
 �ی کار�دی � ��ارش��ی ما�ی�و�ش
 ١٣٩٨پا��ز و ز��تان   ، ١٥ه ، �ماردوره ���م

 ٢٠٩-٢٣٤ صص 

 
 

 
  

 استراتژي تعدیل مدل کارت ارزیابی متوازن با رویکرد اسالمی: 
 بنیاد نظریه دادهرهیافت 

 
 ∗∗∗∗، حسین جهانگیرنیا ***رضا غالمی جمکرانی، ** پور محمد کاشانی، * مسعود بختیاري

 چکیده
 سـازمان  از خـارج  افـراد  بـه  اطالعـات  اثـربخش  انتقال مالی، گزارشگري اصلی نقش

 بـه  کـه  اسـت  مـدیریت  حسابداري چهارگانه يها نقش از یکی عملکرد مدیریت و است
 کیفیـت  ارتقـاء  اقـدام  کـه ایـن   پـردازد  یمـ عملکـرد   ارزیـابی  بـراي  اطالعـات  تـدارك 

. از طرفی یکی از ابزارهاي مهم در ارزیابی عملکرد آورد یم ارمغان به را مالی گزارشگري
اسـاس تـدوین مـدل کـارت ارزیـابی       نیبر همـ  .مدل کارت ارزیابی متوازن است ها سازمان

ي اخالقـی و  هـا  ارزشامعی کـه خواهـان حاکمیـت    متوازن مبتنی بر رویکرد اسالمی در جو
ي است. جهت نیل به این هدف از رهیافت نظریه ضرور ي خود هستند،ها سازمانمعنوي در 
 شـده  انجـام نیمه ساختاریافته با خبرگان  مصاحبه 29است. بدین منظور  شده استفادهداده بنیاد 
 منظـر  دادي پـژوهش نشـان   هـا  افتـه ی .است شده انجام maxqda افزار نرمبا  ها دادهو تحلیل 

سنتی اضافه شـود و قبـل از منظـر     BSCاجتماعی با رویکرد اسالمی به ابعاد مدل  تیمسئول
رشد و یادگیري قرار گیرد و رابطـه علـت و معلـولی خـود را بـا سـایر منظرهـا حفـظ کنـد.          

کـرد و   همچنین منظر رضایت مشتریان در دیدگاه سنتی به بعد تکـریم مشـتریان تغییـر پیـدا    
ولی در  دارد BSCي داخلی و رشد و یادگیري شباهت زیادي با مدل ندهایفرآ منظر مالی،

 مشاهدهیی ها تفاوتي اسالمی ها آموزهي کلیدي عملکردي در هر منظر مطابق با ها شاخص
 .است شده 
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 .دبنیا داده

 مقدمه 
 واحــوال اوضــاعحســابداري یــک دانــش اجتمــاعی و کــاربردي اســت کــه بــا محــیط و 

 شـود  یمـ ي که در آن به کار گرفته ا جامعهی و مناسبات حقوقی فرهنگ ی،اجتماع اقتصادي،

ي غربـی،  هـا  مـدل ي ریکـارگ  بـه کـه در   کنـد  یمـ منطـق حکـم    رو نیازاي ذاتی دارد. ا رابطه

دیـانتی دیلمـی و   ( محیطی جامعه هدف در نظر گرفتـه شـود   يها یژگیوو  الزامات شرایط،

با توجه به تعالیم اسالمی، مالک اصلی و حقیقـی تمـام هسـتی و آنچـه در      ).1395همکاران،

گونه که در قرآن آمده، خلیفه الهـی درروي زمـین    آن است خداوند متعال است و انسان آن

را اسـت. در متـون دینـی وقتـی     از طرف دیگر نظام حقوقی اسالم، نظامی تکلیـف گـ  است. 

هـاي دیگـر بـر مـا دارنـد و       شود، بحث از حقوقی است که انسان ها می صحبت از حق انسان

؛ دیگر مسئولیتی که ما در قبال دیگران داریم و بایـد نسـبت بـه آن پاسـخگو باشـیم      عبارت به

و  ی پاسـخگویی نسـبت بـه خـدا    کـ ی بنابراین مدل پاسخگویی اسالمی داراي دو بعد اسـت، 

ها و سـایر مخلوقـات خداونـد. ازآنجاکـه در رأس هـرم پاسـخگویی        دیگري نسبت به انسان

نظـام اقتصــادي اسـالم، خداونــد متعـال قــرار دارد و کارفرمـا در ذیــل آن اسـت، مســئولیت      

غالمـی جمکرانـی و   اسـت ( پاسخگویی حسابداران عالوه بر کارفرما متوجه خالق هستی نیز 

 ازجملـه  قـوانین  تمـام  کـه  اسـت  زنـدگی  بـراي  جـامع  روش اسـالم ). 1393همکـاران، 

در  شـرکت  بـه  را خـود  پیـروان  اسـالم  .شـود  یمـ  شامل را بازرگانی و تجاري يها تیفعال

 ).1391،عیدي( دهد یم تعلیم معقول و مناسب ثروت کسب و تجارت

دهد کـه محققـان بسـیاري در کشـورهاي مختلـف بـا توجـه بـه شـرایط           شواهد نشان می
تـوان   اند که از آن جمله می اجتماعی اقدام به تعدیل کارت ارزیابی متوازن نمودهفرهنگی و 

 یآرانـ نمـازي و قـدیریان    )،1396زاده و همکاران( بیاد )،1397پناه و همکاران( به نصرت
و  ســـــتویهر )،1384همکـــــاران (ی و الـــــوان )،1389جعفـــــري و همکـــــاران( )،1395(

ي و هتـا  )،2017( 3)، عبـداهللا ثـانی و همکـاران   2017(2پرمنـا  ی و هرواتـ  )،2019(1همکـاران 
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 ) اشاره نمود.2006( 6نور) و راملی و جی 2011( 5)، کومبا2013( 4سلمان
بـر   رگـذار یتأث مؤلفـه  نیتـر  يدیـ کل عنـوان  بـه نظام ارزشی حاکم بر هر جامعه،  ازآنجاکه

بینـی   برجهـان ي مبتنـی  ا دهیـ ارویکـرد اقتضـایی تـدوین     بر اسـاس عملیات مدیریت است و 
ي خـود هسـتند   ها سازماني معنوي در ها ارزشاسالمی براي جوامعی که خواهان حاکمیت 

ی نـوع  بـه اسـت و   متفاوت مختلف يها فرهنگ در ها ارزش). 1396مقیمی،است (ضروري 
 عملکـرد  و فـردي  رفتـار  و نگـرش  بـر  و رنـد یگ یمـ نشـأت   اساسـی  باورهـاي  از ها ارزش

بر تولیـد علـم بـومی مبتنـی برآمـوزه       دیتأک ).1388زارعی متین،هستند ( رگذاریتأث سازمانی
ي مـدیریتی غربـی   هـا  هیـ نظرهاي اسالمی به معناي نادیـده انگاشـتن دسـتاوردهاي علمـی و     

 هـا  آنی بـراي  داتیـ مؤي غربی را پذیرفت و سـپس در جسـتجوي   ها گزارهابتدا  دینبا نیست؛
 از ي کنیـد؛ پـرداز  هیـ نظر بنشینید فکر کنید؛ "ي در این زمینه معتقد است:ا خامنه اهللا تیآبود. 

چیزي بیفزاییم و نقـاط غلـط آن را بـرمال     بر آن در دنیا استفاده کنیم؛ ها دانشموجودي این 
 ).1396(مقیمی،"الزامات حتمی پیشرفت است ءکارهایی است که جز جمله از نیا کنیم،

 و بـوده  برخـوردار  مدیران و ها سازمان نزد يا ژهیو اهمیت از ارزیابی عملکرد امروزه
 در نمـود. مـدیران   کشـور ردیـابی   يا توسـعه  کـالن  يهـا  برنامه در ها آن توان یم یراحت به

 براي مساعد فضاي که هستند ییها ستمیس استقرار دنبال به سازمانی اهداف به نیل راستاي

 بررسـی  جهـت  هـا  آن نیتر مهم از عملکرد ارزیابی .کنند یم تضمین را يور بهرهافزایش 

اسـت   سـازمانی  اهـداف  به رسیدن آن براي ییشکوفا و رشد و آنان يها تیقابل و رفتارها
ي مـالی اسـتفاده   هـا  اسیـ مقاز  ها سازمان). براي ارزیابی عملکرد 1396مجیدي و همکاران،(

عـالوه بــر   کردنــد کـه مــدلی جدیـد ارائـه    7و نورتـون  کـاپالن  ،1992امـا در ســال   شـد  یمـ 
یکـی از ابزارهـاي    کـه قراردادنـد   موردتوجـه ي غیرمـالی را هـم   ها شاخص ي مالی،ها سنجه

و کارت ارزیـابی متـوازن نـام     است در حسابداري مدیریت بسیار پراستفاده ارزیابی عملکرد
 به اطالعات اثربخش انتقال مالی، گزارشگري اصلی ). نقش2015، 8تاپورا و دیگران( دارد

