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Abstract
Models for public sector organizations performance management have ignored the role
of leadership. In other words, there is no consistency between leadership in performance
management models and its concept in the theoretical foundations of organizational
behavior management. Thus, this research aims to design a model for Iranian public sector
organizations performance management with an emphasis on leadership as a driver. The
methodology of this research is design science. First, 240 literature sources on performance
management (at the organizational level) and leadership were reviewed, classified and
thematically analyzed. The same process was followed for semi-structured interviews with
experts. Experts were selected by snowball sampling technique according to scientific,
experimental and perceptual conditions. Then, using thematic analysis, a new performance
management model based on leadership as a driver was designed. The proposed model
categorized the components into three levels: ten elements for the first level (performance
management main components) and at the second and third levels, leadership consists of 3
dimensions and 14 sub-components, respectively: leadership traits (5 sub-components),
leadership behaviors (5 sub-components), context in the form of leadership neutralizers and
substitutes (4 sub-components). It is necessary to pay attention to these components in the
Iranian public sector organizations PM model.
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چکیده
در مدلهای موجود درزمینه مدیریت عملکرد ساازما های بخش دولتی ،مؤلفه رهبری بهطور شاایساته دیده نشاده است.
بهعبارتدیگر ،مؤلفه رهبری در مدلهای مذکور با مفهوم و گساااتره د در مبانی نظری مدیریت رفتار ساااازمانی ساااازگاری
ندارد .ازاینرو ،هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدلی برای مدیریت عملکرد سازما های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش
پیشارا رهبری است .روششناسی این پژوهش علم طراحی میباشد .در اجرای مراحل علم طراحی 240 ،منبع درزمینه ادبیات
موضاو مدیریت عملکرد (در ساح ساازما و و رهبری محالعه شاد و منابع منتخب مرور ،طبقهبندی و تحلیل مضامو شدند.
پسازد براسااا نتایج اولیه ،مصاااحبههای نیمهسااااتاریافته با ابرگا مدیریت عملکرد در سااازما های بخش دولتی انجام
پذیرفت .ابرگا با روش نمونهگیری گلولهبرفی با درنظرگرفتن شرایط علمی ،تجربی و ادراکی برگزیده شدند .سپس تحلیل
مضامو نهایی انجام پذیرفت و مدل هدف اساتخرا شد .در مدل پیشنهادی مؤلفهها در سه سح طبقهبندی شدهاند :در سح
فوقانی ،مدل مدیریت عملکرد ساازما های بخش دولتی کشور شامل  10عنصر است .در سحوح دوم و سوم ،رهبری بهترتیب
مشااتمل بر  3بعد و  14زیرمؤلفه اساات :ویژگیها و صاافات رهبری ( 4زیرمؤلفهو ،ابعاد رفتاری رهبری ( 4زیرمؤلفهو ،زمینه
درقالب انثیکنندگا و جانشاینا رهبری ( 4زیرمؤلفهو .نتایج پژوهش مؤید ضرورت گنجانید عوامل مذکور در مدل فعلی
کشور است.
کلیدواژه :عملکرد؛ مدیریت عملکرد؛ سازمان بخش دولتی؛ رهبری؛ علم طراحی

 .1برگرفته از رساله دکتری

 .استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه اوارزمی ،تهرا  ،ایرا .
 .استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه اوارزمی ،تهرا  ،ایرا .

 .استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه اوارزمی ،تهرا  ،ایرا .

 . دانشجوی دکتری مدیریت ،گرایش مدیریت رفتاری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه اوارزمی ،تهرا  ،ایرا ( .نویسنده مسئولو
ag78912@gmail.com
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مقدمه
امروزه نقش و تأثیر مدلهای مدیریت عملکرد در ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد ساااازما ها نیازی به
اثبات ندارد (میرسپاسی و همکارا 4 :1331 ،و .بیشک بهبود عملکرد و تعالی ،منافع بسیاری برای سازما ،
ذینفعا و کارکنا درپی دارد .عالوهبراین ،اصااالح و بهبود عملکرد در سااازما های بخش دولتی ،منافع
دحاد مردم را تأمین نموده و باعث تضامین بقای یک دولت و مشروعیتبخشی به د نیز هست .مشروعیت
اساا

و پایه حاکمیت اسات که همزما به دو موضاو متقابل اشاره دارد :یکی ایجاد حق حکومت برای

حاکما و دیگری شناسایی و پذیرش این حق ازسوی حکومتشوندگا (نوری و همکارا 124 :1331 ،و.
علیرغم اهمیت موضاو  ،هنوز مشکالت مهمی در مدیریت عملکرد 1سازما های بخش دولتی وجود
دارد (محمدی و شاااری زاده134 :1332 ،و .واقعیت این اسااات که نظامهای مدیریت عملکرد بهندرت به
روشی ایدئال پیادهسازی میشوند (ماسترو و همکارا 12 :2020 ،2و هرچند این نظامها بسیار متداول هستند،
اماا نتاایج چنادین محالعه نشاااا میدهد که ساااازما ها به دالیل مختل  ،عملکرد اود را بهطور محلوب
مدیریت نمیکنند (سااربا و هرساایو231 :2013 ،3و .ااتالف میا مدلهای مختل

مدیریت عملکرد ،بر

األ نظری در این حوزه داللت مینماید (یاوری و زاهدی23 :1332 ،و .مدلهای مذکور ،تاکنو در حد
انتظارات عملنکردهاند .اغلب مدلهای مدیریت عملکرد در سح سازما در معیارهای مربوط باه مدیریت
منابع انساانی دارای نقحهضاع

اسااسی هستند؛ زیرا در معرفی زیرمعیارهای دنها دچار کلیگویی میباشند

(میرساپاسای و همکارا 2 :1333 ،و .این مسائله دراصوص پیشرا  4رهبری نیز وجود دارد .بهعبارتدیگر،
علیرغم تداوم در توسااعه مدلهای رهبری (رهنورد و همکارا 114 :1332 ،و و نقش رهبری برجساااته در
اساااتخرا بهترین عملکرد (پفرمن223 :2020 ،4و همچناا زیرمؤلفاههاای رهبری در مادلهای مدیریت
عملکرد ،به امور کلی و نمادین رهبر محدود شدهاند و همچو تعدادی از مؤلفههای مدیریت رفتار سازمانی
بهحاشیه رفتهاند که برای مدیریت عملکرد سازما ها به شکل ایدئال ،کافی بهنظر نمیرسد.
در این پژوهش در وهله نخسات تالش شاده ازطریق توجه به مؤلفههای رفتاری ،بین عناصر فرایندی و
رفتاری در مدل مدیریت عملکرد پیشااانهادی ،تواز برقرار شاااود .بهعالوه باتوجهبه اینکه در مدل کنونی
1. Performance Management
2. Maestro et al
3. Șerban & Herciu
4. Driver
5. Pfeffermann

141

طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمانهای بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری (نوری و همکاران)

مدیریت عملکرد ساازما های بخش دولتی کشاور مؤلفه رهبری ساازمانی منظور نشاده است و بهبیا دیگر
نقش رهبری در اقدامات و میزا تحقق اهداف ساااازما های دولتی مسااتتر مانده و جعبه ساایاه عملکرد
ساازما های دولتی محسوب میشود ،ازاینرو ،در هسته مرکزی پژوهش بر نقش پیشرا رهبری دنچنا که
در «رفتار سااازمانی» محرح میباشااد ،تمرکز میشااود و از این طریق األ مؤلفه مذکور در مدل کشااور با
طراحی مدل بومی مرتفع اواهد شد.
شااایا ذکر اساات براسااا

