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  شهری مدیریت عملکرد ارزشیابی الگوی طراحی

 اخلاقی اصول رعایت رویکرد با
 

  3واعظی رضا ، دکتر2واعظی کمال سید ، دکتر*2پورعزت اصغر علی ، دکتر1محمد مهدی قمیان

 البرز، دانشگاه تهران سیپرد ،یدولت تیریگروه مد .1
 دانشگاه تهران ت،یریدانشکده مد ،یدولت تیریمد گروه .2

 ییدانشگاه علامه طباطبا ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یدولت تیریمد گروه .3

 (89/5/79:رشیپذ خی، تار82/3/79:افتیدر خی)تار
 

 

 سرآغاز

، مفهومی جدید نیست؛ بلکه قدمت آن به قرن هفدده  1ارزیابی عملکرد
(. اخلاق، به ویژه در بیست سال اخیر، از جمله موضوعات 1بر می گردد )

ان و مدیریت بوده اسدت. مددیران و رارآیریندان بده مه  در حوزه سازم
مسایل اخلاقی توجه ویژه ای داشته اند؛ از جمله دلایل اقبال مدیران بده 

، اقبال آنها به حفظ و بقای سازمان و رسب رضایت ذینفعانشدان 2اخلاق
 (.  2) است
 
 
 

 
بسیاری از ایراد بر این اعتقادند ره می توان جنبه های اخلاقی عملکدرد 
را به سادگی مورد ارزیابی قرار داد. در حالیکه ارزیدابی عملکدرد اخلداقی 
یک سازمان، بدون توجه به عواملی همچون زمان و زمینه، گمراه رنندده 

، موجب توسدعه 3(. از سویی دیگر، ارایه برنامه های اخلاقی3) خواهد بود
 (. 4اخلاق در هر مجموعه و جامعه می شود )

 ری ر  دددهای شهروندان به سامانه مدیریت شهدر سال های اخیر، نقد
 
 

 چکیده
وجه به اهمیت رعایت اصول اخلاقی در مدیریت شهری، هدف این پژوهش، طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیریت شهری با با تزمینه: 

 رویکرد رعایت اصول اخلاقی است.

. جامعه نمونه این پژوهش، مدیران شهرداری مشهد مقدس بوده اند تحلیلی است -پژوهش حاضر در زمرخ پژوهش های توصیفیروش: 
انتخاب شده اند. برای تعیین حج  نمونه از روش تحلیل ت  و برای نمونه گیری از روش گلوله بریی  به عنوان نمونهاز ایشان نفر  22ره 

جهت تبیین روابط بین ابعاد، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و برای رتبه بندی ابزار تحلیل مصاحبه بود. استفاده گردیده است. 
  زوجی تحلیل سلسله مراتبی بهره گریته شد شاخص ها از تکنیک مقایسات

شاخص شناسایی شده مربوط به پنج دسته ذینفعان اصلی مدیریت شهری )شامل راررنان، شهروندان،  33براساس نتایج، یافته ها: 
بانفوذترین تا وابسته ترین  پیمانکاران و سرمایه گذاران، ادارات دولتی و غیردولتی و محیط زیست(، با استفاده از شبکه تعاملات، در طیفی از

درجه بندی شدند ره در این میان، شاخص های مربوط به راررنان دارای بیشترین نفوذ و شاخص های مربوط به محیط زیست، دارای 
بیشترین وابستگی بودند. همچنین این پژوهش نشان داد ره در شاخص هایی ره عملکرد مطلوب در آنها، باعث رضایت ذینفع می شود، 

 لزامی وجود ندارد ره عملکرد نامطلوب در آنها باعث نارضایتی شود.ا

ترریب و اولویت بندی شاخص ها و ذینفعان متناظر را می توان به منزله الگویی مناسب برای ارزیابی عملکرد و مبنایی برای نتیجه گیری: 
 تصمی  گیری و خط مشی گذاری به رار برد.

 

 صول اخلاقی، مدیریت شهریارزشیابی عملکرد، ا کلید واژگان:
 

 
 

 pourezzat@ut.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 



 اخلاقی اصول رعایت رویکرد با شهری مدیریت عملکرد ارزشیابی الگوی طراحیدکتر علی اصغر پورعزت و همکاران: 
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نبوده است. بخش قابل توجهی از این نقدها، درباره مسایل اخلاقی بدوده 
اند. اتهام به ر  راری، عدم توجه بده مسدئولیت هدای اجتمداعی، سدو  
جریان های راررنان و پیمانکاران شهرداری و نظایر آن، یقط بخشدی از 

د. در وضعیت رندونی، مددیریت شدهری، یاقدد نقدهای مورد نظر بوده ان
الگو و طرحی است ره قادر باشد جنبه هدای اخلداقی عملکدرد را مدورد 
پایش و ارزیابی سامان مند قرار دهد. ارزیابی جنبه های اخلداقی، ضدمن 
ارایه بازخورد به مدیران ارشد و گزارش به شهروندان، در ریدع یدا تیییدد 

