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Abstract
Purpose: One of the major challenges facing performance appraisal based on the Balanced Scorecard approach is the
lack of uniform integration and inference from understanding some of its indicators, which depend on the mental models
of managers. Lack of proper understanding of organizational strategies and lack of common vision of these strategies is
another challenge that must be minimized in order to properly implement this model. Therefore, the present study has
tried to investigate the effect that decision makers' mental models have on performance appraisal indicators from the
perspective of balanced scorecard and consequently on organizational performance, in order to create more development
and enrichment in the scorecard model. Balanced in order to reduce the perceptual shortcomings and torsionality of
some indicators in it, provided the possibility of better performance measurement in accordance with the mental models
of evaluators and decision makers.
Methodology: In this regard, the data required for the research were distributed and analyzed through two stage of pls
software and it is a researcher-made questionnaire among the managers of the Refah Bank in Gilan province.
Findings: The validity and reliability of the questionnaire were 0.895 and 0.603, respectively, and Cronbach’s alpha was
0.850. The results of this study indicate a strong and direct relationship between mental models and performance appraisal
indicators from the perspective of a stable balanced scorecard as well as organizational performance. The dependence of
more than 80% of the organizational performance variable on the subject mental model also shows the high impact of
this index on it.
Originality/Value: The existence of an intermediate relationship between the index of mental models, and other sights
of the stable balanced scorecard approach showed that this is an important factor affecting organizational performance
and can improve and enhance organizational performance by influencing the views of the balanced scorecard.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

بررسی نقش مدلهای ذهنی بر عملکرد سازمانی مدیران مبتنی بر کارت امتیازی متوازن پایدار
(مورد مطالعه شعب بانک رفاه استان گیالن)
3

معصومه تدریس حسنی ،*1مقصود امیری ،2حسین رحمانسرشت ،2امیر یوسفلی
1گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
2گروه مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
3گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.

چکیده
هدف :یکی از عمدهترین چالشهای پیش روی ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن عدم وجود یکپارچهسازی و
سازمان و نبود دیدمان مشترکی از این استراتژیها چالشی دیگر است که جهت اجرای صحیح این مدل ،باید به حداقل ممکن برسد .ازاینرو
تحقیق حاضر سعی نموده است تا به بررسی تأثیری که مدلهای ذهنی تصمیمگیرندگان بر شاخصهای ارزیابی عملکرد از منظر کارت
امتیازی متوازن و بالطبع آن بر عملکرد سازمانی میگذارد ،پرداخته تا از این طریق ضمن ایجاد توسعه و اغنای بیشتر در مدل کارت امتیازی
متوازن در راستا کاهش کاستیهای ادراکی و تورشی بودن برخی از شاخصها در آن ،امکان سنجش بهتر عملکرد را متناسب با مدلهای
ذهنی ارزیابان و تصمیمگیرندگان ،فراهم آورد.
روششناسی پژوهش :دادههای موردنیاز تحقیق ،از طریق پرسشنامه محقق ساخته بین مدیران بانک رفاه در سطح استان گیالن توزیع و با
استفاده از نرم افزار  plsدر دو مرحله مورد بررسی و تجز یهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :روایی و پایایی پرسشنامه مربوطه ،به ترتیب برابر با  0.895و  0.603و مقدار آلفای کرونباخ برابر با  0.850محاسبه گردید.
نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر وجود ارتباط قوی و مستقیم بین مدلهای ذهنی و شاخصهای ارزیابی عملکرد از منظر کارت امتیازی
متوازن پایدار و همینطور عملکرد سازمانی است .وابستگی بیش از  80درصدی متغیر عملکرد سازمانی با شاخص مدل ذهنی نیز
نشاندهنده تأثیرگذاری باالی این شاخص بر آن است.
اصالت/ارزش افزوده علمی :وجود ارتباط واسطهای میان شاخص مدلهای ذهنی،وسایر مناظر رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار
نشان داد که این مهم ،عامل اثرگذاری بر عملکرد سازمانی بوده و می تواند از طریق تاثیر گذاری بر مناظر کارت امتیازی متوازن منجر به
بهبود و ارتقای عملکرد سازمانی گردد.
کلیدواژهها :ارزیابی عملکرد ،کارت امتیازی متوازن پایدار ،مدل ذهنی.

 -1مقدمه
امروزه استفاده از نظام ارزیابی به دلیل وجود تحوالت شگرف در دانش مدیریت اجتنابناپذیر است .بهگونهای که بیماری فقدان نظام
ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات ،مدیریت ،اهداف و استراتژیها نشانهای از عالئم بیماری
سازمانهاست .فرآیند ارزیابی ،یکی از با اهمیتترین جریاناتی است که هر سازمان برای تضمین بقاء و اطالع از کیفیت عملکرد و اجرای
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه43-54 :

استنباطات یکسان از درک برخی از شاخصها در آن است که وابسته به مدلهای ذهنی مدیران میباشد .عدم درک صحیح استراتژیهای

دقیق برنامههای خود ،به آن احتیاج دارد .بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،منجر به ایجاد نیروی عظیم همافزایی میشود که بهعنوان پشتیبان
برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی محسوب میشود .در تمام تجزیهوتحلیلهای سازمانی ،عملکرد موضوعی است
که برای بهبود آن نیاز به اندازهگیری وجود دارد و ازاینرو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد نمیتوان تصور کرد .ازآنجاکه ،توانایی
سازمان در ارزیابی و اندازهگیری عملکرد فرآیندهای کلیدی سازمان منجر به بهبود دائمی و پیوسته سازمان میشود ،لذا استفاده از سیستم
ارزیابی باثبات و بدون تناقض ضرورتی اجتنابناپذیر است .اما جهانیشدن کسبوکارها ،بازبینی و نظارت بر عملکرد فرآیندهای سازمان،
عملکرد زنجیره تأمین آنها و به دنبال آن تنظیم اهداف استراتژیك سازمان نیز باید در ارزیابیها مدنظر قرار گیرد (طلوعی اشلقی و
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همکاران .)2010 ،1هر سازمانی برای دستیابی به اهدافی که توسط ذینفعان آن تعیین میشود ،تشکیل میشود و برای دستیابی به عملکرد