فصاال یازدهم قانو مدیریت ادمات کشااوری و ضااوابط قانونی مرتبط،

اساتقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد در سح دستگاههای اجرایی کشور مشتمل بر کلیه وزارتخانهها و
ساازما های وابسته به دنها و سازما های مستقل زیر نظر رئیس قوه مجریه ،الزامی است و متولی نهایی د ،
«امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سااازمانی سااازما اداری و اسااتخدامی کشااور» میباشااد که با
همکاری دفاتر مدیریت عملکرد دساااتگاههای اجرایی کشااور ،نسااابت به انجام این مهم اقدام مینمایند
(ساازما اداری و استخدامی کشور332-322 :1333 ،و؛ لذا اصالح مدل کنونی و کاربست مدل محلوب و
جامع مدیریت عملکرد ،موجب ارتقا و بهبود عملکرد در سازما های دولتی و قوه مجریه اواهد شد.
برایناسا  ،پژوهش حاضر برای پاسخگویی به این سؤاالت اصلی انجام پذیرفت :مدل مفهومی مدیریت
عملکرد برای سازما های بخش دولتی کشور چگونه است؟ مؤلفه رهبری بهعنوا یک پیشرا عملکرد برای
سازما های بخش دولتی کشور ،از چه عناصری تشکیل شده است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در بخش دولتی ،توافق اندکی درزمینه مفهوم «عملکرد» وجود دارد .اگرچه در این بخش شااصهای
عملکردی مالی هم وجود دارند ،لیکن عملکرد در بخش دولتی غالباً غیرمالی دیده میشااود (بورگونوی و
همکارا 11-3 :2013 ،1و .برایناساا  ،عملکرد هم بهمعنای نتایج (ساتاده ،2دستاورد 3و اثر4و کسبشده و
هم بهمعنای رفتار (ورودیها 4و فرایند2و صورتگرفته میباشد (رفیعزاده و همکارا 33 :1334a ،و.
1. Borgonovi et al
2. Output
3. Outcome
4. Impact
5. Input
6. Throughput
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مدیریت عملکرد مفهوم و روش جدیدی برای افراد و سااازما ها نیساات ،بلکه این مفهوم بهدلیل اینکه
سازما ها در تالش هستند راهی برای بهبود پیدا کنند ،اهمیت یافته و توانسته است چارچوب یکپارچهای را
شااکل دهد (کاندوال134 :1333 ،1و .مدیریت عملکرد ،عبارت اساات از فرایندهای مدیریتی و مدیریت بر
رفتارها که برای ادارهنمود عملکرد یک ساازما استفاده میشوند (تاتیچی104 :2010 ،2و و تحقق کارا و
اثربخش اهداف سازما را تقویت میکنند (هرواث و همکارا 2 :2021 ،3و .این مفهوم مجموعهای گسترده
از ابزارهاا را دربرمیگیرد کاه بهمنظور بهینهکرد موفقیت هریک از کارکنا  ،هر واحد کاری ،مدیر و
ساازما بهکاربرده میشوند (باکال13 :1334 ،و .مدیریت عملکرد قصد دارد تا نمایی از تصویر بزرگتر را
الق کرده و بفهماند که یک سااازما در کلیت اود چگونه کار میکند (کوکینز14 :2004 ،4و؛ لذا یک
فرایند مدیریتی نساابتاً کامل اساات (وو4 :2020 ،4و .نظام مدیریت عملکرد ،میباید در یک چراه مساتمر و
تجدیدشاونده متشکل از .1 :طرحریزی .2 ،اقدام .3 ،نظارت و ارزیابی و  .4بازنگری 2و بهبود ،تعری

شود

(درمسااترانگ22 :2003 ،2و .بهرغم وجود برای روندهای جهانی ،مؤلفههای نظامهای مدیریت عملکرد در
کشورها متفاوت هستند (رشید143 :2021 ،3و.
در ادبیات مدیریت عملکرد پیشااارا ها (توانمندساااازها3و منابع ،شاااایساااتگیها و فعالیتهای محوری
میباشاااند که جهت ارائه ساااتادهها و دساااتاوردها ،ضاااروری هساااتند (مار4 :2003 ،10و .عملکرد باال در
توانمندسازهای «حال حاضر» ،منجر به عملکرد باال در نتایج «دینده» میشود (تالبوت124 :2010 ،11و .از بین
تمامی پیشرا

ها ،مهمترین توانمندساز رهبری متعهد است (باروز و نیلی32 :2012 ،12و.

رهبری ،فرایندی اساات که از بساایاری جهات شاابیه مدیریت اساات .رهبری همچو مدیریت شااامل
اثرگاذاری اسااات و همچو مدیریت به کار با مردم نیاز دارد ،رهبری به دنبال تحقق مؤثر هدف اسااات و
1. Kandula
2. Taticchi
3. Horváth & Partners Management Consultants
4. Cokins
5. Wu
6. Review
7. Armstrong
8. Rashid
9. Enablers
10. Marr
11. Talbot
12. Barrows & Neely
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مدیریت نیز همینطور (افجه423 :1333 ،و .وظای

مدیریتی مانند برنامهریزی ،سازما دهی و کنترل را هم

نمیتوا از فرایند تأثیرگذاری الزم هنگام رهبری جدا کرد (گلسااانکی و هگر32 :2020 ،1و .بهطورکلی،
رهبری توانایی جهت تأثیرگذاری بر یک گروه درراسااتای تحقق یک چشاامانداز یا مجموعهای از اهداف
اسااات (رابینز و جا 212 :2013 ،2و و رهبری در ساااازما ها ،فرایند راهنمایی و هدایت رفتار کارکنا در
محیط کار میباشد (نلسو 133 :2013 ،3و.
میزا شاواهد تجربی درمورد تأثیر مدیریت و رهبری بر عملکرد ساازما بهسارعت درحال رشاد است
(لگرید و ورهوسااات211 :2010 ،4و .رهبرا در همه ساااازما ها جایگاهی حیاتی دارند (ا گنگتنگ،4
2 :2013و .دنها مهمترین عامل در اجرای مدیریت عملکرد (موینیها 12 :2003 ،2و و اصااالیترین عنصااار
موفقیت سازما در محیطهای بسیار متغیر میباشند (کانتوال و نزیر442 :2020 ،2و.
در سااراساار فرایند ارزیابی و مدیریت عملکرد ،به حمایت رهبری نیاز اساات (ایموردینو44 :2014 ،3و.
اجرای مدیریت جامع عملکرد به تالش پایدار چندسااااله و منابع قابلتوجهی ،تحول در فرهنگ و تعهد
سازمانی نیاز دارد .این مسائل را باید با رهبری قوی و پایدار تنظیم کرد (هاالچمی34 :2011 ،3و .رهبری در
دو ساااح برای نظام مدیریت عملکرد مهم اسااات .نخسااات رهبرا  10وزارتخانه باید بهطورجدی از روند
راهاندازی و اجرای نظام مدیریت عملکرد حمایت کنند؛ اما به هما اندازه مهم اساات که در سااح رهبری
سایاسای 11نیز حامی توسعه ،پیادهسازی و استفاده از سیستم مذکور باشند (مکدیوید و همکارا :2013 ،12
443-442و.
موضو رهبری سازمانی سؤاالت زیر را درپی دارد:
 رهبر چه کسی باید باشد؟

 چه رفتارهایی برای رهبری عملکرد مهم است؟
1. Golensky & Hager
2. Robbins & Judge
3. Nelson
4. Legreid &Verhoest
5. Ngang Tang
6. Moynihan
7. Kantola & Nazir
8. Immordino
9. Halachmi
10. Senior Executives
11. Political Leadership
12. McDavid et al
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 رهبری در عملکرد از کجا میدید و چگونه باید د را تقویت کرد؟ (وا دورین و همکارا ،
203 :1333و
پس از مرور مبانی نظری مدیریت عملکرد و پیشاارا رهبری ،الزم اساات اهمیت اسااتفاده از مدل برای
مدیریت عملکرد ساازما ها و ساپس بررسی نقش رفتار سازمانی و مؤلفه رهبری در مدلهای رایج نیز بیا
شود .صرفنظر از اندازه ،بخشی که سازما در د کار میکند یا سحوح جاری موفقیت ،سازما ها به یک
چهارچوب کلی مدیریتی یا یک مدل نیاز دارند که بتوانند موقعیت اود را در مساایر کلی تعالی دریابند و
نقاط بهسااازی را معین کنند (نورتو 32 :1331 ،و .بهعبارتدیگر ،دسااتیابی به اهداف پایدار سااازما ها در
گرو اجرای رویکردهایی اساات که در چهارچوب مدل مدیریت عملکرد یکپارچه شااده باشااند و همواره
بهبود یابند (طباطبایی مزددبادی32 :1333 ،و .ویژگی بارز این مدلها ،نو نگرش به سااازما (کلنگریو
اسات که به مدیریت این امکا را میدهد تا ضامن ارزیابی و مداقه ساازما تحت امر اود ،بتواند د را با
سایر سازما های مشابه مقایسه نماید (اسفندیار و همکارا 112 :1334 ،و.
جدول (1و میزا توجه مدلهای مدیریت عملکرد به عناصار انسانی و بهویژه مؤلفههای ااص مدیریت
رفتار ساازمانی را نمایش میدهد .با وجود تنو مدلها ،اغلب محققا توجه کافی به عناصار رفتارسازمانی
بهویژه رهبری در مؤلفههای اصلی مدل نداشتهاند و تواز مناسبی بین ابعاد فرایندی و انسانی (رفتاریو مدل
برقرار نکردهاند .ازدنجاکه رهبری بر جنبه انسااانی علم مدیریت متمرکز اساات ،توجه به مؤلفههای رفتاری
اسااتخرا شااده از مدلها که درقالب این جدول ارائه شاادهاند ،برای پژوهش حاضاار حائز اهمیت بهشاامار
میدید و دید مناسبی از مسئله حاصل میکند.
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جدول  .1مقایسه میزان نقش مدیریت رفتار سازمانی در مدلهای مدیریت عملکرد
با تمرکز بر مدلهای بخش دولتی
ردیف

