریقرارگ آتی تحقیقاتی

 سایر در کاربردی های مدل ارائه برای تالش (3

 اسالمی رویکرد بر اساس مدیریتی مسائل

 ایرانی - اسالمی کالن الگوی تکمیل منظور به

دغدغه  پژوهشگران موردتوجه باید پیشرفت

 .گیرد قرار مند

 

 

 اند عبارتی تحقیق شناس روشی وارد بر ها تیمحدود

 از:

همانند اغلب مطالعات مبتنی بر نظریه  (1

ی این مطالعه با ها افتهی ،ها دادهبرخاسته از 

و تجربیات افراد معدودی  ها دگاهیداتکا به 

ی نظری ریپذ میتعم تواند یم است شده حاصل

یی همراه ها تیمحدودی تحقیق را با ها افتهی

 .کند یم

ی تحقیهق حاضهر   شناس روشماهیت استقرایی  (9

ی آمهههاری نتهههایج آن را بههها   ریپهههذ میتعمههه

 .کرده است رو روبهیی فراوان ها تیمحدود

 

 منابعفهرست 
 قرآن کریم 

 ،یها مدل بر (، مروری1323) ،احمد آژنگ 

 ملی همایش نیهفدهم عملکرد، یریگ اندازه

فارابی  سیپرد مهرماه، 4 و 3ایران، حسابداری

 دانشگاه تهران.

 ،ناصر ،پور رضا. ریام . تربتی،محمد یعل احمدوند .

 (،1321) .محسن ی،شاه روزیفی. مهد نادری،

تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تعالی  مدل

 فصلنامه موردی، مطالعه بهبود عملکرد؛ منظور به

-11 صص ،1 شماره ،1 دوره راهبردهای آموزش،

13. 

 ،ی خانی،موس .رضا بیگی، نجف .میمر ادیب زاده 

 ،اکبر تبریز، عالم اله. کرم فرد، دانش ی.مرتض

طراحی الگوی مدیریت عملکرد برای  (،1321)

علمی مدیریت منابع  فصلنامه ،های دولتی نسازما

 .94 تا 1.صص ،12 شماره در نیروی انتظامی،

 ،ی،بیمج ؛ناصر سپاسی، ریم مهدی؛ دیس الوانی 

(، توسعه مدل امتیاز متوازن در 1334) ،تورج

 علمی تخصصی مدیریت، فصلنامه بخش دولتی،

 .11 تا 1.صص ،1 شماره دوم، سال

 ،(، شاخص1321) ،اهلل نعمت پناهی بروجردی 

 پیشرفت، ایرانی اسالمی الگوی در مشتری تکریم

 دوم، شماره دوم، سال اقتصاد اسالمی، معرفت

 .111تا  113صص.
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 ی اسالمی و حسابدار (،1333) دیام ی،دریپور ح

 ،حسابرس یا مکمل، ناسازگار حسابداری مرسوم:

 .11تا  11.صص ،91 شماره

 ،اخوان .جالل یی نور،رضا ی.مصطف جعفری، 

مدل کارت امتیازی  توسعه (،1332) ،مانیپ

موردی یک گروه  مطالعه متوازن مدیریت دانش:

 رفتار دانشور صنعتی تحقیقاتی دولتی در ایران،

. صص ،44 شماره ،11 سال مدیریت و پیشرفت،

 .324تا  313

 ،محسن.  دیس . عالمه،محمود دانیالی ده حوض

 مدیریت الگوی (، طراحی1321) یعل صفری،

 نامه پژوهشداده بنیاد،  رویکرد با شین پروریجان

تا  111.صص ،19 شماره دهم، سال تحول، مدیریت

141. 

 ،پریسا. دهیس . مشهدی،زهرا دیانتی دیلمی 

ی ساز ادهیپی سنج امکانی بررس (،1321)

منظر خبرگان  از حسابداری اسالمی در ایران؛

علمی پژوهشی تحقیقات  دو فصلنامه دانشگاهی،

-111 صص دوم. شماره پنجم، سال مالی اسالمی،

139. 

 ،(، طراحی 1324) ی،مهد اله. عزیزی، روح رازینی

ی با رویکرد اسالمی، فصلنامه ریگ میتصمالگوی 

، 93 سال علمی و پژوهشی مدیریت اسالمی،

 .111تا  13.صص ،4شماره 

 ،(، 1321) ی،عل ی،فرهاد ی؛رعلیم سید نقوی

 البالغه، نهج منظر از سازمانی عملکرد یابیارز

 شماره ،1 سال البالغه، پژوهشنامه نهج فصلنامه

 .32 تا 91.صص ،11

 ،نیحس ی،آباد دولتیی رضا .آرش شاهین. 

