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 چکیده

شعب بانک صنعت و  ازنبر اساس مدل کارت امتیازی متوبر منظر مالی و مشتریان  ای حرفهاخالق  تأثیراین تحقیق با عنوان 

 ستاد کارکنانکلیه پیمایشی در جامعه آماری تحقیق شامل  -روش تحقیق توصیفیمعدن شهر تهران بوده است و با استفاده از 

گیری، روش تصادفی ساده و نمونهنفر انجام پذیرفته است که جهت  404به تعداد  شعب بانک صنعت و معدن شهر تهران و

نفر برآورد و انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از  201استفاده از جدول مورگان برابربا روش تعیین حجم نمونه 

و آمار استنباطی شامل رگرسیون استفاده شده است.  یستوگرامهتوصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای ستونی و آمار 

ها بر اساس مدل کارت امتیازی بر عملکرد بانک ای حرفهبررسی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که در فرضیه اصلی، اخالق 

که اخالق  شده مشخصواحد دارد. همچنین در فرضیات فرعی تحقیق  444/0 اندازه به( اثر مثبت و معناداری BSCمتوازن )

 بر منظر مالی و مشتریان اثر ندارد. ای حرفه

 

 نمنظر مالی، منظر مشتریا ،ای حرفهاخالق ، اخالقهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

فلسفه، دین شناسی و علوم آکادمیک است: عدم ورود مدیران و رهبران به این بحث باعث  های زمینهای یکــی از اخالق حرفه

شده که بسیاری فکر کنند اخالق کار یک مد یا یک موج است کــه بـه درد واقعیتهای اداره سازمانها نمی خورد. آنها معتقدند 

 1ایث پیچیده فلسفی یا دینی است. اما اخالق کار یکی از زمینه های علمی مدیریت با رویکردی برنامهکه اخالق کار یک بح

است که دارای چندین ابزار عملی است. برنامه های مدیریت اخالق در دیگر زمینه های علم مدیریت نیز کاربردهای عملی دارد. 

شمار می رود؛ مخصوصاً از زمان تولد نهضت مسئولیت اجتماعی در  اخالق کار به عنوان یکی از زمینه های دانش مدیریت به

. در این دهه نهضتها و جنبشهای آگاهی بخش اجتماعی توقعات مردم را از شرکتها باال برد. مردم به این عقیده 1460دهه 

عی نظیر فقر، خشونت، رسیده بودند که شرکتها باید از امکانات وسیع مالی و نفوذ اجتماعی خود برای رفع مشکالت اجتما

حفاظت از محیط زیست، تساوی حقوق، بهداشت و سالمت همگانی و بهبود وضع آموزش استفاده کنند. بسیاری از مردم ادعا 

کردند که چون شرکتها با استفاده از منابع کشور به سود دست می یابند لذا به کشور مدیون بوده و برای بهبود وضع اجتماع می

اخالق کــار همــانند دیگر رشته ها و زمینه های مدیریت به دنبال یک نیاز به وجود آمد. با پیچیده تر و  باید کوشش کنند.

نظر اخالقی( و پرهیز از کارهای  پویاتر شدن تجارت، سازمانها فهمیدند که به راهنمائی هایی جهت انجام کارهای صحیح )از

 (1336)فرقانی، ای متولد شد رفهغلط و مضر برای دیگران نیاز دارند و لذا اخالق ح

 و مالی مجازی موسسات و ها بانک توسعه و ارتباطات و اطالعات فناوری های شبکه طریق از جهان در بانکی خدمات گسترش

، 1است. )وو و چو آورده به وجود بانکداری صنعت در باالیی رقابت ، کشور در خصوصی بانکداری نظام حضور و مجازی نیمه

2007) 

برخی مسائل کلی در برخی ادارات و سازمان های کشور، بر عملکرد و اثربخشی آنها اثر نامطلوبی داشته است. نمونه هایی  بروز