محقق /بهرهبردار

نام مدل

2

سند چهارچوب

کارکنا

کارکنا

همکاری

1

برنامه

انگیزش

تعهد

بازبینی قابلیت1

بررسی مستقل به

انعکاس مدیریت رفتار سازمانی در اهم مؤلفههای مدل

رشد

منبع

کشور هند

-

-

-

-

-

دولت اسکاتلند

مشارکت

همبستگی

-

-

-

سفارش کشور استرالیا

هدایت کرد

(پال:a2012 ،2
20-13و
(برنامه توسعه

نتایج3

ملل متحد،4
42-22 :2013و
(بورگونوی و

چارچوب عملکرد
3

ملی4

چراه

عملکرد2

4

منشور

عملکرد3

2

چارچوب جامع

4

همکارا ،
32-33 :2013و
(دیوریس و

اندازهگیری
کشور ایتالیا

عملکرد

پاداش

شایستگی

-

-

انفرادی

همکارا ،2
-122 :2013
123و
(نیلی و

نیلی و ددامز

-

-

-

-

-

میزراهی10

-

-

-

-

-

همکارا ،
143 :2002و
(میزراهی،

1. Capability Review Program
2. Pal
3. Results-Framework Document
4. United Nations development programme
5. The Scottish Government’s National Performance Framework
6. Performance cycle
7. de Vries et al
8. Performance Prism
10. Mizrahi
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ردیف

نام مدل

محقق /بهرهبردار

منبع

انعکاس مدیریت رفتار سازمانی در اهم مؤلفههای مدل

برنامهریزی سیستم
مدیریت

عملکرد1

بنیاد اروپایی مدیریت

فرهنگ

کیفیت3

سازمانی

رهبری

مشارکت

تحول

EFQM

123و

ذینفعا

ادراک ذینفعا

2

-102 :2012

(بنیاد اروپایی
مدیریت
کیفیت:2013 ،
3و

مار

یادگیری

رضائیا و گنجعلی

رهبری

مربیگری

فرهنگ و جو

رهبری و

منابع

سازمانی

مدیریت

سازمانی

مربیگری

تشویق

مربیگری

تعهد

مدل مدیریت و تحویل
عملکرد4

فرهنگ
عملکردمدار

ارزشی
-

اربابرجو

3

بخش دولتی

میرسپاسی و همکارا

رهبری

انسانی

ااالقی و

رضایتمندی

3

مدل تعالی سازمانی

مدیریت منابع

اصول

(میرسپاسی و
-

همکارا ،
4 :1331و

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(مار2 :2003 ،و
(رضائیا و

10

مدل فرایندی مدیریت
عملکرد سازمانی

یادگیری و
توسعه

گنجعلی،
-444 :1334
442و
(رضائیا و

11

مدل محتوایی مدیریت
عملکرد سازمانی

رضائیا و گنجعلی

گنجعلی،
-442 :1334
442و

12
13

فرایند مدیریت
عملکرد4

مدل نظام مدیریت

بارث

و دیبیر2

درمسترانگ

احترام و
اعتماد
گفتگو

(بارث و دیبیر،
3-2 :2013و
(درمسترانگ،

1. Comprehensive Framework For Planning A Performance Management System
3. European Foundation of Quality Management
4. Managing and Delivering Performance
)5. Performance Management Process (PMP
6. Barth & De Beer
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ردیف

محقق /بهرهبردار

نام مدل

منبع

انعکاس مدیریت رفتار سازمانی در اهم مؤلفههای مدل

عملکرد1

-313 :2003
320و

14

14

12

جایزه مدیریت کیفیت
مالکوم بالدریج

2

مدل مدیریت عملکرد

مدل

عملکرد بیشینه4

مؤسسه ملی استاندارد
و فناوری

رهبری

3

ارتباط با

موینیها

کارکنا

فرهنگ

دلن و همکارا

تمرکز بر نیروی
کار

-

بهبود عملکرد
انسانی

مفاهیم و
ارزشهای

(موسسه ملی
-

-

محوری
-

فناوری2013 ،و
-

-

(موینیها ،
4 :2003و
(دلن و

متعهد
کرد

استاندارد و

رهبری

-

کارکنا

همکارا

،4

-142 :2013
141و
(عالم تبریز و

BSC2

12

کاپال و نورتو

مدل مدیریت عملکرد
13

در محیطهای متالطم3

نیلی

متالطم3

13

مدل

عملکرد سازمانی3
سازمانی3

هانا10

2

یادگیری و
رشد

ارتباطات
مستمر

کارکنا

-

-

-

-

محمدرحیمی،
410 :1333و

دموزش سریع

پاداشها

رهبری
متعهد

فرهنگ

-

-

-

-

(باروز و نیلی،
33-31 :2012و
(هانا:1333 ،
22و

1. Model of A Performance Management System
)2. The Baldrige Criteria for Performance Excellence (CPE
)3. National Institute of Standards and Technology (NIST
4. Peak Performance Model
5. Allen et al
6. Balanced Scorecard
7. Kaplan & Norton
8. Performance Management for Turbulent Environments (PM4TE) process model
9. Organization Performance Model
10. Hanna
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ردیف

نام مدل

محقق /بهرهبردار

منبع

انعکاس مدیریت رفتار سازمانی در اهم مؤلفههای مدل

(سازما اداری
20

مدل سازما اداری و
استخدامی کشور

مدیریت

توسعه فرهنگ

سرمایه انسانی

سازمانی

OECD

منابع انسانی

-

بانک جهانی2

رهبری

مشوقها

ایجاد

توسعه و استفاده

ارزشهای

فعال از منابع

جدید

انسانی

-

-

ایرا

-

-

-

-

-

-

و استخدامی
کشور:1333 ،
13-4و

21

مدل سازما همکاری
اقتصادی و

توسعه1

بهبود عملکرد بخش
22

23

24

دولتی

جایزه

دمینگ3

مرکز تعالی APO

جامعه مهندسین و
دانشمندا

ژاپنی4

سازما بهرهوری
دسیایی4

-

-

-

(پال:b2012 ،
2و
(بانک جهانی،
12 :2013و
(جامعه

-

-

-

مهندسین و
دانشمندا
ژاپنی2013 ،و

-

-

-

(مندوزا،2
24-22 :2012و

منبع :نویسندگا

پس از مرور میزا توجاه مادلهاای مادیریات عملکرد به مؤلفههای ااص مدیریت رفتار ساااازمانی،
مدلهایی که مؤلفه رهبری را لحاظ کرده بودند ،مورد بررس ای تکمیلی قرار گرفتند .بدینمنظور ،نساابت به
اساتخرا عوامل تشاکیلدهنده مؤلفه رهبری در مدلها اقدام شد .با بررسی زیرمؤلفههای مربوط به رهبری
در سحوح پایینتر مدلهای مدیریت عملکرد ،مشخص شد زیرمؤلفههایی که ذیل رهبری در مدلها وجود
دارند ،با مبانی نظری رایج در مدیریت رفتار سااازمانی سااازگاری ندارد .توجه به عناصاار رهبری مندر در
1. Organisation for Economic Co-operation and Development
2. World Bank
3. Deming Prize
)4. Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE
5. Asian Productivity Organization
6. Mendoza
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جدول (2و بینش مناسبی از این مسئله حاصل میکند.
جدول  .2مقایسه عوامل تشکیلدهنده رهبری در مدلهای مدیریت عملکرد
ردیف

