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 بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ها بانکبر عملکرد  ای حرفه خود فهمي تأثیر
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 چکیده

بر اساس مدل کارت امتیازی شعب بانک صنعت و معدن شهر  ها بانکبر عملکرد  ای حرفهفهمی خود  تأثیراین تحقیق با عنوان 

شعب  و ستاد کارکنانکلیه پیمایشی در جامعه آماری تحقیق شامل  -روش تحقیق توصیفیتهران بوده است و با استفاده از 

برای  ای پایهلی تحقیق برگرفته از عوامل تحلی مدل نفر انجام پذیرفته است. 413صنعت و معدن شهر تهران به تعداد بانک 

در نظر  ای حرفهبر اساس مدل زیونتس )که این متغیر را با توجه به یکی از چهار بعد که شامل خود فهمی  ای حرفهاخالق 

اس بر اس ها بانکبر عملکرد  ای حرفهآزمون فرضیات تحقیق نشان داد که در فرضیه اصلی، اخالق  یجنتا .باشد میگرفته است( 

که خود فهمی  شده مشخصواحد دارد. همچنین در فرضیه فرعی تحقیق  434/1 اندازه بهمدل کارت امتیازی متوازن اثر 

 بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن اثر دارد. ها بانکواحد، بر عملکرد  222/1 اندازه به ای حرفه

 

 متوازنکارت امتیازی  ،ها بانکعملکرد  ،بانک ،خودفهمیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

ای که در خدمت به جامعه دارند معیارهای اخالقی متفاوتی دارند های گوناگون بر حسب میزان حساسیت و وظیفهحرفه

گردد. منابع انسانی پایه اصلی ای مهمترین عامل فرهنگی درتوسعه اقتصادی محسوب میاخالق حرفه (0925 ،)فراستخواه

مایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسانها عوامل فعالی هستند که دهند. سر ثروت ملتها را تشکیل می

سازند و  اقتصادی و سیاسی را می –کنند، سازمانهای اجتماعی  برداری می سازند، از منابع طبیعی بهره ها را متراکم می سرمایه

دمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری برند. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مر توسعه ملی را به جلو می

ای، اهمیت پرداختن به موضوع اخالق حرفه (0926برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد )کاویان،  بهره

ه تبع آن ارتقاء جایگاه ای افراد شاغل در یک نهاد و بها در تعالی اخالقی و حرفهآشنایی با معیارهای اخالقی و پایبندی به آن

در مؤسسات  ای حرفهاجتماعی آن نهاد یا سازمان در جامعه و تأثیرگذاری آن بر افراد کمک می نماید. ضرورت توجه به اخالق 

ترین از این نظر قابل بررسی است که محیط و صنعت بانکداری یکی از پررقابت ها بانکمالی ارائه دهنده خدمات مانند شعب 

 .در کشور است که ساالنه با ورود رقبای قدرتمند در این بازار، مواجه است صنایع فعال

مانند توجه به منافع، سالئق و عالئق  ای حرفهرقبای جدید که با تدابیری علمی و توجه و ارجمندی قوانینی در حوزه اخالق 

اند( مشاهده ه سهم بازار بسیار باالتری از آنها داشتهمشتریان، پا به عرصه فعالیت نهاده اند و با خالء ای که در پیشتازان بازار )ک

دیده می  ها انکبهای نموده اند، با احقاق حقوق نادیده گرفته شده و احترام جدی و متعهدانه به اصولی که در بیشتر اساسنامه

ازان این صنعت، با رشدی شود، ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، توانسته اند با اندک سرمایه و منابعی نسبت به پیشت

 .با اندک سابقه ای به عنوان رقیبان جدی صنعت بانکداری مطرح شوند فزاینده، سهم بازار خود را افزایش دهند و

گیری عملکرد را به طور خاص مورد انتقاد قرار پروفسور کاپالن، کنترل مدیریت سنتی را به صورت عام و اندازه 0329در سال 

کارت امتیازی  "ای تحت عنوانپروفسور کاپالن به همراه دکتر نورتون در مقاله 0332دامه داشت تا در سال داد. این تفکرات ا