تجـاري   يهـا  تیـ فعال دربـاره  خـود  آگـاهی  از توانند یممدیران  .است یسازمان برون افراد
 بـه  اطالعـات  انتقال براي ابزاري عنوان به مالی، يها صورت یاثربخش بهبود براي شرکت
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 .)1392ی و همکاران،رودپشتنمایند (رهنماي  استفاده و اعتباردهندگان، گذاران هیسرما
 و کشـور  علمـی  راه نقشه و 1404 انداز چشم سند جمله از کشور کالن اسناد براساس

 بـومی  و دینـی  علـم  تولیـد  بـر  اولویت ها دانشگاه و علوم وزارت انداز چشم سند نیچن هم
موسـوي داوودي و  داد (و باید سعی کرد الگوهاي دینی را در جامعه علمی گسـترش   است

منابع غنی اسـالمی سرشـار از الگوهـاي عملـی      ازآنجاکه) و از طرف دیگر 1396همکاران،
در راستاي سعادت مادي و معنوي بشریت اسـت سـعی شـده اسـت      ها سازماندیریت براي م

بـا روش   چارچوبی نوین متناسب با نیازها و اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و اقتصـادي ایـران  
اقدام به تعدیل مـدل کـارت ارزیـابی متـوازن نمـائیم. جهـت نیـل بـه          نظریه داده بنیادکیفی 

 اصلی زیر مطرح شد: سؤاالتاهداف پژوهش 
ي الزم براي ارزیـابی عملکـرد   ها تیقابلآیا کارت ارزیابی متوازن مرسوم از  -اول سؤال

 است؟ برخوردار ي اسالمی،ها باارزشایران  در ها شرکت
 ي اسالمی کدام است؟ها باارزشي کارت ارزیابی متوازن متناسب ها مؤلفه -دوم سؤال

 
 مبانی نظري و پیشینه

 یـرَه  شَـرّاً  ذَرةٍ مثْقَـالَ  یعمـلْ  ومـن  یـرَه،  خَیـراً  ذَرةٍ مثْقَـالَ  یعملْ فَمن شریفه آیه مطابق
 اساس همین بر و شد خواهد سنجیده و ارزیابی باشد هم يا ذره قدر به اگر انسان عملکرد
 تمـامی  در اصلی موضوعی عملکرد، ارزیابی که معتقدند امروزه محققین و نظران صاحب

 و سیسـتم  هوشـمندي  موجـب  عملکـرد  ارزیـابی  و اسـت  سـازمانی  يهـا  لیـ وتحل هیـ تجز
 و تـدوین  اصـلی  بخـش  و شـود  یمـ  مطلـوب  رفتـار  جهت در ها سازمان و افراد برانگیختن

 و ارزیـابی  شـامل  کـه  سـازمانی  تصـور  و گـردد  یمـ  محسـوب  سـازمانی  سیاسـت  اجراي
 ارزیـابی  با رابطه در ).1395(سیدنقوي و فرهادي، است محال نباشد، عملکرد يریگ اندازه

 کـه  را آنچـه  کند یم بیان که معروفی ي جمله ،است مطرح زیادي بسیار مباحث عملکرد
 کنیـد،  کنتـرل  نتوانیـد  کـه  آنچـه را  و کنیـد  کنتـرل  دیـ توان ینم کنید، يریگ اندازه نتوانید

 دیبخشـ  بهبود توان ینم کرد مدیریت نتوان که را آنچه درواقع و کنید مدیریت دیتوان ینم
 عملکـرد  ارزیـابی  در خصوص مختلفی الگوهاي و ها مدل تاکنون .) 1396کریم نجاتی،(

 نمـود؛  يبنـد  میتقسـ  زیـر  دسـته  سـه  در يا حوزه منظر از را ها آن توان یم که اند شده ارائه
 و سـازمانی  برتـري  يهـا  مـدل  دوم دسـته  هزینـه،  و زمـان  بـر  مبتنـی  يهـا  مـدل  اول دسته
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 کـه  آن کـارت ارزیـابی متـوازن نـام دارد     نیتـر  مهمکه  يها مدل سوم و دسته خودارزیابی
 انسـانی  نیروي و مالی عملیاتی، فرآیندهاي مدیریت، حوزه در  یابیارزهمه ابعاد  تأکید بر

 )1398نفرو امیر تیموري،ویهما( باشند یم استراتژي اجرا و ارتقاي بر مبتنی و داشته
 همـه  در مـدیران  همـه  بـه  که است مدیریتی نوین مفهوم یک متوازن ارزیابی کارت

 منظر چهار از ارزیابی لهیوس به را خود کلیدي يها تیفعال بتوانند تا کند یم کمک سطوح
 کـارت  .نماینـد  کنتـرل  پـایش و  یـادگیري  و رشـد  و فرآینـدهاي داخلـی   مشـتري،  مالی،

 در ،1992سـال  در کـه ایـده اولیـه آن    اسـت  عملکـردي  ارزیـابی  نظـام  متـوازن،  امتیـازي 
 شـکل  ها سازمان عملکرد نوین سنجش يها روش نهیدرزم نورتون، و کاپالن يها پژوهش

 پوشـش  تحـت  سـازمان را  یک عملکرد یرمالیغ و مالی يها جنبه کلیه روش گرفت. این
 يهـا  محـرك  و گذشـته  خروجـی عملکـرد   بـه  مربوط يها اندازه بین توازنی و داده قرار

 ). مدل کـارت ارزیـابی متـوازن بـراي    1398دباغ و احمدي،( کند یم ایجاد آینده عملکرد
 و (هادنورکـار  سـازد  یم ریپذ امکان را جامع اما سریع قضاوت یک سازمان ارشد مدیران

 از: دنعبارت). مفروضات مدل کارت ارزیابی متوازن 2017 ،9راتد
 .کند یم لیرا تکم یاقدامات مال کارت ارزیابی متوازن: مدل اولفرض 
 .شده است يساز مفهوم ياز چهار منظر تجار کارت ارزیابی متوازن : مدلدومفرض 
 .مرتبط هستند یبا افق زمان کارت ارزیابی متوازن يها مدل ياندازها : چشمسومفرض 

و  یاتیـ عمل يهـا  تیاست که هم فعال شده یطراح يا گونه به BSCاز مدل  دگاهیچهار د
ــا اســتفاده از شــاخص کیهــم اســتراتژ کنــد.  تیهــداي ریو تــأخ شــرویپ يهــا ســازمان را ب

اسـت.   يریو تأخ یخیتار نیبه تمرکز بر عملکرد گذشته دارد و بنابرا لیتما یانداز مال چشم
 يبـرا  یسـازمان  ییدارد کـه در ارتقـاء توانـا    لیـ تما رشـد و یـادگیري  انـداز   در مقابل، چشم

اسـت   شـرو یپ رشـد و یـادگیري  انـداز   ، چشمرو نیباشد. ازا یمتک ندهیسازمان در آ يداریپا
 ).1999، 10(اولو و همکاران

انـداز ارائـه    را در چشـم  یروابـط علـت و معلـول    کـارت ارزیـابی متـوازن   : مدل 4فرض 
 .دهد یم

 تیریمــد يبــرا يابــزار عنــوان بــه تــوان یمــ کــارت ارزیــابی متــوازن: از مــدل 5فــرض 
 .استفاده کرد کیاستراتژ

 ).2015کومبا،( کند یکار م نییاز باال به پا یبه روش سلسله مراتب BSCمدل  :6فرض 
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 عملکـرد  يریـ گ بـر انـدازه   یمبتن يگزارشگر ستمیس کیاز  کارت ارزیابی متوازنمدل 

 نیـ بـا ا . شـده اسـت   افتـه ی کـامالً تکامـل   کیاسـتراتژ  تیریمد ستمیس کیبه  لیتبد محض،
ز مورداسـتفاده قـرار   یـ ن یخارج یمال يگزارشگر يها ستمیدر س تواند یمدل م نی، اشرفتیپ

ساالنه و  يها گزارش نیارتباط ب يبرقرار يبرا توان یم کارت ارزیابی متوازن. از مدل ردیگ
 يهـا  صـورت  يکـار  ، دسـت کـرد یرو نیـ استفاده کرد. با استفاده از ا یسازمان يها ياستراتژ

 يدر کشـورها  ییها . شرکتابدیکاهش  یتوجه قابل زانیبه م تواند یمحساب آرائی و  یمال
کـارت  از مـدل   یاضـاف  دگاهید ي دادنجا مانند سوئد در حال حاضر شروع به يناویاسکاند

بیبـل  ( کنند یم یمال يها عنوان مکمل صورت ساالنه خود به يها در گزارش ارزیابی متوازن
مـدل  یکی از ایرادات مـدل کـارت ارزیـابی متـوازن ایـن اسـت کـه         ).2006، 11و همکاران

از محققـان   ياریبسـ . کنـد  یمحـور اسـتفاده نمـ    ذینفعچند  کردیاز رو کارت ارزیابی متوازن
عملکـرد مطابقـت    تیریمـد  يمحـور بـرا   نفعیذ کردیبا رو این مدلکه  کنند یادعا م قیتحق

