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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. 

 

Keywords: Performance; Performance Management; Public Sector Organization; 
Leadership; Design Science. 

                                                                                                                                             

1. Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi 

University, Tehran, Iran. 

2. Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi 

University, Tehran, Iran. 

3. Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi 

University, Tehran, Iran. 

4. Ph.D. Candidate, Organizational Behvior Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, 

Iran (Corresponding Author), ag78912@gmail.com. 



 2322-1511شاپا چاپی: 

 3442-2442 شاپا الکترونیکی:

 فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی
 

نجمن علمی
نی ا سازما رفتار  یت   مدری

 174-145: 1441 بهار(، 41)شماره پیاپی  1هم، شماره دیازسال 
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 چکیده
. استنشاده   یدهد یساته طور شاا به یمؤلفه رهبر ی،بخش دولت یهاعملکرد ساازما   یریتمد ینهموجود درزم یهادر مدل

 یارساااازگ یرفتار ساااازمان یریتمد ینظر یمذکور با مفهوم و گساااتره د  در مبان یهادر مدل یمؤلفه رهبر یگر،دعبارتبه
قش بر ن تمرکزکشور با  یبخش دولت یهاعملکرد سازما  یریتمد یبرا یمدل یطراح ،حاضر پژوهشهدف  رو،ینندارد. ازا

 یاتادب ینهمنبع درزم 240 ی،مراحل علم طراح ی. در اجراباشدیم یلم طراحپژوهش ع ینا یشناساست. روش یرهبر یشارا  پ
د. مضامو  شدن  یلو تحل یبندو منابع منتخب مرور، طبقه شاد محالعه  یعملکرد )در ساح  ساازما و و رهبر   یریتموضاو  مد 

انجام  یتدول بخش یهاازما عملکرد در ساا یریتبا ابرگا  مد سااااتاریافتهیمهن یها، مصاااحبهیهاول نتایجازد  براسااا  پس
 یلشدند. سپس تحل هیدبرگز یو ادراک یتجرب ی،علم یطبا درنظرگرفتن شرا یبرفگلوله یریگنمونه روش. ابرگا  با یرفتپذ

ح  : در ساندشدهی بندها در سه سح  طبقهمؤلفه یشنهادی. در مدل پشدو مدل هدف اساتخرا    یرفتانجام پذ ییمضامو  نها 
 ترتیببه یح دوم و سوم، رهبروعنصر است. در سح 10شامل  کشور دولتی بخش هایساازما  عملکرد  یریتمد، مدل فوقانی

 زمینه ،ویرمؤلفهز 4) رهبری رفتاری ابعاد ،ویرمؤلفهز 4) رهبری صاافات و هاویژگی: اساات یرمؤلفهز 14و  بعد 3مشااتمل بر 
 فعلیمذکور در مدل  عوامل گنجانید ضرورت  یدمؤ پژوهش یجنتاو. یرمؤلفهز 4) رهبری جانشاینا   و کنندگا انثی درقالب

 کشور است.
 

 طراحی علم رهبری؛ دولتی؛ بخش سازمان عملکرد؛ مدیریت عملکرد؛: کلیدواژه

                                                                                                                                                    

 ز رساله دکتریبرگرفته ا. 1

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

 .را یا تهرا ، ،یاوارزم دانشگاه ت،یریمد دانشکده ،یانسان منابع تیریمد گروه ،اریاستاد. 

 .را یا تهرا ، ،یاوارزم دانشگاه ت،یریمد دانشکده ،یانسان منابع تیریمد گروه ،اریاستاد. 

  .ومسئول سندهینو) .را یا تهرا ، ،یاوارزم دانشگاه ت،یریمد دانشکده ،یرفتار تیریمد شیگرا ت،یریمد یدکتر دانشجوی 
ag78912@gmail.com 
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 مقدمه

به  ازییها نو بهبود عملکرد ساااازما  یفیتکی عملکرد در ارتقا یریتمد یهامدل یرامروزه نقش و تأث

 ،زما سا یبرا یاریمنافع بس تعالی،شک بهبود عملکرد و یو. ب4: 1331 همکارا ، و میرسپاسیاثبات ندارد )

نافع ، ملتیبخش دو یهااصااالح و بهبود عملکرد در سااازما   ین،ابرعالوه. دارد درپیو کارکنا   نفعا ذی

ت یروع. مشهست یزبه د  ن یبخشیتدولت و مشروع یک یبقا یننموده و باعث تضام  یندحاد مردم را تأم

 یجاد حق حکومت برایا یکیزما  به دو موضاو  متقابل اشاره دارد:  ت اسات که هم یه حاکمیاساا  و پا 

 و.124: 1331 همکارا ، و نوری)شوندگا  حکومت ین حق ازسویرش ایو پذ ییشناسا یگریحاکما  و د

وجود  یبخش دولت هایسازما  1عملکرد یریتدر مد ی، هنوز مشکالت مهمموضاو   اهمیت رغمعلی

ندرت به هعملکرد ب یریتمد یهانظاماسااات که  ینا یتواقعو. 134: 1332 زاده،شاااری  و محمدیدارد )

متداول هستند،  یاربس هانظام اینو هرچند 12: 2020 ،2و همکارا  ماسترو) شوندیم یسازیادهل پیدئاا یروش

طور محلوب ، عملکرد اود را بهمختل  یلها به دالکه ساااازما  دهدیم نشاااا محالعه  ینچناد  یجنتاا  اماا 

عملکرد، بر  یریتمختل  مد یهامدل یا ااتالف م و.231: 2013 ،3هرساایو و سااربا ) کنندینم یریتمد

، تاکنو  در حد ذکورم یهاو. مدل23: 1332 زاهدی، و یاوری) نمایدیحوزه داللت م یندر ا یاأل نظر

 تیریمربوط باه مد یارهایدر مع سازما  سح  در عملکرد مدیریت یهااند. اغلب مدلنکردهعمل اتانتظار

 باشندیم گویییدنها دچار کل یرمعیارهایز یدر معرف یراز ؛هستند یضاع  اسااس  نقحه یدارا یمنابع انساان 

 یگر،دعبارتوجود دارد. به یزن یرهبر 4پیشرا  اصوصدر مسائله  اینو. 2: 1333 همکارا ، و میرساپاسای  )

برجساااته در  یو و نقش رهبر114: 1332)رهنورد و همکارا ،  یرهبر یهاتداوم در توسااعه مدل  رغمیعل

 مدیریت یهامادل  در رهبری هاای زیرمؤلفاه  همچناا  و 223: 2020، 4عملکرد )پفرمن یناساااتخرا  بهتر

 مانیساز رفتار مدیریت یهامؤلفه از تعدادی همچو  و اندشده محدود رهبر نمادینو  یامور کل به عملکرد،

 .رسدنمی نظربه کافی ایدئال،ها به شکل عملکرد سازما  یریتمد برای که اندرفته حاشیهبه

 و دیفراینعناصر  ینب ی،رفتار هایمؤلفهتوجه به  ازطریقوهله نخسات تالش شاده    درپژوهش  این در

 نونیک مدلدر  اینکه بهتوجهبا عالوهبه. شاااود برقرار تواز  پیشااانهادی،عملکرد  یریتدر مدل مد یرفتار

                                                                                                                                                    

1. Performance Management 
2. Maestro et al 

3. Șerban & Herciu 

4. Driver 
5. Pfeffermann 
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 دیگر بیابهو  است نشاده  منظور ساازمانی  رهبری مؤلفه کشاور  دولتی بخش هایساازما   عملکرد مدیریت

 عملکرد اهیسااا جعبه و مانده مسااتتر  یدولت یهاساااازما  اهداف تحقق زا یم و اقدامات در یرهبر نقش

که دنچنا  یرهبر یشرا بر نقش پ پژوهش مرکزیهسته  در رو،نیازا شود،یم محسوب یدولت یهاساازما  

 اب کشااورمذکور در مدل  مؤلفه األ یقطر ینا از و شااودمیتمرکز  باشااد،یم حرمح «یرفتار سااازمان» در

 اواهد شد. مرتفع بومی مدل طراحی

 ،مرتبط یقانون ضااوابط و یادمات کشااور تیریقانو  مد ازدهمیفصاال  براسااا  اساات ذکر ا یشااا

و  هاخانهوزارت هیبر کل مشتمل کشور ییاجرا یهادستگاهسح   درعملکرد  تیریمد نظام یو اجرا اساتقرار 

 د ، ینهای متولی و است یالزام ه،یمجر قوه سیرئنظر  ریمستقل ز یهاو سازما  دنهاوابسته به  یهاساازما  

 با که باشاادمی «کشااور اسااتخدامی و اداری سااازما  سااازمانی فرهنگ ارتقای و عملکرد مدیریت امور»

 دنماینمی اقدام مهم این انجام به نسااابت کشااور،  اجرایی هایدساااتگاه عملکرد مدیریت دفاتر همکاری

 و محلوب مدل کاربست و یکنون مدل اصالح لذا ؛و332-322: 1333 کشور، استخدامی و اداری ساازما  )

 .شد اواهد هیمجر قوه و یدولت یهاسازما و بهبود عملکرد در  ارتقا موجب عملکرد، تیریمد جامع