چهارچوب کارت امتیازی متوازن را معرفی نمودند. این شیوه آن چنان  "کنندهایی که عملکرد را هدایت میمتوازن اندازه

 75ارت امتیازی متوازن بزرگ ترین توسعه کسب و کار در طول عنوان شد، ک0336ها داشت که در سال تاثیری در سازمان

 .سال گذشته است

میالدی تاکنون از زوایای گوناگونی تغییر یافته است. کارت امتیازی  31کارت امتیازی متوازن از زمان توسعه در اوایل دهه 

کند )عالم ریان و شهروندان ارائه میمتوازن چارچوبی برای توصیف استراتژی به منظور خلق ارزش برای سهام داران، مشت

 (0922رجبی فرد،  ،تبریزی، حاجی بابایی

ها نیز باید برای ، عملکرد های غیر مالی آنها بانکهای سرمایه گذاری و حسابدهی، به غیر از عملکرد مالی جهت تعیین رویه

 کارکنانکیفیت خدمات، رضایت مشتری و رضایت هایی از قبیل کلیه سهامدارن ارزیابی شود که این عملکرد ها از طریق معیار

 (2117شود. )وو و چو، اندازه گیری می

توانند نقش بسزایی در توسعه مستمر و تخصیص بهینه منابع می ها بانکدر مورد مزایای کارت امتیازی متوازن در عملکرد 

 ها بسیار حائز اهمیت است.داشته باشند؛ لذا تأمین و حفظ کارایی عملکرد آن
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 مباني نظری و پیشینه پژوهش

 و قوا اخذ جهت در جمعی است ایده به گروه یا فرد فیزیکی و روانی و ذهنی انرژی شدن متعهد کار، : اخالقایحرفه اخالق

 (2112، 0نحو. )کادوزیر هر به توسعه برای فرد و گروه درونی استعداد

 آن برای و داده پاسخ گوناگون هایاخالقی حرفه مسائل به شدکومی که است اخالق جدید هایشعبه از یکی ایحرفه اخالق

 (2117، 2است. )هارتوگ و وینستنلی متصور خاص اصولی

ها را مدیریت کرده و عملکرد  تواند اجرای استراتژی یک سیستم مدیریتی است که می روش ارزیابي کارت امتیازی متوازن:

داخلی، رشد و یادگیری، رضایت کارکنان و محیط و جامعه اندازه گیری سازمان را در شش منظر مالی، مشتری، فرایندهای 

ها و انتظارات عملکردی به کلیه ذینفعان درونی و بیرونی سازمان  کند و باعث انتقال و تفهیم ماموریت، چشم انداز، استراتژی

ای از روابط علّت و در قالب مجموعه تواند چشم انداز و ماموریت سازمان را شود. به عبارت دیگر، کارت امتیازی متوازن می

 (2116، 9معلولی در شش منظر ذکر شده نشان دهد. )نایسن

ای خود، فلسفه ای است. افراد تنها با فهمی از کار و فعالیت حرفه: پایه و اساس اخالق، خودفهمی حرفهای حرفهخود فهمي 

آیند و در نتیجه، در مناسبات خود با طبیعت و جهان یآن و نسبتش با زندگی مردم است که به درک اخالقی از آن نائل م

 (.2116کنند. )زیونتز، ها پیدا میپیرامون خود، نوعی احساس درونی از تعهد به آن ارزش

 

 پیشینه داخلي

( به بررسی پژوهش کیفی کارت امتیازی منابع انسانی در بخش دولتی با رویکرد 0932) بودالیی، سبیحه شمسی، حسن

پژوهی: سازمان منطقه آزاد کیش( پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد نقشه استراتژی، با  کلیدی )نمونهنفعان  ذی

نفعان  آمده ترسیم شد. کاربرد کارت امتیازی منابع انسانی در بخش دولتی با استفاده از رویکرد ذی دست استفاده از مضامین به

 آورد این پژوهش است. ترین ره های مربوطه اصلی خت ابر روایتو بر اساس فرایند تلفیقی تحلیل مضمون و سا

ریزی مبتنی بر عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن  سازی سیستم بودجه (به بررسی پیاده0937ابویی اردکان و همکاران )