بـر   شـتر یب رایـ اسـت، ز  يدار هیمالً سـرما مـدل کـا   نیـ ، ابـه مشـتریان  توجـه   ياسـتثنا  به .ندارد
ضـعف  ). 2005، 12تی(اسم نفعانیذ ریتا سا کند یم دی) تأکیمال هی(صاحبان سرما امدارانسه

 یسـازمان  يبقـا  يبرا یو فرهنگ یاجتماع يها چارچوب تیاهمدیگر این مدل این است که 
نقـص   کیـ  یو اجتمـاع  یفرهنگـ  يها دگاهید ریتأثرا کمرنگ کرده است. کمرنگ کردن 

 يونــدهای). پ2006، 13و همکــاران وولپــلاســت ( کــارت ارزیــابی متــوازندر مــدل  يجــد
اعتقـادات و   .نـد یآ یحسـاب مـ   هـر سـازمان بـه    تیـ موفق یعامـل اصـل   یو فرهنگـ  یاجتمـاع 

، 14 روایبـاگ یها است (نت سازمان ياقتصاد يها در تالش یمردم عامل مهم یفرهنگ يها ارزش
 رایـ ، زدیـ به دسـت آ  گرانیضرر د با دینبا تیاست که موفق نیم امستلز اسالم). فلسفه 2009

کارت ارزیـابی  ، مدل ی، در شکل فعلنیبنابرا است یو رفاه جمع یهدف از وجود، هماهنگ
 .ستین ایران منطبق اجتماعی ی وفرهنگ يها باارزش متوازن

نکتـه اسـت   دلیل پرداختن به مدل کارت ارزیابی متوازن در این پژوهش در حقیقت این 
 متـوازن از  ارزیـابی  مـدل کـارت   عملکرد، ارزیابی الگوهاي بین در اخیر يها سال که در

 ارزیـابی  کـارت  ،درواقع ).15،2012همکاران شاهین واست ( بوده برخوردار بیشتري اقبال

 و وارمازیـار اسـت ( جهـت ارزیـابی عملکـرد سـازمان      اسـتراتژیک  ابـزار  یـک  متـوازن 
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 مشـتریان،  ملزومـات  بـه  ي مـالی، هـا  سـنجه توجه به  کنار در آن در ) که16،2016همکاران

 ،17کوهکن و کیارزم( شود یم توجه نیز بلندمدت ثبات ا، پایداري یوکار کسب فرآیندهاي
 :ارائه شده استپیشینه تحقیق  خالصه 1جدول در ). 2013

 پیشینه  خالصه .1جدول 
 نتیجه عنوان سال پژوهشگر ردیف

ــرت  1 نصـــ
ــاه و  پنـــــ

 همکاران

ــوي  1397 ــی الگـــ طراحـــ
ــرد  ــابی عملکــ ارزیــ

 سازمانی بانک انصار
 

هـاي بانـک انصـار، یـک مـدل کـارت        بـه ویژگـی    باتوجه
شـده، توسـعه    بـومی  يپـنج بعـد   (BSC) امتیـازي متـوازن  

انـداز   زمـان بتوانـد چشـم    شده است تا بانک انصار هـم  داده
خود را جامه عمل پوشـانده و بـه اهـداف مـوردنظر دسـت      

یافتـه شـامل ابعـاد     یابد. ابعاد کارت امتیازي متـوازن توسـعه  
مــالی، رشــد و یــادگیري، فراینــدهاي داخلــی، پایــداري و  

  .مشتریان است
ــازي و  2 نمـ

قــــدیریان 
 آرانی

حســن شــهرت منظــر   1395
 متوازن یابیپنجم ارز

از شـرکت در طـول    نفعـان یذ هیـ کل یابیـ حسن شـهرت ارز 
اسـت و   را دارا یآب انوسیعملکرد اق یابیو ارز زمان است

 يحسـابدار  ◌ٴ نهیمنجر به گسترش دانش درزم ها تیمز نیا
 .شود یم تیریمد

3  
 

سید نقوي 
 و فرهادي

1395  
ــارز  عملکــرد یابی

 منظـر  از یسـازمان 
 البالغه نهج

(ع)  نیرالمـؤمن یام شهیاند در عملکرد یابیارز يها یژگیو
 کردهـا یرو و اهداف و ییاجرا يها یژگیو بعد؛ دو شامل

 )مستمر بهبود و یتعال و ییگرا جهینت ،يمحور ياستراتژ(
 حضرت آن شهیاند در زین عملکرد یابیارز انواع و است

 ایـ  یالهـ  ریـ غ یابیـ ارز و يمعنـو  ایـ  یاله یابیارز شامل؛
 .استها  سازمان

ادیب زاده  4
و 

 همکاران

ــوي  1396 ــی الگـــ طراحـــ
در  مدیریت عملکـرد 

 هاي دولتی سازمان

 الگوي ارزیابی عملکرد سازمانی را در چهار بعد فرآیندي،
 ي و بهبود و توسعه تفکیک کردند.ا نهیزم یی،محتوا

5  
ــالم و  عـــ

 همکاران

ــارز 1392 ــپا یابیــ  يداریــ
ــا    ــدن بـ ــنعت معـ صـ

کـــــارت  کـــــردیرو
ــامت ــوازن يازیـــ  متـــ

 یسلسله مراتب لیتحل

که در بخش صنعت معدن فعال بوده و در پی  ییها سازمان
 داریـ خـود بـا توجـه بـه اهـداف توسـعه پا       سـازمان  ابییارز

خـود   سـازمان را بـه منظـر مـالی     يا ژهیتوجه و دیهستند، با
 مبذول بدارند.

جعفري و  6
 همکاران

ــدل کــارت توســعه  1389 م
ــوازن  ــازي متـــ امتیـــ

 مدیریت دانش

در مدل کارت ارزیابی متوازن مدیریت دانش، چهار جنبـه  
 دانش مفهومی، دانش متوازن دانش یعنی دانش همفکري،

اصـولی و دانــش عملیـاتی زمینــه بـراي اســتقرار و ارزیــابی    
 دانش فراهم خواهد شد. جادیاعملکرد استراتژي 

الــــوانی و  7
 همکاران

 ازیــامت مــدل توســعه 1384
ــوازن  بخــــش در متــ

 يبـرا  متـوازن  ازاتیـ امت مـدل  يهـا  یینارسـا  بـر  غلبـه  يبرا
 یاجتمـاع  تیمسـئول  ،یدولتـ  يهـا  سازمان عملکرد یابیارز
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 نتیجه عنوان سال پژوهشگر ردیف
متـوازن اضـافه    ازاتیـ بـه مـدل امت   يدیـ عنوان حـوزه جد  به یدولت

 شود.
هریســتو و  8

 همکاران
ــارزش پا جــادیا 2019 ، داری

بقــا و رشــد شــرکت:  
در  يانتقــاد  دگاهیــ د

ــارت  ــابیکـــ  ارزیـــ
 داریپا متوازن

 ي ایتالیـایی هـا  شـرکت با مصـاحبه بـا مـدیران     نهیزم نیدر ا
بـا عنـوان کـارت     دیـ جد کیچارچوب اسـتراتژ  کیارائه 

ارائه دادند که این امکان  شده لیتعدارزیابی متوازن پایدار 
یـک بعـد    عنوان بهي انتقادي را ها جنبهکه  کند یمرا فراهم 

شامل ابعـاد   ها آن شده ارائهدر نظر بگیریم که مدل مفهومی 
ــومی، ــاختار مفه ــیمح ي،س ــاع ی،ط ــادي و اجتم ی و اقتص

 انتقادي است.
9  

 
هرواتــی و 

 پرمنا

2017  
 یاســالم  يهــا ارزش

اصـــــالح مـــــدل  در
ــارت ارز ــکـــ  یابیـــ

 متوازن

 متوازن یابیکارت ارز منظرکه به چهار  یاسالم يها ارزش
از طریـق مصـاحبه بـا     شـده اسـت   اضـافه  در کشور اندونزي

انـد از انتخـاب مؤسسـات     عبارتشناسایی شد که  خبرگان
روش پرداخـت   ،یمـال  دگاهیـ ددر  عتیبـا شـر   منطبق یمال

بـا   تتعـداد محصـوال   ان،یمشـتر  دگاهیدر د يمشترتوسط 
ــدحــالل در  یگــواه ــدهایفرآ دگاهی ــ ين ــت ،یداخل  و دق

 يریادگیرشد و  دگاهیدزمان پرداخت در  صحت
10  

 
ــداهللا و  عبـ

 همکاران

 کیـــ يریـــگ شـــکل 2017
 يریــگ انــدازه ســتمیس

عملکرد با اسـتفاده از  
bsc  ــات در مؤسســـ

 یاسالم بشردوستانه

 مؤسسـات عملکـرد   يریگ که براي اندازه یمعرفمتغیرهایی 
 BSCبر اسـاس سیسـتم    يمالز کشور یاسالم بشردوستانه

 یداخلـ  يهادر چهار دیدگاه اصلی مالی، ذینفعان، فرآینـد 
 مناسب است. يریادگیو رشد و 