 کپارچهی یارائه الگو (،1321) ،الدیم ،انیکوچک

BSC  وEFQM یها یآن بر استراتژ ریتأث لیو تحل 

مجتمع  مطالعه موردیو عملکرد ) یسازمان

 قاتیتحق یالملل نیمجله ب (،اصفهان یشهردار

 اول، سال ،تیریدر اقتصاد و علوم مد یدانشگاه

 .11تا  41.صص سوم، شماره

 انیقم ؛محسن ی،مراد ؛محمدرضا ی،شور ورز، 

کارت ارزیابی متوازن و  (،1321) یمحمدمهد

 های بخش عمومی، گیری عملکرد سازمان اندازه

 شماره اول، سال ری،های تجربی حسابدا پژوهش

 .191-111 صص ،1

 ( ،1324صادقی نیارکی، حمیدرضا،) الگوی نییتب 

 نامه انیپا مسلمان، تاجر رفتاری و تعاملی

 کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت،

 ع(.صادق )امام  دانشگاه

 ،دکتری مدیریت  رساله (،1321) ،ریام صادقی

 تربیت مدرس، دانشگاه ،الملل نیببازاریابی 

ی و تبیین مدل طراح مدیریت و اقتصاد، دانشکده

 ایرانی. -اثربخش با رویکرد اسالمی تبلیغات

 ،یی،شوایپ ساالر؛ ریام ی،محمد ؛اکبر عالم تبریز 

صنعت معدن  یداریپا یابیارز (،1329) ،ساالر ریم

سلسله  لیتحل متوازنی ازیکارت امت کردیبا رو

علمی و پژوهشی  فصلنامه (،BSC-AHP) یمراتب

 شماره یازدهم، سال مطالعات مدیریت صنعتی،

 .41تا  91.صص ،93

 رهنمای هاشم، نیکو مرام، و رضا جمکرانی، غالمی 

کلیدی  های مؤلفه (،1323) فریدون، رود پشتی،

 اسالمی، رویکرد با مالی گزارشگری نظری مفاهیم

و  حسابداری دانش پژوهشی علمی فصلنامه

 93 صص ،13 شماره ،4 سال مدیریت، حسابرسی

 .41تا 

 ،رویکردهای یبررس (،1321) ،محمد کریم نجاتی 

کارشناسی  نامه انیپا ،ها سازمان در عملکرد ارزیابی

مهندسی مواد و  دانشکده ،MBAارشد مدیریت 

 سمنان. دانشگاه صنایع،

 ،(،1329) ،فرهاد ،کوهکن .آمنه کیارزم 

فیت ی مدیریت کیها ارزشی اثربخش بند تیاولو

 مجله ،AHPجامع بر عملکرد مالی با استفاده از 

 ،4 شماره ،3 سال تحقیقات علمی پایه و کاربردی،

 .919تا  121.صص

 ،ی،دهقان .ریام ی،رچیحص .اوشیس نصرت پناه 

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد  (،1321) ی،محبعل

ی مدیریت منابع ها پژوهش ،سازمانی بانک انصار

 .911تا  131.صص ،1 شماره ،11 دوره انسانی،
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 ،حسن نیمحمدحس . قدیریان آرانی،محمد نمازی .

(، منظر پنجم ارزیابی متوازن. 1321) شهرت،

 ،19 شماره ،3ی حسابداری، دوره ها یبررسمجله 

 .111تا  33.صص

 ،فانی،حسن . دانائی فرد،محمدرضا نوروزی . 

 (، پردازش1323) ،رضایعل ،زاده حسنو  اصغر یعل

 داده نظریه مبنای بر اجتماعی مسئولیت نظری

 بنیاد، فصلنامه علمی و پژوهشی بهبود مدیریت،

 .34تا  1.صص چهارم، شماره هشتم، سال

 ،ی،حضور مهدی. دیس موسوی داوودی 

 ی،عباسعل و رستگار، رضا ی،نجار .محمدجواد

ی سازمانی ها ارزش(، ارزیابی میدانی الگوی 1321)

علمی و  صلنامهف ،البالغه نهجی ها آموزهمبتنی بر 

 ،شماره ،91 سال پژوهشی مدیریت اسالمی،

 .191تا  21.صص

 ،محمد. اصول و مبانی مدیریت از  دیس مقیمی

 راه دان انتشارات ،تهران دیدگاه اسالم،

 ،(،1323) ،رضایعل تیموری، ریام ی.مهد همایونفر 

 رویکرد با کنندگان نیتأم متوازن عملکرد ارزیابی

 حضور در ها داده پوششی تحلیل-ترکیبی دیماتل

 سال ریاضی، در نوین یها پژوهشنامطلوب،  عوامل

 .43 تا 31.صص ،13 شماره ،1
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