ت شهری، ایفای نقش خواهد نمدود. از اتهامات و نقدهای عملکرد مدیری
سویی دیگر، سامانه ارزیابی عملکرد اخلاق مدار، نقشی هدادی نیدز ایفدا 
ررده و هدایتگر ارران گوناگون مدیریت شهری در تحقق اصول اخلاقی 

 و اجرای میموریت های مقرر خواهد بود. 
الگویی ره قادر باشد در راستای ارتقدای شدفاییت در عملکدرد مددیریت 
شهری، بویژه از منظر رعایت اصول اخلاقی، موثر باشد، موجب احسداس 
اطمینان بیشتر ذینفعان خواهد بود. اطلاع شهروندان از میزان شدفاییت و 
پیشبرد وظایف ورلایشان، از جمله حقوق مسل  شهروندی است؛ با وجود 
این، در شرایط موجود، این موضوع چنددان اجرایدی نیسدت، زیدرا هندوز 

برای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری با رویکدرد رعایدت اصدول الگویی 
 اخلاقی وجود ندارد )یا دست ر  پژوهشگران بدان دست نیایته اند(. 

در این خصوص، برخی پژوهش هدای انجدام شدده، بدر احصدای ابعداد  
الگوی عمومی ارزیابی عملکرد اخلاق مدار متمررز بوده اند؛ پژوهشگران  

ایی ابعاد ارزیابی عملکرد اخلاق مدار پرداخته اند و در مطالعه ای به شناس
5، نسبیت4به همجواری پنج بعد عدالت

 3عدم خودبینی، 
و  2سدود رسدانی، 

دیگدری بده  مطالعده در  (.5توجه داشته اند )  8در نهایت، وظیفه شناسی
پنج عامل )عایدی برای سازمان، بالاترین منفعت برای بیشدترین ایدراد، 

، تعهدات نسبت به دیگران و آثار بلند مدت( اشاره می همسویی با قانون
شود ره هر سازمان برای تعیدین اخلداقی بدودن یدا غیدر اخلداقی بدودن 

 (. 3عملکردش ممکن است مبنا قرار دهد. )
پژوهشگران در مطالعه ای، مددلی چهدار بعددی را بدرای تعیدین قواعدد 

رایه نمدوده اخلاقی در سازمان های بخش عمومی و دولتی رشور سوئد ا
اند. ابعاد  الگوی احصا  شده، در چهار بعد اصلی دسته بنددی مدی شدد: 
یراگرد درون سازمانی، ذینعفان صنفی، مشتریان )شهروندان( و ملاحظات 

دیگر، شش اصدل اخلداقی عددم خودخدواهی،  پژوهشی در  (.2سیاسی )
سودمندگرایی، وظیفه گرایی اخلاقی، رعایدت حقدوق و انصداف، ردارایی 

تصادی و عددالت را در یراگدرد مددیریت راهبدرد شدررتهای نمونده از اق
 (. 8آمریکای شمالی، اروپا و آسیا مورد بررسی قرار گریته است )

پژوهشگران، در مطالعه ای به طراحی سازه ای برای مقایسه جنبه هدای 
در سددازمان هددای بخددش عمددومی و خصوصددی رشددور سددوئد  9اخلداقی

ده، پنج شاخص زیر مطرح شده بود: وجود پرداختند. در الگوی طراحی ش
)مانند ممیدزان اخلداقی و رمیتده تربیدت اخلداقی(،  11هییت های اخلاقی

(، وجدود رویده هدای 12)مانند رددهای اخلداقی 11وجود ابزارهای اخلاقی
)مانند دستورالعمل هایی برای پیاده سدازی رددهای اخلداقی(،  13اخلاقی

سازمانی و میزان اخلاق مداری در میزان اخلاق مداری در مراودات درون 
 (. 9مراودات برون سازمانی )

پژوهشگران معتقدند ره پنج عامل زمان، پیشینه، شکاف )بین اداراردات 
ذینفعان داخلی و خارجی سازمان(، نتیجه و اثر، نشان می دهد رده یدک 

(. نتایج پژوهشی نشان داد ره ارزیابی 11عملکرد پذیریتنی است یا خیر )
ی اخلاقی، بشدت تحت تیثیر ریفیت )مویق یا نامویق( عملکدرد جنبه ها

در مطالعه ای، درباره نقدش ارزشدها در  (. پژوهشگران11قرار می گیرد )
ارزیابی، ارزیابی را به سان درختی یرض رردندد رده حدداقل دارای سده 
شاخه اصلی )شاخص های ارزش محدور، شداخص هدای روش محدور و 

 (.  12)  شاخص های راربرد محور( است
در پژوهشی دیگر، متغیرهای رهبری اخلاقی، یضای اخلاقی، خیرخواهی، 
پایبندی به قوانین، استقلال و میزان پاردسدتی مبندای بررسدی تطبیقدی 
عملکرد اخلاق مدار حکومت های محلدی در رشدورهای آمریکدا، هلندد، 