برتر و کسب نتایج مطلوب بدون داشتن برنامهای مدون در قالب یک سیستم یکپارچه قادر به ادامه عملیات نمیباشد و این امر مستلزم
بهکارگیری سیستمی است که بتواند به طرحریزی عملکرد و تدوین و اجرای برنامهها از طریق نظامهای اجرایی آن پرداخته و نهایتا منجر
به بهسازی عملکرد شود .سازمانها برای دستیابی به موفقیت جهت مقابله با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی باید رویکردها و
دیدگاههای جدید را جایگزین راهکارهای قدیمی کنند تا بتوانند به سازمانی با عملکرد بهتر تبدیل شوند .سازمانی با عملکرد بهتر یعنی
سازمانی که بتواند با واکنش سریع نسبت به تغییرات محیطی انطباق یافته و با ایجاد یک ساختار منسجم مدیریتی و ارائه رفتار خوب با
کارکنانش و نهایتا بهینه ساختن فعالیتهای اصلیاش به نتایج بهتری از سایر سازمانهای مشابه با خود دست یابد .چندین حوزه یا بخش

تدریس حسنی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه43-54 :

بسیار مهم برای سازمانها مشخصشده است که درواقع این بخشها ،عواملی کلیدیای در جهت دستیابی به موفقیت و بهبود عملکرد
بوده و مستلزم توجه بیشتر و برخورد مناسب و صحیح میباشند (اکسلرد و اکسلرد .)2017 ،2رسالت و اهداف استراتژیک سازمانها یا

شرکتها یکی از این عوامل است که میتواند به مجموعهای از معیارهای عملکرد تبدیل شوند (وونگارسم و همکاران )2003 ،3که شامل
شاخصهای فرایند و نتایج نهاییای است که تصویر جامعی از عملکرد سازمان را در اختیار مدیرانش قرار میدهد تا بتوانند چگونگی
پیشرفت سازمان را در دستیابی به اهداف استراتژیک اندازه بگیرند (علی احمدی و همکاران .)2009 ،4دیدگاه کاری و مدل ذهنیای مدیران
یکی دیگر از این عوامل است که به مدیران کمک میکند تا از این طریق اهداف عملیاتی را با شناسایی استراتژی سازمان تعیین و منجر به
بروز رفتار مناسب و عملکرد بهتر در سازمانشان شوند .توجه به مدلهای ذهنی برای پژوهشگران مختلف ازاینرو مهم است که این
مدلها ،دانش علمی را در مورد نحوه عملکرد سیستمها ،مجموعه افراد و پیشگو یی و پیشبینی روندهای احتمالی شبکههای انسانی
تسهیل میکند .درواقع شناخت مدلهای ذهنی ،راهنمای پایهای به پژوهشگران ارائه میدهند که میتوان از طریق آن افراد ،معنای زندگی
و تفکری تصمیمات و کنشهای فردی که آنان به زندگی خود دادهاند را شناخت (گاردنر و همکاران .)2017 ،5تئوری مدلهای ذهنی

میتواند پیوند گمشده بین پیچیدگی و عدم اطمینان در سیستمهای تصمیمگیری را روشن کند .تصمیمات و اقداماتی که مدیران انجام
میدهند ،حاصل تعامالت بسیاری سایر افراد مختلف و سهیم در آن موضوع نیز هست .تصمیمگیری چه در سطح فردی و چه در سطوح
جمعی ،با پیچیدگی مواجه است که نیاز به توانایی برای اندازهگیری مقدار گستردهای از اطالعات در دسترس است (براتن .)2007 ،6این

رویه باعث شکلگیری مدلهای ذهنی مشترك در بین یك جمع میشود ،درواقع عملکرد مؤثر تیمها نیاز به وجود یك مدل ذهنی است

که توسط اعضای تیم به اشتراك گذاشتهشده است (هورنگن و همکاران .)2000 ،7یك مدل ذهنی مشترك ،مدل ذهنی است که درون

یك تیم از اشتراك مدلهای ذهنی تکتک افراد آن مجموعه ساختهشده و توسط اعضای آن به اشتراك گذاشتهشده است .این نشاندهنده
نوعی چارچوب ذهنی است که در بین اعضای گروه بهطور مشترك شکلگرفته است .درواقع یك مدل ذهنی تیمی ،نوعی برداشت جمعی
است برآیند تصمیمات اعضای تیم را در یك وضعیت خاص قرار میدهد .این درك جمعی که اعضای تیم در مورد یك وضعیت خاص
به اشتراك میگذارند در برخی ادبیات علمی مدل وضعیت تیم نیز نامیده میشود اخیرا کار تحقیقاتی در مدلهای ذهنی مشترك نشان داد
که ذهنیتهای مشترك باالتر در تیمهای پروژه ،یادگیری و عملکرد تیم را بهبود میبخشد و بهطور خاص بهبود عملکرد در تجزیهوتحلیل

موردنیاز برای عملکرد پروژهای را افزایش میدهد (اکسینگ و همکاران .)2016 ،8از سویی دیگر ،ایجاد و توسعه یک سیستم ارزیابی
عملکرد مناسب ،کار دشواری است که خود با چالشهای متعددی همراه است .چالش اول ،شناسایی بهترین شاخصها در سازمان است
که دارای محدودیت در جمعآوری اطالعات و دشواری دستهبندی و تحلیل ان است .چالش دوم ،که منجر به ایجاد شاخصهای خاص
برای ارزیابی عملکرد میشود ناشی از عجله سازمان بهطور عام و مدیران بهطور خاص در تعجیل در قضاوت است .ازاینرو درطی سالهای
اخیر روشهای گوناگونی برای ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد مناسب مطابق با استراتژیهای سازمانها ارائهشده که هریک دارای نقاط قوت
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و ضعف خاص خود بوده و بهرهگیری از آنها با توجه به اهداف سازمانها در قیاس با یکدیگر متفاوت است .یکی از مشهورترین و
پرکاربردترین این روشها ،سیستم کارت امتیازی متوازن است که بهرهمندی از آن منجر به اجرای درست و موفقیتآمیز استراتژی سازمان
میشود و دید تازهای به کار و سازمان ایجاد مینماید (شهائی و انوری رستمی .)2007 ،1در این روش با استفاده از ابزاری به نام نقشه
استراتژی بین استراتژی ،فرایندها و اجرای سازمان ارتباط ایجادشده چشمانداز شفافی در مورد چگونگی ارتباط بین کارهای کارکنان به