 تیریمد یمفهوم مدل: رفتیپذ انجام یسؤاالت اصل نیبه ا ییپاسخگو یپژوهش حاضر برا ،اسا نیبرا

 یبرا ملکردع شرا یپ کی عنوا به یرهبر مؤلفه است؟ چگونه کشور یدولت بخش یهاسازما  یبرا عملکرد

 است؟ شده لیتشک یعناصر چه از کشور، یدولت بخش یهاسازما 

 

 پژوهش یشینهو پ ینظر مبانی

 یهابخش شااص ینا در اگرچهوجود دارد.  «عملکرد»مفهوم  زمینهدر اندکیتوافق  ی،بخش دولت در

و  یبورگونو) شااودیم یدهد غیرمالی غالباً یدر بخش دولت عملکرد لیکن دارند، وجود هم مالی عملکردی

 و شدهکسبو 4اثر و 3دستاورد ،2ساتاده ) نتایج معنایبه هم عملکرد اساا ، براینو. 11-3: 2013 ،1همکارا 

 و.a1334 :33 همکارا ، و زادهرفیع) باشدمی گرفتهصورتو 2فرایند و 4هاورودی) رفتار معنایبه هم

                                                                                                                                                    

1. Borgonovi et al 

2. Output 

3. Outcome 
4. Impact 

5. Input 

6. Throughput 
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که ینا یلدلبه مفهوم ینبلکه ا یساات،ها نافراد و سااازما  یبرا یدیجد روشوم و هعملکرد مف یریتمد

را  ایکپارچهیچوب رو توانسته است چا یافته یتکنند، اهم یداپ بهبود یبرا یتالش هستند راه رها دسازما 

 بر مدیریت و مدیریتی فرایندهایعملکرد، عبارت اساات از  مدیریتو. 134: 1333 ،1شااکل دهد )کاندوال

و  کارا تحقق و و104: 2010 ،2یچی)تات شوندیساازما  استفاده م  یکعملکرد  نمود اداره برای که رفتارها

گسترده  یامجموعه مفهوم این و.2: 2021 ،3همکارا و  هرواث) کنندیم یترا تقو سازما اهداف  اثربخش

 و رمدی کاری، واحد هر کارکنا ، از هریک موفقیت کرد ینهمنظور بهکاه به  گیردیماز ابزارهاا را دربر 

 ار تربزرگ تصویر از نمایی تا دارد قصد عملکرد مدیریت و.13: 1334)باکال،  شوندمی کاربردهبه ساازما  

 یک لذا ؛و14: 2004 ،4کوکینز) کندمی کار چگونه اود کلیت در سااازما  یک که بفهماند و کرده الق

 و مساتمر  چراه یک در بایدمی عملکرد، مدیریت نظامو. 4: 2020 ،4وو) اساات کامل نساابتاً مدیریتی فرایند

 شود تعری  بهبود، و 2بازنگری. 4 و ارزیابی و نظارت. 3 اقدام،. 2 ریزی،طرح. 1: از متشکل تجدیدشاونده 

 در عملکرد مدیریت هاینظام هایمؤلفه جهانی، روندهای برای وجود رغمبه و.22: 2003 ،2درمسااترانگ)

 و.143: 2021 ،3رشید) هستند متفاوت کشورها

 یمحور یهاتیو فعال هایساااتگیمنابع، شااااو 3توانمندساااازها) هاشااارا یپعملکرد  تیریمد اتیادب در

و. عملکرد باال در 4: 2003 ،10)مار هساااتند یضااارور دساااتاوردها، و هاکه جهت ارائه ساااتاده باشاااندیم

 نیب ازو. 124: 2010 ،11تالبوت) شودیم «ندهید» جی، منجر به عملکرد باال در نتا«حال حاضر» یتوانمندسازها

 .و32: 2012 ،12یلین و باروزاست ) متعهد یرهبر سازتوانمند نیتر، مهمهاشرا یپ یتمام

شااامل  یریتهمچو  مد یاساات. رهبر یریتمد یهجهات شااب یاریکه از بساا اساات فرایندی رهبری،

به دنبال تحقق مؤثر هدف اسااات و  یدارد، رهبر یازبه کار با مردم ن یریتاسااات و همچو  مد یاثرگاذار 

                                                                                                                                                    

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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 همو کنترل را  یده، سازما یزیرمانند برنامه یریتیمد وظای و. 423: 1333)افجه،  طورینهم یزن یریتمد

 طورکلی،بهو. 32: 2020 ،1هگر و گلسااانکیجدا کرد ) یرهبر هنگامالزم  یرگذاریتأث فراینداز  توا ینم

داف از اه یامجموعه یاانداز چشاام یکتحقق  یگروه درراسااتا یکبر  یرگذاریجهت تأث ییتوانا رهبری

در  کارکنا رفتار  یتو هدا راهنماییفرایند  ،هادر ساااازما  یرهبرو  و212: 2013 ،2و جا  ینز)راباسااات 

 و.133: 2013 ،3)نلسو  باشدمیکار  یطمح

سارعت درحال رشاد است   بر عملکرد ساازما  به  یو رهبر تیریمد ریدرمورد تأث یشاواهد تجرب  زا یم

 ،4تنگگنگ)ا  دارند حیاتی یگاهیجا هاساااازما  مهدر ه ا هبرر و.211: 2010 ،4ورهوسااات و دیلگر)

 عنصااار تریناصااالی وو 12: 2003 ،2ینیها )موعملکرد  یریتمد یعامل در اجرا ینتر. دنها مهمو2: 2013

 و.442: 2020 ،2نزیر و کانتوال) باشندیم یرمتغ یاربس هاییطسازما  در مح یتموفق

و. 44: 2014 ،3ایموردینو) اساات نیاز رهبری حمایت به عملکرد، مدیریت و ارزیابی فرایند سااراساار در

 عهدت و فرهنگ در تحول توجهی،قابل منابع و چندسااااله پایدار تالش به عملکرد جامع مدیریت اجرای

در  رهبریو. 34: 2011 ،3هاالچمی) کرد تنظیم پایدار و قوی رهبری با باید را مسائل این. دارد نیاز سازمانی

از روند  یطورجدبه یدوزارتخانه با 10رهبرا  نخساااتعملکرد مهم اسااات.  مدیریت نظام یدو ساااح  برا

 یرهبر سااح  دراندازه مهم اساات که  کنند؛ اما به هما  یتعملکرد حما مدیریت نظام یو اجرا اندازیراه

: 2013 ،12و همکارا  دیویدمک) باشند مذکور یستمو استفاده از س سازییادهتوسعه، پ حامی نیز 11یاسای سا 

 و.442-443

 :دارد یپرا در ریز سؤاالت یسازمان یرهبر موضو 

 باشد؟ دیبا یکس چه رهبر 

 است؟ مهم عملکرد یرهبر یبرا ییرفتارها چه 

                                                                                                                                                    

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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 و همکارا  نی)وا  دور کرد؟ تیتقو را د  دیبا چگونه و دیدیم کجا از عملکرد در یرهبر، 

 و203: 1333

 رایب مدل از اسااتفاده اهمیت اساات الزم رهبری، پیشاارا  و عملکرد مدیریت نظری مبانی مرور از پس

 بیا  نیز رایج هایمدل در رهبری مؤلفه و سازمانی رفتار نقش بررسی ساپس  و هاساازما   عملکرد مدیریت

 یک به هاسازما  موفقیت، جاری سحوح یا کندمی کار د  در سازما  که بخشی اندازه، زا نظرصرف. شود

 و ریابندد تعالی کلی مساایر در را اود موقعیت بتوانند که دارند نیاز مدل یک یا مدیریتی کلی چهارچوب

 در هاسااازما  پایدار اهداف به دسااتیابی دیگر،عبارتبه .و32: 1331 نورتو ،) کنند معین را بهسااازی نقاط

 همواره و باشااند شااده یکپارچه عملکرد مدیریت مدل چهارچوب در که اساات رویکردهایی اجرای گرو

و نگریکل) سااازما  به نگرش نو  ها،مدل این بارز ویژگیو. 32: 1333 مزددبادی، طباطبایی) یابند بهبود

 با را د  بتواند اود، امر تحت ساازما   مداقه و ارزیابی ضامن  تا دهدمی را امکا  این مدیریت به که اسات 

 و.112: 1334 همکارا ، و اسفندیار) نماید مقایسه مشابه هایسازما  سایر

 تیریمد ااص یهامؤلفه ژهیوبهو  یبه عناصار انسان  عملکرد تیریمد یهاتوجه مدل زا یو م1) جدول

 یمانرفتارساز عناصار به  یتوجه کاف محققا  غلباها، وجود تنو  مدل با. دهدیم شیرا نما یرفتار ساازمان 

 مدلو یرفتار) یو انسان یابعاد فرایند نیب یو تواز  مناسب اندداشتهنمدل  یاصل یهادر مؤلفه یرهبر ژهیوبه

 یرفتار یاهمؤلفهبه  توجه اساات،متمرکز  تیریمد علم یانسااان جنبهبر  ی. ازدنجاکه رهبراندنکردهبرقرار 

شاامار به تیاهم حائزپژوهش حاضاار  یبرا ،اندشااده جدول ارائه نیا قالبها که دراز مدل شاادهاسااتخرا 