(. پژوهشگران، بده بررسدی 13صربستان و مونته نگرو قرار گریته است )
ثیر برنامه های اخلاقی و یرهنگ اخلاقی، بر سو  ریتدار در سدازمانهای تی

بخش عمومی پرداخته اند. نتایج پژوهش آنان نشان داده ره برنامه های 
در بخدش  14اخلاق محور، تیثیر منفی )راهنده( و معناداری بر سدو  ریتدار

گ دولتی و عمومی و تیثیر مثبت )ایزاینده( و معناداری بر ایزایش یرهند
 (. 4در این بخش دارد ) 15اخلاقی

در مطالعه ای به بررسی میزان توجه سدازمان هدای بریتانیدا بده منشدور 
 53سازمان مدورد مطالعده، صدریا   92اخلاقی پرداخته شده است. از بین 

سازمان دارای منشدور اخلداقی مکتدوب بودندد. براسداس ایدن مطالعده، 
یت از یرهنگ سازمانی بدود مهمترین دلیل دارا بودن منشور اخلاقی، حما

(.  برخی مطالعات انجام شده، شدرایط اخلداقی سدازمان را در قالدب 14)
متغیری مستقل یا وابسدته مدورد تحلیدل قدرار داده اندد. مطدابق نتدایج 
تحقیقی،  شرایط اخلاقی سازمان، رابطه مستقی  و معناداری بدا عمکدرد 

عده خدود بده ایدن مطال پژوهشگران، در(. 15مالی سازمان داشته است )
نتیجه رسیدند ره هر چه دوراهی های اخلاقی در سازمان بیشدتر بودندد، 

(. نتدایج 13راررنان رمتر بده ریتارهدای اخلداقی مبدادرت مدی رردندد )
پژوهشی، نشان داد ره اقلی  اخلداقی سدازمان، تدیثیر مثبتدی بدر میدزان 

 (.12رضایت مشتریان از سازمان دارد )
علاوه بر این ره سودآیرینی و ایزایش سود را  پژوهشگری در مقاله خود،

اقدامی مغایر با رویکرد اخلاق مدارانه نمی داندد، بده آن وجاهدت داده و 
سودآوری مالی را یکی از وجوه و مصادیق عملکرد اخلاق مدارانده تلقدی 

(. نتایج پژوهشی نشان داد ره اگر مسئولیت های اجتماعی، 18می رند )
یشتر و هزینه های رمتری بدرای سدازمان بدود، دارای منایع اقتصادی ب

 (. 19بیشتر مورد توجه قرار می گریت )
 طدی ره است شده پرداخته مدار اخلاق رهبری اهمیت به ای، مطالعه در
 اثربخشی و مدار اخلاق رهبری بین معناداری و مثبت رابطه پژوهش، این

 طراحدی به اقدام دیگر، پژوهشی در(. 21) است گردیده مشاهده رهبری
 رددهای الگدو، این در. است شده مذهبی استانداردهای براساس الگویی
 رتاب دو در مندرج اخلاقی استانداردهای از گیری بهره با سازمان اخلاقی
 الگدو، این طراحی از هدف. است گردیده تعریف( قرآن و انجیل) مقدس
 در(. 21) اسدت شدده ذردر غیراخلداقی از اخلداقی ریتارهدای دادن تمیز
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 یاطلاعدات اخلداق یحاصل شده رده ایشدا یجهنت ینا دیگر، ای مطالعه
 (.22گردد ) یم ینفعانسازمان، موجب استقبال و وارنش مثبت ذ

 راررندان، اخلداقی ریتار بر موثر عوامل تحلیل عنوان تحت پژوهشی در
 طدی رده پرداخته سازمان در اخلاقی ریتار بر اثرگذار عوامل شناسایی به
 نمدوده ذردر شده، شناسایی عوامل جمله از را اخلاق بر مبتنی نظارت آن
 بده راررندان پایبنددی بین معنادار منفی رابطه بررسی، یک در(. 23) اند

 و انضدباطی خدود رداری، اخلاق راری، وجدان شامل) اخلاقی معیارهای
 اندد داده قدرار تیییدد مدورد اداری یساد با را( اجتماعی پذیری مسئولیت

 و اجتماعی امنیت بر اجتماعی اخلاق نقش عنوان با  ای مطالعه در (.24)
 عمدومی، امنیدت سدط  ارتقدای در گناه، احساس و حیا و شرم عمومی،

 (.25) است شده داده تشخیص موثر
با توجه به پژوهش های اشاره شده، نگارندگان تارنون به الگوی جامعی 