اهداف کلی سازمان ایجاد میگردد (ایران زاده و برقی .)2009 ،2علیرغم کاربرد وسیع رویکرد کارت امتیازی متوازن در سازمانهای
استراتژی محور ،اجرای درست و موفق آن با کاستیهایی مواجه است .اولین چالش پیش روی این رویکرد مسئله انتقال درست دیدگاه
شرکت ،اهداف و استراتژیها به کلیه کارکنان بخصوص مدیران سازمانهاست (الی .)1997 ،3چالش دوم به نادقیق و ذهنی بودن برخی
شاخصها در آن مربوط میگردد .ارتباطات یکطرفه از باال به پایین علیرغم ماهیت مشارکتی آن چالش سومی است که در صورت
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پیچیده شدن شرایط ارزیابی نمایان شده و منجر به استفاده از الگوهای نامناسب در اجرا میگردد و چالش چهارم و نهایی در آن که منجر
به ایجاد تعارض و تنش معنیدار مابین مدیران عالی و بخشی میشود به مواردی چون :یکپارچهسازی شاخصها بهطور شهودی و ذهنی
توسط کاربران ،تورش ناشی از کمبود شناخت ارزیابان از کیفیات استراتژیها ،توجه ناکافی ارزیابان به و یژگیهای استراتژی و مقایسه
توانایی ارزیابیشوندگان با این ویژگیها و تورش ناشی از توجه گزینشی ارزیابان مرتبط میشود (آذر و همکاران .)2014 ،4این چالشها
همگی بیانگر عدم درک صحیح استراتژیهای سازمان و نبود دیدمان مشترکی از استراتژیهای سازمانی در بین مدیران و کارکنان است.
اهداف سازمانی را به وجود آورد ،میتوان برخی از نقیصههای مدل کارت امتیازی متوازن را که درگذر از فیلترهای ادراکی دچار تورشهای
ذهنی مدیران و ارزیابان میشود و در عمل جنبهای ذهنی مییابد ،مرتفع ساخت .ازآنجاکه مدلهای ذهنی مدیران بهعنوان منشأ تفکر
آنان به شمار میآید و از هر فردی به فرد دیگر متفاوت است ،میتوان با شکل دادن به ذهن مدیر و بررسی و توسعه تصویر ذهنی مشترک
و نزدیک به هم در مدیران ،احتمال موفقیت استراتژیها را افزایش داد (ریتچی-دونهام و پوئنت .)2008 ،5ازاینرو پژوهش حاضر در
تالش است تا با معرفی مفهوم مدلهای ذهنی به بررسی نقش آن بهعنوان یک عامل اثرگذار بر عملکرد سازمانی پرداخته و چگونگی
اثرگذاری آن را بر شاخصهای کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار دهد .تا بدینوسیله بتواند ضمن معرفی این مفهوم بهعنوان یک
شاخص جدید در مدل کارت امتیازی متوازن ،به چالشهای ناشی از نقیصههای ادراکی مدل از طریق ایجاد دیدمان مشترک و دستهبندی
مدلهای ذهنی موجود در تصمیمگیرندگان سازمانی بپردازد.

 -2ادبیات تحقیق
ازآنجاکه تحقیقات مشترک زیادی در حیطه ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و شاخص مدلهای ذهنی وجود ندارد،
در این قسمت ابتدا به ارائه مرتبطترین تحقیقات در این حوزه پرداخته و سپس به برخی از تحقیقات انجامشده در حوزه کارت امتیازی
متوازن در قالب جدول  1اشاره میشود.
آذر و درویشی )2008( 6پژوهشی را با عنوان بهبود سیستم کارت امتیازی متوازن بر اساس منطق فازی انجام داده و به این نتیجه
رسیدند که با توجه به شرایط و محدودیت  BSCدر نظر گرفتن الگوی ذهنی در اندازهگیری شاخصها و اولو یتبندی شاخصها جهت
دستیابی به اهداف عملکرد منجر به افزایش آن شده و در توسعه  BSCهای کسبوکار میتواند تواناییهای ظرفیت یادگیری استراتژی
و نهایتا موفقیت مدیریت عملکرد ،نقش مهمی را ایفا کند (امانی و همکاران .)2011 ،7گونزالز و همکاران )2012( 8به طبقهبندی
مدلهای ذهنی مدیران بر اساس نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن پرداختند .در این مقاله نقشه شناختی مدیران شرکتهای چاپ
پیادهسازی و اجرا شد و از روش نرخ فاصلهای برای تحلیل تفاوت در ادراکات مدیران نسبت به منابع و ظرفیتهای سازمان جهت اجرای
رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده شد .نتایج حاصله وجود تفاوت زیادی بین مدلهای ذهنی فردی مدیران و مدل ذهنی حاصلشده
از نقشه شناختی مدیران را نشان داد .در این مطالعه پیشنهادشده است که مدلهای ذهنی حاصلشده از نقشه شناختی ذهن مدیران
بهعنوان مرجعی جهت همگرایی مدلهای ذهنی مدیران مورداستفاده قرار گیرد .نهایتا این نتیجه حاصل شد که نقشه استراتژی رویکرد
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از اینرو اگر بتوان با بررسی و به اشتراکگذاری مدلهای ذهنی تصمیمگیرندگان سازمانی و کارکنان ،دیدمان مشترکی از استراتژیها و