 .کندیحاصل م مسئلهاز  یمناسب دیو د دیدیم
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  عملکرد تیریمد یهامدل در یسازمان رفتار تیریمد نقش زانیم سهیمقا. 1 جدول

 یبخش دولت یهابر مدل مرکزت با

ف
دی

ر
 

 منبع مدل هایمؤلفهدر اهم  یرفتار سازمان یریتمد انعکاس برداربهره/ محقق مدل نام

 1لیتقاب بازبینی برنامه 1
 بهمستقل  یبررس

 ایکشور استرال سفارش
 کرد  هدایت

 انگیزش

 کارکنا 

 رشد

ی کارکنا 
کار

هم
 

هد
تع

 

: 2012a ،2پال)

 و13-20

 - - - - - هند کشور 3نتایج چهارچوب سند 2

 توسعه برنامه)

 ،4متحد ملل

 و22-42: 2013

3 

 عملکرد چارچوب

 4ملی
 - - - همبستگی مشارکت اسکاتلند دولت

و  بورگونوی)

 ،همکارا 

 و33-32: 2013

4 
 2عملکرد چراه

 

 ایتالیا کشور

 گیریاندازه

 عملکرد

 انفرادی

 - - شایستگی پاداش

و  وریسدی)

 ،2همکارا 

2013 :122-

 و123

 - - - - - و ددامز یلین 3عملکرد منشور 4

و  نیلی)

 ،همکارا 

 و143: 2002

 میزراهی،) - - - - - 10میزراهی جامع چارچوب 2

                                                                                                                                                    

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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ف
دی

ر
 

 منبع مدل هایمؤلفهدر اهم  یرفتار سازمان یریتمد انعکاس برداربهره/ محقق مدل نام

 سیستم ریزیبرنامه

 1عملکرد مدیریت

2012 :102-

 و123

2 EFQM 

 تیریمد ییاروپا یادبن

 3یفیتک

 فرهنگ

 سازمانی
 رهبری

 مشارکت

ول نفعا ذی
تح

 

ک
درا
ا

 
ذی

ا 
فع
ن

 

 ییاروپا یادبن)

 یریتمد

: 2013 یفیت،ک

 و3

3 
 سازمانی تعالی مدل

 دولتی بخش
 رهبری همکارا  و میرسپاسی

 منابع مدیریت

 انسانی

 اصول

 و ااالقی

 ارزشی

ت
ضای

ر
ی
ند
م

 

ب
ربا
ا

و 
رج

 

- 

و  میرسپاسی)

 ،همکارا 

 و4: 1331

3 
 تحویل و مدیریت مدل

 4عملکرد
 یادگیری مار

 فرهنگ

 عملکردمدار
 و2: 2003 مار،) - - -

10 
 یریتمد یمدل فرایند

 یعملکرد سازمان
 مربیگری رهبری یو گنجعل یا رضائ

 و یادگیری

 توسعه
- - 

 و رضائیا )

 گنجعلی،

1334 :444-

 و442

11 
 یریتمد ییمدل محتوا

 یعملکرد سازمان
 یو گنجعل یا رضائ

 جو و فرهنگ

 سازمانی

 و رهبری

 مدیریت

 منابع

 سازمانی
- - 

 و رضائیا )

 گنجعلی،

1334 :442-

 و442

12 
 یریتمد فرایند

 4عملکرد
 تشویق مربیگری 2بیردی و بارث

 و احترام

 اعتماد
- - 

 بیر،دی و بارث)

 و2-3: 2013

)درمسترانگ،  - - گفتگو تعهد مربیگری درمسترانگ مدیریت نظام مدل 13

                                                                                                                                                    

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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ف
دی

ر
 

 منبع مدل هایمؤلفهدر اهم  یرفتار سازمان یریتمد انعکاس برداربهره/ محقق مدل نام

-313: 2003 1عملکرد

 و320

14 
 تکیفی مدیریت جایزه

 2بالدریج مالکوم

استاندارد  یسسه ملؤم

 3یو فناور
 رهبری

 ینیرو بر تمرکز

 کار

و  مفاهیم

 هایارزش

 یمحور

- - 

 ی)موسسه مل

استاندارد و 

 و2013 ی،فناور

 موینیها  عملکرد مدیریت مدل 14
 با ارتباط

 کارکنا 
- - - - 

 ینیها ،)مو

 و4: 2003

 فرهنگ همکارا  و دلن 4بیشینه عملکرد مدل 12
بهبود عملکرد 

 یانسان

 متعهد

 کرد 

 کارکنا 

 - رهبری

)دلن و 

 ،4همکارا 

2013 :142-

 و141

12 2BSC   2نورتو  و کاپال 
 و یادگیری

 رشد
- - - - 

 و تبریز عالم)

 محمدرحیمی،

 و410: 1333

13 

 عملکرد مدیریت مدل

 3متالطم هایمحیط در

 3متالطم

 نیلی
 ارتباطات

 مستمر
 سریع دموزش

 رهبری

 متعهد
- - 

 نیلی، و)باروز 

 و31-33: 2012

13 
 3سازمانی عملکرد مدل

 3سازمانی
 - - فرهنگ هاپاداش کارکنا  10هانا

: 1333)هانا، 

 و22

                                                                                                                                                    

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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ف
دی

ر
 

 منبع مدل هایمؤلفهدر اهم  یرفتار سازمان یریتمد انعکاس برداربهره/ محقق مدل نام

20 
 و یسازما  ادار مدل

 کشور استخدامی
 ایرا 

 مدیریت

 انسانی سرمایه

فرهنگ  توسعه

 سازمانی
- - - 

 اداری سازما )

 استخدامی و

: 1333 کشور،

 و4-13

21 
 همکاری سازما  مدل

 1توسعه و اقتصادی
OECD انسانی منابع - - - - 

: 2012b)پال، 

 و2

22 

 بخش عملکرد بهبود

 دولتی
 - - - هامشوق رهبری 2جهانی بانک

 جهانی، بانک)

 و12: 2013

 3دمینگ جایزه 23
 و مهندسین جامعه

 4ژاپنی دانشمندا 

 ایجاد

 هایارزش

 یدجد

 دهاستفا و توسعه

 منابع از فعال

 انسانی

- - - 

 جامعه)

 و مهندسین

 دانشمندا 

 و2013 ژاپنی،

 APO یتعال مرکز 24
 وریبهره سازما 

 4دسیایی
- - - - - 

 ،2ا)مندوز

 و22-24: 2012

 سندگا ینو: منبع

 

 ،یرفتار ساااازمان تیریمد ااص یهابه مؤلفه عملکرد تیا ریماد  یهاا توجاه مادل   زا یاز مرور م پس

نساابت به  ،رمنظونیقرار گرفتند. بد یلیتکم یمورد بررساا ،را لحاظ کرده بودند یکه مؤلفه رهبر ییهامدل

 یرمربوط به رهب یهارمؤلفهیز یبررس باها اقدام شد. در مدل یمؤلفه رهبر دهندهلیتشاک  عوامل اساتخرا  

 ودوج هامدل در یرهبر لیذ که ییهارمؤلفهیز دشعملکرد، مشخص  تیریمد یهامدل رتنییدر سحوح پا

 در  مندر یرهبر عناصاار به توجه. ندارد یسااازگار یسااازمان رفتار تیریمد در جیرا ینظر یمبان با دارند،

                                                                                                                                                    

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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 .کندیحاصل م مسئله نیاز ا یمناسب نشیو ب2) جدول

 
 عملکرد تیریمد یهادر مدل یرهبر دهندهلیعوامل تشک سهی. مقا2 جدول

ف
دی

ر
 

 مدل نام
/ محقق

 برداربهره
 مدل در رهبری هایمؤلفه

1 EFQM 
 

 ییاروپا یادبن

 یریتمد

 یفیتک

 و2013)

 فرهنگ هدایت

 پرورش و سازمانی

 هاارزش

 دورد وجودبه

 برای هاموقعیت

 تغییر تحقق

 توانمندسازی

 االقیت برای

 نودوری و

 و متحد

 هب کرد متعهد

 نهایی، هدف

 و اندازچشم

 راهبرد

- 

2 
 سازمانی تعالی مدل

 دولتی بخش

 و میرسپاسی

 همکارا 

 و1331)

- - - - - 

3 
 یریتمد یمدل فرایند

 یعملکرد سازمان

و  یا رضائ

 یگنجعل

 و1334)

 و رهبری الگوی تعیین

 سازما  هدایت

 الگوی تعیین

 مربیگری
- - - 

4 
 یریتمد ییمدل محتوا

 یعملکرد سازمان

و  یا رضائ

 یگنجعل

 و1334)

 و همکاری مشارکت،

 نفعا ذی با تعامل

 در نقش

 ریزیبرنامه

 راهبردی،

 و کارگیریبه

 ارزیابی

 شایستگی

 وظای  ایفای

 مدیریتی

 شایستگی

 ایفای

 هاینقش

 مدیریتی

 شایستگی

 کارگیریبه

 هایمهارت

 مدیریتی

4 
 کیفیت مدیریت جایزه

 بالدریج مالکوم

 یسسه ملؤم

استاندارد و 

 یفناور

 و2013)

 ارشد مدیرا  نقش

 تقویت ها،ارزش تعیین)