نام مدل

محقق/
بهرهبردار
بنیاد اروپایی

1

EFQM

مدیریت
کیفیت
(2013و

2

3

مدل تعالی سازمانی
بخش دولتی
مدل فرایندی مدیریت
عملکرد سازمانی

مؤلفههای رهبری در مدل
متحد و
هدایت فرهنگ

بهوجوددورد

توانمندسازی

متعهدکرد به

سازمانی و پرورش

موقعیتها برای

برای االقیت

هدف نهایی،

ارزشها

تحقق تغییر

و نودوری

چشمانداز و
راهبرد

میرسپاسی و
همکارا

-

-

-

4

عملکرد سازمانی

-

-

(1331و
رضائیا و
گنجعلی
(1334و

تعیین الگوی رهبری و

تعیین الگوی

هدایت سازما

مربیگری

-

نقش در
مدل محتوایی مدیریت

-

رضائیا و
گنجعلی
(1334و

مشارکت ،همکاری و
تعامل با ذینفعا

برنامهریزی
راهبردی،
بهکارگیری و

شایستگی
ایفای وظای
مدیریتی

ارزیابی

-

-

شایستگی

شایستگی

ایفای

بهکارگیری

نقشهای

مهارتهای

مدیریتی

مدیریتی

نقش مدیرا ارشد
مؤسسه ملی
4

جایزه مدیریت کیفیت

استاندارد و

مالکوم بالدریج

فناوری
(2013و

(تعیین ارزشها ،تقویت
فرهنگ سازمانی،
ارتباطات ،ایجاد ارزش
برای همه ذینفعا ،

الگو بود

رفتار ااالقی

مدیرا ارشد

و قانونی

ایجاد تمرکز سازمانی
بر عمل.و
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-

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال یازدهم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)41بهار 1441

ردیف

نام مدل

محقق/

مؤلفههای رهبری در مدل

بهرهبردار

دلن و
2

مدل عملکرد بیشینه

همکارا

الگوسازی

(2013و

2

3

مدل مدیریت عملکرد
در محیطهای متالطم

نیلی (2012و

بهبود عملکرد بخش

بانک جهانی

دولتی

(2013و

مسئولیت برای
چشمانداز و راهبرد

نودوری

نشا داد

پیروی از

ترسیم مسیر

رفتارهای

روشها و

سازما از طریق

درست

رویههای

راهبرد و اجرا

درعمل ،رویه

کاری

و سیاست

تجویزشده

مسئولیت برای
تنظیم سیستمها
در سازما
همکاری و غلبه
بر مخالفتها

مدیریتکرد
نتایج
عملکردی
برای ذینفعا
-

-

فعالیتهای

عوامل

رهبری

موفقیت

کلیدی

کلیدی

-

-

منبع :نویسندگا

چنانکه قبالً یاد شد ،پژوهشی که با دید تخصصی رفتار سازمانی بر پیشرا رهبری درقالب مدل مدیریت
عملکرد تمرکز نماید ،یافت نشد .لیکن درزمینه مدیریت عملکرد عالوهبر مدلهای فوقالذکر پژوهشهایی
به شاارح زیر انجام شااده اساات :طراحی مدل تعالی منابع انسااانی در سااازما های دولتی ایرا با اسااتفاده از
تکنیک دلفی فازی (1333و ،پژوهشگرا  :میرسپاسی و همکارا  ،پاژوهش مذکور منتهی به مدلی است که
میتواند عملکرد واحدهای منابع انسااانی را در سااازما های دولتی مورد ارزیابی قرار دهد .طراحی مدل
مفهومی مدیریت عملکرد سااازمانی برای سااازما های دولتی و غیرانتفاعی (1332و ،پژوهشااگرا  :یاوری و
زاهدی ،در این پژوهش به گونهشااناساای مدلهای مدیریت عملکرد پردااتهشااده و توجه به سااه عنصاار
معیارهای عملکرد ،پیشاارا ها و فرایند را در مدلها ،با لحاظ اقتضااائات سااازمانی محلوب میداند .تعیین
متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سااح دولت (1334bو ،پژوهشاگرا  :رفیعزاده و همکارا  ،در
این پژوهش در سااحوح :دولت ،سااازما و کارکنا به مقوله مدیریت عملکرد پردااتهشااده و اسااتنتا
گردیده از نتایج ارزیابی عملکرد دستگاهها ،استفاده مناسبی در اصالح اسناد باالدستی صورت نمیپذیرد.

روششناسی پژوهش
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مشاخصاات پژوهش حاضار براساا

الیههای پیاز پژوهش بدین شرح است :جهتگیری :کاربردی و

توسااعهای؛ فلساافه :تفساایری؛ رویکرد :اسااتقرایی؛ راهبرد :تحلیل مضاامو ؛ هدف :اکتشااافی؛ افق زمانی:
تکمقحعی (ساال 1333و؛ فنو گرددوری اطالعات :اسناد و مدارک و مصاحبه .روششناسی مورداستفاده
علم طراحی 1اسااات .در یک تعری

کلی ،طراحی ترتیببندی عناصااار بهصاااورت سااانجیده درراساااتای

تحققبخشید به مقصود است (فسنمایر و ژیانگ33 :2012 ،2و .پارادایم طراحی اساساً یک مدل حل مسئله
میباشاد (هونر و رم22 :2004 ،3و .طراحی شامل سه رکن تحلیل ،ترکیب و ارزیابی است (تندی و امرایی،
144 :1332و .درصااورت ایجاد فضااا برای پارادایم علم طراحی در کنار پژوهشهای مبتنیبر پارادایم علوم
تبیینی ،میتوا تنگناهای پژوهش دانشااگاهی در حوزه مدیریت را کاهش داد (و اکن241 :2004 ،4و.
ازاینرو ،تعدادی از صاحبنظرا  ،بهبود عملکرد سازمانی را بهعنوا هدفی اساسی از پژوهش علم طراحی
و پیامد نتایج نظری د بهرسمیت شنااتهاند (هونر و چاترجی204-200 :2010 ،4و.
در پژوهشِ علم طراحی ،روش مجموعهای از گامهای یک الگوریتم و تعدادی فن است که برای انجام
یک وظیفه تعیین میشاوند .گامهای پیشانهادی پفرز 2یکی از پراستنادترین و منسجمترین دستورالعملهای
اجرای پژوهش در علم طراحی اسات (میرکاظمیمود و همکارا 143 :1333 ،و .روششناسی پژوهشِ علم
طراحی از نظر پفرز شامل این گامها است:
 .1شااناسااایی مساائله و انگیزه :مساائله پژوهش علم طراحی تعری

و ارزش ارائه راهحل برای د مورد

بحث قرار میگیرد.
 .2تعری

اهداف یک راهحل :براسااا

ابعاد مختل

مساائله تعری شااده ،درمورد چگونگی کمک

روش پیشنهادی (مصنو و باه حل مسئله بحث میشود.
 .3طراحی و توسااعه :الق فردورده یا مصاانو اتفاق میافتد (میرکاظمیمود و همکارا 143 :1333 ،و.
مفهوم مصانو گساترده است حتی میتوا الگوریتمها ،روشها ،مدل و سااتارهای مفهومی را نیز

1. Design Science
2. Fesenmaier & Xiang
3. Hevner & Ram
4. Van Aken
5. Hevner & Chatterjee
6. Peffers
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بهعنوا مصنو درنظر گرفت (ویرینگا4 :2014 ،1و.
 .4نمایش :2از مصنو موردنظر برای حل یک یا تعداد بیشتری از نمونههای مسئله ،استفاده میشود.
 .4ارزیابی :قابلیت مصنو در حل مسئله مورد ارزیابی قرار میگیرد (میرکاظمیمود و همکارا :1333 ،
122و .ارزیابی یک مصاانو میتواند توسااط یک یا چند متخصااص انجام پذیرد (پفرز و همکارا ،
402 :2012و .بهطورکلی باتوجهبه مصنو موردنظر ،ابزارهای ارزیابی میتوانند متفاوت باشند.
 .2ارتباطات :سعی میشود تا درقالب یک گزارش ،مسئله ،هدف از طراحی مصنو  ،چگونگی طراحی،
بررس ای کاربردپذیری و اعتبار نظری د برای مخاطبین حرفهای شاارح داده شااود (میرکاظمیمود و
همکارا 122-123 :1333 ،و.
ازدنجاکه گامهای یک ،دو و شااش روششااناساای مذکور در االل بخشهای مختل