کارت امتیازی متوازن ،منجر به کاهش ابهامات مدیران نسبت به اهداف سازمانی و بهبود شرایط رقابتی سازمانشان میشود (گونزالز و
همکاران.)2012 ،
گرازینی و بویسین )2013( 1به بررسی مدلهای ذهنی مدیران در کسبوکارهای کوچك پرداختند .هدف این مطالعه درک فرایند پیدایش
کسبوکارهای کوچك در میان مدیران فرانسوی بوده وبر این فرض بناشده که مدلهای ذهنی توسعهیافته در این مرحله ،تأثیر زیادی بر
مراحل بعدی دارد و بر روی چندین نظریه تمرکز دارد .برای بیان چگونگی مدلهای ذهنی مدیران کسبوکارهای کوچك ،از نظریههایی که
در زمینه شناخت کارآفرینی ریشه دارند ،بهره گرفتهشده و ماحصل مطالعات تجربی انجامشده در میان اعضای شبکه مدیران جوان از میان
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 100پاسخ دریافت شده بوده است .در این پژوهش در گام اول به طبقهبندی مدلهای ذهنی مدیران کسبوکارهای کوچك پرداختهشده و
در گام بعدی ،روابط مختلف بین مدلهای ذهنی مدیران و اهداف و رفتار آنها در زمینه کسبوکارهای کوچك موردبررسی قرارگرفته است

(گرازینی و بویسین .)2013 ،وال سانتوز و ترسا گارسیا )2006( 2به مطالعه زمانی که شناخت مشترک منجر به ذهن بسته میشود :مدلهای

ذهنی موقت ،یادگیری تیمی ،سازگاری و عملکرد پرداختند .در این مطالعه ،تأثیر تعدیلکننده دقت مدل زمانی ذهنی بر رابطه بین شباهت
مدل زمانی ذهنی و یادگیری تیمی و مکانیزم واسطهای تطبیق تیم در رابطه بین یادگیری تیم و عملکرد ،موردبررسی قرار گرفت .این مطالعه
دریك شبیهسازی مدیریتی بین  86تیم ( 913نفر) انجام شد .دادهها در سهنقطه زمانی جمعآوری گردید .نتایج نشان داد که زمانی که دقت
تدریس حسنی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه43-54 :

باال است ،شباهت مدل ذهنی موقت ارتباط معناداری با یادگیری تیمی ندارد .درحالیکه وقتی دقت کم است ،شباهت بیشتری بین مدلهای
ذهنی اعضای تیمی که کمتر در رفتار یادگیری دخیل هستند ،وجود دارد .این نتیجه نشان میدهد که به اشتراکگذاری یك مدل ذهنی
نادرست منجر به ذهن بسته میشود .بهعالوه سازگاری تیمی عاملی واسطهای بین یادگیری وعملکرد تیمی است .این یافتهها بر اهمیت
الگوهای ذهنی موقت در پیشبینی یادگیری تیمی تأکید دارد و اهمیت یادگیری تیمی خود نیز بر سازگاری و عملکرد تیمی تأکید میکند

(وال سانتوز و ترسا گارسیا .)2006 ،راست و همکاران )2016( 3به بررسی همگرایی بین مدل ذهنی کیفی و عملکرد کسبوکارها

پرداختند .این مقاله برای درک فرایند همگرایی ،رویکردی شناختی به استراتژی و سیستم ادراکی مدل ذهنی مدیران داشته است؛ و در یك
مطالعه طولی ،چند سطحی ،مدیران را در دونقطه زمانی موردبررسی قرار داد و به جمعآوری اطالعاتی در مورد افراد بهطور شخصی و یا
جمعی و هزینه و منفعت مدلهای ذهنی جهت مدیریت کیفیت پرداخت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که همگرایی بین منفعت
جمعی و منفعتهای فردی وجود دارد درحالیکه در مورد هزینهها ،همگرایی بین هزینه فردی و هزینههای جمعی بوده است .این همگرایی
منفعتی مربوط به بهبود عملکرد بوده درحالیکه چنین چیزی ،در مورد همگرایی هزینه صدق نمیکند .گاردنر و همکاران ( )2017به بررسی
تاثیر مدل های ذهنی تیم های گروهی بر عملکرد تیم و بررسی اینکه آیا مدلهای ذهنی تیم با افزایش زمان همکاری تیمها ادامه مییابد یا
خیر ،پرداختند .در این مطالعه ده تیم از جراحان بهطور تصادفی در طی  5روز انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند .تغییرات در عملکرد و
مدلهای ذهنی تیم در طول زمان با استفاده از آزمون تی زوجی انجام شد .تجزیهوتحلیل رگرسیون برای بررسی اینکه چه میزان مدلهای
ذهنی تیمی عملکرد تیم را پیشبینی کرد ،مورداستفاده قرار گرفت .نتایج تستهای دوگانه نمونه  tنشان داد که همبستگی عملکرد متوسط و
مدلهای ذهنی تیم از روز اول تا آخر بهبودیافته است .عالوه بر این ،تجزیهوتحلیل رگرسیون نشان داد که مدلهای ذهنی تیم ،قادر به
پیشبینی عملکرد تیم در روزهای  2تا  5بوده است .بهطورکلی این نتایج نشان میدهد که به اشتراکگذاری بیشتر مدلهای ذهنی تیم در
میان تیمها منجر به عملکرد بهتر تیم میشود .افزون بر این ،افزایش مدلهای ذهنی تیم در طول زمان نشان میدهد که مشارکت در شبیهسازی

تیمی ممکن است فرایندی را ایجاد کند که تیمهای جراحی بتوانند دانش مشترک خویش را توسعه دهند (گریدانو و همکاران.)2011 ،4

دینسر و همکاران )2019( 5به تحلیل ابعاد سرکوآل کارت امتیازی متوازن بر اساس رویکردهای تصمیمگیری پرداختند .هدف اصلی این
تحقیق که در صنعت بانکداری ترکیه موردبررسی قرارگرفته است ،نشان دادن این نکته است که بانکها جهت افزایش کیفیت خدماتشان،
باید در خدمترسانی به مشتریانشان پیشقدم باشند .ازاینرو باید مهمترین و مرتبطترین عامل و کاری باید توسط بانکها در همین راستا
انجام شود ،شناسایی و موردتوجه قرار گیرد ،نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پرداختن به کیفیت خدمات ارائهشده به مشتریان توسط