 سازمانی، فرهنگ

 ارزش ایجاد ارتباطات،

 نفعا ،ذی همه برای

 سازمانی تمرکز ایجاد

 .وعمل بر

 بود  الگو

 ارشد مدیرا 

 ااالقی رفتار

 قانونی و

 محیحی الق

 برای مناسب

 نودوری

- 
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ف
دی

ر
 

 مدل نام
/ محقق

 برداربهره
 مدل در رهبری هایمؤلفه

 بیشینه عملکرد مدل 2

 و دلن

 همکارا 

 و2013)

 الگوسازی

 مسیر ترسیم

 طریق از سازما 

 اجرا و راهبرد

 داد نشا 

 رفتارهای

 درست

 رویه درعمل،

 سیاست و

 از پیروی

 و هاروش

 هایرویه

 کاری

 تجویزشده

- 

2 
 عملکرد مدیریت مدل

 متالطم هایمحیط در
 و2012) نیلی

 برای مسئولیت

 راهبرد و اندازچشم

 برای مسئولیت

 هاسیستم تنظیم

 سازما  در

 کرد مدیریت

 نتایج

 عملکردی

 ذینفعا  برای

 هایفعالیت

 رهبری

 کلیدی

 عوامل

 موفقیت

 کلیدی

3 
 بخش عملکرد بهبود

 دولتی

 جهانی بانک

 و2013)
 نودوری

 غلبه و همکاری

 هامخالفت بر
- - - 

 نویسندگا : منبع

 

 مدیریت مدل لبقادر یرهبر یشرا بر پ یرفتار سازمان یتخصص یدکه با د یپژوهش ،شد یادقبالً  چنانکه

 هاییپژوهشالذکر فوق یهامدل برعملکرد عالوه یریتمد ینهدرزم لیکن. نشد یافت نماید، تمرکز عملکرد

 زا اسااتفاده با ایرا  دولتی هایسااازما  در انسااانی منابع تعالی مدل طراحی: اساات شااده انجام زیر شاارح به

 هک است مدلی به منتهی مذکور پاژوهش همکارا ،و  میرسپاسی: پژوهشگرا  ،و1333) فازی دلفی تکنیک

 مدل طراحی .دهد قرار ارزیابی مورد دولتی یهاسااازما  در را انسااانی منابع واحدهای عملکرد تواندیم

 و یاوری: پژوهشااگرا  ،و1332) غیرانتفاعی و دولتی هایسااازما  برای سااازمانی عملکرد مدیریت مفهومی

 عنصاار سااه به توجه وشااده پردااته عملکرد مدیریت یهامدل شااناساای گونه به پژوهش این در زاهدی،

 نتعیی. داندیم محلوب سااازمانی اقتضااائات لحاظ با ها،مدل در را فرایند و هاپیشاارا  عملکرد، معیارهای

 در همکارا ،و  زادهرفیع: پژوهشاگرا   ،وb1334) دولت سااح  در عملکرد مدیریت مدل طراحی متغیرهای

 اسااتنتا  وشااده پردااته عملکرد مدیریت مقوله به کارکنا  و سااازما  دولت،: سااحوح در پژوهش این

 .پذیردینم تصور باالدستی اسناد اصالح در مناسبی استفاده ،هاعملکرد دستگاه ارزیابی نتایج از گردیده

 پژوهش یشناسروش
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و  ی: کاربردیریگ: جهتاست شرح بدین پژوهش پیاز هایالیهپژوهش حاضار براساا     مشاخصاات  

: یق زماناف ی؛: اکتشااافهدف مضاامو ؛ تحلیل: راهبرد اسااتقرایی؛: رویکرد تفساایری؛: فلساافه ی؛اتوسااعه

مورداستفاده  شناسیروشو مصاحبه.  مدارکو  اسناد: اطالعات گرددوریو؛ فنو  1333 ساال ) مقحعیتک

 یدرراساااتا یدهسااانج صاااورتبهعناصااار  بندییبترت یطراح ی،کل ی تعر یک دراسااات.  1یعلم طراح

مدل حل مسئله  یکاساساً  یطراح یمو. پارادا33: 2012 ،2ژیانگ و مایرفسناست ) مقصودبه  ید بخشتحقق

 ،امرایی و تندی) است ارزیابی و ترکیب تحلیل، رکن سه شامل یو. طراح22: 2004 ،3رم و ونر)ه باشاد می

 لومع پارادایم برمبتنی هایپژوهش کنار در طراحی علم پارادایم برای فضااا ایجاد درصااورت و.144: 1332

و. 241: 2004 ،4اکن و ) داد کاهش را مدیریت حوزه در دانشااگاهی  پژوهش هایتنگنا توا می تبیینی،

 احیطر علم پژوهش از اساسی هدفی عنوا به را سازمانی عملکرد بهبود نظرا ،صاحب از تعدادی رو،ازاین

 و.204-200: 2010 ،4چاترجی و هونر) اندشنااته رسمیتبه د  نظری نتایج پیامد و

 انجام یفن است که برا یو تعداد یتمالگور یک یهااز گام ایمجموعهروش  ی،علم طراح در پژوهشِ

 هایدستورالعمل ترینمنسجمو  ینپراستنادتر از یکی 2پفرز یشانهادی پ یها. گامشاوند یم یینتع وظیفه یک

پژوهشِ علم  شناسیروش و.143: 1333 همکارا ، و مودمیرکاظمیاسات )  یپژوهش در علم طراح یاجرا

 ها است:گام ینپفرز شامل ااز نظر  یطراح

 د  مورد یحل براو ارزش ارائه راه  یتعر ی: مساائله پژوهش علم طراحزهیمساائله و انگ ییشااناسااا. 1

 .ردیگیمبحث قرار 

کمک  یمورد چگونگدر شااده، یحل: براسااا  ابعاد مختل  مساائله تعر راه کیاهداف   یتعر. 2

 .شودیم)مصنو و باه حل مسئله بحث  یشنهادیروش پ

و. 143: 1333 ،همکارا  و مودیرکاظمیم) افتدیمصاانو  اتفاق م ایو توسااعه: الق فردورده  یطراح. 3

 زین را یمفهوم یسااتارها و مدل ها،روش ها،تمیالگور توا یم یحت است گساترده  مصانو   مفهوم

                                                                                                                                                    

1. Design Science 

2. Fesenmaier & Xiang 

3. Hevner & Ram 
4. Van Aken 

5. Hevner & Chatterjee 

6. Peffers 
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 و.4: 2014 ،1نگایریو) گرفت درنظر مصنو  عنوا به

 .شودیماستفاده  ،مسئله یهانمونهاز  یشتریب تعداد ای کیحل  یاز مصنو  موردنظر برا :2شینما. 4

: 1333 همکارا ، و مودیرکاظمیم) ردیگیمقرار  یابیمصنو  در حل مسئله مورد ارز تی: قابلیابیارز. 4

 ،ا و همکار پفرز) ردیچند متخصااص انجام پذ ای کی توسااط تواندیممصاانو   کی یابیو. ارز122

 د.متفاوت باشن توانندیم یابیارز یبه مصنو  موردنظر، ابزارهاباتوجه یطورکلو. به402: 2012

، یراحط یچگونگ مصنو ، یگزارش، مسئله، هدف از طراح کیتا درقالب  شودیم یسع :ارتباطات. 2

 و مودیرکاظمیمشاارح داده شااود ) یاحرفه نیمخاطب ید  برا یاعتبار نظر و یریکاربردپذ یبررساا

 و.122-123: 1333 همکارا ،

 پژوهش ینمختل  ا یهابخش االل در مذکور شااناساای روشدو و شااش  یک، هایگامازدنجاکه 

 .شودیپردااته م 4و  4، 3 هایگام تشری  به تنهابخش  ینا در شوند،یم داده توضی 

 

 توسعه و طراحی

 یهامصاحبهمضمو   یلتحل ینو همچنگام نیا کی مرحله) ینظر مبانی 3مضمو  تحلیل با، گام یندر ا

به وجهمصااانو  )مدلو بات ین. اافتادو، الق فردورده اتفاق گام نیدو ا مرحله) ابرگا  با ساااااتاریافتهیمهن

 مضمو  لیتحل. باشدمیپژوهش  عمده ینودور یحاو رهبری، مبحث بر مرکزو ت ینگاه رفتار یریکارگبه

 به ولحص تا نیمضام یدهسازما  و سهیمقا مرور، ،یاحتمال نیمضام با دنها یگذاربرچسب ها،داده محالعه با

 کهو 32: 2021 ،4)ثلوال ردیپذیم انجام یفیک یهاداده مهم اواص کننده یتوصاا و منسااجم یامجموعه

: 2010 ،4ارا همک و لزی)م ضمنی و صری  نکات توضای   و نشیب با همراه ریتفاسا  ارائه در یتوانمند لیدلبه

 .گرفت قراراستفاده  و مورد324-322

. است ادیبنهداد هینظر هیشب یحدود تا که شنااتو داده بریمبتن) ییاستقرا روش به توا یم را نیمضاام 

: ریفراگ. 1: دریپذیم صورت بیترتنیبد ن،یمضام شبکه در مضامو   تیموقع براساا   نیمضاام  یبندطبقه