11  
 

هتـــــاي و 
 سلمان

ــارت ارز 2013 ــکـــ  یابیـــ
ــا  ــر مبنـ ــوازن بـ  يمتـ

ــحاکم ــرکت تیـ  یشـ
 عتیمنطبق با شر

بر اسـاس   آن ها در مالزي يشنهادیپ متوازن ارزیابیکارت 
کــارگر  5و  یاســالم يهـا  از بانــک نـده ینما هفــتنظـرات  

 اسـت  شده هی) تهیاسالم مهی(ب تکافل ياز اپراتورها ندهینما
 ينـدها یفرآ جامعه، بعد شش يدارا ها آن يشنهادیپ مدلو 

ــ ــق یداخل ــا منطب ــر ب ــان،یذ عت،یش ــدگان،یگ وام نفع  رن
 یاسـالم  يهـا  مـه یب مشـارکت  و/رشد بلندمدت يندهایفرآ

 .است
12  

 
 کومبا

مجــدد مــدل  یطراحــ 2011
ــارت ارز ــکـــ  یابیـــ
 قایمتوازن در افر

 مـدل  منظـر چهـار   ،نامـه  پرسـش  بر اسـاس در کشور افریقا 
انـد از:   عبـارت  که است شنهادشدهیپ متوازن یابیارز کارت

 جـاد یا بعـد ) 3( نفعـان یذ بعـد ) 2فرهنگ ( بعد) روابط و 1(
 منابع). صیتخص( یشرکت وجدان بعد) 4( وارزش 

راملــــی و  13
 جی نور

 یابیارز کارت 2006
با رویکرد  متوازن

در کشور ( اسالمی:
 بحرین)

در کشـور بحـرین و بـا اسـتناد بـه       پژوهش نیدر ا نیمحقق
کاپالن و نـورتن را   يشنهادیمتوازن پ یابیکارت ارز ،قرآن

 آن بـه  را يو معنـو  یانسـان  شـرفت یانـداز پ  اصـالح و چشـم  
 .اند کرده اضافه
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مقـام معظـم رهبـري و بـا      تاکیدتحول در علوم انسانی مطابق  ضرورت بهبنابراین با توجه 
ملـی   انـداز  چشـم شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایران و الزامات سـند   نظر گرفتندر 

ایران مبنی بر حفظ هویت اسالمی در مسیر پیشرفت و لزوم طراحی الگـوي ایرانـی اسـالمی    
 به استناد رد اسالمی ضروري است. باپیشرفت، طراحی مدل کارت ارزیابی متوازن با رویک

از  مدل کارت ارزیـابی متـوازن   ارائه حاضر پژوهش نوآوري ،ذکرشده تحقیقات از برخی
 بـه  توانـد  یمـ  تحقیق این نتایج انجام بنابراین ،است نظریه داده بنیاد)( یفیک بررسی طریق

 از ناشـی  يهـا  یدگیـ چیپ و هـا  چالش شناخت و عملکرد، واکاوي سطح ارتقاي و پیشبرد

 بـه  مطالعـه  ایـن  .نمایـد  کمک ارزیابی عملکرد سازمانی با مرتبط بومی و يا نهیزم عوامل

 از بسـیاري  بـراي  و کننـد  ضـبط  را مـدل مناسـبی   بتواننـد  تـا  کنـد  یمـ  کمـک  هـا  سازمان

 آن کارآمـد  مزایاي اجـراي  از تا باشد مفید هستند آن يساز ادهیپ پی در که ییها سازمان

 .ببرند بهره
 

 یشناس روش
) 1998( کـوربین تراوس و شـ داده بنیاد مبتنـی بـر دیـدگاه ا    يپرداز هینظر ،روش پژوهش

 پارادایمی تیدرنها تا شدانجام  انتخابی و محوري باز، يکدگذار مرحله سه طی که است
 و منـد  نظام روشی گردد. نظریه داده بنیاد ارائه شده خلق نظریه از عینی تصویري یا منطقی
 کـنش  یـا  کـنش  فرآیند، تبیین به گسترده سطحی در که است يا هینظرخلق  براي کیفی
 يریـ گ نمونـه . )1393نـوروزي و همکـاران،  پردازد ( یم شخصی هویت با موضوعی متقابل

 کـه  اسـت  هدفمنـد  يریگ نمونه نوعی نظري يریگ نمونه است. شده انجام نظري صورت به
 در حال نظریه با ها آن نظري ارتباط که مفاهیمی یا نظریه کشف یا خلق در را پژوهشگر

 و هـا  پرسـش  نظـري،  يریـ گ نمونـه  راهنمـاي  .دکنـ  یمـ  یـاري  اسـت،  شـده  اثبـات  تکـوین 
 و ابنـد ی یمـ  بـروز  افـراد  بـا  ها مصاحبه مفاد لیوتحل هیتجز خالل در که یی هستندها سهیمقا

 يکدگـذار  .شـوند  کشـف  ها آن ابعاد و خصوصیات ي مناسب،ها مقوله شوند یم موجب
 مـرور  بـا  تا گردید ضبط ها مصاحبه .ردیگ یم انجام ها آن گردآوري با زمان هم نیز ها داده

 شـده  طـرح  يهـا  دگاهیـ د بـه  نسـبت  يتـر  قیـ دقبررسـی   و تحلیـل  گفتگوهـا،  بـاره  چنـد 
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 ادامـه  نظـري  اشباع به ها مقولهرسیدن  تا نظري يریگ نمونه شود. انجام کنندگان مشارکت
 3و جـدول  ی پـژوهش  شناسـ  روشي از ا خالصـه  2جـدول   ).1394عزیزي،رازینی و ( دارد

   :دهد یمرا ارائه  شوندگان مصاحبهمشخصات 
 ی شناس روش خالصه. 2جدول 

 منطق 
 اجرا

 نوع 
 پژوهش

استراتژي 
 پژوهش

روش 
گردآوري 

 داده

 جامعه 
 آماري

 روش
 يریگ نمونه 

 حجم ن
 مونه

ــه داده  رویکرد نتیجه هدف استقرایی نظریــ
 بنیاد

مصاحبه نیمه 
 ساختاریافته

هدفمند تا رسـیدن بـه    خبرگان
 نقطه اشباع

 نفر 29
 کیفی اکتشافی بنیادي

 
 شوندگان مصاحبهمشخصات  .3جدول 

 رشته رتبه علمی ردیف رشته رتبه علمی ردیف رشته رتبه علمی ردیف
 مدیریت استادیار 21 مدیریت دانشیار 11 حسابداري استادیار 1
 مدیریت استادیار 22 مدیریت استادیار 12 حسابداري استاد  2
 اقتصاد دانشیار 23 مدیریت استادیار 13 حسابداري استاد  3
 اقتصاد استادیار  24 مدیریت استادیار 14 حسابداري دانشیار 4
 اقتصاد استادیار   25 مدیریت استاد 15 حسابداري استادیار 5
 اقتصاد استادیار 26 مدیریت استادیار 16 حسابداري استادیار  6
 اقتصاد دانشیار 27 مدیریت استادیار 17 حسابداري استادیار 7
 اقتصاد استادیار 28 مدیریت استادیار 18 حسابداري دانشیار  8
ــوق  دانشیار 29 مدیریت استادیار 19 حسابداري دانشیار 9 حقــــــــ

 مدیریت استادیار 20 مدیریت استادیار  10 عمومی
و اقتصـاد   تیریمـد  ي حسابداري،ها رشتهجامعه آماري پژوهش، خبرگان دانشگاهی در 

با اسـتناد بـه پیشـینه     .است خبرگان در رشته هاي مذکور از نفر 29نیز شامل  آماري و نمونه
) پنج معیار براي انتخاب مصاحبه شوندگان در تحقیـق شناسـایی شـد    18،1998تحقیق (فلینت

 از: اند عبارتکه 
بـراي مشـارکت در تحقیـق نقشـی کلیـدي در       شده ییشناساکلیدي بودن: آیا فرد -الف

 دارد؟موردمطالعه 
محقق فرآیند مصاحبه را با خبرگان رشته مدیریت کـه پروتکـل مصـاحبه و مسـیر آن را     

مطـرح در   سـؤاالت هسـتند شـروع کـرد. یکـی از      نظـر  صـاحب  موردمطالعه نهیدرزمنشان و 
ي هـا  آمـوزه نظر شما مدل فعلی کارت ارزیابی متوازن در کشوري با مصاحبه این بود که به 

؟آنان در پاسخ عنوان داشتند مدل سـنتی کـارت ارزیـابی    کند یماسالمی مانند ایران کفایت 
 .کند ینممتوازن کفایت 
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کسـانی کـه در فرآینـد     عنـوان  بـه توسط پاسخ دهندگان:آیا این افراد  شده ییشناسا -ب
 ؟اند شده یمعرف ،دارند عهدهنی با رویکرد اسالمی نقش کلیدي بر ارزیابی عملکرد سازما

محقق از تکنیک گلوله برفی براي شناسایی افراد برخوردار از این ویژگی استفاده کـرد.  
خواسـت تـا اسـامی     شـوندگان  مصـاحبه  از در این خصوص محقق در انتهـاي هـر مصـاحبه،   

 معرفی کنند.تحقیق تخصص دارند را به محقق  نهیدرزمافرادي که 
فهم نظري موضوع: آیا این افراد فهم مطلوبی از برخی ابعاد نظریـه در حـال تکـوین     -ج