بانکها ،ضمن کسب رضایتمندی مشتریانشان ،منجر به بهبود عملکرد در آنها نیز خواهد شد .یانگ و لی )2020( 6به تهیه یك نقشه
استراتژی برای حسابداری پزشکی قانونی جهت مدیریت ریسك حاصل از تقلبات با استفاده از رویکرد کارت امتیازی یکپارچه پرداختند.
در این مطالعه از روشهای ترکیبی دیمتل و شاخصهای چند معیاره تصمیمگیری و رویکرد تحلیل شبکهای جهت بهبود و شناسایی
معیارهای کارت امتیازی متوازن بهره گرفتهشده است .نتایج حاصل از این پژوهش برای کلیه تصمیمگیرندگان سازمانها جهت مدیریت

4

1

5

2

Giordano et al.
Dinçer et al.
6
Yang and Lee

Grazzini and Boissin
Valle Santos and Teresa Garcia
3
Rust et al.

ریسك حاصل از کالهبرداری و تضمین کیفیت حاکمیت شرکتی قابلاستفاده میباشد .ازنظر ارزیابی و برنامهریزی نیز تجزیهوتحلیل
نقشه استراتژی برای تعیین نقطه شروع تا اجرای حرفهای تصمیمگیرندگان جهت بهبود استراتژیهای موجود در سازمانشان و تمرکز بر
استراتژیهای مهمتر ،مفید بوده است.
جابری و همکاران )2020( 1یک مدل جامع ترکیبی  NDEA-BSCو شبکه عصبی جدید برای پیشبینی شاخصهای عملکردی سازمانی
ارائه دادند .مدل پیشنهادی در این پژوهش راهکاری را برای ارزیابی عملکرد  500شعبه بانک و نیز تشخیص پیشرفت و پسرفت آنها
ارائه داد .نتایج بهدستآمده نشاندهنده دقت مناسب و زمان محاسباتی کمتر مدلهای ترکیبی پیشنهادی است.
شفیعی و همکاران )2018( 2به ارزیابی کارایی پروژهها با استفاده از تحلیل پوششی دادهها و کارت امتیازی متوازن پرداختند؛ و نهایتا
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یک مدل تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی دادهها جهت ارزیابی کارایی و عملکرد پروژههای موسسه عمران شهر شیراز
ارائه دادند.
حسنزاده دیزجی و همکاران )2021( 3به شناسایی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی:
متوازن مطالعه موردی :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فراهم شد که ضمن ارزیابی عملکرد خود بتواند نتایج و روشهای بهکاررفته
را با سایر کتابخانههای ملی مقایسه کند تا درنهایت با مرور و پایشهای مکرر ،به اجماعی در خصوص شاخصهای خود برسد.
حسنی و همکاران )2020( 4به طراحی و برنامهریزی راهبرد توسعه مدیریت منابع انسانی تربیتبدنی ناجا با استفاده از روش کارت
امتیازی متوازن پرداختند .نتایج نشان داد که توجه به چهار حوزه کارت امتیازی متوازن در تربیتبدنی ناجا باعث برنامهریزی بهتر سازمان
و خصوصا تربیتبدنی ناجا برای ارائه خدمات بهتر به کارکنان و تربیتبدنی فرماندهی انتظامی استانها میشود.
رستمی و همکاران )2020( 5یک مدل پویای بودجهریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی :یک بانک
تجاری) ارائه دادند .در این پژوهش که از نوع تحقیقات توصیفی با رویکرد شبیهسازی پویا و مبتنی بر دو مرحله اصلی پیادهسازی کارت
امتیازی متوازن و شبیهسازی پویا در افق زمانی  20ساله از سال  1390الی  1410اجرا شد .نتایج ارائهکننده یک مدل پویا بهعنوان مدل
مالی بودجهریزی بانکی باقابلیت اعمال هرگونه تغییر در نرخهای سپرده و تسهیالت ،درآمدها و هزینهها و سایر پارامترهای برونزا بر
بانک به همراه شبیهسازی پیامدهای آن در افق زمانی و پیشبینی عملکرد متوازن است .لذا بر اساس مدل توسعهیافته ،یک بانک میتواند
بودجه بر مبنای عملکرد خود را مبتنی بر اهداف راهبردی تدوین و با اعمال تغییرات احتمالی و کنترل پیامدهای آن نسبت به تعدیل بودجه
و مدیریت عملکرد خود اقدام کند.
غفور نیا و همکاران )2020( 6به ارزیابی پویای عملکرد دانشگاه بهوسیلهی شبیهسازی کارت امتیازی متوازن پرداختند .نهایتا در این
پژوهش شاخصهای "افزایش فرصت مطالعاتی برای اساتید" و "افزایش دورههای آموزشی برای دانشجویان" و "افزایش تعداد دانشجویان
اعزامی به مجامع علمی" از بعد رشد و یادگیری" ،افزایش بودجه برای تسهیالت آموزشی ،رفاهی و پژوهشی" از بعد مالی و "افزایش تعداد
هیئتعلمی جذبشده" از بعد فرایندهای داخلی کارت امتیازی متوازن برای ارتقا بهعنوان سیاستهای بهبود معرفی شدند.
اکبریان و نجفی )2019( 7به اولو یتبندی اهداف استراتژیک در کارت امتیازی متوازن با تلفیق دیمتل و ای ان پی پرداختند .در این
پژوهش پس از ترسیم روابط علت و معلولی اهداف استراتژیک در نقشه استراتژی بهوسیله روش دیمتل بهصورت شبکهای ،اولو یتبندی
اهداف استراتژیک شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با استفاده از روش فرآیند تجزیهوتحلیل شبکه انجام شد .سپس منابع الزم
جهت اجرای برنامههای اقدام استراتژیک کارت امتیازی متوازن بر اساس اولو یتبندی اهداف استراتژیک مذکور تخصیص یافت و
بسیاری موارد دیگر.

Rostami et al.
Ghafournia et al.
Akbarian and Najafi

5

1

6

2

7

Jaberi et al.
Shafiee et al.
3
Hassanzadeh Dizji et al.
4
Hasani et al.