 شاابکه در هیپا و ریفراگ یهامضاامو  واسااط: دهندهسااازما  .2 ،ردیگیم یجا نیمضااام شاابکه کانو  در

                                                                                                                                                    

1. Wieringa 
2. Demonstration 

3. Thematic Analysis 

4. Thelwall 
5. Mills et al 
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 دهدهنسااازما  مضاامو  ،دنها بیترک با و باشاد یم هاداده در یمهم نکته کنندها یب: هیپا. 3 ،اساات نیمضاام 

مضمو   یلفرایند تحل حاضر پژوهش درو. 124-120: 1330 همکارا ، و یجعفری عابد) شاود یم لیتشاک 

 انجاممنوال  بدینو 1330و همکارا  ) یجعفر یعابد پیشااانهادیساااه مرحله کال  و شاااش گام   درقالب

و  جسااتجو ی،و کدگذار یهاول یکدها یجادها، امتن )دشااناشااد  با داده  ی و توصاا یهتجز ول،: اپذیرفت

ادغام و  سوم،و و نیشبکه مضام یلتحل ین،شبکه مضام یممتن )ترس یرو تفس ی تشر دوم،و، ینشاناات مضام 

 یبترتنیبد مرحلهدو  یکبه تفک مضااامو  تحلیل جزئیاتگزارشو.  ینکرد  مجادد متن )تدو یکپاارچاه  

 است:

 شد برده بهره اسناد بررسی شایوه  از اولیه مدل طراحی جهت اطالعات دوریجمع برایاول:  مرحله در

 هاهمصاحب سااتار به دهیشکل برای الزم محتوای نیز و شده حاصال  پژوهش موضاو   از درساتی  درک تا

 مضمو  قرار گرفت: یلها مورد تحلسه دسته از داده ،اسا نیبرا. شود دماده بعد مرحله در

در سااح   الخصااوصیعل کردهایرو نظرها،نقحه م،یمفاه از اعم عملکرد تیریمد یموضااوع اتیادب. 1

 .یبخش دولت یهاسازما 

 تیریمد ینظر یهسااته مبان عنوا به یبخش دولت یهاسااازما عملکرد در سااح   تیریمد یهامدل. 2

 تیریابرگا  مبحث مد دییو تأ تیا باه ر   هاا ناه یگز ،هاا مادل  یمقادماات   نشیگزاز  پسعملکرد: 

نمود.  دایادامه پ ینظر تیو کفا 1اشااابا  تا هاانتخاب بیترتنی. بددشااا لیو تکم دیعملکرد رسااا

 و هستند.1به شرح ستو  اول جدول ) منتخب یهامدل

و  بکت از اعم یسازمان رفتار تیریمد رشته یعلم مراجع درقالب یسازمان یرهبر یموضاوع  اتیادب. 3

 ریزقرار عملکرد ذکر شااادو به تیریمد یهامدل یبرا 2در بند  که یحیشااارا تیرعا بامقااالت ) 

 :شدند یبررس و انتخاب

 4سرتو و سرتو ،و2003) 3بروکس ،و2013) 2برت ،و2014) همکارا  و درمسترانگزبا :  یسا یانگل منابع

 یهمکار سازما  ،و2012) 2همکارا  و نیشمک ،و2012) کانادا دولت ،و2013) 4مورهد و نیفیگر ،و2012)

                                                                                                                                                    

1. Saturation 

2. Brett 

3. Brooks 
4. Certo & Certo 

5. Griffin & Moorhead 

6. McShane et al 
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 2همکارا  و وارتوا  ،و2013) 1ترنر ،و2012) جا  و نزیراب ،و2020) پفرمن ،و2001) توسااعه و یاقتصاااد

 و کانگر ،و1333) صااادق ترجمه سیپرا و کلر ،و1332) یفیلح ترجمه براو : شااده ترجمه منابع ،و2014)

 برومند: یفارساا منابع ،و1324) یریکب ترجمه بالنچارد و یهرساا ،و1330) یویگ و ا یکمال ترجمه کانانگو

 ،و1333) یضیف ،و1333) یانیک ،و1331) زادهغالم ،و1332) همکارا  و رهنورد ،و1333) ا یرضائ ،و1333)

 .نمود دایپ ادامه ینظر تیکفا حد تاکد شده  یهاداده یبررس و.1332) همکارا  و ا یمحمد

 بابا ابرگا  استفاده شد که  3ساااتاریافته یمهن یهاسااات مدل هدف از مصااحبه   یبرادوم:  مرحله در

 یو ادراک یتجرب ی،علم یطبا درنظرگرفتن شرا 4یبرفگلوله یوهمند به شهدف یریگنمونه روشاساتفاده از  

 یریتمد حوزهدر  شاغل یطواجد شرا ابرگا نفر از  13مرحله درمجمو  با  ین. در اشادند انتخاب  یشاا  ا

 مفید زما  دقیقه 20 هامصااحبه  برای میانگین طوربه. شاد مصااحبه   کشاور  ییاجرا یهاعملکرد در دساتگاه 

 محالعه به حد یکه عناصر اساس یافتادامه  یمصاحبه تا زمان یقها ازطرداده یگرددور. اسات  شاده  صارف 

 یدیته جدنک شدند،یشوندگا  محرح ممرتبط با اهداف پژوهش که توسط مصاحبه یمو مفاهاشبا  برسند 

ذکر است  شایا . دهدمی نشا  را پژوهش ابرگا  هایویژگیو 3) جدول .نمودیمدل اضافه نم ینبه مضام

 .است شده گیریبهره MAXQDA 2018افزار مضمو  از نرم یلتحل یبرا
 

 پژوهش خبرگان شناسیجمعیت اطالعات. 3 جدول

 خبرگان تحصیالت خبرگان سازمانی سطوح مرتبط اداری سابقه

 سنوات

 شغلی

 تعداد

 شوندهمصاحبه

 پست

 سازمانی

 تعداد

 شوندهمصاحبه

 سطح

 تحصیالت

 تعداد

 هشوندمصاحبه

 11 دارش کارشناسی 3 کارشنا  11 4-14

 2 دکترا دانشجوی 4 پایه مدیر 2 12-24

 1 دکترا 2 میانی مدیر 2 22-34

 13 جمع 13 جمع 13 جمع

 یشنما ایمقایسااه شااکلبه را دو و یک مراحل مضاامو  تحلیل با مرتبط اطالعات االصااهو 4) جدول

 .دهدیم

                                                                                                                                                    

1. Turner 

2. Van Wart et al 

3. Semi-structured Interview 
4. Snowball Sampling 
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 اییسهصورت مقاو دو به یک مراحلمضمون در  یل. اطالعات تحل4 جدول

 دو مرحله یک مرحله 

 133 144 تعداد کل کدها

 1232 302 تعداد کل تکرار کدها

 14 14 مدل یهپا ینتعداد مضام

 4 - شده مدلاصالح یهپا ینتعداد مضام

 3 3 دهنده مدلسازما  ینتعداد مضام

 - - شده مدلدهنده اصالحسازما  ینتعداد مضام

 11 11 مدل یرفراگ ینتعداد مضام

 1 - شده مدلاصالح یرفراگ ینتعداد مضام

 23 23 مدل ینتعداد کل مضام

 

 ونقل از گوبا به یفیک پژوهش یابیارز هایشاایوه ینترو مرسااوم ینمشااهورتر و:یری)اعتمادپذ ییروا

 یابیجهت ارجا  به ارز 2اعتماد یتقابل یا یریاعتمادپذ یاراز مع کهو 42: 1330 ،پوراساات )محساان 1لینکلن

و  یک مراحل ییاز روا ینا اطم یبرا لذا ؛و33-31: 1333 محمدپور،کنند )یاسااتفاده م یفیک یجنتا یفیتک

 با) یریباورپذ .1شاااد:  یریگبهره ترتیببدین اعتمادپذیری چهارگانه یاارهای مضااامو  از مع یال دو تحل

 دوم، مرحله در برفیگلوله گیرینمونه روش از گیریبهره و یک مرحله در منابع انتخاب بود مندنظام

. 2، وبیرونیو ابرگا   پژوهش ابرگا  توساااط نتایج تاأییاد   کادگاذاری،   حین در باازاورد  دریاافات  

 توسط پژوهش واکاوی اسا ینبرا .ارائه شاده است  پژوهش فرایندهای و هاروشها، )داده پذیریینا اطم

و  مضاامو  تحلیل جزئیات و هاداده تحلیل روند) أییدپذیری. ت3و، باشاادمی پذیرامکا  نیز دیگر محققا 

 از نمونه انتخاب) یریپذ. انتقال4و و اساات شااده ارائه پژوهش فرایند طی مدل در دمدهعملبه هایتعدیل

  تنو و الزم هایویژگی از و اساات بوده مندنظام گا ،شااوندمصاااحبه بو و موضااوعی ادبیات منابع ال و

 باشد.می را ای کشور دولتی بخش هایسازما  کلیه به تعمیمقابل نتایج روازاین هستند، براوردار مناسب
 یاییچنانچه پا د.ش یشااص ثبات )بازدزمو و بررس یقازطر یرفتهپذمضمو  انجام یلتحل یاییپا :یاییپا

                                                                                                                                                    