این پژوهش

توضی داده میشوند ،در این بخش تنها به تشری گامهای  4 ،3و  4پردااته میشود.
طراحی و توسعه
در این گام ،با تحلیل مضمو  3مبانی نظری (مرحله یک این گامو همچنین تحلیل مضمو مصاحبههای
نیمهساااااتاریافته با ابرگا (مرحله دو این گامو ،الق فردورده اتفاق افتاد .این مصااانو (مدلو باتوجهبه
بهکارگیری نگاه رفتاری و تمرکز بر مبحث رهبری ،حاوی نودوری عمده پژوهش میباشد .تحلیل مضمو
با محالعه دادهها ،برچسبگذاری دنها با مضامین احتمالی ،مرور ،مقایسه و سازما دهی مضامین تا حصول به
مجموعهای منسااجم و توص ای کننده اواص مهم دادههای کیفی انجام میپذیرد (ثلوال32 :2021 ،4و که
بهدلیل توانمندی در ارائه تفاسایر همراه با بینش و توضای نکات صری و ضمنی (میلز و همکارا :2010 ،4
322-324و مورد استفاده قرار گرفت.
مضاامین را میتوا به روش استقرایی (مبتنیبر دادهو شناات که تا حدودی شبیه نظریه دادهبنیاد است.
طبقهبندی مضاامین براساا

موقعیت مضامو در شبکه مضامین ،بدینترتیب صورت میپذیرد .1 :فراگیر:

در کانو شاابکه مضااامین جای میگیرد .2 ،سااازما دهنده :واسااط مضاامو های فراگیر و پایه در شاابکه
1. Wieringa
2. Demonstration
3. Thematic Analysis
4. Thelwall
5. Mills et al
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مضاامین اساات .3 ،پایه :بیا کننده نکته مهمی در دادهها میباشاد و با ترکیب دنها ،مضاامو سااازما دهنده
تشاکیل میشاود (عابدی جعفری و همکارا 124-120 :1330 ،و .در پژوهش حاضر فرایند تحلیل مضمو
درقالب ساااه مرحله کال و شاااش گام پیشااانهادی عابدی جعفری و همکارا (1330و بدین منوال انجام
پذیرفت :اول ،تجزیه و توصاای

متن (دشااناشااد با دادهها ،ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری ،جسااتجو و

شاناات مضامینو ،دوم ،تشری و تفسیر متن (ترسیم شبکه مضامین ،تحلیل شبکه مضامینو و سوم ،ادغام و
یکپاارچاهکرد مجادد متن (تدوین گزارشو .جزئیات تحلیل مضااامو به تفکیک دو مرحله بدینترتیب
است:
در مرحله اول :برای جمعدوری اطالعات جهت طراحی مدل اولیه از شایوه بررسی اسناد بهره برده شد
تا درک درساتی از موضاو پژوهش حاصال شده و نیز محتوای الزم برای شکلدهی به سااتار مصاحبهها
در مرحله بعد دماده شود .برایناسا  ،سه دسته از دادهها مورد تحلیل مضمو قرار گرفت:
 .1ادبیات موضااوعی مدیریت عملکرد اعم از مفاهیم ،نقحهنظرها ،رویکردها علیالخصااوص در سااح
سازما های بخش دولتی.
 .2مدلهای مدیریت عملکرد در سااح سااازما های بخش دولتی بهعنوا هسااته مبانی نظری مدیریت
عملکرد :پس از گزینش مقادمااتی مادلهاا ،گزیناههاا باه ر یات و تأیید ابرگا مبحث مدیریت
عملکرد رساااید و تکمیل شاااد .بدینترتیب انتخابها تا اشااابا  1و کفایت نظری ادامه پیدا نمود.
مدلهای منتخب به شرح ستو اول جدول (1و هستند.
 .3ادبیات موضاوعی رهبری سازمانی درقالب مراجع علمی رشته مدیریت رفتار سازمانی اعم از کتب و
مقااالت (با رعایت شااارایحی که در بند  2برای مدلهای مدیریت عملکرد ذکر شااادو بهقرار زیر
انتخاب و بررسی شدند:
منابع انگلیسای زبا  :درمسترانگ و همکارا (2014و ،برت2013( 2و ،بروکس2003( 3و ،سرتو و سرتو

4

(2012و ،گریفین و مورهد2013( 4و ،دولت کانادا (2012و ،مکشین و همکارا 2012( 2و ،سازما همکاری
1. Saturation
2. Brett
3. Brooks
4. Certo & Certo
5. Griffin & Moorhead
6. McShane et al
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اقتصااادی و توسااعه (2001و ،پفرمن (2020و ،رابینز و جا (2012و ،ترنر2013( 1و ،وا وارت و همکارا

2

(2014و ،منابع ترجمه شااده :براو ترجمه لحیفی (1332و ،کلر و پرایس ترجمه صااادق (1333و ،کانگر و
کانانگو ترجمه کمالیا و گیوی (1330و ،هرس ای و بالنچارد ترجمه کبیری (1324و ،منابع فارس ای :برومند
(1333و ،رضائیا (1333و ،رهنورد و همکارا (1332و ،غالمزاده (1331و ،کیانی (1333و ،فیضی (1333و،
محمدیا و همکارا (1332و .بررسی دادههای کد شده تا حد کفایت نظری ادامه پیدا نمود.
در مرحله دوم :برای سااات مدل هدف از مصااحبههای نیمهساااتاریافته 3با ابرگا استفاده شد که با
اساتفاده از روش نمونهگیری هدفمند به شیوه گلولهبرفی 4با درنظرگرفتن شرایط علمی ،تجربی و ادراکی
ایشاا انتخاب شادند .در این مرحله درمجمو با  13نفر از ابرگا واجد شرایط شاغل در حوزه مدیریت
عملکرد در دساتگاههای اجرایی کشاور مصااحبه شاد .بهطور میانگین برای مصااحبهها  20دقیقه زما مفید
صارف شاده اسات .گرددوری دادهها ازطریق مصاحبه تا زمانی ادامه یافت که عناصر اساسی محالعه به حد
اشبا برسند و مفاهیم مرتبط با اهداف پژوهش که توسط مصاحبهشوندگا محرح میشدند ،نکته جدیدی
به مضامین مدل اضافه نمینمود .جدول (3و ویژگیهای ابرگا پژوهش را نشا میدهد .شایا ذکر است
برای تحلیل مضمو از نرمافزار  MAXQDA 2018بهرهگیری شده است.
جدول  .3اطالعات جمعیتشناسی خبرگان پژوهش
سابقه اداری مرتبط

سطوح سازمانی خبرگان

تحصیالت خبرگان

سنوات

تعداد

پست

تعداد

سطح

تعداد

شغلی

مصاحبهشونده

سازمانی

مصاحبهشونده

تحصیالت

مصاحبهشونده

14-4

11

کارشنا

3

کارشناسی ارشد

11

24-12

2

مدیر پایه

4

دانشجوی دکترا

2

34-22

2

مدیر میانی

2

دکترا

1

جمع

13

جمع

13

جمع

13

جدول (4و االصااه اطالعات مرتبط با تحلیل مضاامو مراحل یک و دو را بهشااکل مقایسااهای نمایش
میدهد.