 دارند؟
بـا دو رویکـرد دنبـال کـردن حـال و هـواي        هـا  دادهي آور جمـع  نـد یفرآ در این تحقیق،

بـا تمرکـز بـر     هـا  مصـاحبه و وقایع کلیدي در هر مصاحبه استفاده شد. تمامی  شونده مصاحبه
 آغاز شد. شوندگان مصاحبهي تجربیات ریگ شکل
ي متنـوعی در حـال   هـا  نـه یزمو  هـا  رشـته افـراد در   ایـ آ یک مجموعـه،  عنوان بهتنوع:  -د

 فعالیت هستند؟
حسابداري مدیریت و حسـابداري اسـالمی اسـتفاده     نهیدرزمدر این تحقیق از افراد فعال 

 شد.
 وافق هستند؟موافقت با مشارکت: آیا افراد با مشارکت در تحقیق م -ه

، موافقت شـفاهی  شوندگان مصاحبهضمن ارائه توضیحاتی به  محقق پیش از هر مصاحبه،
را براي شرکت در مصاحبه کسـب کـرد. در ایـن توضـیحات بـه مـواردي        ها آناز  هرکدام

تمـامی مطالـب    داشـتن  نگـه  محرمانه ضبط مصاحبه، درخواست چون هدف از انجام مطالعه،
و برخـورداري   شـونده  مصـاحبه تنهـا در صـورت موافقـت     هـا  آنر مطرح در مصاحبه و انتشا

ی که وي تمایل به انجـام ایـن   هرزماناز حق پایان دادن همکاري با محقق در  شونده مصاحبه
 شد. اشاره کار داشته باشد،

  ییایپا و ییوار
 ازنظـر  مـا  نظـري  تبیـین  آیـا  شـود  مشـخص  کـه  اسـت  الزم پـژوهش،  انجـام  از پـس 
 نظریه فرایند در ها آن توالی و وقایع صحت از نیز نه؟ و یا است دار یمعن کنندگان شرکت
 هدف، این به رسیدن منظور به). 1397دانیالی ده حوض و همکاران،شود ( حاصل اطمینان

 مدل به رسیدن فرآیند و است شده داده نشان شوندگان مصاحبه از نفر پنج به تحلیل نتایج
 تأییـد  را پژوهش کلی يها افتهی باید کار، این از حاصل يها افتهی .شد تشریح ها آن براي
کیفیـت   و اعتبـار  ارزیـابی  بـراي  هـم  19سـول کر "يبنـد  هیـ زاو"تکنیک  از همچنین .نماید
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 با ذهنی مستمر و مداوم درگیري با است شده سعی مبنا، این است. بر شده استفاده ها افتهی
 پـس  هـدف،  این به نیل براي .شود ریپذ امکان اطالعات عمق و اطالعات ، وسعتها داده

 از برخـی  کـه  شـد  خواسـته  دیگـر  نفـر  دو از پژوهشـگران،  توسـط  هـا  دادهکدگذاري  از
 آمـده  دسـت  بـه  يهـا  مقولـه  و کدگذاري اعتبار و صحت تا کنند را کدگذاري ها مصاحبه
 .شود ارزیابی

 
 ها افتهی

انجـام   MAXQDA10 افزار نرمي از ریگ بهرهبا  ها داده لیوتحل هیتجزدر این پژوهش 
مصاحبه تـا رسـیدن    29این زمینه، در آن مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. بر اساسشد و 

مقولـه   6مفهـوم متنـاظر ایجـاد و     124گزاره معنادار استخراج و  275به اشباع نظري انجام و 
 توضیح بخش این در کدها و مفاهیم احصاء نحوة و مراحل این محوري شناسایی گردید.

 بـراي  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم .شد خواهد ارائه مدل پارادایمی تیدرنها و شود یم داده
 گرفتـه  صـورت  يها مصاحبه يها قول نقل آوردن از مقاله، متن شدن حجیم از جلوگیري
در دو مصـاحبه   شـده  اسـتخراج ي از کدهاي باز اولیـه  ا نمونه 4جدول  .است شده خودداري

 است: شده ارائهنمونه  طور بهاول 
 باز اولیه استخراج شده در دو مصاحبه کدهاي  نمونه.4جدول 

 ي جدیدتعداد کدها تعداد کدها کد اولیه منبع کد
 
 
 
 

11 

  و فرهنگ اسالمی ها ارزش
 
5 

 
 
5 

 ارتقاء کیفیت گزارشگري مالی
 يریگ میتصمایجاد مبنایی مناسب براي 

 تدارك اطالعات جهت مدیریت عملکرد
 در برابر جامعهمسئولیت 

 
 
 

12 

  رضایت کارکنان
 
 
7 

 
 
 
7 

 ستیز طیمحعدم تخریب 
 اطالع از نیروي انسانی زیرمجموعه خود

 گزینش مناسب کارکنان
 آزمودن قبل از انتساب

 توزیع مناسب و اثربخش منابع
 نظر رقبا نسبت به سازمان

 یزن برچسب ،ها داده بررسی از پس که تاس بوده صورت نیبد باز کدگذاري فرآیند 
 ها شباهت تا شده مقایسه یکدیگر با مفاهیم این از یک هر مفاهیم، استخراج رویدادهاو به



 15هاي کاربردي در گزارشگري مالی، شماره  پژوهش  222

 .اسـت  پذیرفتـه  صورت ها مقوله تشکیل منظور به کار این .شود مشخص شانیها تفاوت و
کـدهاي در نظرگـرفتن    که است شده متوجه محقق مختلف، مفاهیم مقایسه با مثال عنوان به

 اشاره بعد معنوي(ارزشی) رویدادها، تامین نیازهاي اطالعاتی غیرمادي و عقالنیت جوهري
استراتژي سازمان، باید استراتژي کالن کشـور نیـز    نیتأمعالوه بر  که نیا دارند؛ زیچ کی به

را  آن و داده قـرار یر تـأث  تحـت  استقرار کارت ارزیابی متـوازن را  فرآیند باشد و شده نیتأم
 را مفهـوم محـیط ارزشـی    فـوق  عناوین همه از محقق مطلب این به توجه هدایت نماید. با

 اسـت  تـر  یانتزاع بوده، فوق مفاهیم از باالتري سطح در مفهوم این .است نموده استخراج
 صـورت  همـین  بـه  نیـز  هـا  مقولـه  دیگـر  .دهـد  یمـ  پوشـش  را الـذکر  فـوق  مفـاهیم  همه و

 اند شده استخراج
 هدف .است داده بنیاد يپرداز هینظر در لیوتحل هیتجز دوم مرحلۀ محوري کدگذاري

 .اسـت  بـاز  کدگـذاري  مرحلـه  در دشـده یتول يهـا  مقولـه  بـین  رابطـه  برقراري مرحله این
مرکـزي   یـا  يا هسـته  همقولـ  عنـوان  بـه  مقولـه  یـک  تعیـین  و تمرکز بر محوري کدگذاري
 پـس  .شوند یم داده ارتباط آن به فرعی مقوالت عنوان به مقوالت سایر سپس و قرارداشته

 مقولـه  بـر  رگـذار یتأث شـرایط  انواع ها داده مجدد کدگذاري با محوري، مقوله تعریف از
 براي که ییها واکنش و ها کنش ،گر مداخله شرایط ي،ا نهیزم علی، شرایط شامل محوري

 از ناشـی  پیامدهاي و (راهبردها) ندیآ یم وجود به محوري مقوله به پاسخ یا کنترل اداره،
 باز کدگذاري از مستخرج يها مقوله محوري، کدگذاري طی .شوند یم تعریف نیز ها آن

 ي،ا نـه یزم شـرایط  ،گر مداخله شرایط علی، شرایط مرکزي، مقولۀ شامل دسته شش تحت
کـارت  مقولـه مـدل    شـده،  اسـتخراج  يهـا  مقولـه  بـین  از .اند قرارگرفته پیامدها و راهبردها

 مرکـز  در و شـده  گرفتـه  نظـر  در مرکزي مقولۀ منزله به ارزیابی متوازن با رویکرد اسالمی
 .است قرارگرفته مدل
 

 يمرکز ۀمقول  .1
 کنش که است یاساس دهايیپد ای اديیبن رخداد محوري، فکر و دهیا مرکزي، ۀمقول

 مرکـزي  مقولـه  عنـوان  بـه  کـه  يا مقولـه  .کنـد  یمـ  هدایت را ها مقوله گرید يها واکنش ای
 ربـط  آن به را یاصل مقوالت ریسا بتوان و بوده یانتزاع یکاف قدر به دیبا شود یم انتخاب

 نظـر  در آمـده  وجـود  بـه  طـرح  یـا  چـارچوب  براي عنوانی است که همان مقوله این .داد
 .شود یم گرفته
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 یعل طیشرا .2
 .گذارنـد  یم اثر مرکزي ۀمقول بر که است طیشرا و عیوقا از يا مجموعه یعل طیشرا

 مـوردنظر  دهیـ پد گسـترش  ایـ  وقـوع  بـه  که هستند یاتفاقات و عیوقا حوادث، یعل طیشرا
 اهـداف تحقـق  "، "یارزش طیمح" شامل یعل طیشرا پژوهش يها افتهی نايیم بر .انجامد یم