از این مسائل شامل بی توجهی به نیاز و خواست مشتریان در نحوه و شیوه ارائه خدمات، بی تفاوتی نسبت به منافع مشتریان و 

تشار فزاینده آمار مربوط به اختالس ها و انحرافات مالی در بخش های مختلف سازمان ها، توجه تک سویه به منافع سازمانی، ان

های اجتماعی و کم رنگ شدن هنجارهای مکتبی مانند دلسوزی و تالش بداخالقی و بی احترامی به رعایت اصول و ارزش

ها و کاهش ارزش کوشش مخلصانه حتی خارج مراجعه کنندگان و ارباب رجوعان یا مشتریان سازمان متعهدانه در رفع مایحتاج

گیرند می توانند آثار جبران ناپذیری برای قرار می ای حرفهاز ساعات اداری می باشد. این مسائل که همگی در حوزه اخالق 

 ها داشته باشند. سازمان

های کاری و شیوه ارائه د رویهها که در بازاری پررقابت حضور دارند و می بایست همواره خود را در راستای بهبوشعب بانک

های کالن و مشکالت مربوط به انحرافات مالی خدمات به مشتریان، تجهیز نمایند، با بوجود آمدن مسائلی مانند اختالس

تری یافته است نقش پررنگ ای حرفهکارکنان که در سال های اخیر به اوج خود رسیده است، توجه به مسائل مربوط به اخالق 

تواند راهگشای بسیار مناسبی جهت ها میهای بهره وری مانند عملکرد شعب بانکت موجود و آثار آن بر شاخصو در مشکال

به دلیل رقابت زیاد در این صنعت، سازمانها و موسسات مالی باید به دنبال ابزارهای رفع مشکالت بیان شده داشته باشد. 

تواند عملکرد را به نحو ای است که میزارها توجه بیشتر به اخالق حرفهمناسب برای بهبود عملکرد خود باشند. یکی از این اب

  چشمگیری بهبود دهد.

                                                           
1 Wu & Chou 
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های گذشته، یکی از موضوعات بحت برانگیز محافل باشد که طی قرنها میمتغیر دیگر این تحقیق، ارزیابی عملکرد سازمان

سائل موجود در سازمان ها نیز از این متغیر ناشی می ها بوده است و برخی مشکالت و معلمی و مدیریت سازمان ها و شرکت

ای، بر ارزیابی عملکرد سازمانی نیز به عنوان های سازمانی مانند اخالق حرفهسایر متغیر تأثیرگشت. مطالعه و بررسی رابطه و 

 موضوعات کلیدی در رفع مشکالت سازمانی موجود در ادبیات علمی جهان، بسیار پر رونق است.

 هزینه و کاهش از غیر دیگری هایحوزه در را خود رقابتی مزیت هاسازمان اطالعات، عصر رسیدن فرا یب که بابدین ترت

 یافتند.  توسعه ها در سازمان نوینی عملکرد ارزیابی هایچارچوب دیدند و وری بهره افزایش

 سیستم نهادند. در بنا را متوازن امتیازی کارت عنوان تحت عملکرد گیریاندازه برای جدید روش ( یک1442نورتون ) و کاپالن

 به مسأله این حاضر عصر در اما عملکرد است، گیری اندازه در مالی هایمعیار بر مدیران تأکید عملکرد ارزیابی سنتی های

)عالم هد د می ارائه عملکرد ارزیابی در را ضعیفی مالی نتایج عملکرد بر صرف تأکید زیرا است؛ گرفته قرار انتقاد مورد شدت

 (1333تبریزی، حاجی بابایی، رجبی فرد، 

 

 مبانی 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

 (2002، 2نحو. )کادوزیر هر به توسعه برای فرد و گروه درونی استعداد

 برای و داده پاسخ گوناگون های اخالقی حرفه مسائل به کوشد می که است اخالق جدید های شعبه از یکی ای فهحر اخالق