1. Turner
2. Van Wart et al
3. Semi-structured Interview
4. Snowball Sampling
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جدول  .4اطالعات تحلیل مضمون در مراحل یک و دو بهصورت مقایسهای
مرحله یک

مرحله دو

تعداد کل کدها

144

133

تعداد کل تکرار کدها

302

1232

تعداد مضامین پایه مدل

14

14

تعداد مضامین پایه اصالحشده مدل

-

4

تعداد مضامین سازما دهنده مدل

3

3

تعداد مضامین سازما دهنده اصالحشده مدل

-

-

تعداد مضامین فراگیر مدل

11

11

تعداد مضامین فراگیر اصالحشده مدل

-

1

تعداد کل مضامین مدل

23

23

روایی (اعتمادپذیریو :مشااهورترین و مرسااومترین شاایوههای ارزیابی پژوهش کیفی بهنقل از گوبا و
لینکلن 1اساات (محساانپور42 :1330 ،و که از معیار اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد 2جهت ارجا به ارزیابی
کیفیت نتایج کیفی اسااتفاده میکنند (محمدپور33-31 :1333 ،و؛ لذا برای اطمینا از روایی مراحل یک و
دو تحلیال مضااامو از معیاارهای چهارگانه اعتمادپذیری بدینترتیب بهرهگیری شاااد .1 :باورپذیری (با
نظاممندبود انتخاب منابع در مرحله یک و بهرهگیری از روش نمونهگیری گلولهبرفی در مرحله دوم،
دریاافات باازاورد در حین کادگاذاری ،تاأییاد نتایج توساااط ابرگا پژوهش و ابرگا بیرونیو.2 ،
اطمینا پذیری (دادهها ،روشها و فرایندهای پژوهش ارائه شاده است .برایناسا

واکاوی پژوهش توسط

محققا دیگر نیز امکا پذیر میباشاادو .3 ،تأییدپذیری (روند تحلیل دادهها و جزئیات تحلیل مضاامو و
تعدیلهای بهعملدمده در مدل طی فرایند پژوهش ارائه شااده اسااتو و  .4انتقالپذیری (انتخاب نمونه از
ال و منابع ادبیات موضااوعی و بو مصاااحبهشااوندگا  ،نظاممند بوده اساات و از ویژگیهای الزم و تنو
مناسب براوردار هستند ،ازاینرو نتایج قابلتعمیم به کلیه سازما های بخش دولتی کشور ایرا میباشد.
پایایی :پایایی تحلیل مضمو انجامپذیرفته ازطریق شااص ثبات (بازدزمو و بررسی شد .چنانچه پایایی
1. Guba & Lincoln
2. Trustworthiness
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بازدزمو بیش از شاصات درصاد باشاد ،میتوا گفت پایایی کدگذاریهای پژوهش مورد تأیید میباشد
(اواسااتار123-123 :1333 ،و .دراینراسااتا از میا کل دادههای کدشااده در مراحل یک و دو 3 ،مدل و 3
مصاحبه بهطور تصادفی انتخاب و برای هرکدام از دنها در فاصله زمانی  30روزه کدگذاری و مقایسه انجام
پذیرفت .برایناسا  ،پایایی مراحل یک و دو بهترتیب 3112 :و  3014درصد است.
نمایش و ارزیابی
ازدنجاکه قوانین و مقررات حاکم بر سازما های بخش دولتی کشور اجازه بهکارگیری مدل پیشنهادی
را در بساااتر واقعی نمیدهد (مرحله نمایشو افزو براین سااانجش کیفیت مدل پیشااانهادی در ابعاد واقعی
بااتوجاهباه مؤلفاههاای متعادد و پیچیاده نیاز به طینمود ادواری از چراه مدیریت عملکرد دارد (مرحله
ارزیابیو و عمالً از فرصت این پژوهش اار است؛ لذا اعتباریابی مدل پیشنهادی برای حل مسئله پژوهش
بهوسیله بهرهگیری از روایی محتوا در دو قالب کیفی و کمّی (نسبت روایی محتوا1و انجام پذیرفت.
 .1کیفی :دراینراساااتاا مادل بردمده از مرحله دوم و نیز تعدادی ساااؤال باز جهت ااذ نظرات و
صحهگذاشتن بر مدل به ر یت ده نفر از ابرگا حوزه مدیریت عملکرد و رهبری در بخش دولتی
رسیده و مورد تأیید ایشا واقع شد.
 .2کمّی (نسابت روایی محتواو :در پانل ابرگا از نظرات ده نفر از متخصاصا در حوزههای مدیریت
عملکرد و مدیریت منابع انسااانی (بهویژه رهبریو بهرهگیری شااد (در هر حوزه پنج متخصااصو تا
امکا قضاااوت دقیق و صااحی فراهم شااود .ازدنجاکه برمبنای مقادیر جدول الوشااه ،حداقل مقدار
 CVRموردپذیرش برای ده نفر متخصاص 0/22 ،اسات (الوشه423 :1324 ،2و .بهلحاظ اینکه مقدار
نسبت روایی محتوا حاصل از تحلیل گویهها (شامل کلیه مؤلفههای مدلو بیش از این مقدار بود؛ لذا
تمامی مؤلفهها مورد پذیرش قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش
نقحه اشاتراک طبقهبندیهای صاورتپذیرفته توسط علمای رفتار سازمانی درزمینه رهبری لحاظنمود
عوامل سهگانهای شامل :ویژگیهای رهبری ،رفتارهای رهبری و زمینه رهبری است .لیکن این عوامل بهطور
)1. Content Validity Ratio (CVR
2. Lawshe
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شایسته در مدلهای مدیریت عملکرد حضور ندارند .1 :در برای مدلهای مدیریت عملکرد ،مؤلفه رهبری
لحاظ نشااده اساات (بهعنوا نمونه :چارچوب جامع برنامهریزی نظام مدیریت عملکردو .2 .در تعدادی از
مدلها ،زیرمؤلفهای برای رهبری تعیین نشاااده اسااات (بهعنوا مثال :مدل تعالی ساااازمانی بخش دولتیو.
 .3در بخشاای دیگر از مدلها ،ابعاد رهبری از نظر رفتار سااازمانی رعایت نشااده اساات (بهطورنمونه :بهبود
عملکرد بخش دولتیو .4 .در تعادادی از مدل های مدیریت عملکرد هم ،زیرمؤلفه های رهبری فقط بر
ابعادی ااص و هماانواده متمرکز شااده اساات (بهعنوا نمونه :جایزه مدیریت کیفیت مالکوم بالدریجو .در
این بخش ویژگیها و مؤلفههای مدل پیشاانهادی جهت رفع األ مذکور که با انجام مراحل علم طراحی و
تحلیل مضمو  ،استخرا شده است ،تشری میشود .مدل مذکور در شکل (1و قابل مشاهده است.
توضیحات و ویژگیهای مدل:
 .1سحوح و مؤلفههای مدل نهایی به شرح زیر هستند:
ساح اول یا فوقانی (معادل مضاامین پایهو -مؤلفههای نظام مدیریت عملکرد شامل  10عنصر است.1 :
برنامهریزی راهبردی .2 ،رهبری .3 ،ساارمایه انسااانی .4 ،فرهنگ سااازمانی .4 ،اجرا .2 ،نتایج .2 ،ارزیابی
عملکرد .3 ،بازاورد عملکرد .3 ،بازنگری و بهبود عملکرد .10 ،تشویق و تنبیه.
ساح دوم یا میانی (معادل مضامین سازما دهندهو -ابعاد پیشرا رهبری مبتنیبر  3جزء .1 :ویژگیها و
صفات رهبری .2 ،ابعاد رفتاری رهبری و  .3زمینه درقالب انثیکنندگا و جانشینا رهبری میشود.
ساح سوم یا زیرین (معادل مضامین فراگیرو -زیرمؤلفههای رهبری مشتمل بر  14عنصر بهقرار بندهای
 3 ،2و  4در ذیل هستند.
 .2زیرمؤلفههای ویژگیها و صفات رهبری ،عبارتند از:

 دانش و مهارت مدیریت و حرفه :دانش رهبر درمورد سازما و علم مدیریت ،او را قادر میسازد
تاا تصااامیمااتی با بینش عمیقتر اتخاذ کند .مهم اسااات که رهبرا ساااازما از وساااعت دید و
مهارتهای کافی برای اداره حوزه مسئولیت براوردار باشند.
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شکل  .1مدل مدیریت عملکرد سازمانهای بخش دولتی کشور با تمرکز بر پیشران رهبری

 شاخصایت :اهم زیرمؤلفههای شاخصایت مشتمل بر این مشخصهها است :وجدا کاری ،دقت و
اودمنظمبود  ،قابلیت اعتماد ،صاااداقت ،اعتمادبهنفس و قاطعیت ،ثبات و بلوغ عاطفی ،قابلیت
انعحاف ،تواضع ،انسا گرایی.