د ارزیدابی ره قادر باشد جنبه های اخلاقی عملکرد مدیریت شهری را مور
قرار دهد، دست نیایته اند. در پژوهش پدیش رو، سدعی بدر آن بدوده تدا 
چارچوبی نظام مند برای ارزیابی عملکدرد مددیریت شدهری در ایدران از 
منظر رعایت اصول اخلاقی، طراحی گردد به نحوی رده شداخص هدای 
عملکردی این حوزه، شناسایی، توزین و رتبه بندی شدوند. همچندین در 

تحلیلی،  پژوهشگران در پی آن بوده اند تا میزان اثرگذاری و  رویکردی 
اثرپذیری شاخص ها را تعیین نموده و ضدمن شناسدایی رابطده علدت و 
معلولی بین ذینفعان مدیریت شهری، شاخص هدای بایددی )حدداقلی( و 

 .جذاب )حدارثری( را نیز تعیین و رتبه بندی نمایند
 

 روش
و از حیث شیوه گردآوی اطلاعدات،  این پژوهش از حیث هدف، راربردی

توصیفی بوده است. جامعه مورد مطالعه در این  –ریفی و از نوع تحلیلی 
پژوهش،  مدیران شهرداری مشهد )دارای حداقل ده سال سابقه یعالیدت 

نفر از ایشان به عندوان  22اجرایی در حوزه مدیریت شهری( بوده اند ره 
 نمونه انتخاب شده اند.

ش از رویکرد گلولده بریدی بدرای نمونده گیدری و از روش در این پژوه 
اشباع نظرات )تحلیل ت (  برای تعیین حج  نمونده اسدتفاده شدد. ابدزار 

 گدردآوری گردآوری اطلاعات در این پدژوهش، مصداحبه بدوده و یرایندد
و در رلانشهر مشدهد مقددس  1393 سال نخست ماهه سه در اطلاعات،

 . است گردیده اجرا
ه همه سنجه های بده ردار ریتده در سداخت مددل تحلیدل از آنجایی ر

پژوهش، براساس نظر اعضای گروه رانونی متشدکل از خبرگدان حدوزه 
مدیریت شهری استخراج شده اند، مدی تدوان ادعدا ردرد رده از روایدی 
برخوردار است.  برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجدام شدده نیدز در 

استفاده شد؛ برای محاسبه پایدایی این پژوهش، از روش پایایی بازآزمون 
بازآزمون، دو مصاحبه انتخداب شددند و پژوهشدگر هریدک از آنهدا را در 
یاصله زمانی ده روز ردگذاری ررد. پایایی بازآزمون مصاحبه های انجدام 

اسدت،  3/1به دست آمد ره بیشتر از  83/1شده در این پژوهش، برابر با 
 می گیرد. پس پایایی بازآزمون مورد تییید قرار 

 سدوالات منزلده بده زیدر سوالات با توجه به اهداف پژوهش، در مصاحبه،
 در نظر گریته شدند: اصلی

یک( به نظر شما، ذینفعان اصلی مدیریت شهری )به عنوان ابعداد الگدو( 
 ردامند؟

دو( شاخصهایی ره بتوان بدا آنهدا عملکدرد مددیریت شدهری را از نظدر 
 قرار داد ردامند؟ رعایت اصول اخلاقی مورد ارزیابی

سه( اهمیت هریک از ذینفعان و شاخص های متناظر به چه میزان است 
 )پنج نقطه ای(؟

چهار( به نظر شما آیا رابطه ای بین ابعاد الگو )ذینفعان مدیریت شهری( 
 با یکدیگر وجود دارد؟ 

پنج( به نظر شما، ردامیک از شاخصهای اظهار شدده، بایددی، رددامیک 
 ک جذاب هستند؟دوسویه و ردامی

)در خصوص پرسش آخر، لازم به توضی  اسدت رده منظدور از شداخص 
اخلاقی بایدی ، شاخصی است ره ذینفع در صورت وجود آن بی تفاوت و 
در صورت یقدان آن ناراضی خواهد بدود؛ منظدور از شداخص اخلداقی دو 
سویه، شاخصی است ره ذینفع در صورت وجود آن راضدی و در صدورت 

اضدی خواهدد بدود؛ و مقصدود از شداخص اخلداقی جدذاب، یقدان آن نار
شاخصی است ره ذینفع در صورت وجود آن راضی و در صدورت یقددان 

 آن بی تفاوت خواهد بود(. 
جهت تبیین روابط بین ابعاد، از روش مدل سازی سداختاری تفسدیری و 
برای رتبه بندی شاخص ها از تکنیک مقایسات زوجدی تحلیدل سلسدله 

 یته شد.مراتبی بهره گر
 

 یافته ها
با استفاده از پاسد  هدای ارایده شدده بده پرسدش هدای اول و دوم، در 

شاخص مربوط به پنج ذینفع اصلی مدیریت شهری )شدامل  33مجموع، 
راررنان، شدهروندان، پیمانکداران و سدرمایه گدذاران، محدیط زیسدت و 