 (2007، 3است. )هارتوگ و وینستنلی متصور خاص اصولی آن

د ها را مدیریت کرده و عملکر تواند اجرای استراتژی : یک سیستم مدیریتی است که میروش ارزیابی كارت امتیازی متوازن 

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

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

 (2006، 4معلولی در شش منظر ذکر شده نشان دهد. )نایسن

 عبارت بهتر به بینی( است، پیش قدرت فاقد و نگر پیرو )گذشته یا وابسته شاخصی بانک یک مالی : عملکردمنظر مالی

 کندمی مشخص را موفقیت بانک نهایی تعریف که هستند بانک درونی عوامل از ای مجموعه کارکرد جهنتی مالی های دستاورد

 جدید، مشتریان جذب کنونی، رضایت مشتریان چون عواملی نتیجه بانک یک منابع در درصدی 40 افزایش مثال برای.

 باشد می مشتریان با روابط صحیح مدیریت و جدید های خدماتی بسته یا خدمات توسعه عملیاتی، های فرآیند موثر عملکرد

 کند می توصیف را داران سهام برای رشد پایدار خلق برای بانک تالش چگونگی استراتژی،.

 آن مالی عملکرد بهبود در اساسی نقش سودآور، و کلیدی مشتریان آوردن چنگ به در بانک یک : موفقیتمنظر مشتریان

 رضایت کسب مشتری چون به مربوط های زمینه در تاخیری، موفقیت هایشاخص گیری اندازه بر عالوه مشتریان منظر. دارد

 اصلی استراتژی عنصر مشتریان، به ارائه قابل ارزش انتخاب. کند می تعریف را هدف کارکنان با روابط رشد و حفظ شغلی،

 ( 1341)رنجبر،  است

                                                           
2 Cadozier 

3 Hartog & Winstanley 
4 Nissen 
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 پیشینه داخلی

در حسابداری و مدیریت مالی با تاکید برجایگاه آموزش اخالق  ای حرفه ( به بررسی نقش اخالق1347میرقادری، سیدمجید؛ )

و اهداف آموزش اخالق  ای حرفهعوامل پایه ای اخالق  حسابداری پرداختند. در این پژوهش به اهمیت اخالق از دیدگاه اسالم و

در سازمان بیان  ای حرفهرویج اخالق درحسابداری، ضرورت ت ای حرفهبه حسابداران اشاره می نماید. با اشاره به نقش اخالق 

میشود. سپس تهدیدهای اخالقی در حرفه حسابرسی و راههای مقابله با آن و مشکالت اخالقی حسابداری در اقتصاد امروز 

 گیرد.موردبررسی قرار می

فاده از کارت امتیازی ( در مقاله ای با عنوان ارزیابی عملکرد بخش بانکداری خصوصی ایران با است1340شاهوردی و همکاران )

متوازن با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی پرداختند. طبق ادبیات موضوع در ارتباط با بانکداری و کارت امتیازی متوازن 

شاخص برای ارزیابی انتخاب شدند. عالوه بر این وزن هر شاخص انتخاب شده  21و مفاهیم آن مطابق نظر خبرگان و مدیران 

رآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه شد. در این مقاله محققین با سه روش تاپسیس، الکتره و ویکور به رتبه به وسیله ی ف

بندی بانک های خصوصی پرداخته اند و نتایج نشان داد استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره فازی با کارت 

 .دی برای ارزیابی عملکرد استامتیازی متوازن یک مدل جدید و ابزار موثر و مفی

ها یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی ( در مقاله ای با عنوان ارزیابی عملکرد راهبردی بانک1334موتمنی و همکاران )

ها و موسسات مالی و اعتباری ارائه دادند. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات برای ارزیابی عملکرد بانک

انه ای معیار های ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیر مالی برای سه بانک به دست آمد، سپس با استفاده از کتابخ

بندی شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، ها به روش تاپسیس رتبهروش اچ پی فازی معیار ها وزن دهی و در نهایت بانک