ریزی بر مبنای  زی بودجهسا در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد پیاده

ترتیب موضوعات راهبردی مرکز  عملکرد، چگونگی اجرا و در نهایت نحوۀ توزیع بودجۀ مرکز طی برنامۀ استراتژیک و به

 است. شده مشخص

( به بررسی ارائه کارت امتیازی متوازن منابع انسانی مبتنی برشبیه سازی سیستمهای پویا )مطالعه 0936) صفری و همکاران

 قادر شرکت مدیران ارائهشده، مدل از استفاده ی: صنایع غذایی( پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بامورد

 در موفقیت کسب برای و کرده ارزیابی انسانی شاخصهای منابع مهمترین در را آنها تأثیر میزان و مؤثر عوامل که بود خواهند

 .کنند اتخاذ را الزم تصمیمهای آینده

 نتایج .است داده امتیازی متوازن انجام کارت اثربخشی و سازمانی فرهنگ میان رابطه بررسی عنوان با پژوهشی (2113) دیم

 انطباق انسجام، (،کار در شدن درگیر) مشارکت سازمانی چهار ویژگی از یک هر که است داده نشان پژوهش این از آمده بدست

 .است داشته مثبت و دار معنی ای رابطه متوازن امتیازی اثربخشی کارت با مأموریت و پذیری

                                                           
1 Cadozier 

2 Hartog & Winstanley 
3 Nissen 
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 این به پژوهش این در پژوهشگر .است داده جدید انجام چالش :متوازن امتیازی عنوان کارت با ( پژوهشی2113مناچاوان)

 بنگاههای از بسیاری پشتیبانی و تعهد درک، که مستلزم است ممکن متوازن امتیازی کارت شیوه که است رسیده نتیجه

 مناسب بسیار مدلی جدید اعضای و پیشنهادها پذیرش برای فرهنگی توسعه و عنوان تغییر به مدل این .باشد بزرگ و کوچک

 .است

 

 های تحقیق فرضیه

 بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن اثر دارد. ها بانکای بر عملکرد : اخالق حرفهاصليالف( فرضیه 

 ب( فرضیات فرعي پژوهش

 بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن اثر دارد. ها بانکعملکرد  بر ای حرفهخود فهمی 

 

 روش تحقیق

 این تحقیق از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد زیرا نتایج آن در جامعه مورد مطالعه استفاده شده است.

رشهـای مـالی شـرکتهـای پذیرفته شده های پژوهش، از صورتهای مالی و گـزاهای مورد نیاز برای آزمون فرضیهاطالعات و داده

های بـه کـار رفتـه در ایـن پژوهش بر پایۀ اطالعات تاریخی شرکتها به دست در بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد. داده

 اند.اند و از سامانۀ بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شدهآمده

 .باشد مینفر کارمند  413انک صنعت و معدن شهر تهران به تعداد ستاد شعب ب کارکنانجامعه آماری این تحقیق، کلیه 

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند که  033نمونه تحقیق، روش تصادفی ساده بوده است که که طبق فرمول کوکران 

 پرسشنامه برگشت داده شد. 210پرسشنامه تقسیم و 215جهت اطمینان بیشتر

 

 های پژوهشآزمون فرضیه

 یه اصلي پژوهشفرض

 بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن اثر دارد. ها بانکبر عملکرد  ای حرفهفرضیه اصلي اول: اخالق 

 برای آزمودن فرضیات این پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.

تایج حاصل از این آزمون در جداول ها در رگرسیون از روش یک مرحله ای استفاده شده است. ندر این فرضیه برای ورود متغیر

 زیر آمده است:

 ( تحلیل واریانس مدل رگرسیوني1جدول )

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجات آزادی مجموع مربعات منبع

 213/5 0 213/5 رگرسیون
049/64 111/1 

 120/1 033 061/06 مانده

    211 963/20 کل
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نظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده می شود. از جدول تحلیل واریانس به م

کوچکتر است، فرض صفر تایید نشده و فرض خطی  α=15/1از آنجا که سطح معنا داری مدل رگرسیون، از مقدار مفروض 