1. Guba & Lincoln 
2. Trustworthiness 
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 باشدیم أییدمورد ت پژوهش هاییکدگذار یاییگفت پا توا یاز شاصات درصاد باشاد، م     یشبازدزمو  ب

 3مدل و  3و دو،  یک احلکدشااده در مر هایدادهکل  یا از م راسااتادراینو. 123-123: 1333 اواسااتار،)

انجام  یسهو مقا یروزه کدگذار 30 یهرکدام از دنها در فاصله زمان یانتخاب و برا یطور تصادفمصاحبه به

 .است درصد 3014و  3112: یبترتو دو به یک مراحل یاییپا اسا ،براین. یرفتپذ

 

 یابیو ارز یشنما

 شنهادیپی مدل یریکارگکشور اجازه به یبخش دولت هایسازما  بر حاکمو مقررات  ینازدنجاکه قوان

 یعدر ابعاد واق یشااانهادیمدل پ یفیتسااانجش ک ینبراو افزو نمایش)مرحله  دهدنمی واقعی بساااتر در را

عملکرد دارد )مرحله  یریتاز چراه مد ینمود  ادواریبه ط یازن یچیاده متعادد و پ  یهاا باه مؤلفاه  بااتوجاه  

 ژوهشپ مسئله حل یبرا یشنهادیپ مدل اعتباریابی لذا ؛است اار  پژوهش ینو و عمالً از فرصت ایابیارز

 .رفتیپذ انجامو 1محتوا ییروا نسبت) یکمّ و یفیک قالب دو در محتوا ییروا از یریگبهره لهیوسبه

 و نظرات ااذ جهت باز ساااؤال یتعداد زین و دوم مرحله از بردمده مادل  راساااتاا نیدرا: یفیک. 1

 یولتد بخش در یرهبر و عملکرد تیریمد حوزه ابرگا  از نفر ده تیر  به مدل بر گذاشتنصحه

 .دش واقع شا یا دأییت مورد و دهیرس

 یتیرمد یهامحتواو: در پانل ابرگا  از نظرات ده نفر از متخصاصا  در حوزه  یی)نسابت روا  کمّی. 2

شااد )در هر حوزه پنج متخصااصو تا   یریگبهره ویرهبر یژهو)به سااانیمنابع ان یریتعملکرد و مد

 مقدار حداقل الوشااه، جدول یرمقاد برمبنایشااود. ازدنجاکه  هم  فرایق و صااحیامکا  قضاااوت دق

CVR مقدار اینکه لحاظبهو. 423: 1324 ،2اسات )الوشه  22/0 متخصاص،  نفر ده یبرا یرشموردپذ 

 لذا ؛ودب مقدار این از بیشو مدل یهامؤلفه کلیه شامل) هاگویه تحلیل از حاصلمحتوا  یینسبت روا

 قرار گرفتند. یرشپذ ها موردمؤلفه یتمام

 پژوهش هاییافته

 نمود حاظل رهبری درزمینه سازمانی رفتار علمای توسط پذیرفتهصاورت  هایبندیطبقه شاتراک ا نقحه

 طورهب عوامل این لیکن. است رهبری زمینه و رهبری رفتارهای رهبری، هایویژگی: شامل ایگانهسه عوامل

                                                                                                                                                    

1. Content Validity Ratio (CVR) 
2. Lawshe 
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 رهبری مؤلفه عملکرد، مدیریت هایمدل برای در. 1: ندارند حضور عملکرد مدیریت هایمدل در شایسته

 از تعدادی در. 2و. عملکرد نظام مدیریت ریزیبرنامه جامع چارچوب: نمونهعنوا به) اساات نشااده لحاظ

 و.دولتی بخش ساااازمانی تعالی مدل: مثالعنوا به) اسااات نشاااده تعیین رهبری برای ایزیرمؤلفه ها،مدل

 ودبهب: طورنمونهبه) اساات نشااده رعایت سااازمانی رفتار نظر از رهبری ابعاد ها،مدل از دیگر بخشاای در. 3

 بر فقط رهبری هایزیرمؤلفه هم، عملکرد مدیریت هایمدل از تعادادی  در. 4و. دولتی بخش عملکرد

 درو. جبالدری مالکوم کیفیت مدیریت جایزه: نمونهعنوا به) اساات شااده متمرکز اانوادههم و ااص ابعادی

 و یمراحل علم طراح انجام با که مذکور األرفع  جهت یشاانهادیمدل پ هایمؤلفهو  هاویژگیبخش  ینا

 مشاهده است. و قابل1شکل ) در مذکور. مدل شودیم است، تشری مضمو ، استخرا  شده  یلتحل

 

 مدل: هاییژگیو و توضیحات

 :هستند ریز شرح به یینهامدل  یهاسحوح و مؤلفه. 1

 .1 :است عنصر 10 شامل عملکرد تیریمد نظام یهامؤلفه -وپایه مضاامین  معادل) یفوقان ای ولا ساح  

 یابی. ارز2 ج،ینتا. 2 ،. اجرا4 ،یسااازمان . فرهنگ4 ،یانسااان هی. ساارما3 ،ی. رهبر2 ،یراهبرد یزیربرنامه

 .هیتنب و قیتشو .10 عملکرد، بهبود و یبازنگر .3 عملکرد،. بازاورد 3 عملکرد،

و  هایژگی. و1 :جزء 3بر یمبتن یرهبر شرا یپ ابعاد -ودهندهسازما  ین)معادل مضام یانیم ای دوم ساح  

 .شودیم یرهبر نا یجانش و کنندگا یانث درقالب نهیزم. 3و  یرهبر ی. ابعاد رفتار2، یرهبرصفات 

 یبندها قراربهعنصر  14مشتمل بر  یرهبر یهامؤلفهریز -وریفراگ نیمضام معادل) نیریز ای سوم ساح  

 .هستند لیذ در 4و  3، 2

 ، عبارتند از:یو صفات رهبر هایژگیو یهارمؤلفهیز. 2

 سازدیاو را قادر م ت،یریو حرفه: دانش رهبر درمورد سازما  و علم مد تیریدانش و مهارت مد 

 و دیاسااات که رهبرا  ساااازما  از وساااعت د  مهمتر اتخاذ کند. قیعم نشیبا ب یماات یتاا تصااام 

 .باشندبراوردار  تیحوزه مسئول اداره یبرا یکاف یهامهارت
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 یرهبر یشرانبا تمرکز بر پ کشور یبخش دولت یهاعملکرد سازمان یریت. مدل مد1شکل 

 

   و دقت ،یها است: وجدا  کارمشخصه نیمشتمل بر ا تیشاخصا   یهارمؤلفهیز اهم: تیشاخصا 

 تیقابل ،یثبات و بلوغ عاطف ت،یقاطعو  نفساعتمادبه صاااداقت، اعتماد، تیبود ، قابلاودمنظم

 .ییگراانسا  تواضع، ،انعحاف

 یرارهبر ب یتحرک درون و. دغدغه یدر بخش دولت کرد و ادمت سازما  بهااطر : تعلقزهیانگ 

 . یانجام وظا یالزم برا یهمراه انرژبه یسازمان اهداف به یابیدست

 ه از زبا  بد  و مکتوب و استفاد یشفاه یارتباطات انسان یبرقرار تیارتباط: قابل یبرقرار ییتوانا

 .گرا یو رصد احساسات اود و د
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 یایرهبر در پردازش اطالعات و حل مسااائل و مشااکالت در دن یمنحق و یشاناات  ییهوش: توانا 

رهبرا   واکنشکنش و  سااازنهیزم عنوا بهمناسااب  یجانیو هوش ه یاریهوشاا نیهمچن. یواقع

 درقبال کارکنا  سازما .

 :ازعبارتند  رهبری، رفتاری ابعاد هایزیرمؤلفه. 3

 یریگهکارکنا  بهر ظرفیتکرده و از  یزهانگ یجادا بایدیو مشااارکت کارکنا : رهبرا  م یجبساا 

خش کارا و اثرب هایییمت و هدامشااارکت د یریتیو مد گیرییمتصاام هایرا در فرایند دنها .نمایند

 دهند. یلتشک یسازمان ی را جهت انجام وظا

 احترام ی،ااالق ادار یتاز رعاا  ییالگو ینکاه بر اعالوه: رهبرا  یمادار ااالق و قاانو   یمتحک، 

 ی،راساات ی،ااالق هاییهاز رو یحیمح یدبا ،هسااتند یکار یطدر مح یمدارقانو  و یتعهد شااغل

 وجود دورند.به قانو  رعایتبود  و یاحرفه

 ی،کار یطمح یهادرقبال تعارضرهبرا  سااازما  اساات  یضاارور تعارض: یریتو مد یهمکار 

 یبرا یجو مناسااب بایدینشااا  دهند. دنها م یعیواکنش مناسااب و ساار حالیناوددار بوده و درع

 اجما  و بهبود یجادا یبرا نیزشاااخصااااً   عالوهبه. یندو رقابت عادالنه و برابر فراهم نما یهمکار

 .دهند ار به یریپذانعحاف یجنتا

  پذیرییساااکر یش،دزما یات، ، االقتفکر از کاه  محیحی ایجااد : ییراتو تغ ینودور یات هادا 

 یشرفته پو ب یریتمد را یفرد هایینودور بایدرهبرا ،  .کندیم یبانیهوشمندانه و ابتکارات پشت

 .نمایند یلتبد یمثبت سازمان ییراتو تغ

 هایتقابل ها،یتاز همه ظرف اهداف تحقق درراستای باید رهبرا : پذیرییتو مسائول  ییگراهدف 

 یتسئولم ،اتکا بوده و درصورت عدم تحقق اهدافقابل بایدی. دنها مکنندو منابع سازما  استفاده 

 .باشندو پاسخگو  گیرندشکست را برعهده 

که  یحیاساات در شاارا یهیبد باشااد،می یرقرار زبه رهبری ینا جانشاا درزمینه حاضاارپژوهش  یجنتا. 4

 :شوندمی محسوب رهبری کنندگا یانثها حاکم باشد، مؤلفه یننامحلوب در ا یتوضع

  :رد، ف دموزش و تجربه ،یشااغل  یوظا انجام جهت زهیانگ ،یشااغل ازنظر فرد بود یاحرفهفرد

 فرد. یپاداش برا تیاهم زا یم
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   :یبخشتیرضا سح  شغل، بود شدهکنترل زا یم شغل، اودکاربود  /افتهیساااتار  ساح  شاغل 

 .شغل بازاورد زا یم شغل، یذات

  :یگروه انسجام زا یم و یچگونگ ،یگروه یهاارزش و هنجارهاگروه. 