شـامل در   یارزشـ  طیاست. محـ  "عملکرد تیریمد"، "يریگ میتصم يارتقا "،"کیاستراتژ
 تیـ و عقالن يرمـاد یغ یاطالعـات  يازهـا ین نیتـأم  دادها،ی) روی(ارزش ينظر گرفتن بعد معنو

 جـاد یا ،يریـ گ میتصـم  يمناسب بـرا  ییمبنا جادیشامل ا يریگ میتصم ياست. ارتقا يجوهر
 مسـتمر  بهبـود اسـت.   يحسـابدار  يگزارشـگر  تیـ فیارتقـاء ک  نده،یآ ینیب شیپ يبرا ییمبنا

 جهت در اطالعات تدارك شامل عملکرد تیریمد. است سازمان مستمر بهبود مفهوم شامل
ــا جــادیو ا عملکــرد تیریمــد ــرا ییمبن ــتنب و قیتشــو يب ــق اهــداف   مناســب هی اســت. تحق

 يبـرا  مناسـب  امکـان  جـاد یو ا شـده  نیـی اهداف تع ریشامل عامل حرکت در مس کیاستراتژ
 است. کیاستراتژ اهداف تحقق

 ربط يذ عبارات و میمفاه و یعل عوامل مقوله .5 جدول
 مقوله میمفاه یینها يکدها

ــرفتن ــد درنظرگـ ــو بعـ ــ( يمعنـ ــ) رویارزشـ ــأم ،دادهایـ ــاین نیتـ ــات يازهـ  یاطالعـ
 ي،عقالنیت جوهريرمادیغ

  یارزش طیمح
 
 
 

 عوامل
 یعل

 ارتقـاء  ،نـده یآ ینـ یب شیپ يبرا ییمبنا جادیا ي،ریگ میتصم يبرا مناسب ییمبنا جادیا
 يحسابدار يگزارشگر تیفیک

 يارتقا
 يریگ میتصم

 تیریمـد  جهـت  در اطالعـات  تـدارك  ،مناسـب  هیـ تنب و قیتشـو  يبـرا  ییمبنا جادیا
 عملکرد

 عملکرد تیریمد

 مستمر بهبود مستمر بهبود

 اهـداف  تحقـق  يبـرا  مناسب امکان جادیا ،شده نییتع اهداف ریمس در حرکت عامل
 کیاستراتژ

 اهداف تحقق
 کیاستراتژ

 
 گر مداخله طیشرا .3

 نـد یفرآ در کـه  هسـتند  طیشـرا  و رخـدادها  ع،یوقـا  از يا مجموعـه  گر مداخله طیشرا
 طیشـرا  ،درواقـع  .دهنـد  یمـ  رخ بـا رویکـرد اسـالمی    متـوازن  یابیارز کارت مدل استقرار
 راهبردهـاي  بـر  و دارنـد  تعلـق  مـوردنظر  دهیـ پد به که هستند يساختار طیشرا گر مداخله
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 طیشـرا "گـر شـامل    مداخلـه  طیدر پـژوهش حاضـر شـرا   .گذارنـد  یمـ  اثـر  واکنش و کنش
کـالن شـامل مطابقـت بـا اسـناد       طیمحـ  طیاسـت. شـرا   "کـالن  طیمحـ  طیشرا"و "یسازمان
 يو شدت رقابت در جامعه هدف، متناسب بودن بـا الگـو   زانیانداز، م و سند چشم یباالدست

 طیشـامل در نظـر گـرفتن عنصـر زمـان، محـ       یسازمان طیاست. شرا شرفتیپ یاسالم-یرانیا
 متفاوت، نظر رقبا نسبت به سازمان و چرخه عمر سازمان است. یقانون

 ربط يذ عبارات و میمفاه وگر  مداخله عوامل مقوله .6 جدول
 مقوله میمفاه یینها يکدها

 شدت و زانیم ،انداز و سند چشم یطابقت با اسناد باالدستم
 یرانـ یا يمتناسـب بـودن بـا الگـو     ،هـدف  جامعه در رقابت
 شرفتیپ یاسالم

  کالن طیمح طیشرا
 
 

 گر مداخله عوامل

نظر رقبا  ،متفاوت یقانون طیمح ،زمان عنصردر نظر گرفتن 
 سازمان عمر چرخه ،نسبت به سازمان

 یسازمان طیشرا

 يا نهیزم طیشرا .4
 و سـازد  یم فراهم را موردنظر ةدیپد ۀنیزم که است یطیشرا مجموعه يا نهیزم طیشرا

 ینـ یب جهـان  " يهـا  مقولـه  پـژوهش  يهـا  افتهی يمبنا. بر گذارد یم ریها تأث کنش و رفتارها بر
 یابیارز کارت مدل استقرار بر يا نهیزم طیشرامنزله  به "کشور یعمومفرهنگ " و "یاسالم

 کـنش  بعـد  چنـد  در هـا  مقولـه  نیـ ا از . هرکـدام کننـد  یمـ  عمل با رویکرد اسالمی متوازن
اسـت و   یالهـ  ینـ یب شـامل جهـان   یاسالم ینیب مقوله جهان .دهند یم صورت را رگذاريیتأث

و  طیو در نظـر گـرفتن شـرا    یها و فرهنگ اسالم کشور شامل ارزش یمقوله فرهنگ عموم
 الزامات جامعه هدف است.
 ربط يذ عبارات و میمفاه و يا نهیزم عوامل مقوله .7 جدول

 مقوله میمفاه یینها يکدها

 يا نهیزم عوامل یاسالم ینیب جهان یاسالم ینیب جهان

 الزامـات  و طیشـرا نظر گـرفتن   در ی،ها و فرهنگ اسالم ارزش
 هدف جامعه

 کشور یعموم فرهنگ

  راهبردها .5
 فـراهم  مـوردنظر  دهیـ پد بـراي  ییهـا  حـل  راه که هستند هدفمندي يها کنش راهبردها

 و هـا  بـرکنش  یمبتنـ  راهبردهـا  .شـوند  یمـ  جینتـا  و امـدها یپ جـاد یا بـه  منجـر  و سـازند  یم
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 يهـا  افتـه ی يبـر مبنـا   .هسـتند  مـوردنظر  دهیپد با برخورد و اداره کنترل، براي ییها واکنش
 ينـدها یفرآ ،يریادگیـ رشد و  ،یاسالم کردیبا رو یسازمان پژوهش، راهبردها شامل فرهنگ

 یو اخالق کـار اسـالم   یمال ان،یمشترتکریم  ،یاسالم کردیبا رو یاجتماع تیمسئول ،یداخل
 است.

 ربط يذ عبارات و میمفاه و راهبردها مقوله .8جدول 
 یینها يکدها میمفاه مقوله

راهبردها
 

گ
فرهن

 
سازمان

با ی
 

یرو
کرد

 
اسالم

 ی

 ی،انسان کرامت ی،عال یرسان خدمت ،کارکنان یشخص یزندگ به توجه ،ها انسان يمبنا خداوند اتیاخالق
 در ییگرا آخرت ،خود رمجموعهیز یانسان يروین از اطالع ،منابع عادالنه عیتوز ي،معنو و يرمادیغ منفعت
 از يریدستگ ی،ارزش کردیرو با معامالت شدن شناخته تیرسم به ،کار در تین ،سازمان در تیمعنو ،کارها

 به اعتقاد ی،اساس يباورها و مفروضات ی،مشارکت يرهبر ،کارکنان نیب دوستانه يفضا وجود ،ردستانیز
 ،عدل و قسط اقامه ی،سازمان يکارها بهتر انجام يبرا خود يها ییتوانا اعالم ی،سازمان عدالت ،برکت
 یاسالم یشناس انسان

یادد و 
 دانش زیم و فکر اتاق ،روز دو بودن يمساو عدم ،کارکنان يتوانمندساز ،کار انجام نیح در يریادگی گیر

فرآ
ی

ندها
 ي

داخل
 یزشیانگ نظام ،انتصاب از قبل آزمودن ي،ساالر ستهیشا ی،خودکنترل ،ندهایفرآ در تیشفاف ،مناسب نشیگز ی

 ی،داخل يندهایفرآ منفعت نهیهزنظر گرفتن  در ی،داخل يندهایفرآ در اعتماد ی،نیدارو نظام مقابل در
 کارگزاران نیب فیوظا میتقس ،معامالت بودن آسان ،معامالت در صداقت

مسئول
ی

 ت
اجتماع

با ی
 

یرو
کرد

 
اسالم

 توجه ،جامعه برابر در تیمسئول ،جامعه و يمشتر قیدق یازسنجین ي،ابزار مقابل در يجوهر تیعقالن تیاهم ی
 نیب توازن ،گرانید به ضرر عدم ی،نید عملکرد یابیارز بودن شرکت حوزه از فراتر ،ها تیفعال یاثربخش به

 تیفعال یاجتماع منافع ،منابع اسراف عدم ،ستیز طیمح ، مسئولیت در برابرجامعه و يمشتر شرکت، منافع
 ياقتصاد