  (.1یرهنگی و اداره های دولتی و غیر دولتی( شناسایی شدند )جدول 
هت تبیین روابط بین متغیرها در ایدن پدژوهش، از روش مددل سدازی ج

ساختاری تفسیری استفاده شده اسدت. نتیجده بده ردارگیری ایدن روش 
نشان داد ره پرنفوذترین عامل )دینفع(، راررنان و ر  نفوذترین عامدل، 

 محیط زیست است.
پس از مشخص شدن سطوح هریک از عوامدل و همچندین بدا در نظدر 

ریس در دسدترس پدذیری نهدایی، مددل سداختاری تفسدیری گریتن مات
 (.1ترسی  شده است )نگاره 
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 مدل ساختاری تفسیری پژوهش: 4نگاره 

 
اولویت بندی شاخص ها در این پدژوهش، بدا توجده بده دو بعدد ریتدار  

شاخص و ویژگی شاخص به دست آمده است؛ براساس نتایج، پنج عامل 
ت شدهری، از بعدد قددرت نفدوذ و موثر بر رعایت اصول اخلداقی مددیری

وابستگی، به چهار دسته عوامل نفدوذی، پیونددی، وابسدته و خودمختدار 
تقسی  شدند. برای مثال عامل راررنان، به منزله متغیر نفوذی و اثرگذار 
مطرح است و برعکس، عامل محیط زیسدت بده منزلده عداملی وابسدته 

لمداد مدی شدوند و پیوندی ق -قلمداد می شود. شهروندان عاملی وابسته
خودمختار محسوب مدی  -پیمانکاران و اداره های دولتی، عوامل نفوذی

 (.2گردند )نگاره 
 

 
 وابستگی( -: شبکه تعاملات )ماتریس نفوذ2نگاره 

 
از متخصصان درخواست گردید تدا هریدک شاخصدهای اظهدار  همچنین

 جدذاب وبایددی، دوسدویه شده را در یکی از سه دسدته شداخص هدای 
 21ایی نمایند. با توجه به پاس  های ارایه شده مشاررت رننددگان، جانم

شداخص جدذاب شناسدایی  19شداخص دوسدویه و  24شاخص بایدی، 
 (. 1گردید )جدول 

با استفاده از دو بعد ریتار ذینفع )نفوذی/ پیوندی/ خودمختار/ وابسدته( و 
ویژگی شاخص )بایدی/ دوسویه/ جذاب( برای طراحدی الگدوی اولویدت 

دی شاخص ها اقدام شد. برای این منظور، از تکنیک مقایسات زوجدی بن
تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. همچنین نرخ سازگاری قضاوت ها بدا 
استفاده از نسدبت سدازگاری مقایسدات زوجدی تحلیدل سلسدله مراتبدی 

و  133/1محاسبه شده است. این نسبت برای سدط  اول شداخص هدا، 
و  125/1، شداخص هدای دوسدویه  125/1برای شاخص هدای بایددی 

محاسبه گردیده است. بددین ترتیدب، هدرم  182/1شاخص های جذاب 
 (.3اولویت بندی شاخص ها، طراحی گردید )نگاره 

  

 

 
 هرم اولویت بندی شاخص ها :8نگاره 
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همان گونه ره در بالا تشری  شد، پس از طراحی هرم اولویت بندی 

یین اولویت هر شاخص نمایی . به شاخص ها می توانی  اقدام به تع
نحویکه نوع ریتار و ویژگی شاخص، اساس جانمایی هر یک از شاخص 

 ها در هرم و درنتیجه، تعیین رتبه آن شاخص خواهد بود.

 
 : جمع بندی شاخصهای احصاء شده4جدول 

 عنوان

 ذینفع 

 عنوان رفتار ذینفع

 شاخص 

 ویژگی

 شاخص 

 رتبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راررنان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نفوذی

 1 بایدی رازداری و حفظ آبروی راررنان

 5 دوسویه عدالت در پرداخت حقوق و مزایا 

 5 دوسویه یراه  نمودن یرصت ارتقای شغلی برای همه

 5 دوسویه ارتقا براساس شایسته سالاری

 5 دوسویه تیمین امنیت شغلی

 9 جذاب مشورت پذیری و انتقاد پذیری از راررنان

 5 دوسویه جذب و گزینش عادلانه

 5 دوسویه تکری  و احترام به راررنان

 9 جذاب پاسخگویی شفاف به راررنان 

 1 بایدی ویاداری و پایبندی به تعهدات

 5 دوسویه صداقت و روراستی با راررنان

 9 جذاب توانمندسازی و توسعه دانش راررنان

 5 دوسویه ی راررنانحفظ بهداشت و ایمنی محیط رار

 5 دوسویه اطلاع رسانی به موقع به راررنان

 9 جذاب تسهیل ارتباطات سازمانی

 1 بایدی محایظت از منابع و داراییهای بیت المال

 1 بایدی برخورد قاطع با تخلف و متخلف

 9 جذاب مدارا با راررنان

 
 
 
 