 انگیزه :تعلقااطر به سازما و ادمتکرد در بخش دولتی .دغدغه و تحرک درونی رهبر برای
دستیابی به اهداف سازمانی بههمراه انرژی الزم برای انجام وظای .
 توانایی برقراری ارتباط :قابلیت برقراری ارتباطات انسانی شفاهی و مکتوب و استفاده از زبا بد
و رصد احساسات اود و دیگرا .
114

طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمانهای بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری (نوری و همکاران)

 هوش :توانایی شانااتی و منحقی رهبر در پردازش اطالعات و حل مسااائل و مشااکالت در دنیای
واقعی .همچنین هوشاایاری و هوش هیجانی مناسااب بهعنوا زمینهساااز کنش و واکنش رهبرا
درقبال کارکنا سازما .
 .3زیرمؤلفههای ابعاد رفتاری رهبری ،عبارتند از:

 بساایج و مشااارکت کارکنا  :رهبرا میباید ایجاد انگیزه کرده و از ظرفیت کارکنا بهرهگیری
نمایند .دنها را در فرایندهای تصاامیمگیری و مدیریتی مشااارکت داده و تیمهایی کارا و اثربخش
را جهت انجام وظای

سازمانی تشکیل دهند.

 تحکیم ااالق و قاانو ماداری :رهبرا عالوهبر اینکاه الگویی از رعاایت ااالق اداری ،احترام،
تعهد شااغلی و قانو مداری در محیط کاری هسااتند ،باید محیحی از رویههای ااالقی ،راسااتی،
حرفهایبود و رعایت قانو بهوجود دورند.

 همکاری و مدیریت تعارض :ضااروری اساات رهبرا سااازما درقبال تعارضهای محیط کاری،
اوددار بوده و درعینحال واکنش مناسااب و سااریعی نشااا دهند .دنها میباید جو مناساابی برای
همکاری و رقابت عادالنه و برابر فراهم نمایند .بهعالوه شاااخصااااً نیز برای ایجاد اجما و بهبود
نتایج انعحافپذیری بهار دهند.

 هادایات نودوری و تغییرات :ایجااد محیحی کاه از تفکر ،االقیات ،دزمایش ،ریساااکپذیری
هوشمندانه و ابتکارات پشتیبانی میکند .رهبرا  ،باید نودوریهای فردی را مدیریت و به پیشرفت
و تغییرات مثبت سازمانی تبدیل نمایند.
 هدفگرایی و مسائولیتپذیری :رهبرا باید درراستای تحقق اهداف از همه ظرفیتها ،قابلیتها
و منابع سازما استفاده کنند .دنها میباید قابلاتکا بوده و درصورت عدم تحقق اهداف ،مسئولیت
شکست را برعهده گیرند و پاسخگو باشند.
 .4نتایج پژوهش حاضاار درزمینه جانش اینا رهبری بهقرار زیر میباشااد ،بدیهی اساات در شاارایحی که
وضعیت نامحلوب در این مؤلفهها حاکم باشد ،انثیکنندگا رهبری محسوب میشوند:
 فرد :حرفهایبود فرد ازنظر شااغلی ،انگیزه جهت انجام وظای
میزا اهمیت پاداش برای فرد.
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 شاغل :ساح ساااتاریافته /اودکاربود شغل ،میزا کنترلشدهبود شغل ،سح رضایتبخشی
ذاتی شغل ،میزا بازاورد شغل.

 گروه :هنجارها و ارزشهای گروهی ،چگونگی و میزا انسجام گروهی.
 ساازما  :صاراحت و شافافیت اهداف ساازما  ،قابلیتانعحاف روشها و مقررات سازما  ،سح
قدرتمندی نظام پاداش سازمانی.
 .4شایا ذکر است مؤلفههای سحوح اول و سوم مدل براسا

تحلیل مضمو به شرحی که قبالً یادشده

اسااتخرا ش اده و در سااح دوم مبتنیبر طبقهبندی تعدادی از مراجع معتبر مدیریت رفتار س اازمانی
ازجملااه بروکس (2003و ،رابینز و جااا (2012و و (2013و ،گریفین و مورهااد (2013و ،نلساااو
(2013و و لوتانز و داه2013( 1و است.
 .2مدل طراحیشااده عالوهبر تمرکز بر پیشاارا رهبری ،هم جنبههای فرایندی مدیریت و هم مدیریت
رفتار سااازمانی را پوشااش میدهد .برایناسااا  ،تواز مناساابی در مدل مشااهود اساات و دیدگاه یا
گرایش مدیریتی ااصااای در مدل غلبه ندارد .مؤلفههای فرایندی با رعایت اصاااول جامعبود و
مانعبود بهگونهای تعری

شدهاند که ضمن جلوگیری از شلوغ و پیچیدهشد مدل ،جنبه فرایندی

را به شااکل مناساابی پوشااش دهند .بهعنوا نمونه :مفاهیم سااتاده ،دسااتاورد و اثر تحت مضاامو
جامعومانع «نتایج» لحاظ شا اده اسااات .همین رویه دراصاااوص مفاهیمی مانند :فرایندها ،ساااااتار
ساازمانی ،فناوری ،تخصیص منابع با تعری

مضمو «اجرا» 2و جایداد این مفاهیم ذیل د  ،انجام

پذیرفته است.
 .2مدل حاضر با مؤلفههای جامعومانعی که داراست برای کلیه سازما ها (علیالخصوص بخش دولتیو
قابل اساااتفاده اسااات .قابلیت انعحاف و پویایی مدل از دنجا ناشااای میشاااود که بهویژه در مؤلفه
برنامهریزی راهبردی میتوا با لحاظ شارایط ااص هر ساازما  ،چیستی ،ابعاد و ماهیت متفاوتی را
برای «عملکرد» هر سازما مفروض نمود.

1. Luthans & Doh
2. Implementation
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نتیجهگیری و پیشنهادها
بخشای از األ مدلهای مدیریت عملکرد ساازما ها به کمتوجهی به جنبه تخصااصاای مؤلفه رهبری در
مدلهای مذکور مربوط اساات .درحالیکه براسااا