   : سح  سازما ، مقررات و هاروش انعحافتیقابل ساازما ،  اهداف تیشافاف  و صاراحت ساازما 

 .یپاداش سازمان نظام قدرتمندی

 ادشدهی قبالً که یشرح بهمضمو   لیبراسا  تحل مدلسحوح اول و سوم  یهاذکر است مؤلفه ا یشا. 4

 یازمانساا رفتار تیریمد معتبرجع ااز مر یتعداد یبندبر طبقهیو در سااح  دوم مبتن دهشاااسااتخرا  

 نلساااو و، 2013) مورهااد و نیفیگرو، 2013) وو 2012و جااا  ) نزیرابو، 2003) بروکسازجملااه 

 است.و 2013) 1داه و لوتانز وو 2013)

 تیریمد هم و تیریمد فرایندی یهاجنبههم  ،یرهبر شاارا یبر پبر تمرکز عالوه شاادهیطراح مدل. 2

 ای دگاهید و اساات مشااهود مدل در یمناسااب تواز  ،اسااا نیبرا .دهدیم پوشااش را یسااازمان رفتار

بود  و اصاااول جامع تیبا رعا فرایندی یها. مؤلفهندارد غلبه مدل در یااصااا یتیریمد شیگرا

 رایندیفشد  مدل، جنبه دهیچیاز شلوغ و پ یریاند که ضمن جلوگشده  یتعر یاگونهبود  بهمانع

دسااتاورد و اثر تحت مضاامو    سااتاده، میمفاه: نهنموعنوا بهپوشااش دهند.  یرا به شااکل مناسااب 

 ساااااتار ها،فرایندمانند:  یمیدراصاااوص مفاه هیرو نیاسااات. هم دهشااالحاظ  «جینتا» ومانعجامع

د ، انجام  لیذ میمفاه نیداد  ایو جا 2«اجرا» مضمو   یتعر با منابع صیتخص ،یفناور ،یساازمان 

 است. رفتهیپذ

و یدولت بخش الخصوصیعل) هاسازما  هیکل یکه داراست برا یومانعجامع یهاحاضر با مؤلفه مدل. 2

ه در مؤلف ژهیوکه به شاااودیم یاز دنجا ناشااا مدل ییایو پو انعحاف تیقابل. اسااات اساااتفاده قابل

 را یمتفاوت تیماه و ابعاد ،یستیچ ساازما ،  هر ااص طیشارا  لحاظ با توا یم یراهبرد یزیربرنامه

 .نمود مفروض سازما  هر «عملکرد» یبرا

  

                                                                                                                                                    

1. Luthans & Doh 
2. Implementation 
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 پیشنهادها و گیرینتیجه

 در رهبری مؤلفه تخصااصاای جنبه به توجهیکم به هاساازما   عملکرد مدیریت هایمدل األ از بخشای 

 نتریمهم عملکرد، مدیریت علمای از بساایاری دیدگاه براسااا  کهدرحالی. اساات مربوط مذکور هایمدل

 صرفبه رهبرا ،. است ضروری هامدل اصلی هایمؤلفه در د  لحاظ لذا اسات؛  متعهد رهبری توانمندسااز 

 دارند را ودا رفتاری و فردی اصوصیات افراد سایر مانند. کنندنمی عمل شیوه یک به هساتند،  مدیر دنکه

 کههنگامی ولی باشااند، جزئی اساات ممکن گرچه هاتفاوت این. کنندمی رهبری متفاوت بسااتری در و

 کافی جهتو عدم. شوندمی منجر متفاوت سازمانی نتایج و عملکردی عمیق هایشاکاف  به یابندمی اساتمرار 

 .اشتد اواهد نگاه باقی هاسازما  عملکرد سیاه جعبه را رهبری عملکرد، مدیریت هایمدل در مؤلفه این به

ا در مدل ر دانشاای شااکاف وبوده  توجهیعملکرد کشااور به مؤلفه مذکور ب یریتمد یمدل فعل وجود،ینباا

ر عناصر مؤث یچراکه تمام یسات؛ بردمده از د  مدل کامل و روا ن هاییللحاظ تحلبدینوجود دورده که به

 اند.نشده یدهدر عملکرد سازما  د

 و مذکور األ رفع درصاادد طراحی علم شااناساایروش از اسااتفاده با پژوهش ینا در محققا  رو،ایناز

 به سبتن اسا ،براین. اندبوده دولتی بخش هایساازما   بر تمرکز با مناساب  عملکرد مدیریت مدل طراحی

 هایمصااااحبه نیز و عملکرد مدیریت مدل 24 شاااامل عملکرد مدیریت نظری مبانی مضااامو  تحلیل

 سح  در رهبری عوامل سپس. نمودند اقدام مدل فوقانی ساح   هایمؤلفه اساتخرا   برای ساااتاریافته، نیمه

 تحلیل از پس مدل زیرین سااح  در. شاادند طراحی سااازمانی رفتار معتبر منبع 4 از اسااتفاده با مدل میانی

 طوربه. شدند استخرا  عناصر سااتاریافته،نیمه هایمصااحبه  و منبع 23 شاامل  رهبری نظری مبانی مضامو  

 :باشندمی عناصر این شامل شدهطراحی مدل در رهبری هایزیرمؤلفه و ابعاد االصه

 رقراریب توانایی انگیزه، شخصیت، حرفه، و مدیریت مهارت و دانش: رهبری صفات و هاویژگی ال و

 هوش؛ ارتباط،

 و همکاری مداری،قانو  و ااالق تحکیم کارکنا ، مشاااارکت و بسااایج: رهبری رفتاری ابعاد بو

 پذیری؛مسئولیت و گراییهدف تغییرات، و نودوری هدایت تعارض، مدیریت

 .سازما  شغل، گروه، فرد،: رهبری جانشینا  و کنندگا انثی درقالب زمینه  و

 نندهکتقویت و مؤیدبوده و  همساااوپیشاااین  یهاپژوهش نتایجپژوهش حاضااار با  هاییافتهاز  یبرا

: هایمدل برایند با یرهبر یابعااد رفتاار  و و ب یو صااافاات رهبر  هاا یژگیو وال  :ازجملاه  ؛دنهااسااات 
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 در مدیرا  اصاالی  هایشااایسااتگی   ،و2012 همکارا ، و شااین مک) 1اثربخش رهبرا  هایشااایسااتگی 

 کانادا، دولت) 3کانادا رهبری کلیدی هایشاایستگی  نیمرخ وو 2014 همکارا ، و مارتو ) 2متحدهایاالت

 مؤید پژوهش نتایج رهبری، جانشااینا  و کنندگا انثی مبحث در. راسااتاسااتهم تعدیل اندکی با و2012

 .باشدمی د  جامعیت و استحکام وو 2013) مورهد و گریفین بندیطبقه

 ایرس لذا است؛ نشده دزمو  و سازیپیاده عملی صاورت به مدل دولتی، بخش هایمحدودیت بهباتوجه

 جنبه عنوا هب رهبری براین،عالوه. نمایند اقدام مدل تجربی دزمو  و بررسی به نسبت توانندمی پژوهشگرا 

و ورهاکشاا سااایر به نتایج تعمیم جهت) که دارد را اویش ااص اقتضااائات کشااور هر در مدیریت انسااانی

 ناسیشروش بود نودورانه است ذکر شایا . گردد قرار مورد توجه جزئی طوربه مدل سوم سح  در بایدمی

 حققا م سایر تجارب از گیریبهره و علمی منابع به دسترسی شاد  باعث مدیریت علم حوزه در طراحی علم

 .باشد محدود شناسیروش زمینه در

 ،ینگرو کل یساااتمیسااا ،فرایندی یکردهایکننده رومنعکس ،شااادهیطراحمدل  اساات  شاااده تالش

 نیربرد ا. کاباشد دهیتنزما  و درهمهمصورت و بهی)تمرکز بر رهبر ییگراو تخصاص  یراهبرد ،ییاقتضاا 