 باشد.شود و مدل رگرسیونی مورد نظر معنادار میبودن رابطه دو متغیر تایید می

 ( خالصه مدل رگرسیون2جدول )

 خطای معیار برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگي چند گانه منبع

0 434/1 244/1 241/1 22436/1 

 

 ای حرفهتوسط متغیر اخالق  ها بانکدرصد تغییرات متغیر عملکرد  24است، یعنی حدود  244/1مقدار ضریب تعیین مدل برابر 

 است. 434/1تواند توضیح داده شود. همچنین ضریب همبستگی مدل برابر می

 ( ضرایب مدل رگرسیوني3جدول )

 متغیرها
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 سطح معناداری tآماره 
B انحراف استاندارد Beta 

 111/1 729/03 434/1 042/1 732/2 مقدار ثابت

 111/1 113/2 197/1 233/1 ای حرفهاخالق 

 

بر اثر داشتن اخالق  ، فرض یک مبنی15/1با توجه به نتایج جدول فوق، به علت کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 

توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در  می Bبر اساس مقادیر ستون  تایید می شود. ها بانکبر عملکرد  ای حرفه

 نظر گرفت:

x 233/1  +732/2  = ŷ 

 ها بانکدارای اثر مثبت و مستقیم بر عملکرد  ای حرفهدر جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که اخالق 

شود. یا به عبارت  ایجاد می ها بانکواحد تغییر در متغیر عملکرد  434/1باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر،  می

شود. به استناد نتایج  ایجاد می ها بانکواحد افزایش در متغیر عملکرد  434/1زای یک واحد افزایش در این متغیر، دیگر به ا

 بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن اثر دارد. ها بانکبر عملکرد  ای حرفهاخالق  فوق می توان گفت:

 

 فرضیات فرعي پژوهش

 .بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن اثر دارد ها بانکد بر عملکر ای حرفهفرضیه فرعی دوم: خود فهمی 

 .برای آزمودن فرضیات این پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده می کنیم

در این فرضیه برای ورود متغیر ها در رگرسیون از روش یک مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جداول 

 :زیر آمده است
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 ( تحلیل واریانس مدل رگرسیوني4)جدول 

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجات آزادی مجموع مربعات منبع

776/0 رگرسیون  0 776/0  
194/02  111/1  

539/03 مانده  033 132/1  

963/20 کل  211    

 

و متغیر وابسته استفاده می شود. از جدول تحلیل واریانس به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل 

کوچکتر است، فرض صفر تایید نشده و فرض خطی  α=15/1از آنجا که سطح معنا داری مدل رگرسیون، از مقدار مفروض 

 .باشد میبودن رابطه دو متغیر تایید می شود و مدل رگرسیونی مورد نظر معنادار 

 ( خالصه مدل رگرسیون5جدول )

انهضریب همبستگي چند گ منبع  خطای معیار برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین 

0 222/1  129/1  172/1  90972/1  

 

توسط متغیر خود فهمی  ها بانکدرصد تغییرات متغیر عملکرد  2است، یعنی حدود  129/1مقدار ضریب تعیین مدل برابر 

 .است 222/1می تواند توضیح داده شود. همچنین ضریب همبستگی مدل برابر  ای حرفه

 ( ضرایب مدل رگرسیوني6جدول )

 متغیرها
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 سطح معناداری tآماره 
B انحراف استاندارد Beta 

936/9 مقدار ثابت  024/1   

222/1  

939/27  111/1  

ای حرفه خود فهمی  096/1  192/1  247/4  111/1  

 

بر اثر داشتن خود  مبنی ، فرض یک15/1کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار با توجه به نتایج جدول فوق، به علت 

توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت  می B بر اساس مقادیر ستون .تایید می شود ها بانکبر عملکرد  ای حرفهفهمی 

 :زیر در نظر گرفت

x 136/0 + 396/3 = ŷ 

دارای اثر مثبت و مستقیم بر عملکرد  ای حرفهرد شده بتا نشان می دهد که خود فهمی در جدول فوق، ستون ضرایب استاندا 

شود. یا به  ایجاد می ها بانکواحد تغییر در متغیر عملکرد  222/1باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر،  می ها بانک