دیدگاه بساایاری از علمای مدیریت عملکرد ،مهمترین

توانمندسااز رهبری متعهد اسات؛ لذا لحاظ د در مؤلفههای اصلی مدلها ضروری است .رهبرا  ،بهصرف
دنکه مدیر هساتند ،به یک شیوه عمل نمیکنند .مانند سایر افراد اصوصیات فردی و رفتاری اود را دارند
و در بسااتری متفاوت رهبری میکنند .این تفاوتها گرچه ممکن اساات جزئی باشااند ،ولی هنگامیکه
اساتمرار مییابند به شاکافهای عمیق عملکردی و نتایج سازمانی متفاوت منجر میشوند .عدم توجه کافی
به این مؤلفه در مدلهای مدیریت عملکرد ،رهبری را جعبه سیاه عملکرد سازما ها باقی نگاه اواهد داشت.
بااینوجود ،مدل فعلی مدیریت عملکرد کشااور به مؤلفه مذکور بیتوجه بوده و شااکاف دانشاای را در مدل
بهوجود دورده که بدینلحاظ تحلیلهای بردمده از د مدل کامل و روا نیسات؛ چراکه تمامی عناصر مؤثر
در عملکرد سازما دیده نشدهاند.
ازاینرو ،محققا در این پژوهش با اسااتفاده از روششااناساای علم طراحی درصاادد رفع األ مذکور و
طراحی مدل مدیریت عملکرد مناساب با تمرکز بر ساازما های بخش دولتی بودهاند .برایناسا  ،نسبت به
تحلیل مضااامو مبانی نظری مدیریت عملکرد شاااامل  24مدل مدیریت عملکرد و نیز مصااااحبه های
نیمهساااتاریافته ،برای اساتخرا مؤلفههای ساح فوقانی مدل اقدام نمودند .سپس عوامل رهبری در سح
میانی مدل با اسااتفاده از  4منبع معتبر رفتار سااازمانی طراحی شاادند .در سااح زیرین مدل پس از تحلیل
مضامو مبانی نظری رهبری شاامل  23منبع و مصااحبههای نیمهسااتاریافته ،عناصر استخرا شدند .بهطور
االصه ابعاد و زیرمؤلفههای رهبری در مدل طراحیشده شامل این عناصر میباشند:
ال و ویژگیها و صفات رهبری :دانش و مهارت مدیریت و حرفه ،شخصیت ،انگیزه ،توانایی برقراری
ارتباط ،هوش؛
بو ابعاد رفتاری رهبری :بسااایج و مشاااارکت کارکنا  ،تحکیم ااالق و قانو مداری ،همکاری و
مدیریت تعارض ،هدایت نودوری و تغییرات ،هدفگرایی و مسئولیتپذیری؛
و زمینه درقالب انثیکنندگا و جانشینا رهبری :فرد ،گروه ،شغل ،سازما .
برای از یافتههای پژوهش حاضااار با نتایج پژوهشهای پیشاااین همساااو بوده و مؤید و تقویتکننده
دنهااسااات؛ ازجملاه :ال و ویژگیهاا و صااافاات رهبری و بو ابعااد رفتااری رهبری با برایند مدلهای:
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شااایسااتگیهای رهبرا اثربخش( 1مکشااین و همکارا 2012 ،و ،شااایسااتگیهای اصاالی مدیرا در
ایاالتمتحده( 2و مارت و همکارا 2014 ،و و نیمرخ شاایستگیهای کلیدی رهبری کانادا( 3دولت کانادا،
2012و با اندکی تعدیل همراسااتاساات .در مبحث انثیکنندگا و جانشااینا رهبری ،نتایج پژوهش مؤید
طبقهبندی گریفین و مورهد (2013و و استحکام و جامعیت د میباشد.
باتوجهبه محدودیتهای بخش دولتی ،مدل بهصاورت عملی پیادهسازی و دزمو نشده است؛ لذا سایر
پژوهشگرا میتوانند نسبت به بررسی و دزمو تجربی مدل اقدام نمایند .عالوهبراین ،رهبری بهعنوا جنبه
انسااانی مدیریت در هر کشااور اقتضااائات ااص اویش را دارد که (جهت تعمیم نتایج به سااایر کشاورهاو
میباید در سح سوم مدل بهطور جزئی مورد توجه قرار گردد .شایا ذکر است نودورانهبود روششناسی
علم طراحی در حوزه علم مدیریت باعث شاد دسترسی به منابع علمی و بهرهگیری از تجارب سایر محققا
در زمینه روششناسی محدود باشد.
تالش شاااده اساات مدل طراحیشاااده ،منعکسکننده رویکردهای فرایندی ،ساایساااتمی و کلنگری،
اقتضاایی ،راهبردی و تخصاصگرایی (تمرکز بر رهبریو بهصورت همزما و درهمتنیده باشد .کاربرد این
مادل باهصاااورت تلفیقی و مکمال دیگر مادلهاای موجود ،مادیریت عملکرد در ساااازما های دولتی را
اثربخشتر میکند.
براسا

نتایج پژوهش حاضر شایسته است سازما اداری و استخدامی کشور ،مبحث رهبری را به شکل

جادیتر پیگیری و در الگوی مادیریت عملکرد کشاااور منظور نماید .عالوهبراین پیشااانهاد میشاااود با
بهکارگیری مدل پژوهش حاضاار ،دساایبشااناساای عملکرد رهبرا (بر پایه ارزیابی ابعاد رهبری :ویژگیها،
رفتار و بساتر رهبریو که نشاا دهنده نقش دنها در اقدامات و نتایج ساازمانی است ،مبنای تصمیمات بعدی
برای توانمندسااازی ،بهکارگماری ،پیشاارفت شااغلی و جبرا ادمات قرار گیرد .بدیهی اساات هریک از
سازما های دولتی نیز میتوانند برای بهبود عملکرد (بهویژه در حوزه رهبریو از مدل حاضر بهعنوا مکمل
مدل رسمی کشور بهرهگیری نمایند.

1. Competencies of effective leaders
)2. Executive Core Qualifications (ECQs
3. The Key Leadership Competency profile
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رهبرا و اثربخشی سازما های دولتی ،فرایند مدیریت و توسعه ،دوره سیویکم ،شماره دوم:
.133-111
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سازما اداری و استخدامی کشور (1333و ،مجموعه راهنمای برنامه جامع اصالح نظام اداری ،تهرا :
انتشارات فرمنش.
طباطبایی مزددبادی ،سیدمحسن (1333و ،بررسی مدلهای تعالی سازمانی ،فصلنامه ترویج علم ،دوره پنجم،
شماره هفتم.112-32 :
عابدی جعفری ،حسن؛ تسلیمی ،محمدسعید؛ فقیهی ،ابوالحسن و شیخزاده ،محمد (1330و ،تحلیل مضمو
و شبکه مضامین :روشی ساده و کاردمد برای تبیین الگوهای موجود در دادههای کیفی ،اندیشه مدیریت

راهبردی ،دوره پنجم ،شماره دوم.133-141 :
عالم تبریز ،اکبر و محمدرحیمی ،علیرضا (1333و ،رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود

فرایندهای کسبوکار ،تهرا  :شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
غالمزاده ،داریوش (1331و ،رهبری :استنتاج درسهایی از بافت سازمان ،تهرا  :انتشارات ترمه.
فیضی ،طاهره (1333و ،مبانی سازمان و مدیریت ،تهرا  :انتشارات دانشگاه پیامنور.
کاندوال ،سرینی (1333و ،بررسی ضرورت مدیریت عملکرد و مبانی نظری د  ،ترجمه غالم چاپلقیا ،
دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ،دوره هفتم ،شماره بیستونهم.144-123 :
کانگر ،جی و کانانگو ،رابیندرا (1333و ،رهبری فرهمند در سازمانها ،ترجمه وحید کمالیا مهریزی و
حمیدرضا اسمعیلی گیوی ،تهرا  :انتشارات سمت.
کلر ،اسکات و پرایس ،کولین (2011و ،فراتر از عملکرد ،ترجمه رضا صادق ،تهرا  :نشر دریانا قلم.
کیانی ،غالمرضا (1333و ،ده اصل اثربخشی استراتژی ،تهرا  :نشر فرا ،چاپ دوم.
محسنپور ،محدثه (1330و ،ارزیابی دادههای کیفی،

فصلنامه علمی -پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،دوره شانزدهم ،شماره سوم.44-40 :
محمدپور ،احمد ( 1333و ،ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی :اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیمپذیری،
فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره چهلوهشتم.104-23 :
محمدی ،محمد و شری زاده ،فتاح (1332و ،طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی
در بخش دولتی ،فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،دوره چهارم ،شماره پانزدهم:
.143-133
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محمدیا  ،بهزاد؛ زارعی متین ،حسن؛ باباشاهی ،جبار و یزدانی ،حمیدرضا (1332و ،تواضع درو سازمانی:
شایستگیمحوری در رهبری سازما های عصر جدید ،فصلنامه مدیریت دولتی ،دوره دهم ،شماره
چهارم.432- 423 :
میرسپاسی ،ناصر؛ طلوعی اشلقی ،عبا ؛ معمارزاده ،غالمرضا و پیدایی ،میرمهرداد (1333و ،طراحی مدل
تعالی منابع انسانی در سازما های دولتی ایرا با استفاده از تکنیک دلفی فازی،

مجله پژوهشهای

مدیریت ،دوره  ،21شماره .23-1 :32
میرسپاسی ،ناصر؛ معمارزاده ،غالمرضا؛ عالم تبریز ،اکبر؛ نج بیگی ،رضا و علیزاده ،مهدی (1331و،
شناسایی معیارهای تعالی در بخش دولتی ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ،شماره یازدهم.2-1 :
میرکاظمیمود ،محمد؛ محقر ،علی و صادقیمقدم ،محمدرضا (1333و ،توسعه روششناسی پژوهش در علم
طراحی بهمنظور طراحی روشی برای مدلسازی سیستمهای فنی -اجتماعی،

پژوهشهای نوین در

تصمیمگیری ،دوره چهارم ،شماره دوم.123-144 :
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