تکریم 
مشتر

ی
 از تیحما ،نفعانیذ گسترش مشتریان، حقوق تیرعا ي،مشتر مصلحتنظر گرفتن  در کار، تیفیک به توجه ان

 رفاه شیافزا ي،خودساز نهیزم کارکنان يماد يازهاین نیتأم ،نفعانیذ يجا به حقان يذ ،فیضع يها گروه
 با منصفانه رفتار ،خدمات و کاال منصفانه يگذار متیق ،انیمشتر رفاه شیافزا ،کارکنان تیرضا ،انیمشتر

 يمشتر به يبازار نگاه عدم ي منطبق با شریعت،ها تیفعال ،کارکنان

مال
 يها تیمحدود ،پاك هیسرما ي اسالمی،ها ارزشسود در چارچوب  حداکثر کردن فرآیند مالی عادالنه، ی

 یاسالم يها ارزش چارچوب در يماد سود ،معامالت در یفقه

اخالق
کار 

اسالم 
 ،سازمان در يکار وجدان ي،اقتصاد تیفعال از حالل کسب ،) منصفانهزیانسود ( ،محور لتیفض اخالق ی

 اسالم در اخالق ،درآمد کسب در يرو انهیم

 امدهایپ .6
 حاصـل  مـوردنظر  دهیپد به مربوط يها کنش و راهبردها از که هستند یجینتا امدهایپ

 را مسئله نیا دیبا ،با رویکرد اسالمی متوازن یابیارز کارت مدل استقرار از پس .شوند یم
شـامل   امـدها یپ .باشـد  داشـته  توانـد  یمـ  ییامـدها یپ چـه  مـدل  نیا استقرار که نمود یبررس
هـا   مـرتبط بـا آن   یینهـا  ياسـت و کـدها   یسازمان یانسان، تعال یتعال ،یاله تیرضا میمفاه

 یاثربخشـ  شیافـزا  ،یسازمان یتعال شیافزا ،یانسان يروینکمال  ،یاله تیرضااند از  عبارت
 .است یسازمان ییکارا شیافزا و یسازمان
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 ربط يو عبارات ذ میو مفاه امدهایپمقوله  .9 جدول

 مقوله میمفاه یینها يکدها

  رضایت الهی رضایت الهی
 

 امدهایپ
 انسان یتعال یانسان يروین کمال

 ی،سازمان یاثربخش شیافزا ی،سازمان یتعال شیافزا
 یسازمان ییکارا شیافزا

 یسازمان یتعال

 
 يریگ جهینتبحث و 
 بـه  نیـاز  کـه  اسـت  ایـن  مدل کارت ارزیابی متوازن با رویکرد اسالمی، در اولیۀ فرض

 اهـداف  و سـازمانی  کـالن  يانـدازها  چشـم  بـه  دسـتیابی  ارزیابی عملکرد بـراي  نظام یک

ارزیـابی   نظـام  بایـد  چگونـه  که باشیم امر این دنبال به باید اکنون .دارد ضرورت سازمانی
 چگونـه  کارت ارزیابی متوازن با رویکرد اسـالمی  جامع الگوي .نمود اجرایی را عملکرد

 بررسـی  کارت ارزیـابی متـوازن بـا رویکـرد اسـالمی،      جامع الگوي در مسئله اولین است؟

 .است آن استقرار بر تأثیرگذار علی شرایط
ي پژوهش، شرایط علی شامل محیط ارزشی است که عامل بسـیار مهـم   ها افتهی بر اساس

 و شـود  نگریسـته  هـا  گـروه  و افـراد  اساسـی  اعتقـادات  عنـوان  بـه  توانند یم ها ارزشاست. 
 ایـن  مهـم  اریبسـ  . نکتهکنند یم هدایت را ما اعمال که هستند ییدهاینباو  مجموعه بایدها

 اساسـی  از باورهـاي  هـا  ارزش .اسـت  متفـاوت  مختلف يها فرهنگ در ها ارزش که است

 هسـتند. بـا   رگـذار یتأث سـازمانی  عملکـرد  و فردي رفتار و نگرش بر و رندیگ یمسرچشمه 

 در طراحـی  اسـت  شایسـته  اسـت،  اسـالم  مـا  کشـور  در حاکم ارزشی نظام اینکه به توجه

یی اسـت  ها یژگیوي ا نهیزم. شرایط  گیرد قرار موردنظر اسالم ینیب جهان کاري يها ارزش
ی نـ یب جهـان قرار گیرد که شامل  موردتوجهکه براي اجرا و موفقیت بهتر در اجراي فرآیندها 

 اسالمی و فرهنگ عمومی کشور ایران است.
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 ي جامع ارزیابی عملکرد سازمانی با رویکرد اسالمیالگو .مدل کدگذاري محوري:1نمودار 
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از شـرایطی کـه بـر انتخـاب      انـد  عبـارت  گـر  مداخلـه  طیشـرا  ي،ا نـه یزمبرخالف شرایط 
اجـراي   توانـد  یمـ و  مـؤثر مکانیزم هاي ارزیابی عملکرد سازمانی در شرایط محیطـی ایـران   

مـدل کـارت ارزیـابی متـوازن بـا رویکـرد        مکانیزم ها را تسهیل نماید. در بعد پدیده اصلی،
اسالمی و ابعـاد آن موضـوع اصـلی ایـن تحقیـق بـوده اسـت. در بعـد راهبردهـا و اقـدامات           

در اجراي ارزیابی عملکرد سازمانی مبتنی بـر   تواند یمي اصلی است که ها تیفعالو  ها کنش
و  رشـد  خلـی، ي دانـدها یفرآ مشـتریان،  میتکـر  ایجاد ارزش راهگشا باشـد کـه ابعـاد مـالی،    

اسـت. الزم بـه ذکـر     شـده  گرفتـه یادگیري و مسئولیت اجتماعی با رویکرد اسـالمی در نظـر   
 توسـعه  الگـوي  و متعـارف  اقتصـاد  چارچوب در مشتري است شاخص پیشنهادي رضایت

 بیشـتر  سـود  کسـب  مشـتریان،  رضـایت  به توجه از هدف ،در آن که اند شده مطرح غربی
 الهـی  رضـایت  کسـب  رضایت مشتري جلب از هدف سالمی ا بینش در ازآنجاکه .است
 يهـا  آمـوزه  اسـاس  و بـر  ردیـ گ یمـ  خود به دیگري شکل مشتري شاخص رضایت ،است

کـرد   مطـرح  اسـت،  مشـتري  رضایت از فراتر را که مشتري تکریم مفهوم توان یم اسالمی
ي مـدل  ریکـارگ  بـه مورد انتظار از  جینتا در بعد پیامدها، تیدرنها ).1390پناهی بروجردي،(

ي مـورد  امدهایپ است. قرارگرفته موردتوجهکارت ارزیابی متوازن مبتنی بر رویکرد اسالمی 
 ی انسانی و رضایت الهی است.تعال انتظار شامل تعالی سازمانی،

 اسـت  این اصلی مسئله .است یشناخت روان نهیدرزم حاضر پژوهش نوآوري ینتر مهم
 حـالی  در ایـن  .اسـت  نشـده  انجـام  ایـران  در اده بنیادد نظریه روش با تاکنون پژوهشی که

 از مـدل کـارت ارزیـابی متـوازن     نـه یدرزم روش ایـن  بـا  جـدي  مطالعات تجربی که است
 از بسـیاري  کـه  شود یم ناشی ازآنجا کار این ضرورت .است برخوردار فراوانی ضرورت

 مـوارد  برخـی  در کـه  هسـتند  ي غربـی هـا  شهیر داراي ارزیابی عملکرد سازمانی يها مدل
 روش .باشـد  نداشته ایرانی همخوانی جامعه غیرسازمانی و سازمانی بافرهنگ است ممکن
 بـر مبنـاي   بایـد  آمـده  دسـت  بـه  يهـا  مـدل  کـه  دارد ایـن  بـر  دیـ تأک داده بنیـاد  نظریـۀ 

بستر  و است نموده عمل راستا این در حاضر پژوهش .باشد ایرانی جامعه یسازمان فرهنگ
 نمـوده  لحـاظ  مـدل  احصـاء  براي را ایرانی مدیریتیِ و صنعتی جامعۀ سازمانیِ و فرهنگی

مـدل کـارت ارزیـابی     ایـن،  بـر  عـالوه  .اسـت  آن يها ينوآور از یکی خود که این است
 و زمینـه  ایـن  از برخاسـته  و باشـد  بـومی  فرهنگ از برگرفته متوازن با رویکرد اسالمی که

 شـکاف  پدیـده  بـه  نمـوده  تالش زمینه این در حاضر پژوهش .ندارد باشد، وجود شرایط
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 .است داده ارائه را الگویی چنین از اولیه طرحی و نموده توجه عمل نظر
   :شود می پیشنهاد زیر موضوعات آتی تحقیقات براي ادامه، در
با اتکا به مطالعات  توان یمتقویت کفایت الگوي پیشنهادي تحقیق: در این خصوص  -1