بررسی نقش مدلهای ذهنی بر عملکرد سازمانی مدیران مبتنی بر کارت امتیاز ی متوازن پایدار (مورد مطالعه شعب بانک رفاه استان گیالن)

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پرداختند .در این پژوهش شناسایی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی

 -3چارچوب مفهومی
 -3-1کارت امتیازی متوازن پایدار

بهطورکلی میتوان گفت با طبقهبندی این تحقیقات ،دو نوع برداشت از این رویکرد درک میشود:
−
−
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کارت امتیازی متوازی ابزاری است برای اندازهگیری عملکرد با هدف بهبود آن در سازمان.
کارت امتیازی متوازن ابزاری است برای تعریف چشمانداز ،آرمانها و اهداف سازمان .از طرفی دیگر بهتازگی مفهوم دیگری بنام مفهوم کارت امتیازی
متوازن پایدار با نگاهی جامعتر به بررسی مناظر مسائل اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی می پردازد و درصدد است تا کاستیهای رویکرد قبل را
مرتفع سازد.

بهکلی سه مرحله تحول میتوان برای رویکرد کارت امتیازی معرفی نمود .در مرحله اول ساختار سنتی مدل حفظ و فقط معیارها و
مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی نیز مدنظر قرار گرفت .در مرحله دوم جنبههای غیرمالی مثل عامل ذینفعان نیز مطرح شد و در مرحله
سوم ضمن در نظر گرفتن همه موارد قبلی مسائل مربوط به توسعه پایدار و مالحظات زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی نیز لحاظ
تدریس حسنی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه43-54 :

گردید .قابلذکر است که رویکرد این پژوهش نیز بر اساس مرحله سوم بهعبارتدیگر شکل چهار منظری کارت امتیازی متوازن است
(شفیعی و همکاران .)2018 ،شکل  1چارچوب مفهومی مدل کارت امتیازی متوازن را نشان میدهد.

شکل  -1چارچوب مفهومی مدل کارت امتیازی متوازن پایدار (شفیعی و همکاران.)2018 ،
Figure 1- Conceptual framework of the stable balanced scorecard model (Shafiee et al., 2018).

 -3-2مدل ذهنی

برای اولین بار کریک 1در  1943از مفهوم مدل ذهنی در مطالعات روانشناسی استفاده کرد و آن را مدلی از جهان پیرامونی با مقیاسی
کوچکتر تعریف کرد که افراد در ذهنشان دارند و میتوانند با استفاده از دانش و تجربه خود ،پیامدهای اقدامات خود را بهتر و مطمئنتر
پیشبینی کنند .پس از وی محققان دیگر مفهوم مدلهای ذهنی را در مباحث روانشناسی با عباراتی و اصطالحات متفاوت ولی با مفاهیم
معنایی نزدیك آوردند که ازجمله آن اصالحات میتوان به تصویر ذهنی ،بازنمودهای شناختی ،نگاشتهای علی ،سیستمهای

ارزش /

نماد ،طرحواره شناختی ،مسیرهای شناختی اشاره نمود که همگی آنها را میتوان معادل مفهوم مدلهای ذهنی درنظرگرفت (حقشناس

گرگابی و همکاران .)2018 ،2مدلهای ذهنی بنا بر نظر فریدمن ،از ارزشها ،اعتقادات و فرهنگ ما شکلگرفتهاند و به معنای تعبیر ما از

روابط علت و معلولی است .برخی دیگر مدلهای ذهنی را مانند لنزهایی برای مشاهده و تفسیر دنیا میدانند که اعضای سازمان از آنها
استفاده میکنند .سنگه و همکارانش نیز بر این باورند که چگونگی درک ما از دنیا و نحوه عمل ما بر مدلهای ذهنی ما اثر گذارده و

مدلهای ذهنی را مفروضات ،تعمیمها و یا حتی تصاویر و اشکالی میدانند که دارای رویه بسیار عمیقی هستند (رحمانسرشت و مقدم،3
 .)2007درواقع مدل ذهنی ،ممکن است بر اساس معیارهای گوناگون مانند میزان پیچیدگی ،درستی ،دقت ،پویایی ،جهت (مثبت یا
منفی بودن( و تعداد ابعاد ،تجزیهوتحلیل و طبقهبندی شوند و ساختار دانش افراد را شکل میدهند .عناصر متشکل مدل ذهنی بنا به

Rahman Seresht and Moghaddam

3

Craik
Haghshenas Gorgabi et al.

1
2

تعریف عبارتند از  :تصویرهای ذهنی (شفاف یا مبهم و مثبت یا منفی) ،تصورات ذهنی (ایستا و پویا) و مفروضات ذهنی (درون گرایانه
و برونگرایانه .مقیاسهای مدل ذهنی مدیران نیز شامل دو بخش تصدیقات

مدل ذهنی و ساختار مدل ذهنی میباشد (هال.)2011 ،1

شکل  2چارچوب مفهومی مدل ذهنی را نشان میدهد.
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شکل  -2چارچوب مفهومی مدل ذهنی (هال)2011،

 -3-3مدل ترکیبی و پیشنهادی

نتایج حاصل از تحقیقات گوناگون نشاندهنده اثرگذاری مفهوم مدل ذهنی بر عملکرد افراد سازمانهاست .ازاینرو اگر بتوان این مفهوم
را بهعنوان یک شاخص جدید اثرگذار در مدل کارت امتیازی متوازن اضافه نمود ،مدل پیشنهادی زیر محقق میگردد .از مزایای مدل زیر
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
−
−
−
−
−

توسعهی مدل قبلی کارت امتیازی متوازن.
ایجاد قابلیت بررسی چگونگی اثرگذاری مدل ذهنی مدیران و تصمیمگیرندگان بر عملکرد سازمانی.
تحول در نظام ارزیابی عملکرد از طریق ایجاد و دستهبندی بر اساس مدلهای ذهنی مشابه تصمیمگیرندگان و ارزیابان در یک گروه.
امکان ایجاد دیدمان مشترک در میان مدیران و کارکنان در هر سطح از عملکرد.
همسویی بهتر مدیران و کارکنان در راستای استراتژیها و اهداف سازمانی.