اهمیت باالتری برخوردار است .در ارزیابی عملکرد مالی، معیار سهم منابع از نظر عملکرد غیر مالی نسبت به عملکرد مالی 

های بعدی قرار گرفتند. در ارزیابی عملکرد غیر مالی، معیار ها در رتبهاهمیت، رتبه اول و معیار های سودآوری و بازده دارایی

های بعدی قرار گرفتند. انکداری الکترونیک در رتبههای کیفیت خدمات و بقیمت گذاری از نظر اهمیت در رتبه اول و معیار

 توان انتظار داشت که در کل، عملکرد بانک بهبود یابد.دهد که به صرف داشتن عملکرد مالی خوب نمینتایج نشان می

 

 پیشینه خارجی

ه بررسی کردند نتایج های تجاری نیجریای را روی رضایت شغلی و تعهد مدیران شرکت( اثر اخالق حرفه2003اکپرا و وین )

ای سازمان و رویکردهای رضایت شغلی وجود دارد. نتایج همچنین حاکی از نشان داد که یک رابطه معناداری بین اخالق حرفه

تواند عاملی برای افزایش رضایت شغلی کارکنان و تعهدشان به سازمان مثبت در سازمان می ای حرفهآن است که وجود اخالق 

  .های تشویق و پاداش رفتارهای اخالقی را در سازمانشان گسترش دهندتوانند از طریق ایجاد سیستمانی میباشد رهبران سازم

( بر روی قوای درک فروشنده از اصول اخالق کار و اصول اخالق کارفرمایشان و رفتارهایشان به عنوان 2003پتی جان و چارلز )

ها تحقیق کردند. نتایج نشان داد که یک رابطه ایت شغلی فروشندهمصرف کننده و روابط موجود میان این مشاهدات و رض

مثبت بین درک فروشندگان از اخالق کار و اصول اخالق کارفرمایشان از برخوردهای مصرف کننده و رضایت شغلی فروشنده 

  .وجود دارد
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ی و تمایل به ترک شغل در بین ( در تحقیقی با عنوان رابطه بین جو اخالقی با رضایت شغلی تعهد سازمان2001اسچیکر )

های نمایندگان فروش مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد که ایجاد یک جو اخالقی بوسیله قوانین و خط مشی

 شود.اخالقی باعث رضایت شغلی تعهد سازمانی بیشتر و در نتیجه پایین آمدن نرخ ترک شغل می

 

 های تحقیق فرضیه

 ها بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن اثر دارد.ای بر عملکرد بانکالق حرفه: اخ اصلیالف( فرضیه 

 ب( فرضیات فرعی پژوهش

 بر منظر مالی اثر دارد. ای حرفهاخالق  -1

 بر منظر مشتریان اثر دارد. ای حرفهاخالق  -2

 

 روش تحقیق

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

این تحقیق همچنین از نظر ماهیت و روش، در گروه تحقیقات توصیفی و پیمایشی قرار دارد، زیرا محقق از طریق ابزار 

های قیق، از طریق توصیف متغیر های مورد مطالعه به تحلیل دادهپرسشنامه و بدون دخل و تصرف شخصی در نتایج تح

 گیرد.پردازد. این تحقیق همچنین از نظر ابزار جمع آوری داده ها، در گروه تحقیقات میدانی قرار میپرسشنامه می

 

 جامعه آماری 

 نفر کارمند می باشد. 404 ستاد شعب بانک صنعت و معدن شهر تهران به تعداد کارکنانجامعه آماری این تحقیق، کلیه 

 

 حجم نمونه و روش نمونه گیری

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند که  144نمونه تحقیق، روش تصادفی ساده بوده است که که طبق فرمول کوکران 

 پرسشنامه برگشت داده شد. 201پرسشنامه تقسیم و 205جهت اطمینان بیشتر

 

 های پژوهشآزمون فرضیه

 ی پژوهشفرضیه اصل

 ها بر اساس مدل كارت امتیازی متوازن اثر دارد.بر عملکرد بانک ای حرفهفرضیه اصلی اول: اخالق 