 
 

پیمانکاران و 
 سرمایه گذاران

 
 
 
 
 
 -نفوذی

 خودمختار

 3 دوسویه ارایه عادلانه یرصتها

 2 بایدی پرداخت به موقع مطالبات

 3 دوسویه انصاف در معامله

 2 بایدی محاسبه دقیق صورت وضعیتها و حقوق پیمانکاران

 2 بایدی برخورد جدی با تخلفات

 3 دوسویه صداقت با پیمانکاران و سرمایه گذاران

 11 جذاب یمانکاران و سرمایه گذارانپاسخگویی شفاف به پ

 3 دوسویه جبران خسارت و غرامت در صورت قصور شهرداری

 11 جذاب احترام به پیمانکاران و سرمایه گذاران

 11 جذاب انتقاد پذیری از پیمانکاران و سرمایه گذاران

 2 بایدی امانت داری

 2 بایدی پایبندی به تعهدات در قبال پیمانکاران و...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شهروندان

 
 
 
 
 
 
 
 
 -پیوندی
 وابسته

 3 بایدی صبر و شکیبایی در مواجهه با ارباب رجوع

 2 دوسویه تکری  و احترام به ارباب رجوع

 3 بایدی درستکاری )پرهیز از یریب(

 11 جذاب آگاهی بخشی در خصوص حقوق شهروندی

 2 دوسویه جدیت در رار و تلاش

 11 جذاب قاد پذیری از شهروندانانت

 11 جذاب بهبود مستمر ریفیت و رمیت خدمات

 2 دوسویه برابری و عدم تبعیض در ارایه خدمات به شهروندان

 2 دوسویه تقدم منایع عامه بر منایع سازمانی و شخصی

 11 جذاب ایجاد یضای مناسب اداری برای مراجعه رنندگان

 2 دوسویه ویی و راهش تشریفات اداریتسریع در پاسخگ

 2 دوسویه صداقت با شهروندان

 3 بایدی برخورد قاطع با تخلفات 
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 3 بایدی خودداری از دریایت هدایای نامتعارف 

 11 جذاب تواضع در ریتار

 3 بایدی انجام دقیق امور محوله

 11 جذاب پیش بینی پذیری

 2 دوسویه هرونداناطلاع رسانی به موقع به ش

 11 جذاب جلب مشاررت عمومی

 11 جذاب اخلاص در رار

 
محیط زیست، 
 یرهنگی و...

 
 
 وابسته

 8 دوسویه مسئولیت پذیری در قبال آیندگان 

 4 بایدی عدم تخریب محیط زیست

 12 جذاب همکاری موثر با سازمانهای مرتبط 

 8 ویهدوس توزیع متوازن یضاهای سبز و تفریحی

 4 بایدی محایظت از بیت المال

 4 بایدی یعالیت در راستای خط مشی های رلی نظام

 
 
 

ادارات دولتی و 
 غیر دولتی

 
 
 
-نفوذی

 خودمختار

 2 بایدی ارایه اسناد و مدارک بدون پنهان راری

 12 جذاب مشورت پذیری 

 2 بایدی امانت داری

 2 بایدی های دولتی و عمومی پایبندی به تعهدات در قبال اداره

 3 دوسویه شفاف سازی یراگردها

 12 جذاب اعتمادآیرینی

 3 دوسویه صداقت در تعامل با اداره های دولتی و عمومی

 

 

 بحث
در این پژوهش، به طراحی الگوی ارزیابی عملکدرد مددیریت شدهری از 

اسد  بده منظر رعایت اصول اخلاقی پرداخته شده است ره طی آن، در پ
پرسددش اول، پددنج ذینفددع اصددلی مدددیریت شددهری )شددامل راررنددان، 
پیمانکاران و سرمایه گذاران، شهروندان، ادارات دولتی و عمدومی و نیدز، 
محیط زیست و یرهنگی( شناسایی گردیدند.  پژوهش های پیشدین نیدز 
نشان می داد ره ارزیابی عملکرد اخلاق مدار بایستی به صورت توأمدان، 

 (.  9و 2رون سازمانی و برون سازمانی را مورد توجه قرار دهد )ذینفعان د
شاخصی ره می توان با آنهدا، جنبده هدای  33در پاس  به پرسش دوم، 

اخلاقی عملکرد مدیریت شهری را مورد ارزیابی قدرار داد، تعیدین شددند. 
برخی از شاخص های شناسایی شده بدا نتدایج پدژوهش هدای پیشدین 

ایی مانند عدالت، عدم خدودبینی، سودرسدانی، همخوانی دارد؛ شاخص ه
وظیفه شناسی، همسویی با قانون، تعهدات نسبت به دیگران، آثدار بلندد 
مدت، استقلال، پاردستی، یضای اخلاقی، ایشای اطلاعات اخلاقی، نظارت 
مبتنددی بددر قددانون، وجدددان ردداری، خودانضددباطی و مسددئولیت پددذیری 