 -4روش شناسی
در این پژوهش اطالعات مربوط به شاخصها و زیر شاخصهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد برگرفته از ادبیات تحقیق و بهصورت
کتابخانهای از منابع مختلف گردآوری شد سپس جهت تعیین عوامل نهایی هریک از شاخصها ،دادههای مربوطه از طریق توزیع
پرسشنامه در سطح مدیران شعب بانک رفاه استان گیالن توزیع گردید .در گام بعد به کمک تحلیل عاملی تأییدی عوامل نهایی به دست
آمد و با استفاده از نرمافزار پی ال اس به تجزیهوتحلیل دادهها پرداخته شد .ازآنجاییکه مساله پژوهش در هر دو بخش مربوط به مدلهای
ذهنی و کارت امتیازی متوازن در این ساختار بر اساس دادههای سازمانی ایجاد نمیشود ،بنابراین خبره محور بوده و از حیث هدف
کاربردی و از حیث کاربرد در زمرهی تحقیقات توسعهای به شمار میآید .شکل  4ساختار کلی روششناسی پژوهش حاضر را بهطور
گامبهگام نشان میدهد.

Hall

1

بررسی نقش مدلهای ذهنی بر عملکرد سازمانی مدیران مبتنی بر کارت امتیاز ی متوازن پایدار (مورد مطالعه شعب بانک رفاه استان گیالن)

Figure 2- Conceptual framework of the mental model (Hall, 2011).

50

شکل  -3چارچوب مفهومی مدل پیشنهادی تحقیق.
Figure 3- Conceptual framework of the proposed research model.

تدریس حسنی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه43-54 :

شکل  -4روششناسی پژوهش.
Figure 4- Research methodology.

 -4-1فرضیات

فرضیههای اصلی:
−
−

بین مدل ذهنی و عملکرد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مدل ذهنی و مدل کارت امتیازی متوازن پایدار ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیههای فرعی:
−
−
−
−
−

بین مدل ذهنی و شاخص مالی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مدل ذهنی و شاخص فرایندهای داخلی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مدل ذهنی و شاخص ذینفعان ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مدل ذهنی و شاخص پایداری ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مدل ذهنی و شاخص رشد و یادگیری ارتباط معناداری وجود دارد.

 -4-2تجزیهوتحلیل دادهها

جهت تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از توزیع پرسشنامه درمیان خبرگان بانکی متشکل از مدیران و مسئوالن بانک ،رفاه استان گیالن از
نرمافزار پی ال اس و روش تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد .ازآنجاکه مطابق نظر خبرگان شاخص مالی ازجمله شاخصهای بسیار
بااهمیت در بانک میباشد ،بنابراین بهعنوان یک شاخص مستقل از متغیر پایداری و همردیف با سایر شاخصها لحاظ گردید .جهت
تجزیهوتحلیل دادهها در گام اول به بررسی چگونگی و شدت ارتباط بین متغیرها و روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته شد که به ترتیب
دارای مقادیری برابر با  0.895و  0.603و مقدار آلفای کرونباخ برای عملکرد سازمانی برابر با  0.850به خود اختصاص دادند .شکل
 5نتایج حاصل از خروجی تحلیل عاملی تأییدی را برای ساختار ابتدایی مدل پیشنهادی نشان میدهد همانطور که در شکل  5مشاهده
میشود مقدار آماره آزمون برای برخی از متغیرها کمتر از مقدار  1.96بوده ،بنابراین جهت اصالح ساختار مدل ابتدایی ،متغیرهای با
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مقادیر زیر این مقدار از ساختار ابتدایی مدل حذف و مدل اصالحی مجددا مورد آزمون قرار گرفت .شکل  6ساختار نهایی مدل
پیشنهادی و جدول  2نتایج نهایی حاصل از تجزیهوتحلیل داده هارا نشان میدهد .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود مقدار
آماره آزمون بین متغیر مدل ذهنی و عملکرد سازمانی برابر با  19.332است ازآنجاکه این مقدار از  1.96بزرگتر است بنابراین ارتباط
معناداری بین این دو متغیر وجود داشته و با توجه به باالبودن ضریب همبستگی این دو متغیر که برابر با  0.876است میتوان گفت که
فرضیه اول اصلی) .مقادیر آماره آزمون و ضریب همبستگی برای سایر شاخصهای کارت امتیازی متوازن نیز در جدول  2نشان دادهشده
است .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،تمامی مقادیر بزرگتر از  1.96بوده که بیانگر وجود ارتباط مستقیم و قوی بین متغیر
مدل ذهنی با سایر شاخصهای مدل کارت امتیازی متوازن (تائید فرضیه اصلی دوم و فرضیات فرعی) است و با توجه به ضریب
همبستگی متغیر مدل ذهنی با شاخصها به ترتیب میتوان گفت که  40%از تغییرات شاخص ذینفعان 58% ،از تغییرات شاخص مالی،
 40%از شاخص رشد و یادگیری 43% ،از شاخص فرایندهای داخلی و  70%از تغییرات شاخص پایداری وابسته به متغیر مدلهای
ذهنی است .سایر شاخصهای مدل کارت امتیازی متوازن (تائید فرضیه اصلی دوم و فرضیات فرعی) است؛ و با توجه به ضریب
همبستگی متغیر مدل ذهنی با شاخصها به ترتیب میتوان گفت که  40%از تغییرات شاخص ذینفعان 58% ،از تغییرات شاخص مالی،
 40%از شاخص رشد و یادگیری 43% ،از شاخص فرایندهای داخلی و  70%از تغییرات شاخص پایداری وابسته به متغیر مدلهای
ذهنی است .همانطور که در شکل  6مشاهده میشود شاخصهای ارزیابی عملکرد در رویکرد کارت امتیازی متوازن از طریق نقش
واسطهای و میانجی شاخص مدلهای ذهنی است که میتوانند بر ارزیابی عملکرد اثر گذارده و شاخص مدلهای ذهنی شاخصی است
که بهطور مستقیم با ارزیابی عملکرد در ارتباط است .این امر گویای وجود وابستگی باالیی است که سایر شاخصها با این شاخص
دارند؛ و وجود این شاخص بهعنوان یک شاخص مکمل در کنار سایر شاخصهای مدل کارت امتیازی متوازن موجبات توسعه و
غنیسازی مدل را فراهم میآورد.