شود. به استناد  ایجاد می ها بانکفزایش در متغیر عملکرد واحد ا 222/1عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در این متغیر، 

 بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن اثر دارد. ها بانکبر عملکرد  ای حرفهنتایج فوق می توان گفت: خود فهمی 
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 نتیجه گیری

 فرضیه اصلي

خالصه مدل  نتیجه جدولبرای آزمودن فرضیات این پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده گردید. بر اساس 

توسط متغیر  ها بانکدرصد تغییرات متغیر عملکرد  24است، یعنی حدود  244/1رگرسیون، مقدار ضریب تعیین مدل برابر 

است. همچنین بر اساس نتیجه  434/1می تواند توضیح داده شود. همچنین ضریب همبستگی مدل برابر  ای حرفهاخالق 

مبنی بر اثر داشتن  ، فرض یک15/1علت کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار جدول ضرایب مدل رگرسیونی، به 

توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت  می Bتایید می شود. بر اساس مقادیر ستون  ها بانکبر عملکرد  ای حرفهاخالق 

دارای اثر  ای حرفهده بتا نشان می دهد که اخالق . بنابراین ستون ضرایب استاندارد شx 233/1  +732/2  = ŷزیر در نظر گرفت:

واحد تغییر در متغیر عملکرد  434/1باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر،  می ها بانکمثبت و مستقیم بر عملکرد 

مدل کارت امتیازی بر اساس  ها بانکبر عملکرد  ای حرفهشود. به استناد نتایج فوق می توان گفت: اخالق  ایجاد می ها بانک

 متوازن اثر دارد.

 

 فرضیه فرعي

مبنی  ، فرض یک15/1بر اساس نتیجه جدول ضرایب مدل رگرسیونی، به علت کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 

ون این توان معادله رگرسی می Bتایید می شود. بر اساس مقادیر ستون  ها بانکبر عملکرد  ای حرفهبر اثر داشتن خود فهمی 

. بنابراین ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که x 136/0 + 396/3 = ŷفرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت:

 222/1باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر،  می ها بانکدارای اثر مثبت و مستقیم بر عملکرد  ای حرفهخود فهمی 

 ها بانکبر عملکرد  ای حرفهشود. به استناد نتایج فوق می توان گفت: خود فهمی  ایجاد می ها بانکواحد تغییر در متغیر عملکرد 

 بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن اثر دارد.

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتي

 برای تکمیل این تحقیق پیشنهاد می شود تحقیقات زیر در سایر سازمان ها قرار گیرد.

رسالت شعب در دوره های مستمر از سوی مدیران شعب جهت نهادینه شدن رسالت شعب در درون افکار بازگو نمودن اهداف و 

 کارکنان

های شعب، به منافع کارکنان توجه گردد و بصورت مستمر، از حقوق فردق کارکنان حمایت ها و تصمیم گیریریزی برنامهدر 

 گردد

ی بعمل آید و به احساسات و عقاید کارکنان احترام گذارده شده و این از کارکنان در امر تدوین برنامه های شعب، نظر خواه

 ها مورد مالحظه قرار گیردموارد، در تدوین برنامه

تالش مدیریت جهت ایجاد و تقویت و نهادینه شدن فرهنگ و جو سازمانی منطبق با اخالقیاتی مانند راستگویی، صداقت و 

 کنان رعایت گرددروراستی در ارائه گزارش های کاری به کار

 از دورویی و عوام فریبی و غیبت و بدگویی و افشاء اسرار کارکنان پرهیز گردد

 برگزاری جلسات گروهی در حضور کارکنان و نظرخواهی از آنان در تدوین برنامه های شعب
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مت جهت آموزش مهارت های حل مسأله و تکنیک های خالقیت فردی به کارکنان در غالب دوره های آموزش ضمن خد

 تقویت مهارت های خودمدیریتی و خوداتکایی کارکنان

های شعب جهت ایجاد اعتماد متقابل و مشارکت و نوآوری  ریزی برنامهمنافع فردی کارکنان در پشتیبانی از حمایت واقعی از 

 در انجام امور.
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