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

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

 زیر آمده است:
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 ( تحلیل واریانس مدل رگرسیونی1جدول )

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجات آزادی مجموع مربعات منبع

 204/5 1 204/5 رگرسیون
143/64 000/0 

 031/0 144 160/16 مانده

    200 364/21 کل

 

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

کوچکتر است، فرض صفر تایید نشده و فرض خطی  α=05/0از 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 رگرسیون2) جدول

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

1 444/0 244/0 240/0 23446/0 

 

 ای حرفهها توسط متغیر اخالق درصد تغییرات متغیر عملکرد بانک 24است، یعنی حدود  244/0مقدار ضریب تعیین مدل برابر 

 است. 444/0داده شود. همچنین ضریب همبستگی مدل برابر تواند توضیح می

 ( ضرایب مدل رگرسیونی3جدول )

 متغیرها
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 سطح معناداری tآماره 
B انحراف استاندارد Beta 

 142/0 742/2 مقدار ثابت
444/0 

723/14 000/0 

 000/0 004/3 037/0 244/0 ای حرفهاخالق 

، فرض یک مبنی بر اثر داشتن اخالق 05/0با 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  بر عملکرد بانک ها تایید می شود. ای حرفه

 نظر گرفت:

x 244/0  +742/2 =  ŷ 

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

شود. یا به  واحد تغییر در متغیر عملکرد بانک ها ایجاد می 444/0باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر،  ها می

شود. به استناد  واحد افزایش در متغیر عملکرد بانک ها ایجاد می 444/0زایش در این متغیر، عبارت دیگر به ازای یک واحد اف

 بر عملکرد بانک ها بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن اثر دارد. ای حرفهاخالق  نتایج فوق می توان گفت:
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 فرضیات فرعی پژوهش

 بر منظر مالی اثر دارد. ای حرفهفرضیه فرعی اول: اخالق 

رای آزمودن فرضیات این پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده می کنیم. در این فرضیه برای ورود متغیر ها در ب

 رگرسیون از روش یک مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در 

 جداول زیر آمده است:

 ( تحلیل واریانس مدل رگرسیونی4جدول )

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات ت آزادیدرجا مجموع مربعات منبع

 155/0 1 155/0 رگرسیون
634/0 425/0 

 242/0 144 143/43 مانده

    200 343/43 کل

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

بزرگتر است، فرض صفر تایید شده و فرض خطی بودن  α=05/0مدل رگرسیون، از مقدار مفروض  از آنجا که سطح معنا داری

 رابطه دو متغیر رد می شود و مدل رگرسیونی مورد نظر معنادار نمی باشد.

 ( ضرایب مدل رگرسیونی5جدول )

 متغیرها
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 سطح معناداری tآماره 
B استاندارد انحراف Beta 

  244/0 131/4 مقدار ثابت

057/0- 

344/16 000/0 

 425/0 -744/0 064/0 -051/0 ای حرفهاخالق 

 

مبنی بر اثر  ، فرض یک05/0همچنین با توجه به نتایج جدول فوق، به علت بزرگتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 

بر منظر مالی اثر  ای حرفهاخالق  شود. به استناد نتایج فوق می توان گفت:بر منظر مالی تایید نمی  ای حرفهداشتن اخالق 

 ندارد.

 بر منظر مشتریان اثر دارد. ای حرفهفرضیه فرعی دوم: اخالق 

برای آزمودن فرضیات این پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده می کنیم. در این فرضیه برای ورود متغیرها در 

 مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جداول زیر آمده است:رگرسیون از روش یک 

 ( تحلیل واریانس مدل رگرسیونی6جدول )

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجات آزادی مجموع مربعات منبع

 571/0 1 571/0 رگرسیون
440/2 120/0 

 234/0 144 536/46 مانده

    200 106/47 کل
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از جدول تحلیل واریانس به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده می شود. 