شکل  -5خروجی حاصل از نرمافزار ام پی ال اس برای ساختار ابتدایی مدل پیشنهادی (بر اساس بار عاملی مسیرها و ضریب همبستگی).
Figure 5- The output of MPLS software for the initial structure of the proposed model (Based on the factor
load of the routes and the correlation coefficient).

بررسی نقش مدلهای ذهنی بر عملکرد سازمانی مدیران مبتنی بر کارت امتیاز ی متوازن پایدار (مورد مطالعه شعب بانک رفاه استان گیالن)

این ارتباط از نوع مستقیم و قوی بوده است بهطوریکه  87%تغییرات عملکرد سازمانی وابسته به متغیر مدل ذهنی مدیران میباشد (تائید
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شکل  -6خروجی حاصل از نرمافزار ام پی ال اس برای ساختار نهایی مدل پیشنهادی (بر اساس مقدار .)T- value
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Figure 6- Output from MPLS software for the final structure of the proposed model (based on T-value).

جدول  -1نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها ساختار نهائی مدل پیشنهادی.
Table 1- Results from data analysis of the final structure of the proposed model.

شاخص

بار عاملی

مدل ذهنی و عملکرد سازمانی
مدل ذهنی و ذینفعان

0.679
0.639

مدل ذهنی و مالی

0.764.

R^2

p- value

t- value

نتیجه

0.876

0

19.332

0.408

0

4.868

تائید فرضیه
تائید فرضیه

0.584

0

9.046

تائید فرضیه

مدل ذهنی و رشد و یادگیری
مدل ذهنی و فرایندهای داخلی
مدل ذهنی و پایداری

0.631

0.398

0

4.577

0.632

0.439

0

9.216

0.587

0.694

0

3.705

تائید فرضیه
تائید فرضیه
تائید فرضیه

 -5نتیجهگیری
سازمانها برای بقاء و اطالع از کیفیت عملکرد و اجرای دقیق برنامههایشان نیازمند ارزیابی هستند .بهکارگیری شایستگیها در جهت
توسعه یک سازمان بهصورت مناسب تنها از طریق یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب امکانپذیر است .ارزیابی عملکرد موضوعی مهمی
است که هیچ سازمانی را بدون آن نمیتوان متصور شد .این ابزار اطالعات مهم و حیاتیای جهت حمایت و تقو یت کاراییها و اثربخشی
سازمانی ارائه میدهد و روشی برای اندازهگیری میزان شخصیت و سازگاری با برنامههای عملکردی و فنون عملیاتی تعیینشده است.
روشها و تکنیکهای زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر سازمانی متناسب با استراتژیهایش از هریک از آنها استفاده مینماید.
یکی از روشهای پرکاربرد در ارزیابی عملکرد رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار است و علیرغم گستردگی و جامعیت بسیار زیاد این
روش ،کاربرد آن در اجرا و پیادهسازی با مشکالت و کاستیهایی همراه است .مشکالت ناشی از درک و استنباط مدیران از شاخصها و هر
آنچه منجر به ادراکات و برداشتهای متفاوت از این رویکرد میشود ،موضوعی است که منجر به ایجاد اشکالهای اساسی در این روش
شده است .بدین منظور تحقیق حاضر با افزودن یک متغیر شناختی و ادراکی که منتج به تفاوتهای عملکردی مدیران میشود،بنام مدلهای
ذهنی ،سعی در مرتفع سازی این کاستی کرده است .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق نشاندهنده اثرگذاری بسیار باالی
مدلهای ذهنی مدیران بر شاخص عملکرد سازمانی و حتی در سطحی پایینتر (زیر شاخصهای عملکرد سازمانی از منظر کارت امتیازی
متوازن پایدار) یعنی شاخصهایی چون ذینفعان ،رشد و یادگیری ،فرایندهای کسبوکار ،مالی و پایداری بوده است .مدل نهایی پیشنهادی
تحقیق نیز بیانگر نقش واسطهای است که شاخص مدلهای ذهنی مابین شاخصهای کارت امتیازی متوازن پایدار و عملکرد سازمانی ایفا
مینماید؛ و این خود بیانگر تأثیر و وابستگی باالی این شاخص بر سایر شاخصهای ارزیابی عملکرداست .اجرای این تحقیق با
محدودیتهایی چون عدم دسترسی به خبرگان بانکی وعدم وجود دادهها و تحقیقات مشابه کاربردی در ادبیات تحقیق جهت رجوع مواجه
بوده است .درنهایت برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه ،پیشنهاد میشود جهت بررسی دقیق اثرگذاری مدلهای ذهنی بر شاخصهای

 به دستهبندی و طبقهبندی انواع مدلهای ذهنی موجود در میان ارزیابان و تصمیمگیرندگان سازمانی،ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی
. موردسنجش قرار گیرد،پرداخته و عملکرد سازمانی بر اساس این دستهبندی حاصله از مدلهای ذهنی گوناگون

توافقنامه نویسندگان
 آنها تضمین میکنند که.بدینوسیله همه نو یسندگان این مقاله تائید مینمائیم که نسخه نهایی ارسالشده را مشاهده و تأیید کردهاند
. قبال چاپ نشده و در حال حاضر تحت انتشار نمیباشد، اثر اصلی نو یسندگان بوده،مقاله
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تعارض با منافع
.بدینوسیله همه نو یسندگان این مقاله اعالم میداریم که هیچ تضادی در منافع در مورد انتشار این نسخه وجود ندارد

)بررسی نقش مدلهای ذهنی بر عملکرد سازمانی مدیران مبتنی بر کارت امتیاز ی متوازن پایدار (مورد مطالعه شعب بانک رفاه استان گیالن
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