 ي نظري الگوي تحقیق حاضر پرداخت.ریپذ میتعماستقرایی دیگر به بررسی 
 نظـام  عملیـاتی  تبیـین  سـازمانی  تعـالی  الگـوي  در ارزیـابی  نظام اهمیت به توجه با -2

 توانـد  یمـ  تحقیق، این پیشنهادي مدل مبناي بر اسالمی سازمانی تعالی خودارزیابی الگوي
 .گیرد قرار موردمطالعه مستقل موضوعی عنوان به

ي هـا  مدل ارائه مختلف، يها سازمان تنوع گرفتن در نظر با امروزه اینکه به توجه با -3
 طراحـی  اسـت،  قرارگرفتـه  موردتوجـه  هـا  سـازمان  مختلـف  انواع با متناسب و اختصاصی

 يهـا  عرصـه  در فعـال  يهـا  سـازمان  براي الگوي کارت ارزیابی متوازن با رویکرد اسالمی
 کـار  دسـتور  در توانـد  یمـ  نظـامی،  و عمـومی، فرهنگـی   يهـا  حـوزه  در ژهیـ و به مختلف،

 .يریقرارگ آتی تحقیقاتی يها تیفعال
 رویکـرد  بـر اسـاس   مـدیریتی  مسائل سایر در کاربردي يها مدل ارائه براي تالش -4

 موردتوجـه  بایـد  پیشـرفت  ایرانـی  - اسـالمی  کـالن  الگـوي  تکمیـل  منظـور  بـه  اسـالمی 
 .گیرد قرار دغدغه مند پژوهشگران
 از: اند عبارتی تحقیق شناس روشي وارد بر ها تیمحدود

ي این مطالعه بـا اتکـا   ها افتهی ،ها دادههمانند اغلب مطالعات مبتنی بر نظریه برخاسته از -1
ي نظـري  ریپـذ  میتعمـ  توانـد  یمـ  اسـت  شـده  حاصـل و تجربیات افراد معـدودي   ها دگاهیدبه 

 .کند یمیی همراه ها تیمحدودي تحقیق را با ها افتهی
ي آمـاري نتـایج آن را بـا    ریپـذ  میتعمـ ی تحقیـق حاضـر   شناسـ  روشماهیت استقرایی -2

 کرده است. رو روبه تیمحدود
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 منابع
 قرآن کریم
 عـالم  الـه.  کـرم  فـرد،  دانش ی.مرتض ی خانی،موس .رضا بیگی، نجف .میمر ادیب زاده،

 فصـلنامه  ،هـاي دولتـی   طراحی الگوي مدیریت عملکرد براي سـازمان  )،1396( ،اکبر تبریز،
 .24 تا 1.صص ،19 شماره ،علمی مدیریت منابع در نیروي انتظامی

)، توسـعه مـدل امتیـاز    1384( ،تورج ی،بیمج ؛ناصر سپاسی، ریم مهدي؛ دیس الوانی،
 1.صص ،5 شماره دوم، سال ،علمی تخصصی مدیریت فصلنامه متوازن در بخش دولتی،

 .16 تا
 ایرانی اسالمی الگوي در مشتري تکریم )، شاخص1390( ،اهللا نعمت پناهی بروجردي،

 .177تا  153صص. دوم، شماره دوم، سال اقتصاد اسالمی، معرفت پیشرفت،
مـدل کـارت    توسـعه  )،1389( ،مـان یپ ،اخـوان  .جـالل  ی نـور، رضـائ  ی.مصطف جعفري،

 موردي یک گروه صنعتی تحقیقاتی دولتی در ایران، مطالعه امتیازي متوازن مدیریت دانش:
 .394تا  363. صص ،44 شماره ،8دوره  دوفصلنامه علمی راهبردهاي بازرگانی،

 الگـوي  )، طراحـی 1397( یعل محسن. صفري، دیس . عالمه،محمود دانیالی ده حوض،
 دهـم،  سـال  تحـول،  مـدیریت  نامه داده بنیاد، پژوهش ردرویک با جانشین پروري مدیریت

 .140تا  105.صص ،19 شماره
 با فاضالب و آب هاي شرکت عملکرد ارزیابی )،1398( ساناز، ،احمدي رحیم. دباغ،

 شـهري اسـتان   فاضـالب  و آب شـرکت  :مـوردي  (مطالعـه  متـوازن  امتیـاز  کـارت  مـدل 
 .63تا  50. صص ،1 شماره ،30 دوره ،فاضالب و آب مجله غربی)، آذربایجان

ضـرورت   ی، بررسـ )1395( ،سـا یپر دهیسـ  ،يخسرو. مشهد ،یمنطقزهرا.  ،یلمید یانتید
ــداز  ،یاســالم يحســابدار  و یارزشــ يحســابداردو فصــلنامه  ،یدانشــگاه خبرگــان دگاهی

 .24تا  1.صص ،يرفتار
ي بـا رویکـرد   ریـ گ میتصـم )، طراحـی الگـوي   1394( ي،مهد اله. عزیزي، روح رازینی،

 .100تا  73.صص ،4، شماره 23 سال ،فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت اسالمیاسالمی، 
 ،احمـد  ي،گـودرز  .دالـه ی ي فـرد، نـور  .احمـد  نژاد، عقوبی .دونیفر رهنماي رودپشتی،

 عملکـرد  ارزیابی معیارهاي بر انتقادي حسابداري هاي رویه افشاي تأثیر ارزیابی )،1392(
 دوم، شـماره  پنجم، سال مالی، حسابداري پژوهش هاي مالی، مجله ريکیفیت گزارشگ و

 .92تا  73.صص ،16 یاپیپ شماره
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 .آگاه انتشارات تهران، ،پیشرفته سازمانی رفتار )،1388( حسن، متین، زارعی
 منظـر  از سـازمانی  عملکـرد  ارزیـابی  )،1395( ی،علـ  ي،فرهـاد  ی؛رعلـ یم سـید نقـوي،  

 .39 تا 21.صص ،15 شماره ،5 سال ،البالغه پژوهشنامه نهج فصلنامه ،البالغه نهج
 يداریـ پا یابیـ ارز )،1392( ،سـاالر  ریم یی،شوایپ ساالر؛ ریام ي،محمد ؛اکبر عالم تبریز،

 )،BSC-AHP( یسلسـله مراتبـ   لیـ تحل متـوازن ي ازیـ کـارت امت  کـرد یصنعت معدن با رو
 21.صص ،28 شماره یازدهم، سال ،علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی فصلنامه

 .40تا 
 رسـاله  اسـالمی،  اصـول  اسـاس  بـر  بازاریـابی  در مـدلی  )، تدوین1391( ،فاطمه عیدي،

 تحصیالت تکمیلی، دانشگاه پیام نور. مرکز دکتري،
 ،)1393( فریـدون،  رود پشـتی،  رهنمـاي  هاشـم،  نیکو مرام، و رضا جمکرانی، غالمی

 علمـی  فصـلنامه  اسـالمی،  رویکـرد  بـا  مـالی  گزارشگري نظري مفاهیم کلیدي هاي مؤلفه
 .40تا  23 صص ،13 شماره ،4 سال ،مدیریت حسابرسی و حسابداري دانش پژوهشی

 ،هـا  سـازمان  در عملکـرد  ارزیـابی  رویکردهـاي  یبررسـ  )،1396( ،محمد کریم نجاتی،
 دانشـگاه  مهندسـی مـواد و صـنایع،    دانشـکده  ،MBAکارشناسی ارشـد مـدیریت    نامه انیپا

 سمنان.
)، منظر پنجم ارزیابی 1395( . حسن شهرت،نیمحمدحس . قدیریان آرانی،محمد نمازي،

 .110تا  83.صص ،12 شماره ،3، دوره ي حسابداريها یبررسمجله متوازن. 
)، 1393( ،رضـا یعل ،زاده حسنو  اصغر یعل . فانی،حسن . دانائی فرد،محمدرضا نوروزي،

فصـلنامه علمـی و پژوهشـی    بنیـاد،   داده نظریـه  مبناي بر اجتماعی مسئولیت نظري پردازش
 .34تا  5.صص چهارم، شماره هشتم، سال ،بهبود مدیریت

 ی،عباسعل و رستگار، رضا ي،نجار .محمدجواد ي،حضور مهدي. دیس موسوي داوودي،
 ،البالغـه  نهـج ي هـا  آمـوزه ي سـازمانی مبتنـی بـر    هـا  ارزش)، ارزیابی میـدانی الگـوي   1396(

 .48تا  33.صص ،1شماره ،5دوره  ،علمی و پژوهشی مدیریت سازمان هاي دولتی فصلنامه
 انتشارات ،تهران ،اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم)، 1396( محمد، دیس مقیمی،

 راه دان.
 کـارت  از )، اسـتفاده 1396ي، (مهد . شعبانزاده،محمد مجیدي، محمود. ایمانی برندق،

 و مـدیریت  مطالعـات  فصـلنامه داروسـازي،   صـنعت  عملکـرد  ارزیـابی  در متوازن امتیازي
 .537 تا 526 صص ،3 شماره ،3 دوره ،حسابداري
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طراحی الگوي ارزیابی  )،1397( ی،محبعل ی،دهقان .ریام ی،رچیحص .اوشیس پناه، نصرت
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