بزرگتر است، فرض صفر تایید شده و فرض خطی بودن  α=05/0از آنجا که سطح معنا داری مدل رگرسیون، از مقدار مفروض 

 د نظر معنادار نمی باشد.رابطه دو متغیر رد می شود و مدل رگرسیونی مور

 ( ضرایب مدل رگرسیونی7جدول )

 متغیرها
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 سطح معناداری tآماره 
B انحراف استاندارد Beta 

  240/0 733/4 مقدار ثابت

110/0- 

704/14 000/0 

 120/0 -562/1 063/0 -044/0 ای حرفهاخالق 

 

مبنی بر اثر  ، فرض یک05/0نتایج جدول فوق، به علت بزرگتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار  همچنین با توجه به

بر منظر  ای حرفهاخالق  بر منظر مشتریان تایید نمی شود. به استناد نتایج فوق می توان گفت: ای حرفهداشتن اخالق 

 اثر ندارد. مشتریان

 

 نتیجه گیری

 فرضیه اصلی

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

درصد تغییرات متغیر عملکرد بانک ها توسط متغیر  24است، یعنی حدود  244/0رگرسیون، مقدار ضریب تعیین مدل برابر 

است. همچنین بر اساس نتیجه  444/0می تواند توضیح داده شود. همچنین ضریب همبستگی مدل برابر  ای حرفهاخالق 

مبنی بر اثر داشتن  ، فرض یک05/0جدول ضرایب مدل رگرسیونی، به علت کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 

توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت  می Bبر عملکرد بانک ها تایید می شود. بر اساس مقادیر ستون  ای حرفهاخالق 

دارای اثر  ای حرفه. بنابراین ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که اخالق x 244/0  +742/2  = ŷگرفت:زیر در نظر 

واحد تغییر در متغیر عملکرد  444/0باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر،  مثبت و مستقیم بر عملکرد بانک ها می

بر عملکرد بانک ها بر اساس مدل کارت امتیازی  ای حرفهتوان گفت: اخالق فوق میشود. به استناد نتایج  ها ایجاد میبانک

 متوازن اثر دارد.

 

 فرضیه فرعی اول

، فرض یک مبنی بر 05/0بر اساس نتیجه جدول ضرایب مدل رگرسیونی، به علت بزرگتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 

بر منظر مالی اثر  ای حرفهتوان گفت: اخالق شود. به استناد نتایج فوق مینمی بر منظر مالی تایید ای حرفهاثر داشتن اخالق 

 ندارد.
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 فرضیه فرعی دوم

، فرض یک مبنی بر 05/0بر اساس نتیجه جدول ضرایب مدل رگرسیونی، به علت بزرگتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار 

بر منظر  ای حرفهتوان گفت: اخالق ود. به استناد نتایج فوق میشبر منظر مشتریان تایید نمی ای حرفهاثر داشتن اخالق 

 مشتریان اثر ندارد.

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 

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

 ر دولتی های دولتی و غیبر عملکرد سازمانی در سایر سازمان ای حرفهاخالق  تأثیربررسی  .1

  بر سایر متغیر ها مانند کاهش فساد اداری، اعتماد سازمانی و سرمایه اجتماعی ای حرفهبررسی و ارزیابی اثرات اخالق  -2

با توجه به اینکه این پژوهش در دوره یکساله صورت گرفته است، پیشنهاد می شود که پژوهشهای آتی در رابطه با موضوع  -3

 ی صورت گیرد تحقیق در یک دوره زمانی متماد

و عملکرد سازمانی مانند مدل اخالقی مدیران الرنس و گولبرگ، مدل اخالق  ای حرفهاستفاده از مدل های دیگر اخالق  -4

 کادوزیر ای حرفهمدل اخالق سازمانی کاویان و 

 استفاده از روش های دیگر جمع آوری اطالعات مانند مصاحبه و مشاهده در انجام تحقیق
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