، 2، 3، 5وجه قرار گریتده بدود )اجتماعی، در پژوهش های پیشین مورد ت
(؛ ره با برخی از شاخص های الگوی اسدتخراج 24و  23، 19، 13، 9، 8

 شده از این پژوهش سنخیت دارد.
در پاس  به پرسش سوم، میزان اهمیت هریک از شاخص هدا شناسدایی 
گردید. در این مرحله بدرای صدحه سدنجی اوزان، از تکنیدک مقایسدات 

 ی استفاده شده است.زوجی تحلیل سلسله مراتب
در پاس  به پرسش چهارم پژوهش، رابطه بین ابعاد مختلف الگو، تعیدین 
گردید. در این بخش، روابط بین شاخصها با روش مدل سازی ساختاری 

، بده منزلده بدا نفدوذ "راررندان"تفسیری شناسایی شدند و در این بین، 

عدد شدناخته به مثابه وابسته ترین ب "محیط زیست و یرهنگی"ترین، و  
خودمختدار و بعدد  -شدند. دو بعد پیمانکاران و اداره ها به منزله نفدوذی

وابسته تشخیص داده شدند. اثرگذار بودن  -شهروندان نیز از نوع پیوندی
ذینفعان درون سازمانی در پژوهش های قبلی نیز مورد تیرید بوده اسدت 

(2.) 
، "بایددی"در پاس  به پرسش پنج ، شاخص ها بر حسب شاخص های 

دسته بندی و اولویت بندی شدند؛ شداخص هدای  "جذاب"و  "دوسویه"
این پژوهش، بیشترین اشتراک را با شاخص های طدرح شدده در  بایدی

 پژوهش های پیشین داراست.
تحلیل پاس  های پرسش پنج  نشان داد، در شاخص هایی ره عملکرد  

نددارد رده  مطلوب در آنها باعث رضایت ذینفع می شود، الزامدی وجدود
عملکرد نامطلوب در آنها باعدث نارضدایتی شدود و از سدویی دیگدر، در 
شاخص هایی ره عملکرد نامطلوب در آنها باعث نارضدایتی مدی شدود، 
الزامی وجود ندارد ره عملکرد مطلوب در آنها باعث رضایت گردد )نگاره 

4.) 
ر، جهدت با  توجه به این یایته ها، می توان پیشنهادهایی را  به شرح زید

 بهره برداری مسئولین و دست اندرراران ذیربط ارایه نمود:
الف( پیشنهاد می شود دبیرخانه رلانشهرهای رشور، ره به صدورت دوره 
ای نشست های خود را با حضور نمایندگان رلیه رلان شدهرداری هدای 
رشور برگزار می رند، ارزیابی عملکرد اخلاق مدار رلانشهرها را در دستور 

 ره ای خود قرار دهد.رار دو
ب( پیشنهاد می شدود رده شدوراهای اسدلامی شدهر در یواصدل زمدانی 
مشخص، به ارزیابی جنبه های اخلاقی مدیریت شهری با بهره گیدری از 
الگوی جامع طراحی شده در این پژوهش مبادرت نمایندد. همچندین بده 
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مدیران ارشد شهری پیشنهاد می گردد رده بدرای اثدربخش تدر نمدودن 
 ج، سازورارهای تشویقی مرتبط را نیز طراحی نمایند.نتای

ج( پیشنهاد می شود ره با توجه به مراتب اهمیت شاخص ها )رده طدی 
آن شاخص های بایدی دارای بیشترین اولویت و شاخص هدای جدذاب 
دارای رمترین اولویتند(، شاخص های بایدی در اولویدت ارزیدابی هدای 

 دوره ای قرار گیرد.

شود ره در صورت تمایل دست اندرراران بده تلخدیص و د( پیشنهاد می 
چابک تر ردردن الگدو بدرای اجدرا، شداخص هدای نفدوذی )بده دلیدل 

 تیثیرگذاری بیشتر( در اولویت پیاده سازی قرار گیرند.

ه( پیشنهاد می شود شهرهایی ره اقدام به طراحی منشور اخلاقی ننموده 
ارایده شدده در ایدن  اند هنگام تدوین منشور اخلاقی خود، شاخص هدای

 الگو را )با در نظر گریتن اولویت ها( مورد امعان نظر قرار دهند.

در پایان، با توجه به یراگرد اجرای این پدژوهش و یایتده هدای حاصدل 
شده، پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی در این زمینده موضدوعی بده 

 شرح زیر ارایه می گردد: 
و پیاده سازی الگوی طراحی شدده یک( پیشنهاد می شود ره برای اجرا 

 در این پژوهش، اقدام شود. 

دو( پیشنهاد می شود ره ظرییت راربست الگدوی مدورد نظدر، در سدایر 
سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی، مانند تیمین اجتماعی، اداره امور 
مالیاتی، شررت مخابرات، شررت برق، شررت گاز، شررت نفت و ... نیز 

 بررسی شود. 