را  یدولت یهاساااازما عملکرد در  تیریماد  ،موجود یهاا مادل  گریو مکمال د  یقیصاااورت تلفمادل باه  

 .کندیم تراثربخش

به شکل  را یمبحث رهبر کشور، استخدامی و اداری سازما  است شایسته حاضر پژوهش نتایج براسا 

 با شاااودیم پیشااانهاد اینبرعالوه. یدنما منظور کشاااور عملکرد مادیریت  الگویو در  یگیریپ تریجاد 

 ها،ژگیی: ورهبری ابعاد ارزیابی پایه بر) رهبرا  عملکرد شااناساایدساایبحاضاار،  پژوهش مدل یریکارگبه

 یبعد یماتتصم مبنای ،است یساازمان  نتایج واقدامات  در دنها نقش دهندهنشاا   کهو یرفتار و بساتر رهبر 

 از هریک اساات یهی. بدگیرد قرار ادمات جبرا و  شااغلی پیشاارفت کارگماری،به توانمندسااازی، یبرا

مکمل  عنوا مدل حاضر به ازو یرهبر حوزهدر  یژهوبهبود عملکرد )به برای توانندیم نیز یدولت هایسازما 

 .یندنما یریگکشور بهره یمدل رسم

 

  

                                                                                                                                                    

1. Competencies of effective leaders 

2. Executive Core Qualifications (ECQs) 
3. The Key Leadership Competency profile 
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 منابع
های دولتی و، ارزیابی عملکرد سازما 1334اسفندیار، اسماعیل؛ جهانگیر فرد، مجید و حسینی، سیدمهدی )

دوره ، فصلنامه مدیریتهای دولتی فیروزکوه، و بررسی رابحه د  با سالمت اداری کارکنا  دستگاه

 .133-114هفتم: وه سیدوازدهم، شمار

، تهرا : انتشارات سمت، چاپ های رهبری و رفتار سازمانیمبانی فلسفی و تئوریو، 1333اکبر )افجه، علی

 ششم.

، ترجمه مجید نوریا ، تهرا : انتشارات مبلغا ، هایی برای بهبود عملکرد سازماندرسو، 2002باکال، رابرت )

 چاپ سوم.

 ترجمه محمدحسین لحیفی، تهرا : انتشارات سمت. ،هاماهیت انسانی سازمان و،1323براو ، جیمز داگال  )

 ، تهرا : دانشگاه پیام نور.مدیریت رفتار سازمانیو، 1333برومند، زهرا )

مثابه یک نظام تحلیل محتوای محالعات و، بازنگری در نظریه طراحی به1333تندی، احمد و امرایی، بابک )

 .144-141، شماره هشتم: انی نظری هنرهای تجسمیمبشناسی طراحی معاصر، روش

جله مهای پژوهشی، و، ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه1333اواستار، حمزه )

 .124-121وهشتم: دوره پانزدهم، شماره پنجاه، شناسی علوم انسانیروش

 ، تهرا : انتشارات سمت.مبانی سازمان و مدیریتو، 1333رضائیا ، علی )

مام ، تهرا : دانشگاه امدیریت عملکرد، چیستی، چرایی و چگونگیو، 1334رضائیا ، علی و گنجعلی، اسدا... )

 صادق) و.

، و، ارائه مدل مدیریت عملکرد در سح  دولتa1334زاده، عالءالدین؛ میرسپاسی، ناصر و دذر، عادل )رفیع

 .100-31، دوره چهارم، شماره چهارم: های دولتیانپژوهشی مدیریت سازم -فصلنامه علمی

و، تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت b1334زاده، عالءالدین؛ میرسپاسی، ناصر و دذر، عادل )رفیع

م، ، دوره هفتگذاری عمومی در مدیریت )رسالت مدیریت دولتی(مشیخطعملکرد در سح  دولت، 

 .12-1وچهارم: شماره بیست

و، تفکر سیستمی بستری برای ارتقای عملکرد 1332اله؛ محمدی فات ، عمرا  و اسدی، رضا )رهنورد، فر 

 ویکم، شماره دوم:، دوره سیفرایند مدیریت و توسعههای دولتی، رهبرا  و اثربخشی سازما 

111-133. 
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را : ته ،مجموعه راهنمای برنامه جامع اصالح نظام اداری و،1333سازما  اداری و استخدامی کشور )

 انتشارات فرمنش.

، ، دوره پنجمفصلنامه ترویج علمهای تعالی سازمانی، و، بررسی مدل1333طباطبایی مزددبادی، سیدمحسن )

 .112-32شماره هفتم: 

و، تحلیل مضمو  1330زاده، محمد )جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخعابدی 

ه مدیریت اندیش، های کیفیمد برای تبیین الگوهای موجود در دادهو شبکه مضامین: روشی ساده و کارد

 .133-141، دوره پنجم، شماره دوم: راهبردی

رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود و، 1333رضا )عالم تبریز، اکبر و محمدرحیمی، علی

 تهرا : شرکت چاپ و نشر بازرگانی. ،وکارفرایندهای کسب

 ، تهرا : انتشارات ترمه.هایی از بافت سازمانرهبری: استنتاج درسو، 1331ده، داریوش )زاغالم

 نور.تهرا : انتشارات دانشگاه پیام ،مبانی سازمان و مدیریتو، 1333فیضی، طاهره )

و، بررسی ضرورت مدیریت عملکرد و مبانی نظری د ، ترجمه غالم چاپلقیا ، 1333کاندوال، سرینی )

 .144-123ونهم: ، دوره هفتم، شماره بیستوسعه انسانی پلیسدوماهنامه ت

ترجمه وحید کمالیا  مهریزی و ، هارهبری فرهمند در سازمان، و1333)کانگر، جی  و کانانگو، رابیندرا 

 حمیدرضا اسمعیلی گیوی، تهرا : انتشارات سمت.

 ، ترجمه رضا صادق، تهرا : نشر دریانا قلم.فراتر از عملکرد، و2011)کلر، اسکات و پرایس، کولین 

 ، تهرا : نشر فرا، چاپ دوم.ده اصل اثربخشی استراتژی و،1333کیانی، غالمرضا )

 پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی -فصلنامه علمیهای کیفی، و، ارزیابی داده1330پور، محدثه )محسن

 .44-40سوم: ، دوره شانزدهم، شماره دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پذیری، و، ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم1333محمدپور، احمد )

 .104-23وهشتم: شماره چهل، فصلنامه علوم اجتماعی

و، طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی 1332زاده، فتاح )محمدی، محمد و شری 

 ، دوره چهارم، شماره پانزدهم:فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانیتی، در بخش دول

133-143. 
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سازمانی: و، تواضع درو 1332محمدیا ، بهزاد؛ زارعی متین، حسن؛ باباشاهی، جبار و یزدانی، حمیدرضا )

، دوره دهم، شماره فصلنامه مدیریت دولتیهای عصر جدید، محوری در رهبری سازما شایستگی

 .432- 423رم: چها

و، طراحی مدل 1333میرسپاسی، ناصر؛ طلوعی اشلقی، عبا ؛ معمارزاده، غالمرضا و پیدایی، میرمهرداد )

های وهشمجله پژهای دولتی ایرا  با استفاده از تکنیک دلفی فازی، تعالی منابع انسانی در سازما 

 .23-1: 32، شماره 21، دوره مدیریت

و، 1331زاده، مهدی )بیگی، رضا و علیغالمرضا؛ عالم تبریز، اکبر؛ نج  میرسپاسی، ناصر؛ معمارزاده،

 .2-1شماره یازدهم:  ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحولشناسایی معیارهای تعالی در بخش دولتی، 

شناسی پژوهش در علم و، توسعه روش1333مقدم، محمدرضا )مود، محمد؛ محقر، علی و صادقیمیرکاظمی

های نوین در پژوهشاجتماعی،  -های فنیسازی سیستمطراحی روشی برای مدلمنظور طراحی به

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

، ترجمه بدری نیک فحرت، تهرا : انتشارات کیفیت و تعالی سازمانی در یک هفته، و2000)نورتو ، باب 

 مدیریت.

و، ارتباط 1331فقیهی، ابوالحسن و طالقانی، غالمرضا ) اله؛ عابدی جعفری، حسن؛ فیرحی، داوود؛نوری، روح

هارم، ، دوره چفصلنامه مدیریت دولتیدولت و مدیریت عمومی در ایرا ؛ نگاهی تاریخی ا تحبیقی، 

 .140-112شماره نهم: 

، ترجمه مدیریت عملکرد در بخش دولتیو، 2014وا  دورین، ووتر؛ بوکایرت، گریت و هالیگا ، جا  )

 زاده، تهرا : انتشارات میر.اسی و عالءالدین رفیعناصر میرسپ

ترجمه قاسم کبیری، تهرا : انتشارات جهاد ، مدیریت رفتار سازمانیو، 1332هرسی، پاول و بالنچارد، کنت )

 دانشگاهی.

و، طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای 1332السادات )یاوری، وحید و زاهدی، شمس

 .122-23، دوره هفتم، شماره یکم: اندیشه مدیریت راهبردی و غیرانتفاعی،های دولتی سازما 
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