ه( پیشنهاد می شود برای اولویدت بنددی شداخص هدا، بدا اسدتفاده از س
الگوهای تصمی  گیری چند هدیه  مانند تحلیل پوششی داده هدا یدا بدا 
استفاده از سایر الگوهای تصمی  گیری چند معیاره مانند تاپسیس اقددام 

 شود.

چهار( پیشدنهاد مدی شدود رده در پدژوهش هدای آتدی، آرای خبرگدان 
اخذ گردد. همچنین می توان به جای اسدتفاده از تکنیدک دانشگاهی نیز 

تحلیل ت ، از سایر تکنیک ها مانند دلفی و ... برای گدردآوری و تحلیدل 
 اطلاعات استفاده نمود.

پنج( پیشنهاد می شود ره در پژوهش های آتی، بدرای توسدعه ذینفعدان 
... نیز مدیریت شهری به نهادهای بین المللی، رقبا، گردشگران، زایران و 

 اقدام گردد. 

شش( می توان الگوی ارزیابی عملکرد اخلاق مدار را بده طدور سفارشدی 
 برای هریک از سازمان های تابعه شهرداری ها نیز اعمال نمود.

 
 : مختصات شاخص های اخلاقی بایدی، دوسویه و جذاب 0نگاره 

 

 گیرینتیجه
ای اخلاقی عملکرد در این پژوهش، شاخصهایی ره بتوان با آنها، جنبه ه

مدیریت شهری را مورد ارزیابی قرارداد، احصدا  شددند. همچندین، ایدن 
پدژوهش، روابدط ییمددابین ذینفعدان مدذرور را براسدداس میدزان نفددوذ و 
وابستگی، تعیدین نمدود رده بدر اسداس آن، شداخص هدای مربدوط بده 

، به عنوان نفوذی ترین و اثرگذارترین شاخص ها، و شداخص "راررنان"
بوط به محیط زیسدت و یرهنگدی، بده عندوان وابسدته تدرین و های مر

اثرپذیرترین شاخص ها تعیین گردیدند. سرانجام، شداخص هدا براسداس 

ویژگی، به سه دسته شاخص های بایدی، دوسویه و جذاب تقسی  شدند. 
شاخص های بایدی )مانند شداخص رازداری و حفدظ آبدروی راررندان( 

مدیریت شهری در آنها باعدث  شاخص هایی هستند ره عملکرد مطلوب
رضایت ذینفعان نمی شود ولی عملکرد ضدعیف در آن باعدث نارضدایتی 
خواهد شد. برعکس، شداخص هدای جدذاب )مانندد مشدورت پدذیری(، 
شاخص هایی هستند ره عملکرد مطلوب در آنها موجب رضایت ذینفعان 
 می گردد، اما عملکرد نامطلوب در آنها باعث نارضدایتی نخواهدد شدد و
سرانجام، شاخص های دوسویه )مانند مسولیت پذیری در قبال آیندگان(، 



 اخلاقی اصول رعایت رویکرد با شهری مدیریت عملکرد ارزشیابی الگوی طراحیدکتر علی اصغر پورعزت و همکاران: 
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شاخص هایی هستند رده عملکدرد مطلدوب در آنهدا موجدب رضدایت و 
عملکرد نامطلوب در آنها موجب نارضایتی خواهد شد. این دسدته بنددی، 
ضمن رمک به پژوهشگران، در توزین شاخص ها، تصمی  گیرنددگان را 

جنبه های اخلاقی عملکرد مدیریت شهری یاری می نیز در اولویت بندی 
 رساند. 

 

 های اخلاقیملاحظه
در این مقاله، جهت رعایت حق مالکیدت معندوی و اصدل اماندت داری، 
مطالب اقتباس شده با ذرر منابع مدرتبط، در مقالده درج گردیدده اسدت. 
همچنین صداقت و حقیقت گویی از اصول مورد توجه در ایدن پدژوهش 

 بوده است.
 

 سپاسگزاری
از رلیه متخصصان حوزه مدیریت شهری ره پژوهشگران را در انجام 

 .این پژوهش یاری رساندند، تقدیر و تشکر می شود
 

 هنام واژه
 Performance evaluation .1 ارزیابی عملکرد

 Ethics .2 اخلاق
 Ethics programs .3 برنامه های اخلاقی

 Justice .4 عدالت
 Relativism .5 نسبیت

 Egoism .6 خود بینی
 Utilitarianism .7 سودرسانی

 Deontology .8 وظیفه شناسی
 Ethical aspects .9 جنبه های اخلاقی
 Ethical boards .10 هیئت های اخلاقی
 Ethical Tools .11 ابزارهای اخلاقی
 Ethical codes .12 ردهای اخلاقی

 Ethical procedures .13 رویه های اخلاقی
 Misconduct .14 سوئ ریتار

 Ethical culture .15 یرهنگ اخلاقی
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